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Oferta  zespołu psychologów  na rok szkolny 2021/2022 
oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach 

 
1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  
 

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci                    
(wiek dzieci, 
klasy, szkoła) 

Cele do 
zrealizowania 

1. Rekomendowany 
program profilaktyki 
używania substancji 
psychoaktywnych 
przeznaczony dla 
młodzieży w wieku 
12-14 lat 
Unplugged. 

Warsztaty Dzieci w wieku 
12-14 lat 

Kształtowanie 
odporności 
psychicznej  
u dzieci, 
profilaktyka  
I-rzędowa. 
Profilaktyka 
uzależnień. 

2. Zajęcia 
reintegracyjne 
zespół klasowy. 

Warsztaty Uczniowie klas 
szkoły 
podstawowej 

Poprawa 
wzajemnych relacji i 
współpracy 
uczniów, z 
uwzględnieniem ich 
doświadczeń z 
okresu nauki 
zdalnej. 

 
2. Propozycje skierowane do nauczycieli 
 

L.p. Tematyka Forma 
zajęć 

Adresaci (szkoła) Cele do 
zrealizowania 

1.  Jak mówić  
o uczniu, jak 
prowadzić 
wywiadówkę. 
Zasady 
konstruktywnej 
komunikacji. 

prelekcja  Nauczyciele 
przedszkoli i szkoły 
podstawowej. 

Poprawa współpracy 
szkoły z rodzicami. 

2. Profilaktyka 
uzależnień 
behawioralnych. 

szkolenie Nauczyciele szkoły 
podstawowej. 

Profilaktyka 
uzależnień 
behawioralnych. 

3. 
 
 
 
 

Praca z uczniem z 
zaburzeniami 
depresyjnymi. 

warsztaty Nauczyciele szkoły 
ponadpodstawowej 
i klas VI-VIII szkoły 
podstawowej. 

Psychoedukacja 
dotycząca zaburzeń 
depresyjno – 
lękowych, 
rozwijanie 
umiejętności 
komunikacyjnych 
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nauczycieli. 

4. Konstruowanie 
WOPFU oraz 
IPET. 

szkolenie Nauczyciele szkoły 
podstawowej. 

Nauka 
konstruowania IPET 
oraz WOPFU. 

5. Konstruowanie 
WOPFU oraz 
IPET. 

szkolenie Nauczyciele 
przedszkoli. 

Nauka 
konstruowania IPET 
oraz WOPFU. 

 
3. Propozycje skierowane do rodziców 
 

L.p. Tematyka Forma 
zajęć 

Adresaci Cele do 
zrealizowania 

1. Rola rodziców  
w wychowaniu do 
wartości. 
Kształtowanie 
postaw 
prospołecznych  
u dzieci. 

prelekcja  Rodzice dzieci klas 
I-VIII  

Poszerzenie 
świadomości 
rodziców na temat 
wpływu 
oddziaływań 
rodzicielskich na 
rozwój moralny  
dziecka. 

2. Moje dziecko jest 
cyfrowe. 

Warsztaty  Rodzice dzieci  
w wieku 
przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym. 

Wspieranie 
kompetencji 
wychowawczych w 
obszarze 
bezpiecznego 
korzystania z 
mediów 
elektronicznych.  

 
 

Oferta  zespołu psychologów na rok szkolny 2021/2022 
oferta do realizacji w PPP 

 
2. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  

 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci                    

(wiek dzieci, klasy, 
szkoła) 

Cele do 
zrealizowania 

1. TZA Warsztaty 
(10 spotkań) 

Szkoła podstawowa 
klasy V-VI 

Nauka adekwatnych 
do sytuacji strategii 
regulacji emocji. 

2. Zajęcia 
rozwijające 
kompetencje 
emocjonalno – 
społeczne oraz 
kreatywność. 

warsztaty Dzieci klas I-III  Nauka 
rozpoznawania, 
nazywani  
i wyrażania emocji 
w sposób 
aprobowany 



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12 

tel./fax: 15 8421831. e-mail: pppsekretariat@wp.pl 
 

 
społecznie.  

3. Grupa 
rozwojowa- 
program rozwoju 
kompetencji 
emocjonalnych  
i społecznych  
u młodzieży. 

Warsztaty Młodzież w wieku 
15-18 lat 

Zmiana 
społecznego 
funkcjonowania. 

 
2. Propozycje skierowane do nauczycieli 
 

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci (szkoła) Cele do 
zrealizowania 

1.  Konstruowanie IPET 
oraz WOPFU. 

warsztaty Dyrektorzy, 
nauczyciele  

Nauka 
opracowywania 
IPET oraz WOPF. 

2. Superwizja dla 
psychologów 
 i pedagogów. 

warsztaty  Psycholodzy, 
pedagodzy w 
szkołach 
podstawowych  
i ponadpodstawowych  
 

Wspieranie 
nauczycieli  
oddziaływaniach 
wychowawczych. 

3. Superwizja dla 
dyrektorów szkół 
podstawowych 
i 
ponadpodstawowych. 

warsztaty Dyrektorzy szkół 
podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Wspieranie 
dyrektorów  
w działaniach  
zakresu pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej. 

4.  Profilaktyka zaburzeń 
lękowych dzieci  
i młodzieży.  

Warsztat dla 
nauczycieli 
szkół  
i przedszkoli, 
pedagogów  
i psychologów 
szkolnych. 

Nauczyciele 
specjaliści 

Poszerzenie 
wiedzy na temat 
zaburzeń 
lękowych oraz 
przekazanie 
wskazówek 
dotyczących 
postępowania  
z uczniami 
lękowymi. 

 
 
3. Propozycje skierowane do rodziców 
 

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do 
zrealizowania 

1. Szkoła dla 
rodziców. 

warsztaty rodzice Budowanie relacji 
rodzic-dziecko, 
wzmacnianie więzi, 
nauka dialogu 
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opartego na  
wzajemnym 
szacunku  
i zaufaniu. 

 
 
 


