
OFERTA ZAJĘĆ 
POSTDIAGNOSTYCZNYCH 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

RODZICE 

NAZWA ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY, TERMIN 

„JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK 

SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY” 
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla 
rodziców 
 
W warsztatach może uczestniczyć tata, lub mama albo 
oboje rodzice. 
Każde ze spotkań składa się z części psychoedukacyjnej 
prowadzonej przez psychologów naszej poradni i 
wsparciowej, gdzie rodzice nawzajem dzielą się swoimi 
doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci. 

rodzice 

Anna Kiewel, 
Iwona Warecka 
 
środa, 
godz. 17:00-20:00 
s. 5 

„TRUDNOŚCI, CZY POTRZEBY MAŁEGO DZIECKA? 
SIŁA RELACJI W DIADZIE RODZIC-DZIECKO” 
GRANT 
 
Cel ogólny projektu zakłada doskonalenie umiejętności 
rodziców w zakresie odczytywania rozumienia i 
wspomagania potrzeb małego dziecka. 
 
Planowana jest pomoc rodzicom w tworzeniu zdrowego, 
ufnego środowiska dla rozwoju emocjonalnego, 
społecznego oraz poznawczego ich dzieci.  
 
Cele szczegółowe dotyczą: 

- zwiększenie wrażliwości rodzica na sygnały 
płynące od dziecka, 

- aktywizowanie rodzica do refleksji nad własnym  
i dziecka zachowaniem, emocjami w obrębie bycia 
razem, 

- uwrażliwienie na „siłę” wpływu własnych 
reprezentacji oraz doświadczeń na sposób 
spostrzegania oraz zakres stosowanych 
bezprzemocowych oddziaływań rodzica wobec 
dziecka, 

- wsparcia kompetencji rodzicielskich, 
- profilaktyki zagrożenia niepowodzeniami  

w relacjach rodzic-dziecko, 
- wyrównywania szans edukacyjnych, 
- wzmacniania potrzeby kontaktu rodzica  

z dzieckiem, 
- profilaktyki zaburzeń emocjonalnych, 
- wzmacniania więzi i relacji. 

 

rodzice  
z dziećmi do 4 
roku życia 

Grażyna Ciechanowska, 
Joanna Hawryszko 
 
czwartek, 
godz. 14:00-15:00/ 
godz. 19:00-20:00 
s. 20 
 
 

  



„DOBRY RODZIC” 
zajęcia dla rodziców dzieci szkolnych z diagnozą 
Zespołu Aspergera lub ADHD 
 

Rodzice dzieci 
z ADHD i ZA 
klas I-IV 
klas V-VIII 

Marta Jakubowska 
 
Gr I – klasy I-IV 
piątek 
18:00-20:00 
s. 16 
 
Gr II – klasy V-VIII 
środa 
18:00-20:00 
s.17 

„WIDEOTRENING KOMUNIKACJI- PODRÓŻ DO 

GŁĘBSZEGO POZNANIA SIEBIE I INNYCH ORAZ 

WZMACNIANIE RELACJI  
Z OTOCZENIEM” 

Rodziny z 
problemami 
wychowawczymi 
i 
komunikacyjnymi 
(uczniowie 
szkoły 
podstawowej) 

Grażyna Ciechanowska 
 
środa 
godz. 18:00-20:00 
czwartek 
godz. 10:00-11:00 
s. 6 
zgodnie z ustaleniami z 
prowadzącą 
 
czwartek 
10:00-11:00 
s. 6 
zgodnie z ustaleniami z 
prowadzącą 

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ I JAK SIĘ BAWIĆ Z DZIECKIEM 

ZE SPEKTRUM AUTYZMU? 
Rodzice dzieci  
z autyzmem 

Marta Jakubowska 
 
sobota 
godz. 11:00-13:00 
s. 16 
 

 


