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Prelekcje i warsztaty dla Rodziców

SZKOŁA DLA RODZICÓW
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Cykl  warsztatów, których celem jest zapoznanie rodzica z kluczowymi
elementami  procesu  wychowywania  dziecka  –  budowania  więzi
z dzieckiem, udzielania pochwał,  oraz  dyscyplinowania i  poprawiania
dziecka.  Warsztaty są cenną wskazówką dla rodziców, jak sprawić by
dziecko czuło się kochane, było pełne radości i optymizmu.
PROWADZĄCY:    Irena Świerczyńska -  pedagog,  Edyta Naczulska – pedagog,
terapeuta,  Sławomir  Szpak  –  psycholog,  terapeuta,  Monika  Korczak  -
psycholog

BAJKA W WYCHOWANIU DZIECKA 
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA:  Warsztat  ma  na  celu  przedstawienie
znaczenia  bajki  w  wychowaniu  dziecka.  Jego  celem  jest  zachęcenie
rodziców  do  włączenia  tej  formy  pracy  z  dzieckiem  w  proces
edukacyjnym  i  uświadomienie  jej  znaczenia  dla  rozwoju
psychospołecznego dziecka.
PROWADZĄCA: Sabina Koczoń – Zurek – logopeda
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JAK PRZYGOTOWAĆ MAŁE DZIECKO DO EDUKACJI?
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Spotkanie składa się z dwóch części (dwóch
prelekcji). 
Część  I:  porusza  zagadnienia  dot.  sposobu  poznawania  świata  przez
małe dziecko, zapoznaje rodziców i nauczycieli z przebiegiem rozwoju
procesów psychomotorycznych.
Część  II:  omawia  stymulację  rozwoju  procesów  psychomotorycznych
dziecka.
PROWADZĄCA: Sylwia Modrzyk-  logopeda

WSPIERANIE ROZWOJU MOWY DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM PRZEZ RODZICÓW
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA:  Szkolenie  ma  na  celu  uświadomienie
rodzicom ich możliwości w zakresie wspierania rozwoju mowy dzieci.
Przedstawione  zostaną  zabawy  i  ćwiczenia  w  zakresie  stymulacji
językowych zdolności komunikacyjnych możliwe do realizacji w domu. 
PROWADZĄCA: Sabina Koczoń – Zurek - logopeda

JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY? JAK 
SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY?
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Warsztat ukazuje propozycje wychowawcze
pozwalające  nawiązać  pozytywne  relacje  z  własnym  dzieckiem
i oddziaływać na jego osobowość - koncepcja A. Mazlish, A. Faber. 
PROWADZĄCA: Sabina Koczoń – Zurek – logopeda
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ROZWÓD I JEGO WPŁYW NA MAŁE DZIECKO 
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA: Szkolenie ma na celu  dostarczenie rodzicom
wiedzy  na  temat  wpływu  rozwodu  rodziców  na  dziecko  w  wieku
przedszkolnym oraz omówienie sposobów zminimalizowania skutków
rozpadu rodziny.
PROWADZĄCA: Hanna Sira - psycholog 

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI 
ZAWARTOŚC  MERYTORYCZNA: Szkolenia  ma  na  celu  uświadomienie
rodzicom i  nauczycielom jaki  wpływ na budowania  własnej  wartości
u dziecka mają osoby dorosłe oraz zapoznanie.  
PROWADZĄCA: Hanna Sira - psycholog 

„MAŁY TERRORYSTA”  - CZYLI O DZIECIĘCYCH 
WYBUCHACH ZŁOŚCI
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA: Warsztat  przeznaczony dla  rodziców dzieci
w wieku 0-3 lat,  którego celem jest zapoznanie rodziców z przyczynami
wybuchów złości u małych dzieci oraz sposobami reagowania na nie. 
PROWADZĄCA: Jolanta Durka-Ploch - psycholog

MITY NA TEMAT ADHD
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA: Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców i 
nauczycieli z coraz częściej rozpowszechnionymi opiniami i mitami na 
temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz z 
konsekwencjami powielania tego typu informacji dla funkcjonowania 
dziecka zarówno w przedszkolu, jak i środowisku rodzinnym.
PROWADZĄCA: Hanna Sira - psycholog 
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ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECKA
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA:  Wykład  interaktywny  poruszający
problematykę  prawidłowego  rozwoju  psychoseksualnego  dziecka
przedszkolnego,  typowych  zachowań  dzieci  odnoszących  się  do
seksualności  człowieka,  które  stanowią  normę  rozwojową  oraz
różnicowanie ich z zachowaniami wymagającymi pogłębionej diagnozy,
interwencji, terapii. 
PROWADZĄCA: Aleksandra Grudzień: psycholog- seksuolog, terapeuta

Prelekcje i warsztaty dla Nauczycieli

OBSERWACJA I STYMULACJA ROZWOJU FUNKCJI 
PSYCHOMOTORYCZNYCH DZIECI 5 I 6 LETNICH
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Warsztat ma na celu zapoznanie nauczycieli
klas  0  i  I  z  zestawem  prób  do  obserwacji  rozwoju  funkcji
psychomotorycznych  w  określonych  przedziałach  wiekowych.
Prezentuje  propozycje  ćwiczeń  stymulujących  rozwój  dużej  i  małej
motoryki,  percepcji  wzrokowej  i  słuchowej,  koordynacji  wzrokowo-
ruchowej, czynności poznawczych, mowy biernej i czynnej.
PROWADZĄCA: Sylwia Modrzyk - logopeda
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OCZEKIWANIA KOMUNIKACYJNE WOBEC DZIECKA 
PRZEDSZKOLNEGO
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA:  Celem prelekcji  jest  zapoznanie nauczycieli
z  rozwojem  zdolności  komunikacyjnych  w  odniesieniu  do  ogólnego
rozwoju poznawczego dziecka w okresie przedszkolnym. Zalecenia do
pracy z dzieckiem z osłabionym rozwojem mowy.
PROWADZĄCA: Katarzyna Rosa - logopeda

STYMULOWANIE ROZWOJU MOWY I JĘZYKA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH  W  DZIAŁANIACH  NAUCZYCIELA
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA:  Celem  prelekcji  jest  motywowanie
nauczyciela do rozszerzania zakresu jego kompetencji w zakresie działań
profilaktycznych i terapeutycznych. Ukazanie jego możliwości i potrzeby
działań  w  zakresie  profilaktyki  trudności  szkolnych  oraz  wspierania
rozwoju mowy dziecka.  W nawiązaniu do koncepcji  rozwoju  mowy i
czynników  warunkujących  ów  rozwój  (funkcje  percepcyjne,  rozwój
społeczno-emocjonalny,  proces  myślenia) zaprezentowane  zostaną
przykładowe  ćwiczenia  możliwe  do  stosowania  w  trakcie  zajęć
lekcyjnych  z  dziećmi  (ćwiczenia  oddechowe,  ćwiczenia  kształtujące
słuch  fonematyczny,  ćwiczenia  fonacyjne ćwiczenia  aparatu
artykulacyjnego, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia na słownik czynny
i bierny i inne). Na zajęciach przedstawione zostaną wybrane pozycje
metodyczne pomocne w profilaktyce trudności szkolnych.
PROWADZĄCY: Sabina Koczoń – Zurek - logopeda
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KONSTRUOWANIE IPET DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  – blok szkoleniowy
1. DZIECKO Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (AUTYZMEM, 
ZESPOŁEM ASPERGERA)
.charakterystyka zaburzenia,
.dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET 

lub PDW.
Prowadzący: Sylwia Modrzyk, Sabina Koczoń - Zurek

2. DZIECKO NIESŁYSZĄCE I SŁABOSŁYSZĄCE
.charakterystyka zaburzenia,
.dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET

 lub PDW.
Prowadzący: Sylwia Modrzyk, Sabina Koczoń – Zurek

3. DZIECKO NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE
.charakterystyka zaburzenia,
.dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET 

lub PDW.
Prowadzący: Brygida Breguła

4. DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI - prelekcja
.charakterystyka zaburzenia,
.dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET 

lub PDW.
Prowadzący: Katarzyna Rosa

5. DZIECKO Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.
.charakterystyka zaburzenia,
.dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET 

lub PDW.
.Prowadzący: Sylwia Modrzyk, Henryka Kubień
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TERAPIA RĘKI
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA:  Celem  warsztatu  dla  nauczycieli  jest
prezentacja metod pracy z dziećmi klas 0-III usprawniających motorykę
ręki w przygotowaniu dziecka do pisania. 
PROWADZĄCA: Wiesława Bocian- Misztal – pedagog

JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z TRUDNYM RODZICEM 
ZAWARTOŚC  MERYTORYCZNA:  Warsztaty  mają na celu  omówienie zasad
komunikacji  w  relacjach  z  rodzicami  oraz  zwrócenie  uwagi  na
popełniane  przez  nauczycieli  błędy,  które  powodują  wycofanie  się
rodzica z relacji z nauczycielem.
 PROWADZĄCA: Hanna Sira – psycholog

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI 
ZAWARTOŚC  MERYTORYCZNA: Szkolenia  ma  na  celu  uświadomienie
rodzicom i nauczycielom jaki wpływ na budowania własnej wartości u
dziecka mają osoby dorosłe oraz zapoznanie.  
PROWADZĄCA: Hanna Sira - psycholog 

MITY NA TEMAT ADHD
ZAWARTOŚC MERYTORYCZNA: Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców i
nauczycieli  z coraz częściej rozpowszechnionymi opiniami i mitami na
temat  zespołu  nadpobudliwości  psychoruchowej  oraz  z
konsekwencjami powielania tego typu informacji  dla  funkcjonowania
dziecka zarówno w przedszkolu, jak i środowisku rodzinnym
PROWADZĄCA: Hanna Sira - psycholog 
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ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECKA
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Wykład interaktywny poruszający 
problematykę prawidłowego rozwoju psychoseksualnego 
dzieckaprzedszkolnego, typowych zachowań dzieci odnoszących się do 
seksualności człowieka, które stanowią normę rozwojową oraz  
różnicowanie ich z zachowaniami wymagającymi pogłębionej diagnozy, 
interwencji, terapii. 
PROWADZĄCA: Aleksandra Grudzień: psycholog- seksuolog, terapeuta

Wypełnione zgłoszenia na wybrane warsztaty lub prelekcje prosimy
kierować w wersji elektronicznej lub papierowej do sekretariatu

Poradni do 30 września 2016 r. 
Dokładne terminy spotkań proszę ustalać z osobą prowadzącą.

Jeśli mają Państwo specjalne oczekiwania dotyczące tematyki szkoleń,
bardzo prosimy kierować je bezpośrednio do opiekunów przedszkola.

Z przyjemnością wyjdziemy im naprzeciw.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani konsultacjami, rozmowami
z naszymi specjalistami również prosimy o  bezpośredni kontakt

z Sekretariatem.
Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Chorzowie

ul św. Pawła 11
         e-mail: porpsyped-sekretariat@o2.pl

www.ppp.chorzow,pl
email: poradyinternetowe@wp.pl
32 2415 – 439 tel.fax 32  770 01 57
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