
 
RODZICU! 

Je li twoje dziecko ma trudno ci z wyra aniem uczu ,  
komunikowaniem si  z rówie nikami, zawieraniem przyja ni, 

wspó dzia aniem w grupie, panowaniem nad sob   
– zapraszamy na zaj cia warsztatowe: 

„KSZTA TOWANIE UMIEJ TNO CI SPO ECZNYCH” 

 
Pogram trwa dziewi  tygodni – po jednej pó toragodzinnej sesji tygodniowo.  

W programie wykorzystujemy techniki uczenia si  polegaj ce na wspó dzia aniu, poniewa  wspomagaj  one 
interakcje wewn trz grupy i buduj  wzajemn  zale no . Jest to szczególnie po dane w wypadku dzieci o 
niskim poczuciu w asnej warto ci, gdy  wspó dzia anie z innymi sprawia takim dzieciom trudno . Metody 
przewidziane w procesie opieraj  si   przede wszystkim na bezpo rednim wzajemnym oddzia ywaniu, co sk ania 
ka de dziecko do wzi cia odpowiedzialno ci za nauk , a to z kolei jest okazja do wspierania innych dzieci i 
okazywania im pomocy. Program k adzie nacisk na kwesti  pomocy dzieciom w zrozumieniu, czym s  
umiej tno ci spo eczne. Pomoc ta opiera si  na wskazówkach werbalnych, prezentowaniu wzorców zachowa  
oraz wiczeniu nowych umiej tno ci.  
 
Ka da sesja b dzie przebiega  wg nast puj cego ogólnego planu: 

1. Omówienie okre lonej umiej tno ci spo ecznej. 
2. Podkre lenie znaczenia samokontroli w nauce i zach ta do rozmowy z samym sob , dzi ki 

czemu dzieci mog  opanowa  zarówno zdolno ci poznawcze, jak i wzmocni  motywacj   
3. Prezentacja wzorców okre lonych umiej tno ci spo ecznych oraz wzorca rozmowy z samym 

sob  jako elementów sprzyjaj cych samokontroli w sferze zachowa .  
4. Odgrywanie ról umo liwiaj cych wiczenie umiej tno ci spo ecznych. 
5. Analiza (zach canie do dyskusji) do wiadcze  dzieci w czasie zaj  zorganizowanych oraz 

podczas dzia  niezorganizowanych. 
 
Tematy kolejnych sesji: 

1. Poznawanie si  
2. Wyra anie uczu  
3. Porozumiewanie si  
4. Przyja  
5. Rozwi zywanie problemów wspólnie z przyjació mi 
6. Wspó dzia anie 
7. Panowanie nad sob  
8. Troszczenie si  o siebie 
9. Po egnanie 

Program opracowany na podstawie publikacji K. Geldard,  
D. Geldard: „Jak pracowa  z dzieci cymi grupami 

terapeutycznymi” 



 
 

Zaj cia odbywaj  si  na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Chojnicach. 

 
Przewidziany przedzia  wiekowy uczestników to 10-12 lat – uczniowie klas IV-VI SP. 

Zg oszenia przyjmowane s  do 30 wrze nia 2014 r.  
Kwalifikacja na zaj cia b dzie odbywa a si  indywidualnie 

 
Termin spotkania: roda (zaj cia odbywaj  si  raz w tygodniu) 

Godziny: I grupa 16.00-17.30 
Dok adny termin rozpocz cia zaj  zostanie podany zainteresowanym po zebraniu 

ch tnych. 
 

OSOBY CH TNE NA ZAPISANIE DZIECKA NA ZAJ CIA PROSZONE S  O KONTAKT 
OSOBISTY LUB TELEFONICZNY Z PROWADZ CYMI . 

  
 
Osoby prowadz ce: 
Dorota Zinkiewicz – psycholog tel. (0-52) 33 444 65  
Daria Mrozek Gliszczy ska – pedagog tel. (0-52) 33 444 71  
Kontakt mo liwy w nast puj cych terminach: 
pn. 13-18 
wt. 8-13 
r. 13-18 

czw. 8-13 
       


