
Szanowni Państwo 

z uwagi na COVID - 19 przygotowaliśmy ofertę  

szkoleń, warsztatów online 

www.szkolawabbit.pl 

Lp. Temat Osoby 
odpowiedzialne 

1. „Depresja: żyć nie umierać- 
czyli o depresji u dzieci i 

nastolatków” 
 

mgr Magdalena 
Jesień – psycholog 

PPPP 

2. „Uczeń z ADHD w środowisku 
domowym i szkolnym” 

mgr Magdalena 
Jesień – psycholog 

PPPP 
 

3. „Lęk u dzieci- co jest normą, a 
co powinno niepokoić” 

 

mgr Magdalena 
Jesień – psycholog 

PPPP 
 

4. „Dzień otwarty z logopedą- dla 
Rodziców i Nauczycieli” 

mgr Iwona 
Kędzierska- 

logopeda PPPP 
mgr Aneta 
Kuszneruk 

logopeda PPPP 
 

5. „ Czym jest SI?  
Dysfunkcje SI u dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym” 

mgr Iwona 
Kędzierska- 

logopeda PPPP 
mgr Aneta 
Kuszneruk 



logopeda PPPP 
 

6. „Jak stymulować mowę 
dziecka?” 

mgr Iwona 
Kędzierska- 

logopeda PPPP 
mgr Aneta 
Kuszneruk 

logopeda PPPP 
 

7. „Stymulacja rozwoju mowy 
dziecka w wieku 

przedszkolnym”- dla rodziców 
dzieci z ORM 

 

mgr Małgorzata 
Krzemionka 

logopeda PPPP 

8. „Dobrze słyszę, mówię, 
rozumiem”- warsztaty dla 

rodziców dzieci z ORM 
 

mgr Małgorzata 
Świderska- 

Poniatowska 
neurologopeda 

PPPP 
 

9.  „ Sześciolatek mówi 
poprawnie”- warsztaty dla 

rodziców 

mgr Małgorzata 
Świderska- 

Poniatowska 
neurologopeda 

PPPP 
 

10. „Jak mówić do dzieci żeby nas 
słuchały”- zajęcia dla rodziców. 

mgr Mirosława 
Potocka- 

Waćkowska 
psycholog PPPP 

 



11. „Komputer, Internet, telefon- 
zagrożenia płynące z 

nadmiernego korzystania”- 
zajęcia dla rodziców. 

 

mgr Beata 
Szczygielska 

pedagog PPPP 

12. „ Wsparcie dziecka 
wybierającego szkołę/ zawód” 

spotkanie dla rodziców i 
nauczycieli. 

 

mgr Teresa 
Pawłowska 

psycholog PPPP 

13. „Jak pomóc dziecku z 
dysleksją”- spotkanie dla 

rodziców. 

mgr Wioleta 
Kusznieruk 

pedagog PPPP 
 

14. „Budowanie pozytywnej relacji 
rodzic- dziecko”. 

mgr Grażyna Czop 
psycholog PPPP 

 
15.  „ Jak pomóc dziecku w 

wyborze szkoły” 
 

mgr Angelika 
Ciechanowicz 
pedagog PPPP 

 

16. Warsztaty pedagogiczne 
podnoszące sprawność 

czytania i pisania kl. I- III 
 

mgr Anna 
Chwesiuk 

pedagog PPPP 

17. „Praca z uczniem 
dyslektycznym kl. IV- VIII 

Warsztaty  

mgr Anna 
Chwesiuk 

pedagog PPPP 
 

18. „Zgaduję i różnicuję głoski  
sz- s dla dzieci 6-7 letnich” 

mgr Agnieszka 
Mincewicz 



 logopeda PPPP 
 

19. Grupa wsparcia dla pedagogów 
i psychologów 

„Pedagog szkolny w dobie 
nowych wyzwań w roku 

szkolnym 2020/21” 
 

mgr Magdalena 
Jesień 

mgr Anna 
Maciejczuk- 

psycholog PPPP 

20. Grupa wsparcia dla pedagogów 
i psychologów 

„Pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna w praktyce” 

 

mgr Magdalena 
Jesień 

mgr Anna 
Maciejczuk- 

psycholog PPPP 
 


