WYKŁADY I WARSZTATY
DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI
I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

NIEZWYKŁA
PRZEDSZKOLNA
i SZKOLNA
CODZIENNOŚĆ
ŚRODA 24.10
16:30-18:30
WTOREK 06.11
16:30-18:00

CZWARTEK 08.11
15:30-18:30
ŚRODA 14.11
15:30-18:30

WYKŁADY

MIEJSCE

ELŻBIETA ZUBRZYCKA
Trudne emocje dzieci i dorosłych

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Praga-Południe
m. st. Warszawy,
ul. Grochowska 262

BOLESŁAW ŁUCJANEK, KRZYSZTOF CZECH
Cyberświat.
Czy moje dziecko jest bezpieczne w sieci?

WARSZTATY

MIEJSCE

EWA ZELENAY

Szkoła Podstawowa Nr 72
im. Przyjaciół Grochowa
ul. L.M. Paca 44

Bajki terapetyczne

MARLENA SZWEMIŃSKA

Specyficzne trudności w uczeniu się
– rozpoznawanie i praca terapeutyczna

CZWARTEK 22.11
15:30-18:30

TOMASZ KUŹMICZ

CZWARTEK 13.12
15:30-18:30

TOMASZ KUŹMICZ

Od niechęci do zainteresowania i zaangażowania
– motywacja w codziennej praktyce

Nieśmiałe dziecko w grupie
– jak pomóc w rozwoju społecznym

KONTAKT: Wydawnictwo DIDASKO, tel. 22 673 73 63, 502 502 463

Warsztaty bezpłatne
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osób
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PROWADZĄCY WYKŁADY I WARSZTATY
DR ELŻBIETA ZUBRZYCKA
Magister biologii (specjalizacja biochemia); magister psychologii (specjalizacja
kliniczna); doktorat z nauk humanistycznych. Była wykładowcą w A kademii
Medycznej w Gdańsku oraz w Instytucie
Psychologii U.G.  Zajmowała się pracą terapeutyczną w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku oraz prowadziła prywatną
działalność terapeutyczną. Prowadziła
badania naukowe w ramach projektów międzyresortowych, występowała na konferencjach i kongresach krajowych oraz zagranicznych. Założyła Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, które
wydało ponad 1000 tytułów z obszaru nauk społecznych.  Stworzyła dział GWP dla dzieci z ofertą około 60 tytułów, pomagających
rodzicom i nauczycielom w wychowaniu, a dzieciom w rozwoju
i pokonywaniu trudności. Jest autorką 6 książek dla dorosłych i cieszących się dużym powodzeniem 25 książek dla dzieci. Zainicjowała
Program „Bezpieczne dziecko” mający chronić dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Na program składają się książki
autorstwa dr Zubrzyckiej i innych profesjonalistów.

WYKŁAD INAUGURACYJNY
„TRUDNE EMOCJE DZIECI I DOROSŁYCH”
• Skąd się biorą: przemoc i agresja, dokuczanie, smutek i depresja,
żal, tęsknota i żałoba, lęki? Jak reagować na te emocje?
• Sekrety i tajemnice. Zwierzanie się i przyjmowanie zwierzeń.
• Jak można efektywnie pomóc w zagmatwanych i niecodziennych
sytuacjach

EWA ZELENAY
Poetka, pisarka, dziennikarka, blogerka, autorka tekstów piosenek i książek
dla dzieci, jurorka konkursów literackich,
prekursorka IMPULSJONIZMU. Członek
Zarządu Głównego oraz Zarządu
Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.
Laureatka kilkudziesięciu konkursów poetyckich (m.in. prestiżowego konkursu
im. księdza Jana Twardowskiego), fotograficznych, reklamowych.
Maluje, rzeźbi, fotografuje – łączy różne techniki. Powietrze i przestrzeń to częste tematy prac autorki, która pracując jako stewardessa w PLL LOT, kilkanaście lat swojego życia  spędziła w powietrzu.
Wiersze poetki znalazły miejsce w wielu antologiach oraz pismach
literackich polskich i zagranicznych. Jej słuchowiska były wielokrotnie emitowane na antenie Programu I oraz Teatru Polskiego Radia,
a teksty piosenek wykorzystywane w spektaklach teatralnych zarówno
w kraju, jak i za granicą.

WARSZTAT „BAJKI TERAPEUTYCZNE”
• Bajki terapeutyczne jako narzędzie w rozpoznaniu emocji,
dziecięcych problemów i radzeniu sobie z nimi.
• Jak przy pomocy literatury dla dzieci przekazać małym
czytelnikom wiedzę z zakresu relacji międzyludzkich?
• Jak samemu tworzyć bajki terapeutyczne z myślą o konkretnym
problemie czy dla konkretnej grupy dzieci?

MARLENA SZWEMIŃSKA
Pedagog specjalny, tutorka, konsultant ds. pedagogiki specjalnej
i integracji w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, terapeutka w Przedszkolu nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Elblągu. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową. Kierownik kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki w W-MODN. Prowadzi kursy doskonalące, warsztaty
i szkolenia z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Współautorka pozycji edukacyjnych dla dzieci oraz
przewodników dla nauczycieli. Propagatorka innowacyjnej Metody
projektu w przedszkolu.

BOLESŁAW ŁUCJANEK,
KRZYSZTOF CZECH
Bolesław Łucjanek, absolwent wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, pracujący w branży IT od
2015 r. Krzysztof Czech, absolwent
wydziału Mechatroniki Politechniki
Warszawskiej, pracujący w branży
Automatyki i Robotyki. Założyciele firmy HorsITway – Szkoły IT &
Programowania Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z certyfikatami
CISCO CCNA R&S, CCNA Security i CCNA Cyber Ops. Aktywnie
uświadamiają w całej Polsce dzieci, młodzież i ich rodziców oraz
nauczycieli, jak ważne są w dzisiejszych czasach umiejętności programowania i zagadnienia cyberbezpieczeństwa.

WYKŁAD „CYBERŚWIAT. CZY MOJE DZIECKO
JEST BEZPIECZNE W SIECI?”
• Omówienie cyberzagrożeń.
• Przykłady ataków hakerskich.
• Dobre praktyki i wskazówki jak uniknąć większości ataków.

TOMASZ KUŹMICZ
Psycholog, doktorant oraz wykładowca
na Uniwersytecie SWPS. Koordynator
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Przedszkola „Rośnij z Didasko”, Szkoły
Podstawowej „Didasko” oraz Autorskiego Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej
w Warszawie. Naukowo interesuje się
psychologią rozwoju ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju emocji złożonych u dzieci. Współpracuje z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. Zajmuje się psychoedukacją dzieci i rodziców
oraz wdrażaniem zindywidualizowanych metod wspomagania dzieci
w placówkach oświatowych i w środowisku domowym.

WARSZTAT „OD NIECHĘCI DO ZAINTERESOWANIA
I ZAANGAŻOWANIA – MOTYWACJA W CODZIENNEJ
PRAKTYCE”
• Przybliżenie pojęcia motywacji w ujęciu psychologicznym
– rodzaje motywacji, związek z zachowaniem człowieka,
podstawowe mechanizmy motywacyjne.
• Zapoznanie narzędzi służących do wzmacniania motywacji
dziecka, a także przećwiczenie sposobów ich stosowania.
• Ułożenie planów oddziaływań na podstawie analizy przypadków
oraz omówienie i przećwiczenie narzędzi potrzebnych
do ich realizacji.

WARSZTAT „NIEŚMIAŁE DZIECKO W GRUPIE
– JAK MU POMÓC W ROZWOJU SPOŁECZNYM”
• Nieśmiałość jako trudność, która w znaczący sposób wpływa
na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.
• Wspomaganie rozwoju dziecka nieśmiałego.
• Przygotowanie przykładowego planu wspomagającego
oraz zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi w procesie
wspomagania nieśmiałego dziecka w grupie.

WARSZTAT „SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ
– ROZPOZNAWANIE I PRACA TERAPEUTYCZNA
PRZY WSPÓŁUDZIALE RODZICÓW I NAUCZYCIELA”
• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Analiza i interpretacja orzeczenia lub opinii psychologiczno-pedagogicznej
• Praktyczne rozwiązania dotyczące zasad, metod i form pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach.
• Współpraca na poziomie nauczyciel-uczeń-rodzic.

