
OFERTA WSPOMAGANIA RODZICÓW 
(ROK SZKOLNY 2022-2023) 

 

Nr 
zajęć 

Temat warsztatu Cel Czas trwania Odbiorca 

Prop. 

miejsce 
zajęć 

Prowadzący 
Uwagi i dodatkowe 

informacje 

13. Szkoła dla rodziców 

i wychowawców 

Rozwijanie umiejętności 

wychowawczych. 

40 godz. 
Rodzice, 

opiekunowie 

Poradnia/ 
instytucje 

współprac.  

A. Majewicz 

G. Nowakowska 
M. Majewski 

  

 

Zgłoszenia chętnych 

przyjmujemy 

telefonicznie lub 
osobiście. 

 

 

 

14. „Dorastanie to 

wyzwanie” 

Wspomaganie 

rodziców dzieci i 

nastolatków w 
procesie wychowania 

- Rozwijanie wiedzy dotyczącej wieku 
adolescencji, doskonalenie 
umiejętności radzenia sobie z 
trudnościami i kryzysami wieku 
dorastania,  
- rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,  
- stymulowanie kompetencji 
skutecznej komunikacji z dzieckiem,  
- kształtowanie postawy empatycznej 
wobec dziecka w zgodzie z potrzebami 
rodzica. 

3 godz. 
Rodzice/ 

opiekunowie 
Szkoła 

A. Majewicz 

 

Realizowany zakres 

tematyczny po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

wychowawcą. 
 

 

 

15. „Depresja u 

Nastolatka – kiedy 

zacząć się martwić” 

Rozpoznawanie trudności 
emocjonalnych w okresie dorastania. 
Czy to jest norma czy należy się 

martwic. 

2 godz.  
Rodzice/ 

opiekunowie 
Szkoła  A. Majewicz   

16. „Małe dzieci – duże 

wyzwania” 

Rozwijanie kompetencji rodzicielskich. 
Czy granice w wychowaniu są 

potrzebne? Jakie zachowania są 
normą, a jakie powinny zwrócić już 
naszą uwagę ?Jak wspierać dziecko w 
rozwijaniu kompetencji 
emocjonalnych. Jak dbać o siebie, 
żeby temu wszystkiemu sprostać. 

2 godz.  
Rodzice/ 

opiekunowie 
Szkoła  A. Majewicz   

17. Wspomaganie 

rodziców w 

przygotowaniu dzieci 

do rozpoczęcia nauki 
szkolnej 

Wspomaganie rozwoju 

psychoruchowego dzieci w związku 

z określeniem gotowości szkolnej.  

 

2 godz. 

Rodzice dzieci 

kończących 

wychowanie 

przedszkolne 

Szkoła/  

przedszkol. 

 

G. Nowakowska 

M. Majewski 

M. Twardowska 
 

 



18. Jak stymulować 

rozwój mowy dziecka 

i kiedy jest potrzebna 
pomoc logopedy? 

 Zapoznanie rodziców z etapami 
rozwoju mowy dzieci, 

 uświadomienie potrzeby 
stymulowania rozwoju mowy, 

 zapoznanie z najczęściej 
spotykanymi rodzajami 
zaburzeń, 

 zapoznanie z zestawem 
przykładowych ćwiczeń (pokaz 

w formie warsztatowej). 

 

2 godz. 

Rodzice dzieci 

uczęszczający
ch do żłobka   

i przedszkola 

Przedszkole 
żłobek 

     J. Michalska 
     A. Prokop  
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