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INFORMACJE OGÓLNE 

 

Przez Poradnię rozumie się Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu oraz Filie Czerwonak, 

Kostrzyn, Murowana Goślina i Pobiedziska. 

 
1. Informacje o ofercie Poradni zamieszczone są na www.poradnie.powiat.poznan.pl, szczegółowych 

informacji o prowadzonych formach doskonalenia udzielają telefonicznie osoby prowadzące.  

2. Karta zgłoszenia na formy doskonalenia znajduje się w końcowej części „Oferty” oraz na stronie 

internetowej Poradni www.poradnie.powiat.poznan.pl  

3. Sposób składania indywidualnych, grupowych zgłoszeń:  

a. na adres mailowy osób prowadzących, 

b. osobiście w godzinach pracy sekretariatów Poradni w Swarzędzu i Filiach, listownie, faxem lub 

e-mailem. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2022 r. 

4. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest odpowiednia liczba zgłoszeń. 

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach otrzymają zawiadomienie na 4 tygodnie przed 

rozpoczęciem zajęć pod wskazany do korespondencji adres e-mail.  

6. Formy doskonalenia są realizowane na terenie placówki lub Poradni. Zespół klasowy, grupę uczniów 

zgłaszają nauczyciele lub rodzice. Istnieje możliwość zgłoszenia grupy rodziców przez nauczyciela. 

7. Formy doskonalenia są bezpłatne. 

http://www.poradnie.powiat.poznan.pl/
http://www.poradnie.powiat.poznan.pl/
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DLA NAUCZYCIELI 

Temat 
Sieć współpracy i samokształcenia  

pedagogów i psychologów szkolnych 

Forma Grupa wsparcia (możliwość prowadzenia grupy w formie zdalnej) 

Adresat Pedagodzy i psycholodzy szkolni 

Cel i treść 
Wzbogacanie warsztatu pracy pedagoga i psychologa szkolnego. 
Podnoszenie poziomu współpracy szkoła-poradnia w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

Liczba godzin Według ustalonego harmonogramu 

Osoby 
prowadzące 

Pobiedziska: Maria Kowalczyk: m.kowalczyk@pppswarzedz.pl 
Murowana Goślina: Aneta Bartkowska: a.bartkowska@pppswarzedz.pl  
Kostrzyn: Joanna Bul j.bul@pppswarzedz.pl  
Czerwonak: Elżbieta Maszewska; e.maszewska@pppswarzedz.pl           
Swarzędz: Magdalena Uławska:  m.ulawska@pppswarzedz.pl 
 

 
 
 

Temat Autyzm – moda czy epidemia? 

Forma Wykład z elementami warsztatu 

Adresat Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni i logopedzi 

Cel i treść 
Zapoznanie z obszarami zaburzeń u dzieci z autyzmem. Nowe podejście do 
nieneurotypowego rozwoju dziecka. 

Liczba godzin 3 h 

Osoba 
prowadząca 

Aneta Bartkowska: a.bartkowska@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Prawidłowości w rozwoju myślenia matematycznego u dzieci 

Forma Wykład  

Adresat Nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym 

Cel i treść 
Poszerzenie wiedzy na temat umiejętności składających się na kompetencje 
matematyczne dzieci, etapów ich rozwoju, możliwości ich obserwowania 
i diagnozowania.  

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Hanna Skoryna: h.skoryna@pppswarzedz.pl  

 
 
 

mailto:m.kowalczyk@pppswarzedz.pl
mailto:a.bartkowska@pppswarzedz.pl
mailto:j.bul@pppswarzedz.pl
mailto:e.maszewska@pppswarzedz.pl
mailto:m.ulawska@pppswarzedz.pl
mailto:a.bartkowska@pppswarzedz.pl
mailto:h.skoryna@pppswarzedz.pl
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Temat Sieć współpracy i samokształcenia logopedów 

Forma Grupa wsparcia 

Adresat Logopedzi szkolni i przedszkolni miasta i gminy Swarzędz i Kleszczewo 

Cel i treść 

Wzbogacanie warsztatu pracy logopedy 
Dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w zakresie terapii i diagnozy 
logopedycznej 
Wymiana doświadczeń 

Liczba godzin 2-3 h 

Osoba 
prowadząca 

Anna Dolińska, Magdalena Kałużna 
Zgłoszenia: a.dolinska@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Grupa wsparcia logopedów 

Forma Warsztaty 

Adresat Logopedzi szkolni i przedszkolni miasta i gminy Pobiedziska 

Cel i treść 
Wzbogacanie warsztatu pracy logopedy. Dzielenie się zdobytą wiedzą 
i umiejętnościami w zakresie terapii i diagnozy logopedycznej. Wymiana 
doświadczeń 

Liczba godzin 2-3 h 

Osoba 
prowadząca 

Elżbieta Walczak: e.walczak@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Różne oblicza depresji u dzieci i młodzieży. 

Forma Prelekcja  

Adresat Nauczyciele uczniów klas III-VIII szkół podstawowych 

Cel i treść 

Wyposażenie wychowawców i nauczycieli w podstawowe informacje 
nt. zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Występowanie, przyczyny, 
zachowania ucznia świadczące o trudnościach emocjonalnych, sposoby 
reagowania i organizowania wsparcia dla ucznia. 

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Anna Majkowska:  a.majkowska@pppswarzedz.pl  

 

mailto:a.dolinska@pppswarzedz.pl
mailto:e.walczak@pppswarzedz.pl
mailto:a.majkowska@pppswarzedz.pl
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Temat 
Jak wspierać klasę w integracji oraz budowaniu  

satysfakcjonujących relacji społecznych 

Forma Zajęcia warsztatowe 

Adresat Nauczyciele i nauczycielki wszystkich poziomów edukacji 

Cel i treść 

Omówienie znaczenia wsparcia dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym 
w integracji i budowaniu relacji społecznych. Doświadczenie i omówienie 
ćwiczeń wspierających integrację klasy oraz wspierających budowanie relacji 
społecznych.  

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Weronika Sobczak: w.sobczak@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu 

Forma Prelekcja 

Adresat Nauczyciele grup przedszkolnych 

Cel i treść 

Wzbudzenie zainteresowania profilaktyką logopedyczną wśród nauczycieli grup 
3 i 4-latków. Przygotowanie do wczesnego podjęcie działań profilaktycznych 
wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia 
i aparatu oddechowego. Zapoznanie z ćwiczeniami wspomagającymi prawidłowy 
rozwój mowy i wymowy dziecka. 

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Katarzyna Pietrzak, Elżbieta Walczak 
Zgłoszenia: k.pietrzak@pppswarzedz.pl  

 
 

 
 
 

Temat Jak czytać opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Forma Dyskusja grupowa z prezentacją; małe grupy, tylko w kontakcie bezpośrednim 

Adresat Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni 

Cel i treść 
Przybliżenie pojęć używanych w diagnozie w kontekście zdolności poznawczych 
i możliwości intelektualnych 

Liczba godzin Orientacyjny czas 1,5 h 

Osoby 
prowadzące 

Olga Salmonowicz: o.salmonowicz@pppswarzedz.pl  

mailto:w.sobczak@pppswarzedz.pl
mailto:k.pietrzak@pppswarzedz.pl
mailto:o.salmonowicz@pppswarzedz.pl
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DLA RODZICÓW 

Temat 
Grupa wsparcie rodziców dzieci  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Forma Grupa wsparcia 

Adresat Rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Cel i treść 
Wspieranie rodziców w radzeniu sobie z trudnościami. 
Dzielenie się doświadczeniami z życia codziennego oraz informacjami na temat 
terapii i leczenia.  

Liczba godzin 4 h wg ustalonego harmonogramu 

Osoba 
prowadząca 

Pobiedziska:  
Aneta Bartkowska:  a.bartkowska@pppswarzedz.pl  
Elżbieta Walczak: e.walczak@pppswarzedz.pl  
Swarzędz:  
Anna Majkowska: a.majkowska@pppswarzedz.pl 
Weronika Sobczak:  w.sobczak@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Szkoła dla rodziców 

Forma Zajęcia warsztatowe 

Adresat Rodzice i wychowawcy 

Cel i treść 
Doskonalenie umiejętności wychowawczych, poszerzenie wiedzy dotyczącej 
emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci i dorosłych. 

Liczba godzin 
10 spotkań po 4 godziny 1 raz w tygodniu 
zajęcia realizowane w siedzibie Poradni w Swarzędzu 

Osoby 
prowadzące 

Hanna Skoryna: h.skoryna@pppswarzedz.pl  
Joanna Bul: j.bul@pppswarzedz.pl  

 

Temat Porady wychowawcze 

Forma Zajęcia indywidualne 

Adresat Para rodziców/ jeden rodzic 

Cel i treść 
Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu codziennych problemów w wychowaniu 
dzieci na podstawie konkretnych sytuacji domowych, tworzenie strategii 
działania w myśl hasła „Kochać i wymagać”. 

Liczba godzin 
1h – do 5 spotkań 
zajęcia realizowane w siedzibie Poradni w Swarzędzu 

Osoby 
prowadzące 

Joanna Bul:  j.bul@pppswarzedz.pl  
Hanna Skoryna: h.skoryna@pppswarzedz.pl  

 

mailto:a.bartkowska@pppswarzedz.pl
mailto:e.walczak@pppswarzedz.pl
mailto:a.majkowska@pppswarzedz.pl
mailto:w.sobczak@pppswarzedz.pl
mailto:h.skoryna@pppswarzedz.pl
mailto:j.bul@pppswarzedz.pl
mailto:j.bul@pppswarzedz.pl
mailto:h.skoryna@pppswarzedz.pl
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Temat Jak wychowywać? 

Forma Zajęcia wykładowo-warsztatowe  

Adresat 
Rodzice uczniów  klas  I do VI szkół podstawowych. 
Liczebność grupy: do 10 osób 

Cel i treść 

Edukacja dla rodziców- poszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych. 
Wykorzystanie indywidualnych doświadczeń, potencjału i pomysłów rodziców 
dla wzbogacania wiedzy i umiejętności grupy oraz w celu doskonalenia się 
w roli rodzica. 

Liczba godzin Spotkania po 2 godziny, zajęcia realizowane w filii Poradni PPP w Pobiedziskach 

Osoby 
prowadzące 

Renata Kozalska-Stachowiak: r.stachowiak@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Samoregulacja – jak ją wspierać u dzieci szkolnych 

Forma Warsztat 

Adresat Rodzice dzieci klas I-III oraz IV-VIII 

Cel i treść 

Zapoznanie uczestników i uczestniczek z podstawami teorii Self-Reg S. Shanker’a 
oraz sposobami jej praktycznego zastosowania. Czym jest stres i samoregulacja, 
jak rozwijać samoregulację u dzieci i młodzieży z zastosowaniem różnych 
technik, w tym ćwiczeń mindfulness. 

Liczba godzin 2 x 1,5 h 

Osoby 
prowadzące 

Weronika Sobczak: w.sobczak@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka 

Forma Prelekcja 

Adresat Rodzice dzieci w wieku 0-3 roku życia 

Cel i treść 
Fakty i mity o rozwoju mowy dziecka 
Jak stymulować rozwój mowy dziecka 
Propozycje zabaw i spędzania wolnego czasu z dzieckiem 

Liczba godzin 2 h 

Osoba 
prowadząca 

Anna Dolińska, Ewa Niestrata, Magdalena Kałużna 
Zgłoszenia: a.dolinska@pppswarzedz.pl  

 

mailto:r.stachowiak@pppswarzedz.pl
mailto:w.sobczak@pppswarzedz.pl
mailto:a.dolinska@pppswarzedz.pl
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Temat 
Domowa terapia – jak wspierać dziecko z trudnościami  

w nauce czytania i pisania? 

Forma Warsztat 

Adresat Rodzice uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) 

Cel i treść 

Celem warsztatu będzie wsparcie rodziców podczas procesu nauki czytania 
i pisania ich dzieci. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane różnorodne 
metody i zabawy, które można wykonywać w domu,  wspierające funkcje 
percepcyjno-motoryczne. 

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Aleksandra Jagiełło: a.jagiello@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Terapia śmiechem – komunikacja z dzieckiem na wesoło 

Forma Wykładowo-warsztatowa 

Adresat Rodzice uczniów klas I-VIII oraz etapu przedszkolnego 

Cel i treść 
Zajęcia skierowane do rodziców, którzy chcieliby poprawić oraz/lub wzbogacić 
swoją relację i poziom komunikacji z dzieckiem. W części warsztatowej 
wykorzystywane będą metody i techniki śmiechoterapeutyczne.  

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Aleksandra Jagiełło a.jagiello@pppswarzedz.pl 

 
 
 

mailto:a.jagiello@pppswarzedz.pl
mailto:a.jagiello@pppswarzedz.pl
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DLA UCZNIÓW 

Temat Relaksacja i metody rozładowywania napięć oraz radzenie sobie ze stresem. 

Forma Zajęcia warsztatowe  

Adresat Uczniowie klas VIII i uczniowie klas ponadpodstawowych 

Cel i treść 
Zapoznanie uczniów z ćwiczeniami relaksacyjnymi, oddechowymi, 
antystresowymi, niwelującymi napięcia w ciele, stretching. Zajęcia z przyborami  
oparte o program autorski i wieloletnie doświadczenie prowadzącej.   

Liczba godzin 1,5 h 

Osoba 
prowadząca 

Teresa Adamska-Handl : t.handl@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Wesoła edukacja ruchem 

Forma Zajęcia warsztatowe  

Adresat Dzieci 5-7 letnie (przedszkole, szkoła kl. 1) 

Cel i treść 

Rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia, wyłanianie dzieci z ryzykiem 
dysleksji, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji wzrokowo-
słuchowej, rozwijanie słuchania i zapamiętywania, usprawnianie umiejętności 
wypowiadania się, koncentracji uwagi.   

Liczba godzin 1,5 h 

Osoby 
prowadzące 

Teresa Adamska-Handl: t.handl@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Niepokonany na rynku pracy 

Forma Zajęcia warsztatowe  

Adresat Uczniowie klas VIII  

Cel i treść 
Kształtowanie świadomości  w podejmowaniu decyzji w planowaniu kariery  
zawodowej i wytrwałości w osiąganiu wyznaczonych celów.  

Liczba godzin 1,5 h  

Osoby 
prowadzące 

Teresa Adamska-Handl t.handl@ppp.swarzedz.pl  

 

mailto:t.handl@pppswarzedz.pl
mailto:t.handl@pppswarzedz.pl
mailto:t.handl@ppp.swarzedz.pl
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Temat Każdy z nas jest ważny! O poczuciu własnej wartości. 

Forma Warsztat 

Adresat Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych  

Cel i treść 

Kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci oraz akceptacji różnorodności 
rówieśników. Rozwijanie umiejętności dostrzegania własnych i cudzych 
zasobów. Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie 
pozytywnej samooceny. 

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Anna Majkowska: a.majkowska@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat „Zamiast ciosów” – nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami. 

Forma Warsztat  

Adresat Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych  

Cel i treść 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji odczuwania trudnych emocji 
(m.in. złości, strachu). Rozwijanie samoświadomości własnych stanów 
emocjonalnych. Kształtowanie umiejętności werbalizowania doświadczanych 
emocji zarówno swoich jak i dostrzegania ich u  innych. Nauka konstruktywnego 
wyrażania emocji i odreagowywania napięć emocjonalnych.   

Liczba godzin 2 h 

Osoby 
prowadzące 

Anna Majkowska: a.majkowska@pppswarzedz.pl  

 
 
 

Temat Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 

Forma Cykliczne spotkania terapeutyczne 

Adresat 
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym klas I-VI szczególnie potrzebujące 
wsparcia w obszarze emocjonalno- społecznym; grupy 6 osobowe 

Cel i treść 
Poprawa relacji społecznych, rozumienie stanów emocjonalnych oraz uzyskanie 
umiejętności, kompetencji społecznych oraz poszerzenie spektrum wyćwiczonych 
zachowań możliwych do zastosowania. 

Liczba godzin 
Cykl 10 spotkań trwających około 45 minut; zajęcia dla określonych grup będą 
odbywać się między godziną 14.00 a 17.00; pierwsze spotkanie planowane jest 
na 3 października 2022 r. 

Osoby 
prowadzące 

Rafał Trybuś: r.trybus@pppswarzedz.pl 
Aleksandra Jagiełło: a.jagiello@pppswarzedz.pl 

 

mailto:a.majkowska@pppswarzedz.pl
mailto:a.majkowska@pppswarzedz.pl
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Temat Jak sobie radzić ze stresem za pomocą samoregulacji 

Forma Zajęcia warsztatowe 

Adresat Uczniowie i uczennice klas IV- VIII 

Cel i treść 

Zapoznanie uczniów i uczennic z pojęciem stresu oraz teorią samoregulacji. 
Uświadomienie znaczenia procesów samoregulacyjnych w sytuacji radzenia 
sobie ze stresem. Poznanie sposobów radzenie sobie ze stresem, w tym technik 
mindfulness. 

Liczba godzin 3 x 45 minut, miejsce realizacji do uzgodnienia 

Osoby 
prowadzące 

Weronika Sobczak: w.sobczak@pppswarzedz.pl 

 
 
 

Temat Rozwijanie kompetencji emocjonalnych 

Forma Zajęcia warsztatowe 

Adresat Uczniowie i uczennice klas I-III 

Cel i treść 

Zapoznanie dzieci z podstawowymi emocjami (radość, złość, smutek, strach, 
zdziwienie, odraza)- przejawy emocji w ciele, mimice oraz głosie. Identyfikowanie 
emocji u siebie oraz innych osób. Sposoby wyrażania emocji w sposób 
akceptowalny społecznie.  

Liczba godzin 3 x 45 minut, miejsce realizacji do uzgodnienia 

Osoby 
prowadzące 

Weronika Sobczak: w.sobczak@pppswarzedz.pl 

 
 
 

Temat Grupa socjoterapeutyczna  

Forma Zajęcia terapeutyczne 

Adresat Uczniowie i uczennice klas IV-VI 

Cel i treść 

Rozwijanie umiejętności społecznych w relacji z grupą rówieśniczą (np. nawią-
zywanie i podtrzymanie kontaktu, rozwiazywanie konfliktów, radzenie sobie 
z emocjami, stawianie granic). Poznanie i wzmocnienie swoich mocny stron 
i talentów. Tworzenie oraz rozwijanie przyjaźni. Lepsze rozumienie siebie 
poprze rozwijanie samoświadomości. Ćwiczenie umiejętności autoprezentacji 
i wystąpień przed grupą. Rozwijanie umiejętności samoregulacyjnych – 
mindfulness, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. 

Liczba godzin 1,5 h co tydzień 

Osoby 
prowadzące 

Weronika Sobczak: w.sobczak@pppswarzedz.pl 

 
 
  

mailto:w.sobczak@pppswarzedz.pl
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Załącznik 1do P02-PP: „Karta zgłoszenia” 
 

 
 
……………………………..…......       ………...……………............................... 
Nazwa szkoły/placówki             Miejscowość, data zgłoszenia 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Dotyczy:  oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu i w filiach 
 

1. Deklarujemy uczestnictwo w zajęciach: 

Temat/forma:……………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba prowadząca ze strony Poradni:……………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                              ( imię i nazwisko) 

 

2. Zgłoszenie grupowe: 

Osoba odpowiedzialna ze strony szkoły/placówki za organizację grupy i kontakt:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                    ( imię i nazwisko) 

 
nr telefonu:  ………………………………………..   e-mail: ………………………………………………………………………………. 

Liczba osób deklarujących uczestnictwo w zajęciach:……………………………………………………………………….. 

 
3. Zgłoszenie indywidualne: 

 Imię i nazwisko nauczyciela/ rodzica  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                 
nr telefonu:  ………………………………………..   e-mail: ………………………………………………………………………………. 

UWAGA 

Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, pocztą, mailem lub osobiście.  
Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.  

 
Wydanie 3, data wydania: 01.06.2018 rok, strona 5 

 


