
 

 
 

 

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

 

 

OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM I UCZNIÓW SZKÓŁ 
WSZYSTKICH TYPÓW 
 

 

Nazwa Odbiorcy Forma realizacji 
Czas realizacji, 

ilość godzin 
Realizator 

Jak wzmacniać poczucie 
wartości u dziecka ? 

rodzice dzieci 
oddziałów 
przedszkolnych, 
szkół 
podstawowych 

wykład, zajęcia 
warsztatowe 

1 zajęcia Anna Podyma 

Terapia ręki- dysfunkcje w 
zakresie motoryki małej. 
Usprawnianie pracy dłoni 

rodzice uczniów 
szkół wszystkich 
poziomów 

konsultacje 
indywidualne 
i grupowe 

1 zajęcia Marta Zarzeczna 

Szkoła dla rodziców i 
wychowawców 

rodzice dzieci 
oddziałów 
przedszkolnych, 
szkół 
podstawowych 

warsztaty edukacyjne 
10 spotkań po 3 
godziny 
dydaktyczne 

Katarzyna 
Pawlikowska, 
Dorota Pawelec 

Moje dziecko wybiera 
szkołę i zawód 

rodzice 

1.Prelekcja – zajęcia 
stacjonarne w grupach 
do 15 osób. 
2. Porady i konsultacje 
– indywidualnie w 
trybie stacjonarnym 
na terenie poradni 

 1 godzina 
dydaktyczna – 
zajęcia 
stacjonarne 

Ewa Perlik 

Jak mówić, aby dzieci nas 
słuchały- komunikacja 

rodzice dzieci w 
wieku 
przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 
 

 warsztaty 1 spotkanie Dorota Pawelec 



JAK SOBIE RADZIĆ Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
WŁASNEGO DZIECKA? 

 

rodzice dzieci z 
zaburzeniami 
rozwojowymi 

wykład , warsztaty 1 zajęcia 
Agnieszka 
Matejczuk, Adrian 
Furmaniak 

Jak pracować w domu z 
dzieckiem z zaburzeniami 
rozwojowymi? 

rodzice dzieci 
przedszkolnych i 
szkolnych 

warsztaty 1 cykl 

Agnieszka 
Matejczuk, Alicja 
Czajkowska Gut, 
Beata Przysło 

ORM, AFAZJA TERAPIA 
POPRZEZ ZABAWĘ I 
NAUKĘ 

 

rodzice dzieci z 
zaburzeniami 
rozwojowymi 

wykład , warsztaty 1 zajęcia 
Agnieszka 
Matejczuk, Adrian 
Furmaniak 

Jak rozpoznać wady 
postawy u dzieci w wieku 
przedszkolnym? 

rodzice dzieci 
oddziałów 
przedszkolnych 

wykład, zajęcia 
warsztatowe 

1 zajęci Beata Przysło 

ROZWÓJ MOWY DZIECKA 
W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM. 

rodzice dzieci 
przedszkolnych 

zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Dorota Nieckarz 

Asertywny rodzic i 
dziecko. Jak postępować 
asertywnie i nauczyć tego 
dziecko? 

rodzice dzieci w 
klasach I-III 

warsztaty 1 zajęcia Karolina Klatka 

Ja też jestem ważny. 
Formy dbania o własne 
zdrowie psychiczne. 

rodzice dzieci z 
zaburzeniami 
rozwojowymi 

warsztaty 1 zajęcia 
Alicja Czajkowska 
Gut 

 

 

 

 

 

 

 


