
OFERTA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ 
DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

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 

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

rodzice i 
dzieci z ADHD 
i ZA 
 

Marta Jakubowska 
 
poniedziałek, 
godz. 18:00-20:00 

„VIDEOTRENING KOMUNIKACJI- PODRÓŻ DO 
GŁĘBSZEGO POZNANIA SIEBIE I INNYCH ORAZ 
WZMACNIANIE RELACJI  
Z OTOCZENIEM” 

Rodziny z 
problemami 
wychowawczymi 
komunikacyjnymi 
(uczniowie 
szkoły 
podstawowej) 

Grażyna Ciechanowska 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI 
PRZEDSZKOLNYCH Z ASD. 
Jak komunikować się i jak się bawić z dzieckiem  
ze spektrum autyzmu 
 
Zakres tematyczny oferowanych warsztatów 
zawarty został w  zebranych potrzebach rodziców 
podczas pierwszych indywidualnych konsultacji.  

Zajęcia dotyczyć będą: 

§ komunikowania się, 
§ umiejętności zabawy/ spędzania czasu 

wolnego, 
§ strukturalizacji, 
§ nawiązywania relacji 
§ sposobie uczenia się dziecka z ASD, 
§ zachowaniom kontekstowo 

nieodpowiednim. 
 

Rodzice mają możliwość wysłuchania wstępu do 
tematu, opowiedzenia o swoich problemach, pracy 
warsztatowej. Spotkania kończą się propozycją 
zadań domowych dotyczącą obserwacji dziecka  
w danym obszarze. 

Rodzice dzieci 
przedszkolnych 
z ASD 

M. Jakubowska 
 
piątki, 
18:00-20:00 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 



PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA RODZICÓW ORAZ 
PAR RODZICÓW 
 
Psychoterapia indywidualna rodziców/lub pary 
rodzicielskiej jest formą pomocy dla osób, które czują, iż 
ich indywidualne problemy negatywnie wpływają na 
relację z dzieckiem.  
 
Na terapię zgłaszają się rodzice, którzy znaleźli się  
w sytuacji kryzysu, ale  również osoby/pary, które 
doświadczają powtarzających się problemów 
emocjonalnych.  
Poprzez refleksję nad swoimi emocjami i sposobami 
wchodzenia w relację z drugą osobą  terapia pozwala na 
zmianę funkcjonowania psychicznego i społecznego.  
 
Terapia pary pomaga partnerom powiedzieć oraz 
usłyszeć o wzajemnych potrzebach i pragnieniach a także 
motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje 
się w relacji. Pomaga zrozumieć drugą osobę i to, jaki 
każdy z partnerów ma wkład w związek. Zmiana w 
relacjach partnerskich przekłada się na poprawę 
funkcjonowania całej rodziny. 
 
Psychoterapia indywidualna rodziców odbywa się raz na 
tydzień. Terapia par rodzicielskich raz na 2 tygodnie. 

rodzice 

Monika Długokęcka 
 
poniedziałek, 
godz. 15:00-20:00 

PSYCHOTERAPIA RODZIN Rodzice wraz  
z dziećmi 

Katarzyna Olobry-Księżak, 
Beata Maciaś, 
Karolina Kozłowska, 
 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącymi 

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH rodzice 

Grażyna Ciechanowska 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

KONSULTACJE/PORADY 
WZMACNIAJĄCEKOMPETENCJE RODZICÓW DZIECI Z 
ASD 

Rodzice dzieci  
z ASD 

Marta Jakubowska 
 
Sobota, 
9:00-11:00 
Lub 11:00-13:00 
 
zgodnie z ustaleniami  
z prowadzącą 

  



BEMOWSKA AKADEMIA DLA RODZICÓW 

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców! 
 Na spotkania odbywające się na ternie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 20 w ramach Akademii prosimy zapisywać się  

na 3 tygodnie przed planowanym terminem,  
telefonicznie  nr tel. (22)666-17-74 / (22)664-49-51  

lub mailowo na adres: ppp20@edu.um.warszawa.pl 
TEMAT PROWADZĄCY TERMIN 

„Wsparcie sensoryczne dzieci z autyzmem 
(ASD) w domu” 

Beata Myśliwiec 
28.10. 2021 
godz. 18:00-
20:00 

„Dlaczego moje dziecko jeszcze nie mówi?” 
Magdalena Stępień,  
Agnieszka Zarzycka-
Kożuszek 

25.11. 2021 

„Cielesność mojego dziecka - co powinno 
niepokoić w rozwoju psychoseksualnym dziecka 
przedszkolnego” 

Anna Surmacz 16.12. 2021 

„Kary i nagrody w wychowaniu dziecka” 
Magda Kabata-
Wysocka,  
Iwona Warecka 

20.01. 2022 

„Prawidłowości rozwojowe dziecka  
6-letniego w kontekście gotowości szkolnej” 

Monika Przybysz,  
Marta Natora,  
Monika Burska 

24.02. 2022 

„Jak rozpoznać depresję u dzieci  
i młodzieży?” 

Danuta Gebhart, 
Karolina Kozłowska 10.03. 2022 

„Rodzeństwo bez rywalizacji – Jak pomóc 
dzieciom rozwiązywać konflikty domowe?” 

Magda Kabata-
Wysocka,  
Iwona Warecka 

07.04. 2022 

„Bezpieczne korzystanie z komputera, technik 
cyfrowych” 

Anna Surmacz,  
Beata Myśliwiec 19.05. 2022 

„Adaptacja dziecka 3-letniego do przedszkola” Karolina Kozłowska, 
Beata Kaczyńska 09.06.2022 

 

  



OFERTA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ 
DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

BEMOWSKA AKADEMIA DLA NAUCZYCIELI 

Zapraszamy zainteresowanych Nauczycieli! 
 Na spotkania odbywające się na ternie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 20 w ramach Akademii prosimy zapisywać się  

na 3 tygodnie przed planowanym terminem,  
telefonicznie  nr tel. (22)666-17-74 / (22)664-49-51  

lub mailowo na adres: ppp20@edu.um.warszawa.pl 
TEMAT PROWADZĄCY TERMIN 

„Wspieranie inteligencji wielorakich u 
zdolnych dzieci przedszkolnych i w 
oddziałach przedszkolnych w szkole” 

Agnieszka 
Śmietańska,  
Iwona Warecka 

20.11.2021 r. 
godz.9:30-13:00 

„Depresja u dzieci i młodzieży – jak ją 
rozpoznać i gdzie szukać pomocy” 

Beata Domańska 
04.12.2021 r. 
godz.9:30-13:00 

„Zaburzenia psychiczne u dzieci  
i młodzieży” 

Anna Kiewel 15.01.2022 r. 
godz.9:30-13:00 

„Trudne kontakty z rodzicami…” 
Katarzyna Olobry-
Księżak,  
Beata Maciaś 

26.02.2022 r. 
godz.9:30-13:00 

„Zachowania trudne u dzieci ze spektrum 
autyzmu (ASD)” 

Marta Jakubowska 12.03.2022 r.  
godz.9:30-13:00 

„Dziecko wysoko wrażliwe w grupie 
rówieśniczej 

Agnieszka 
Śmietańska, 
Beata Kaczyńska 

11.06.2022 r. 
godz.9:30-13:00 

 


