
 

  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych naszej 

Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Kopalnia pomysłów dla 

pięciolatka” 
 

zajęcia rozwijające twórcze myślenie 
dla dzieci 5-letnich prowadzone 

przez mgr Annę Magdziak  
oraz mgr Elizę Szepeluk  

01.09.2010 r. – 30.11.2010 r. 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych naszej 

Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Szkoła dla nauczycieli uczniów 

dyslektycznych” 
 

W ramach wspierania uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz ich rodziców  
i nauczycieli według autorskiego 
programu dr Doroty Mielcarek  
i mgr Wiesławy Szustkiewicz. 

Okres realizacji  
wrzesień – listopad 2010. 

 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Poszukiwacze skarbów:  
w poszukiwaniu siebie” 

 
Grupa rozwoju osobistego dla 

gimnazjalistów. Zajęcia z 
zakresu pomocy dziecku i jego 
rodzinie w okresie dojrzewania, 

realizowane przez  
mgr Edytę Worobiej  

luty 2012 r. – maj 2012 r. 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Skokiem do I klasy” 

 
Zajęcia wspomagające rozwój 

koordynacji ruchowej za 
szczególnym uwzględnieniem 

koordynacji wzrokowo-ruchowej – 
realizowane przez 

 mgr Agnieszkę Sobieraj  
04.03.2011r. – 30.06.2011r. 

 
 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych naszej 

Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Do czytania chęci mam zaraz 

czytać będę sam” 
 
Cykl zajęć dla dzieci 4-letnich 

mających na celu wczesne 
kształcenie umiejętności czytania. 

Zajęcia z zakresu działań 
profilaktycznych, realizowane 

przez mgr Joannę Adamską  
maj 2012 r. – czerwiec 2012 r. 

 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Wszystko w moich rękach, gdy 

potrenuję, sam narysuję” 
 

Trening grafomotoryczny dla dzieci 
5-6 letnich. Zajęcia z zakresu 
wspierania rodziny z małym 
dzieckiem, realizowane przez  

mgr Henrykę Wyborską  
wrzesień 2012 r. – listopad 2012 r. 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Bez walki i ucieczki- uczymy się 

jak radzić sobie z konfliktami” 
 

Zajęcia skierowane bezpośrednio 
do młodzieży w wieku 

dojrzewania,  realizowane przez  
mgr Joannę Lewczuk 

17.03.2011 r. – 15.04.2011 r. 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Od niepewności do odwagi” 
 

Cykl treningów 
interpersonalnych dla młodzieży 

nieśmiałej. Zajęcia z zakresu 
pomocy dziecku i jego rodzinie 

w okresie dojrzewania,  
realizowane przez  

mgr Edytę Worobiej  
luty 2013 r. – maj 2013 r. 

 
 



  

Grant 
 

Projekt  realizowany w ramach grantów 
przyznanych naszej Poradni przez Biuro 

Edukacji. 
 

„Mam  
Niepełnosprawne Dziecko ” 

 
Poradnik dla rodziców dzieci  
ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 
Projekt z zakresu – wspierania 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz ich rodziców  

i nauczycieli, w tym praca z uczniem 
zdolnym –  przygotowany  

przez mgr Irminę Wrońską  
luty 2013 r. – październik 2013 r. 

 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Kierunkowskazy na rozdrożu” 

 
Cykl warsztatów 

profilaktycznych dla młodzieży, 
promujących zdrowie psychiczne 
i zdrowy styl życia  realizowany 

przez mgr Edytę Worobiej  
luty – czerwiec 2014 r. 

 
 



Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
„Inteligencja emocjonalna 

kluczem do sukcesu” 
 

Cykl spotkań warsztatowych dla 
rodziców na temat jak 

wspomagać rozwój 
emocjonalno-społeczny swojego 

dziecka  realizowany przez  
mgr Martynę Czopowicz  

i mgr Barbarę Żytkę 
wrzesień – listopad 2014 r. 

 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Elementarz Zdrowego Stylu 

Życia” 
 

Cykl warsztatów profilaktycznych 
dla młodzieży, promujących 

zdrowie psychiczne - 
 realizowane przez 

 mgr Edytę Worobiej  
luty - czerwiec 2015 r. 

 
 



 

  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Będę małym Pitagorsem” 
 

Cykl zajęć dla dzieci uzdolnionych 
matematycznie - 

 realizowane przez 
 mgr Annę Gostkowską  
luty - czerwiec 2015 r. 

 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Poznać i zrozumieć, by pomóc” 

 
Konsultacje dla rodziców dzieci 

przejawiających trudności  
w osiągnięciu gotowości szkolnej, 
trudności w uczeniu się oraz dla 

rodziców dzieci zdolnych  
 mgr Annę Magdziak  

i mgr Henrykę Wyborską  
marzec - czerwiec 2015 r. 

 
 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Nie samym mlekiem bobas 
żyje”, czyli o potrzebach 

emocjonalnych dziecka od 
urodzenia do drugiego roku życia.  

 
Promocja zdrowia psychicznego 

małych dzieci w cyklu warsztatów 
dla rodziców realizowanych przez 

 mgr Edytę Worobiej  
i mgr Justynę Kobyrę 

czerwiec- październik 2016 r. 
 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych naszej 

Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Lękojadek na diecie:  

jak zrzucić 12 kg zmartwień 
w 4 miesiące?” 

 
cykl warsztatów 

psychologicznych, promujących 
zdrowie psychiczne u dzieci z klas 

IV- VI  
 realizowane przez 

 mgr Edytę Worobiej 
luty - czerwiec 2016 r. 

 
 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Zmiany w rodzinie”  

Cyk warsztatów dla uczniów klas 
V-VI 

 
Promocja zdrowia psychicznego 

uczniów w cyklu warsztatów 
realizowanych przez 

 mgr Jolantę Klimaszewską  
i mgr Elizę Szepeluk 

marzec-czerwiec 2016 r. 
 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „UCHOludki w świecie 

dźwięków” 
Zajęcia stymulujące funkcje 

słuchowo-językowe u dzieci 5-6-
letnich 

 
Promocja zdrowia psychicznego 

dzieci realizowanych przez 
 mgr Annę Pikus 

marzec-czerwiec 2017 r. 
 
 



Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Duży i mały – duet doskonały. 

Nie-zgrane dziecko w świecie 
zmysłów” 

 
Cykl warsztatów zachęcających 

rodziców z dziećmi do wspólnego 
ćwiczenia i ukierunkowanej zabawy 

realizowany przez  
mgr Annę Dubczyńską 

kwiecień-czerwiec 2017 r. 
 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Rejs po krainie kreatywności” 

 
Trening twórczości z elementami 
ćwiczeń rozwijających inteligencję 

emocjonalną dzieci zdolnych, 
realizowany przez 

 mgr Edytę Worobiej 
luty-lipiec 2017 r. 

 
 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Zakątek niezwykłego rodzica” 

 
Warsztaty rozwoju osobistego dla 

rodziców dzieci ze spektrum 
autyzmu, realizowane przez 

 mgr Karolinę Świątek-Orską 
czerwiec-sierpień 2017 r. 

 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Przybij rurkę,  czyli nauka 

przez zabawę z Bum Bum 
Rurkami®.” 

 
Program ćwiczeń integracji 

międzypółkulowej dla dzieci z 
osłabionym przetwarzaniem 

słuchowym, realizowany przez 
 mgr Joannę Szustkiewicz 

luty-czerwiec 2018 r. 
 
 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 Terapia młodzieży z dysleksją z klas 

VIII i III gimnazjum przy 
wykorzystaniu metody SAT II – 

Screeningowego Audiometru 
Tonalnego - w zakresie centralnych 
zaburzeń przetwarzania słuchowego 

w pracy z uczniem z dysleksją  
z klasy VIII i III gimnazjum. 

 
realizowana przez  

mgr Grażynę Ciechanowską 
luty-sierpień 2019 r. 

 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Odwaga i pewność siebie 

kluczem do uśmiechu” zajęcia dla 
dzieci nieśmiałych 

 
Trening technik radzenia sobie  
z problemami, z elementami 

ćwiczeń rozwijających inteligencję 
emocjonalną dzieci 4 i 5-letnie 

realizowany przez  
mgr Magdę Kabatę 
Luty-lipiec 2018 r. 

 
 



  

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Uwaga, akcja: Koncentracja” 

 
Zajęcia wspomagające procesy 

poznawcze dla uczniów klas IV i V 
realizowane przez  

mgr Annę Maj i Joannę Gorgas 
luty-listopad 2020 r. 

 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Trudności, czy potrzeby małego 

dziecka (do 4 lat). Siła relacji  
w diadzie rodzic –dziecko” 

 
Zajęcia doskonalenia umiejętności 

rodzicielskich w zakresie odczytywania, 
rozumienia i wspomagania potrzeba 
małego dziecka z wykorzystaniem  
Videotreningu Komunikacyjnego, 

realizowane przez  
mgr Grażynę Ciechanowską  

i mgr Joannę Hawryszko 
marzec-listopad 2020 r. 

 
 



 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Przepis na bohatera” 

 
Zajęcia poprawiające funkcjonowanie 

emocjonalno-społeczne dzieci w wieku 
5-6 lat, realizowane przez  

mgr Annę Surmacz 
luty-październik 2021 r. 

 
 

Grant 
 

Zajęcia zorganizowane w ramach 
realizacji grantów przyznanych 

naszej Poradni przez  
Biuro Edukacji. 

 
 „Przystanek Uważność – stacja 

końcowa To działa!” 
 

Trening uważności skierowany do 
uczniów klas I-III oraz ich rodziców, 

realizowany przez  
mgr Beatę Domańską  
i mgr Beatę Myśliwiec 

luty-lipiec 2021 r. 
 
 


