
 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bytomiu 
 

„Szkoła dla Rodziców” 

rok szkolny 2021/2022 

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy rodziców, opiekunów, pedagogów a także 

wszystkich zainteresowanych lepszym zrozumieniem rozwoju dzieci i młodzieży do udziału w 

VII już edycji poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla rodziców”, prowadzonej ponownie- 

jak i w ubiegłym roku szkolnym- w wersji zdalnej. W tegorocznej Edycji, z pewnością każdy 

znajdzie coś dla siebie z uwagi na wszechstronność poruszanej problematyki.   

 

W ramach każdego spotkania proponujemy prelekcję- wykład tematyczny, dyskusje 

a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych 

konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich 

umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie 

swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej 

młodzieży.  

Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft teams, a prowadzić je 

będą pracownicy poradni.    

Link do każdego ze spotkań będzie dostępny na naszej stronie internetowej 

www.ppp.bytom.pl ( w zakładce aktualności) oraz facebooku poradnianym.  

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane 

wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, 

można uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie. Istnieje możliwość uzyskania 

zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniach.  

Harmonogram spotkań: 

L.P Data Temat spotkania Osoby prowadzące 

1.  22.09.2021r 

godz. 16.00 

„Uważny rodzic czyli jak 

rozpoznawać objawy nadużyć 

seksualnych u dzieci i jak na nie 

reagować?”. 

Zuzanna Krząkała 

Agata Susek-

Kaczyńska 

http://www.ppp.bytom.pl/


2.  06.10.2021r 

godz. 16.00 

„Dziecko w sytuacji kryzysu, 

pandemii”. 

Katarzyna Czwiertnia 

Jolanta Szurgacz 

3.  27.10.2021r 

godz. 16.00 

„Seksualność dzieci i młodzieży. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o 

seksualności?”. 

Natalia Dziechciarz 

Martyna Murek-

Woźny 

4.  10.11.2021r 

godz. 16.00 

„Stres w życiu dziecka. Jak 

wspierać dziecko w radzeniu 

sobie ze stresem na różnych 

etapach życia?”. 

Magdalena 

Konieczna 

Agata Susek-

Kaczyńska 

5.  01.12.2021r 

godz. 16.00 

„W poszukiwaniu drogi do 

wychowania dziecka” 

Magdalena 

Konieczna 

Sylwia Tymińska 

6.  15.12.2021r 

godz. 16.00 

„Jak wspierać rozwój 

emocjonalny dzieci i 

młodzieży?”. 

Agata Susek-

Kaczyńska 

Agnieszka Niżnik-

Golda 

7.  12.01.2022r 

godz. 16.00 

„Trudne emocje małego 

dziecka - jak je wspierać?. 

Anna Niepsuj 

Anna Szyszka-Wójcik 

8.  02.02.2022r 

godz. 16.00 

„Znaczenie nowoczesnej 

technologii w rozwoju mowy 

dziecka” 

Małgorzata Hylińska 

Monika Cieślik 

9.  02.03.2022r 

godz. 16.00 

„Jak wspierać dziecko w 

wyborze szkoły i zawodu?”. 

Joanna Świerczek 

Wojciech Żywczok  

 

10.  23.03.2022r 

godz. 16.00 

„Jak przetrwać burze i kryzysy 

rodzinne?”. 

Zuzanna Krząkała 

Agata Susek-

Kaczyńska 

11.  06.04.2022r 

godz. 16.00 

„Jak zmotywować dziecko do 

nauki”. 

Katarzyna Czwiertnia 

Jolanta Szurgacz 

12.  27.04.2022r 

godz. 16.00 

„Agresja u dzieci i młodzieży”. Natalia Dziechciarz 

Agata Susek-

Kaczyńska 



13.  11.05.2022r 

godz. 16.00 

„Zabawa ważna sprawa. Jak 

wspierać rozwój dziecka do 3 

roku życia?” 

Małgorzata Hylińska 

Monika Wrzosok 

14.  25.05.2022r 

godz. 16.00 

„Rola rodziny we wspieraniu 

dziecka z zaburzeniami 

lękowymi” 

Katarzyna Niglus 

Dorota Fogel 

 

15.  08.06.2022r 

godz. 16.00 

„Jak dobrze wypocząć podczas 

wakacji?- co każdy rodzic 

powinien wiedzieć”.  

Agata Susek-

Kaczyńska 

Sylwia Tymińska 

 

 

 


