
Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń bezpłatnych dla rodziców 

organizowanych przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kościanie. 

 

Szkolenia realizowane w Poradni  

Temat 2 Autyzm – jak wspierać dzieci w szkole? 

Forma Wykład, dyskusja  

Adresat Rodzice uczniów z ASD  (szkoły podstawowe) 

Cel i treść 

 

Uczestnicy 

poznają sposób funkcjonowania szkolnego dzieci w spektrum autyzmu 

zwracają uwagę na czynniki zagrażające, mogące wystąpić  

w szkole 

dowiadują się w jaki sposób mogą wspomagać funkcjonowanie szkolne uczniów z 

ASD 

Czas trwania/ termin 

realizacji 
23 maja 2023 godz. 17:00 – 18:30  - 1,5 h (90 min) 

Osoby prowadzące/ 

dane kontaktowe  

mgr Agnieszka Bakalarska, mgr Joanna Adamczak 

kontakt:   ppp.agnieszka.bakalarska@gmail.com 

 

Temat 3 „Dlaczego krzyczę? Trudne emocje w relacji rodzic-dziecko” 

Forma Zajęcia warsztatowe, stacjonarne, grupa do 8-10 osób 

Adresat Rodzice  

Cel i treść 

 

Zagadnienia: 

trudności emocjonalne w rodzinie, 

barometr uczuć, 

wzorce „zapalników” w złości- rozpoznawanie i reagowanie, 

konstruktywne sposoby komunikacji w rodzinie. 

Czas trwania/ termin 

realizacji  

 

22.05.2023  godz. 16:30 do 18:00  

Osoba prowadząca/ 

dane kontaktowe 

mgr Iwona Neumann-Wilk 

 ppp.iwona.neumannwilk@onet.pl 

 

 

Temat 6 Sensoryczne zabawy plastyczne (i nie tylko) dla najmłodszych 

Forma Wykład, elementy warsztatowe, stacjonarna forma – grupa 8-10 osób 

Adresat Rodzice dzieci przedszkolnych  

Cel i treść 

 

Zagadnienia: 

omówienie terminu integracji sensorycznej, przybliżenie funkcjonowania zmysłów i 

ich wpływu na funkcjonowanie dziecka 

omówienie sposobów stymulowania rozwoju sensomotorycznego dziecka 

zapoznanie z objawami zaburzeń integracji sensorycznej 

 

Termin realizacji/ 

czas trwania 

30.11.2022 godz. 17:00 – 18:30  

czas trwania 60-90 min 
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Osoba 

prowadząca/dane 

kontaktowe 

mgr Justyna Kram 

ppp.justyna.kram@onet.pl 

 

Temat 8 Autyzm. Diagnoza i co dalej? 

Forma Wykład, dyskusja 

Adresat Rodzice dzieci z diagnozą ASD 

Cel i treść 

 

Uczestnicy dowiedzą się: 

- co niesie ze sobą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                 i  opinia 

o wczesnym wspomaganiu rozwoju, 

- co to jest WOPFU i IPET, 

- gdzie szukać wsparcia i pomocy. 

Termin 

realizacji/czas 

trwania  

21.11.2022 godz. 17:00- 18:30 

 (czas trwania 1,5h) 

Osoby 

prowadzące/dane 

kontaktowe  

mgr Agnieszka Bakalarska    ppp.agnieszka.bakalarska@gmail.com 

mgr Joanna Adamczak 

 

Temat 9 Jak pracować w domu z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nad 

rozwijaniem mowy i komunikacji społecznej? 

Forma Wykład, dyskusja  

Adresat Rodzice dzieci z diagnozą ASD 

Cel i treść 

 

Uczestnicy: 

- poznają sylwetkę dziecka z ASD, 

- poznają sposoby pracy z dzieckiem w domu, 

- nauczą się jak wspierać kompetencję komunikacyjną i rozwój mowy u dziecka. 

Termin realizacji/ 

czas trwania  

21.02.2023,  godz. 17:00- 18:30 

 (czas trwania 1,5h) 

Osoby 

prowadzące/dane 

kontaktowe  

mgr Agnieszka Bakalarska  ppp.agnieszka.bakalarska@gmail.com 

mgr Joanna Adamczak 

 

Temat 10 Komunikacja – jak mówić, żeby dziecko chciało nas słuchać? 

Forma Wykład, elementy warsztatowe,  grupa do 10 osób. 

Adresat Rodzice dzieci przedszkolnych, klas 1-3. 

Cel i treść 

 

Cel szkolenia: 

Poszerzenie wiedzy z obszaru pozytywnej komunikacji                           z dzieckiem. 

Poznanie podstawowych narzędzi skutecznej komunikacji                             z 

dzieckiem. 

Rozwijanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do budowania właściwej 

konstruktywnej relacji dorosły-dziecko. 

Treść szkolenia: 

Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?. 

Zachęcanie do współpracy. 

Zamiast karania. 

Zachęcanie do samodzielności. 

Pochwały. 

Uwalnianie dzieci od grania ról. 
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Termin 

realizacji/czas 

trwania  

24.01.2023 godz. 16.30-18:00 

(czas trwania: 1,5h) 

Osoba prowadząca/ 

dane kontaktowe  

mgr Kinga Miszczak 

kontakt: ppp.kinga.miszczak@onet.pl 

 

Temat 14 Pomagać czy nie pomagać? Wspieranie samodzielności dziecka 

Forma Wykład i cześć warsztatowa, grupa  do 10 osób 

Adresat Rodzice dzieci młodszych  

Cel i treść 

 

Zagadnienia: 

Samodzielność jako potrzeba rozwojowa 

Dlaczego nie pozwalam/zgadzam się na samodzielność dzieci 

Wspieranie w rozwoju samodzielności od najmłodszych lat 

W czym wspierać przedszkolaka/ucznia kl I-III. 

Termin 

realizacji/czas 

trwania  

16.03. 2023  godz. 17.00 

 czas trwania 60-90 minut 

Osoba 

prowadząca/dane 

kontaktowe  

mgr A. Kubicka 

ppp.agnieszka.kubicka@onet.pl 

 

Temat 15 

 

Wybiórczość pokarmowa, czym może być spowodowana i jak jej zaradzić?  

Forma Wykład z elementami warsztatu,  grupa  do 10 osób, 

Adresat Rodzice  

Cel i treść 

 

Zagadnienia: 

Co to jest wybiórczość pokarmowa u dzieci 

Jakie symptomy o niej świadczą 

Różnicowanie przyczyn 

Rola diety i dobrych nawyków żywieniowych 

Termin 

szkolenia/czas 

trwania/ 

18.05. 2023  godz. 17.00 

60-90 minut, 

Osoba prowadząca/ 

dane kontaktowe 

mgr A. Kubicka 

 

ppp.agnieszka.kubicka@onet.pl 

Temat 16 Czy moje dziecko może mieć dysgrafię, dysortografię albo dysleksję? 

Forma Wykład  

Adresat Rodzice 

Cel i treść 

 

Zagadnienia: 

- charakterystyka dziecka z dysleksją 

- objawy specyficznych trudności w uczeniu się 

- formy wsparcia 

Termin realizacji/ 

czas trwania  

09.12.2022 godz. 17.00 -18.00 

Osoba 

prowadząca/dane 

kontaktowe 

mgr Monika Kluczyńska 

 ppp.monika.kluczynska@onet.pl  
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Szkolenia realizowane na terenie przedszkola 

 

Temat 20 Wspieranie rozwoju mowy dzieci przedszkolnych 

Forma Wykład, na terenie przedszkola 

Adresat Rodzice dzieci przedszkolnych  

Cel i treść 

 

Zapoznanie rodziców z cechami prawidłowego rozwoju mowy, czynnikami 

wspierającymi  oraz utrudniającymi ten rozwój, najczęstszymi wadami wymowy i 

mowy. 

Termin 

realizacji/czas 

trwania  

45 minut, po uprzednim uzgodnieniu terminu z prowadzącą 

 

Osoba prowadząca/ 

dane kontaktowe 

mgr Katarzyna Strzelczyk 

ppp.katarzyna.strzelczyk@onet.pl 

 
 
 
 

Zajęcia/szkolenia, w zależności od ich specyfiki, będą odbywały się na terenie Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej  w Kościanie, i przedszkolu. W przypadku szkoleń 

w poradni obowiązują indywidualne zapisy zainteresowanych osób drogą mailową, na 

podane przy szkoleniach dane kontaktowe. Prosimy, aby w zgłoszeniu umieścić informacje o 

wybranym temacie szkolenia, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. O przyjęciu na 

szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 Na szkolenie nr 20 „Wspieranie rozwoju mowy dzieci przedszkolnych” proszę 

zgłaszać się u wychowawców grup do 14.10.2022. 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń. 


