
Proponowana tematyka zajęć warsztatowych, prelekcji 

(ewentualnie spotkań informacyjnych w małych grupach) 

w r. szk. 2012/2013 
 

1) O dysleksji (stosownie do potrzeb). 

2) Oswoić ADHD – to nasze dziecko! 

3) Zaburzenia zachowania – profilaktyka, diagnoza, środki zaradcze. 

4) Wzmacnianie „odporności psychicznej uczniów”. 

5) Jak usprawnić komunikację między dziećmi a rodzicami? 

6) Prewencja zachowań destrukcyjnych u dzieci i młodzieży. 

7) Bądź zorientowany – subkultury młodzieżowe (co należy o nich wiedzieć?). 

8) Nie zamykaj oczu, nie odwracaj głowy, pomóż – problem molestowania seksualnego 

dzieci i młodzieży. 

9) Chcemy i możemy się zmienić – program pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo                                   

i ich rodzicami. 

10) Dzieci uzdolnione – kim są, jak z nimi pracować, by nie zmarnować ich talentu? 

11) Czy musi być kłamczuchem; jak uwrażliwiać dzieci na mówienie prawdy? 

12) Jak nauczyć dzieci tolerancji? 

13) Stress w szkole i sposoby radzenia sobie z nim. 

14) Arteterapia – jakie ma zastosowania, dlaczego warto z niej korzystać? 

15) Leworęczność – to nie musi być problem! 

16) Jak pomóc dzieciom i rodzicom w radzeniu sobie z niepowodzeniami? 

17) Prymus – szczęściarz, czy pechowiec (jaką cenę płacą za swe sukcesy uczniowie 

zdolni)? 

18) Uwaga!!! Papierosy, Alkohol, Narkotyki, Niebezpieczne strony internetowe, 

Niebezpieczne zabawy – Jak nauczyć dzieci i młodzież mówienia im NIE? 

19) Trudne dziecko – a może to Zespół Aspergera? 

20) Gry komputerowe – nie zawsze szkodzą (o pozytywnych aspektach rozrywki                   

dla dzieci). 

21) Wagary – dlaczego się zdarzają, jak im przeciwdziałać? 

22) Anoreksja – bulimia (rozpoznawanie zagrożeń, pomoc). 

23) „Na skrzyżowaniu: życie – sztuka”. 

24) Doskonalenie umiejętności uczenia się. 



25) „Przed startem” – elementy profilaktyki, diagnozy i terapii w pracy z dzieckiem 

przedszkolnym. 

26) Problem adaptacji ucznia do zmiany etapu kształcenia. 

27) Zajęcia integracyjne dla uczniów klas początkowych. 

28) Profilaktyka problemów młodzieży. 

29) Profilaktyka w klasie – o czym należy pamiętać? 

30) Zajęcia integrujące w grupie. 

31) Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. 

32) Rozwój dziecka – zadania rozwojowe na każdym etapie (jak wspomagać dziecko?). 

33) Praca z nauczycielami wspomagającymi uczniów wymagających szczególnych 

oddziaływań. 

34) Rozwiązywanie konfliktów. 

35) Uczeń indywidualnie nauczany – jak wspomagać jego rozwój? 

36) Warto korzystać ze wsparcia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

37) Grupa wsparcia dla psychologów szkolnych. 

38) Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych. 

39) Grupa wsparcia dla nauczycieli (stosownie do potrzeb). 

40) Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – czy jest nieuniknione? 

 


