Propozycja zajęć on-line w II półroczu 2021/22
Zgłoszenia prosimy kierować na podane niżej adresy e-mail
1. „Jak wspierać rozwój poznawczo-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym”
Angelika Lipińska, Agnieszka Szocińska,
angelika.lipinska@ppp.torun.pl
2. „Zapoznanie z emocjami” cykl 6/7 zajęć dla dzieci kl.1-3, rodzice będą musieli drukować
materiały oraz wyposażyć dzieci w przybory plastyczne, Joanna Popławska,
joanna.poplawska@ppp.torun.pl
3. „Jak pracować z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”- spotkanie dla rodziców
dzieci ze szkół podstawowych, Magdalena Stankowska, Małgorzata Jasińska,
magdalena.stankowska@ppp.torun.pl
4. „Zgrany duet: obraz i słowo”- warsztat indywidualny dedykowany uczniom szkół
ponadpodstawowych poszerzający perspektywę widzenia swojej sytuacji, sprzyjając
odkrywaniu istniejących a niedostrzeganych dotąd dróg rozwiązań trudnych dla
ucznia/uczennicy sytuacji; Joanna Duszyńska,
joanna.duszynska@ppp.torun.pl
5. „Uważność. I Ty możesz być uważny” – zajęcia grupowe z uważności prowadzone
w oparciu o metodę Eline Snel, dedykowane dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat;
Joanna Duszyńska,
joanna.duszynska@ppp.torun.pl
6. „Zarządzanie sobą w czasie” warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
Agnieszka Fajfer, Milena Burdach – Szydłowska,
agnieszka.fajfer@ppp.torun.pl
7. „Przedszkolak uczniem” – materiał informacyjny dla rodziców dzieci rozpoczynających
naukę w szkole w najbliższym roku szkolnym; Nina Koziołocka
nina.koziolocka@ppp.torun.pl
8. Terapia indywidualna dzieci i młodzieży;
Porady, konsultacje, rozmowy psychoedukacyjne dla rodziców;
Konsultacje, porady dla nauczycieli; Monika Szampan,
monika.szampan@ppp.torun.pl
9. „Jak radzić sobie z emocjami i wzmocnić poczucie własnej wartości dziecka” (dla
rodziców);
„Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego przedszkolaka” (dla rodziców);
Anna Wiśniewska, Paulina Kocińska
anna.wisniewska@ppp.torun.pl
10. Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego – dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Wioleta Śmiechowska,
wioleta.smiechowska@ppp.torun.pl
11. „ Zespół Aspergera w szkole” (dla nauczycieli)
Joanna Sandecka -Laps,
joanna.laps@ppp.torun.pl
12. „Wybrane metody rozwiązywania konfliktów z dziećmi” (dla rodziców);
Katarzyna Rebain,

katarzyna.rebain@ppp.torun.pl
13. Konsultacje indywidualne w zakresie wyboru kierunku kształcenia; (dla uczniów),
Zajęcia indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół
ponadpodstawowych;
Konsultacje indywidualne - pedagogiczne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne;
Aleksandra Piontkowska-Latoś,
aleksandra.latos@ppp.toru.pl
14. „Wsparcie dla rodziców dzieci powracających do szkoły po pandemii”;
Barbara Mularz, Monika Łęgosz,
barbara.mularz@ppp.torun.pl
15. Ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój i stymulację rozwoju mowy małego
dziecka do wykonania w codziennych sytuacjach (dla rodziców);
Paulina Kocińska,
paulina.kocinska@ppp.torun.pl
16. „Szkoła dla rodziców”: - indywidualnie; Alicja Kembrowska,
alicja.kembrowska@ppp.torun.pl
17. „Rola rodzica w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym”
„Dojrzałość szkolna”; Agnieszka Balcer,
agnieszka.balcer@ppp.torun.pl

