
Projekt: „Dojrzewanie może być bezpieczne” - aktualne 

informacje  

➢ Pracownicy poradni będą realizować szkoleniowe rady pedagogiczne: „Jak rozmawiać  

o kłopotach i bezpieczeństwie z nastolatkiem?”dla nauczycieli i pedagogów w jaworznickich 

szkołach; 

➢ Pracownicy poradni realizują warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży klas VIII jaworznickich 

szkół oraz warsztaty dla chętnych pedagogów szkolnych, którzy będą kontynuować zajęcia 

warsztatowe dla wybranych klas VIII. 

Zaplanowane są warsztaty dla pedagogów/psychologów szkolnych dnia 4.11.2020r. na terenie 

Poradni w 3 grupach: grupa I – 8.30-9.30, grupa II – 10.00-11.00, grupa III 13.00-14.00. 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń do danej grupy, z uwagi na ograniczoną ilość osób mogących 

brać udział w warsztatach.  

Zapisy możliwe są przez kontakt mailowy: karolinaolszewskasurulo@gmail.com 

W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest udział pedagoga/psychologa szkolnego z osobą 

wytypowaną do przeprowadzenia w/w zajęć 

 

➢ We współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy- Filia w Jaworznie odbędą 

się prelekcje dla rodziców: 

 21.10.2020r. Dlaczego moje dziecko? prelegenci: mgr Wioletta Mendela, mgr Magdalena 

Makowska – Wiatr 

 28.10.2020r. Rozmawiać o zagrożeniach czy z nimi walczyć? prelegenci: mgr Katarzyna 

Kotulska, mgr Karolina Olszewska – Suruło 

 18.11.2020r. Architekci jutra – jak budować poczucie własnej wartości i odpowiedzialności  

u nastolatka? prelegenci: mgr Dagmara Ścisłowicz – Mach, mgr Patrycja Hanf 

 

Wszystkie prelekcje odbędą się w godzinach od 16 do 17 na terenie Filii Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17 (II piętro). Chętnych rodziców na w/w 

prelekcje prosimy o zgłoszenie telefoniczne do Poradni pod numerem te.: 32 7629137. 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona. 

 

➢ Konferencja Szkoleniowo – Naukowa: Dokąd zmierza dojrzewanie?, zaplanowano na  

26 listopada 2020 roku od 9.00 do 13.00 w Teatrze Sztuk w Jaworznie, ul. A. Mickiewicza 2.  

W ramach konferencji wiedzą i umiejętnościami podzielą się specjaliści pracujący z młodzieżą 

(psychoterapeuci, terapeuci rodzin). Nastąpi również podsumowanie realizowanego projektu.  

 

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do odwiedzania 

naszej strony internetowej ppp.jaworzno@edu.pl oraz do lektury artykułów pracowników tutejszej 

Poradni na temat okresu adolescencji. 

W załączeniu  dostępny jest plakat promujący w/w projekt, który można umieścić na stronie 

internetowej szkoły. 
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