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Oferta  zespołu psychologów  na rok szkolny 2017/2018 

oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach 

 

1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  

 
Lp. Tematyka Forma 

zajęć 

Adresaci                    

(wiek dzieci, 

klasy, szkoła) 

Cele do 

zrealizowania 

Prowadzący 

1. Bezpieczeństwo 

w internecie. 

zajęcia 

grupowe 

kl. IV-VII Poprawa 

bezpieczeństwa  

w internecie. 

Anna Łaska 

2. Tolerancja na co 

dzień. 

zajęcia 

grupowe 

kl. IV-VII Wzrost zachowań 

prospołecznych. 

Anna Łaska, 

Anna Adamów 
3.  Zajęcia budujące 

prawidłowe 

postawy i relacje 

rówieśnicze. 

grupowe 

warsztaty 

uczniowie kl. 

VII oraz II i III 

gimnazjum 

Poprawa relacji 

rówieśniczych, 

nauka akceptacji, 

tolerancji  

i współpracy. 

Agata Kowal, 

Sylwia 

Brankiewicz 

 

oferta do realizacji w PPP 

 

1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  

 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci                    

(wiek dzieci, 

klasy, szkoła) 

Cele do 

zrealizowania 

Prowadzący 

1. Bezpieczne 

korzystanie  

z Internetu. 

rozmowy 

indywidualne  

dzieci 

korzystające  

z pomocy 

psychologicznej 

Wzrost 

świadomości  

w zakresie 

bezpiecznego 

korzystania  

z Internetu. 

Anna Adamów 

 

2. Bezpieczne 

korzystanie  

z Internetu. 

rozmowy 

indywidualne  

dzieci 

korzystające  

z pomocy 

psychologicznej 

Wzrost 

świadomości  

w zakresie 

bezpiecznego 

korzystania  

z Internetu. 

Anna Łaska 

 

3.  Zajęcia 

dotyczące 

efektywnego 

uczenia się. 

warsztaty uczniowie klas 

IV-VI 

Rozwijanie 

umiejętności 

interpersonalnych 

oraz efektywnego 

uczenia się  

w oparciu  

o wybrane 

mnemotechniki. 

 

Ewa Orlińska, 

(Katarzyna 

Krasowska) 
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4. Zajęcia 

rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno – 

społeczne 

grupowe dzieci klasy I-

III lub IV-VI 

SP 

Rozwijanie 

umiejętności 

interpersonalnych: 

umiejętności 

inicjowania 

relacji,  uważnego 

słuchania, 

przekazywania 

informacji,  

- nauka 

dostrzegania 

różnic i 

podobieństw 

między ludźmi 

itp.                              

 

Agata Kowal, 

Honorata 

Winiarczyk 

 

1. Propozycje pedagogów skierowane do dzieci i młodzieży 

 

 Tematyka Forma zajęć Adresaci  

(wiek dzieci, 

klasy, 

szkoła) 

Cele do zrealizowania Prowadzący 

1

. 

Niepełnosprawn

i są wśród nas. 

warsztaty Dzieci 

przedszkolne 

i ze szkoły 

podst. 

 

Informacje o niepełno-

sprawnościach i ich 

konsekwencjach. 

Dostarczanie doświadczeń 

związanych z 

dysfunkcjami zmysłów 

lub narządów. Rozwijanie 

umiejętności rozumienia i 

niesienia pomocy osobom 

niepełnosprawnym.  

I. Korpalska,  

M. Szabla 

2

.  

„Budujemy nasz 

zespół klasowy” 

Wsparcie pracy 

wychowawczej 

klasy. 

warsztaty 

(2h) 

konsultacje 

dla 

wychowawcy 

i pedagoga 

szkolnego 

Dzieci ze 

szkoły podst. 

Uświadomienie sobie 

potrzeb własnych i innych 

osób; kształtowanie ostaw 

tolerancji i wzajemnego 

szacunku; rozwiązywanie 

konfliktów; integracja 

zespołu klasowego; 

przeciwdziałanie 

przemocy rówieśniczej. 

H. Winiarczyk 

A.Kowal 

 

 

 


