
Załącznik nr 2

Harmonogram spotkań dla rodziców dzieci przedszkolnych
na rok szkolny 2017/2018.

Tytuł Osoba prowadząca Forma Termin
Czas

trwania
Miejsce

realizacji
1.

Moje dziecko w żłobku/przedszkolu- korzyści w rozwoju 
społeczno-emocjonalnym dla dziecka.

mgr Anna Lepa
mgr Anna Wójcikiewicz Informacyjno-szkoleniowa Termin do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godz. 

Przedszkole

2.
Jak radzić sobie ze złością dziecka ?

mgr Anna Wójcikiewicz
mgr Anna Lepa

Informacyjno-szkoleniowa Termin  do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godz. Przedszkole

3. „ Mamo, Tato mów do mnie”-  jak prawidłowo wspomagać 
rozwój mowy dziecka.

mgr Edyta Romaszko
warsztatowa Termin  do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godz. Przedszkole

4.
Jadek czy niejadek? – jak zachęcić dziecko do zdrowej diety. 
Co jedzenie ma wspólnego z rozwojem mowy?

mgr Anna Wójcikiewicz
mgr Anna Lepa

mgr Edyta Romaszko
Informacyjno -szkoleniowa Termin do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godziny

Przedszkole

5. Jak NIE wychowywać dzieci,  postaw rodzicielskie. - 
najczęstsze    błędy popełnianie przez rodziców.

mgr Anna Wójcikiewicz
mgr Anna Lepa

Informacyjno-szkoleniowa Termin do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godziny
Przedszkole

6. Praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi realizującymi roczne
przygotowanie przedszkolne -

mgr Anna Lepa Informacyjno-szkoleniowa Termin do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godziny Przedszkole

7.
Zostanę rodzicem? Co powinienem wiedzieć? – abc  
początkującego rodzica NOWOŚĆ

mgr Anna Wójcikiewicz
mgr  Anna Lepa

mgr Edyta Romaszko
Informacyjno-szkoleniowa Termin do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godziny

Przedszkole

Profilaktyka
8.

Wpływ wysokich technologii ( komputer, tablet, telewizor)  na
rozwój małego dziecka  

mgr Anna Lepa
mgr Anna Wójcikiewicz, 

mgr Edyta Romaszko
Informacyjno-
profilaktyczna

Termin  do ustalenia wg potrzeb przedszkola 
1 do 2
godz. 

Przedszkole

9.
Działania profilaktyczne wspierające rozwój psychoruchowy w
tym  rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym

               mgr Anna Lepa
mgr Anna Wójcikiewicz

mgr Edyta Romaszko
Informacyjno-
profilaktyczna

Termin do ustalenia wg potrzeb przedszkola 2 godz. 

Przedszkole

Chętne przedszkola/szkoły prosimy o zgłaszanie pisemne  wybranego spotkania do końca  na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Hallera 22, 38-300 Gorlice, e-mail poradnia11@wp.pllub faksem na nr (018) 353–72-55.

Istnieje możliwość dostosowania tematyki do potrzeb na spotkania dla rodziców.
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