Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bytomiu
Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie,
by dobrze wychować swoje dziecko zapraszamy na
spotkania prowadzone przez psychologa i pedagoga
w ramach
„V edycji Szkoły Dla Rodziców 2019-2020”
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bytomiu
Harmonogram spotkań:
MIESIĄC

TEMAT SPOTKANIA

16 października 2019 r.

„Komunikacja w oparciu o
założenia porozumienia
bez przemocy”

20 listopada 2019 r.

„Depresja u młodzieży
- jak zrozumieć i wspierać
własne dziecko?”

18 grudnia 2019 r.

15 stycznia 2020 r.

19 lutego 2020 r.

18 marca 2020 r.

OSOBY PROWADZĄCE
mgr Martyna MurekWoźny,
mgr Agnieszka NiżnikGolda
mgr Zuzanna Krząkała
mgr Agata SusekKaczyńska

„Zaburzenia lękowe u
dzieci”

mgr Aneta Jendrzej

„ Jak rozbroić minę praktyczne porady dla
rodziców nastolatków”

mgr Dominika Rojek- Bąk

mgr Dorota Fogel

mgr Joanna Świerczek

„ Gry i zabawy wyciszające mgr Agnieszka Petka
dla dzieci”
mgr Anna Niepsuj
„Bezpieczni w
cyberprzestrzeni”- jak
uchronić dziecko przed
zagrożeniami w Internecie i
uzależnieniem od
multimediów?”

mgr Małgorzata IdzikKorzeniowska
mgr Agata SusekKaczyńska

15 kwietnia 2020 r.

20 maja 2020 r.

„Legenda o bezstresowym
wychowaniu- fakty i mity”
„ Samodzielność małego
dziecka na progu
przedszkola”

mgr Ilona Paciuch
mgr Agnieszka Sadowska
mgr Ewa Jędrzejczyk
mgr Sylwia Tymińska
mgr Anna Niepsuj

Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Bytomiu. Odbywają się one budynku dawnego
Gimnazjum nr 2 przy Placu Klasztornym 2 w trzecią środę miesiąca o
godzinie 16.00.
W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny,
dyskusję, a po spotkaniu chętnych zapraszamy na indywidualne
konsultacje z prowadzącymi.
Każde ze spotkań stwarza możliwość nie tylko wzbogacenia
umiejętności wychowawczych ale również wzajemnej wymiany
doświadczeń, korzystania z wiedzy i praktyki zarówno
prowadzących jak i innych uczestników; to szansa na wzmocnienie
swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę w
przyjemnej, wspierającej atmosferze.
Spotkania „Szkoły Dla Rodziców” są bezpłatne, nie są
wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Nie musicie także Państwo
uczestniczyć we wszystkich. Wybierzcie tematykę, która Was
interesuje.
Szczegóły
znajdziecie
na
stronie
internetowej
www.ppp.bytom.pl lub u koordynatora „Szkoły” Pani Agaty SusekKaczyńskiej – tel. 32 2819405
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