
 

 
 

 

Oferta współpracy PPPP w Wałbrzych dla placówek oświatowych  
w roku szkolnym 2022-2023 w systemie hybrydowym. 

 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
WSZYSTKICH TYPÓW 

Nazwa Odbiorcy Forma realizacji 
Czas realizacji, 

ilość godzin 
Realizator 

TECHNIKI UCZENIA SIĘ  
„JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ 
NAUCZYĆ” 

uczniowie klas 
VI – VIII SP 

Prezentacja – dla 
nauczycieli do 
przeprowadzenia 

1 zajęcia Anna Podyma 

ODA DO ZABAWY 
· oderwij się od telewizora, 
komputera i telefonu 
· aktywne spędzanie czasu 
wolnego, 
· promowanie zdrowego, 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu, 
·bezpieczeństwo w sieci 

uczniowie klas 
I-III SP 

warsztaty 
z elementami 
profilaktyki 

1 zajęcia 
Katarzyna 
Pawlikowska 

MOJE MARZENIA I PLANY. 
 
· rola zainteresowań i uzdolnień 
w wyborze zawodu 
 
· sztuka planowania a zmiany 
współczesnego świata 

uczniowie klas 
VII,VIII SP 

warsztaty 
edukacyjne – 
realizacja 
w grupach do 15 
uczniów 

3 godziny 
dydaktyczne - 
zajęcia stacjonarne 

Ewa Perlik 

KARIERA – OD PUCYBUTA DO 
MILIONERA? 
bilans własnych zasobów 
charakterystyka współczesnego 
rynku pracy 
·branże i zawody pożądane na 
rynku pracy 

uczniowie klas 
VIII SP, 
uczniowie 
szkół 
ponadpodstaw
owych 

warsztaty 
edukacyjne 

3 godziny 
dydaktyczne - 
zajęcia stacjonarne 

Ewa Perlik 

„Poczucie samooceny- każdy jest 
w czymś dobry” 

uczniowie 
szkół 
podstawowych 

warsztaty 1 zajęcia Dorota Pawelec 



     

ZŁOŚĆ PIĘKNOŚCI SZKODZI 
· akceptacja swojej 
emocjonalności 
· rozpoznawanie złości 
· konstruktywne radzenie sobie 
z napięciem 
 

uczniowie klas 
I-III SP 

warsztaty 
zajęcia trwające 
1h-3h 

Alicja Czajkowska 
Gut 

MALUCH KAŻDE EMOCJE 
ODGADNIE 
· rozpoznawanie własnej 
emocjonalności 
· uwrażliwianie dzieci na 
odczucia innych 
 

dzieci 
przedszkolne 

warsztaty 
zajęcia trwające 
1h-3h 

Alicja Czajkowska 
Gut 

DOBRE I ZŁE SEKRETY 
· rodzaje sekretów 
· jakie sekrety należy ujawnić 
a jakie zachować 
·kto to jest skarżypyta? 
 

dzieci 
przedszkolne, 
uczniowie klas 
I-III SP 

warsztaty 
zajęcia trwające 
1h-3h 

Alicja Czajkowska 
Gut 

„LUBIĘ SIEBIE”- zajęcia 
rozwijające pozytywną 
samoocenę i samoakceptację, 
wskazywanie wartości, którymi 
warto kierować się w życiu. 
 

uczniowie 
wszystkich 
typów szkół 

zajęcia 
warsztatowe 
z elementami 
socjoterapii 

cykl zajęć 
w blokach 
tematycznych 

Marta Zarzeczna 

„JA – TWÓJ PRZYJACIEL” – zajęcia 
rozwijające umiejętności 
społeczne w zakresie 
komunikacji, funkcjonowania 
w grupie rówieśniczej 
 

uczniowie klas 
VI-VII SP 

warsztaty 
zajęcia trwające  
1h-3h 

Karolina Klatka 

„Szczęśliwe dziecko” zajęcia 
rozwijające umiejętności 
emocjonalne i społeczne 

dzieci 
przedszkolne 

warsztaty 1 zajęcia Anna Chomicz 

 

 

 

 

 

 

 


