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OFERTA PROGRAMOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZPP  

W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

RODZICE 

L.p. Odbiorcy 

(charakterystyka 

szczegółowa) 

Tematyka 

 

Forma 

(szkolenie/wykład/ 

prelekcja/warsztat) 

Miejsce 

(szkoła/poradnia

/online) 

Termin 

(cykliczność) 

Prowadzący 

1 Rodzice uczniów 

szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowy

ch 

,,Wykorzystanie metody 

Warnkego w terapii dziecka z 

wyzwaniami rozwojowymi”. 

 

wykład poradnia marzec 2022 Dorota 

Przybecka 

2 Rodzice uczniów 

szkół 

podstawowych 

 

„Rola rodziców i rodziny w 

kształtowaniu u uczniów 

motywacji do nauki”.  
Cele: 

 uświadomienie rodzicom, że 

środowisko rodzinne ma duże 

znaczenie w procesie kształtowania się 

u dzieci motywacji do uczenia się; 

 omówienie, w jaki sposób postawy 

rodzicielskie czy sposób organizacji 
życia domowego może wpływać na 

poziom motywacji u uczniów; 

 udzielenie wskazówek, jak pozytywnie 

wpływać na motywację u dzieci. 

prelekcja w oparciu 

o prezentację 

multimedialną 

szkoła / online jednorazowe 

spotkanie (ok. 

40 min.), np.   

w ramach 

zebrania 

szkolnego 

Aleksandra 

Żmich 

Agnieszka 

Aleksiuk 

3 Rodzice uczniów 

klas I-III SP  
Trudny powrót do szkoły. 

Jak motywować dziecko do 

nauki? 

prelekcja szkoła/online według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Agnieszka 

Górska 

Sandra 

Lisewska 
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4 Rodzice dzieci od 

0-5 
Rozwój poznawczy i 

emocjonalny dziecka w 

wieku przedszkolnym. 

prelekcja przedszkole/onlin

e 

według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Agnieszka 

Górska 

Sandra 

Lisewska 

5 Rodzice dzieci od 

0-5 
Jak radzić sobie z trudnymi 

zachowaniami u dzieci – 

program dr Carol Sutton. 

warsztaty poradnia cykl 8 spotkań Monika 

Włodarczyk - 

Dudka 

6 Rodzice dzieci w 

wieku 

przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym/ 

nauczyciele 

nauczania 

przedszkolnego i 

wczesnoszkolnego 

Metoda Krakowska - metoda 

wspomagająca naukę 

czytania i pisania dla dzieci z 

dysfunkcjami. 
Cele: 

Główne założenia metody krakowskiej 

wykład szkoła/poradnia według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Beata 

Machulska 

7 Rodzice/ 

opiekunowie osób 

niepełnosprawnyc

h  

„Spotkanie dwóch światów”.  
Cele:  

- lepsze zrozumienie swojego dziecka, 

- efektywniejsze wpływanie na jego 

zachowanie i proces jego 

usamodzielniania 

- dbanie o stan emocjonalny rodzica 

- uczenie się realizowania własnych 

planów bez poczucia winy. 

wykład poradnia według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Beata 

Machulska 

8 Rodzice dzieci 

przedszkolnych 

OP – roczne 

obowiązkowe 

wychowanie 

przedszkolne 

Jak zapewnić dziecku dobry 

start w szkole. 

prelekcja przedszkole/szkoł

a 

drugi semestr, 

jedno 

spotkanie 

Anna Szpruch 

9 Rodzice uczniów 

szkół 

podstawowych i 

Zaburzenia nastroju wśród 

dzieci i nastolatków.  

prelekcja poradnia  po zebraniu 

grupy 

chętnych 

Beata 

Mioduszewska 
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ponadpodstawowy

ch 
Jak wspierać dzieci i kiedy 

reagować? 

10 Rodzice uczniów 

szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowy

ch 

 

1.Czym różnią się 

uzależnienia behawioralne 

od uzależnień chemicznych? 

Wczesne sygnały, formy 

pomocy. 

 

2. Szkoła i rodzice wobec 

zagrożeń substancjami 

aktywnymi. 

 

3. Szukaj porozumienia ze 

swoim dzieckiem - bliżej 

siebie dalej od narkotyków. 

wykład/ prezentacja 

multimedialna 

 

 

 

 

wykład/warsztat 

 

 

 

prelekcja 

 

 

 

 

w zależności od 

zapotrzebowania: 

Online/poradnia/s

zkoła 

 

 

szkoła/poradnia 

 

 

 

szkoła/online 

 

 

 

 

 

 1 spotkanie  

 

 

 

3 spotkania – 2 

godzinne 

 

 

 

1 spotkanie 

 

 

 

 

Elżbieta 

Rosiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Rodzice uczniów 

klas I-III SP  

Rola rodziny w profilaktyce 

zachowań problemowych 

wśród dzieci. 

szkolenie szkoła/poradnia/o

nline 

1 spotkanie  Elżbieta 

Rosiewicz 

12 Konsultacje dla 

rodziców  

Pomoc w rozwiązywaniu 

trudności w relacji: rodzic – 

dziecko. 

 

spotkania 

indywidualne 

poradnia w zależności 

od zgłoszeń do 

poradni 

Elżbieta 

Rosiewicz 

13 Rodzice uczniów 

kl. VIII szkół 

podstawowych 

Jak pomóc dziecku w 

wyborze szkoły. 

prelekcje poradnia lub/i 

szkoła  

II semestr roku 

szkolnego 

2021/22 

Marta 

Pelczarska 

14 Rodzice uczniów 

szkół 

podstawowych i 

Depresja dzieci i młodzieży 

 w dobie pandemii. 

prelekcja Online/poradnia według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Marta Kuzyk 

Sandra 

Lisewska  
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ponadpodstawowy

ch 

Ilona 

Cherkowska  
 

NAUCZYCIELE 

L.p. Odbiorcy 

(charakterystyka 

szczegółowa) 

Tematyka 

 

Forma 

(szkolenie/wykład/ 

prelekcja/warsztat) 

Miejsce 

(szkoła/poradnia

/online) 

Termin 

(cykliczność) 

Prowadzący 

1 Nauczyciele szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowy

ch 

Konsultacje z nauczycielami.  

Celem jest pogłębienie refleksji nad własną 

pracą. Środkiem do tego celu jest dyskusja, 

wymiana doświadczeń, spojrzenie na własne 
działania z perspektywy innego specjalisty, 

udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy 

borykają się z konkretnym problemem 
dotyczącym jednego ucznia albo grupy czy 

całej klasy. Podczas spotkań nauczyciel 

poznaje punkt widzenia innych nauczycieli, 
możliwa jest wymiana doświadczeń.  

warsztaty/konsultacj

e 

poradnia raz w miesiącu 

po 2 godz. 

6 spotkań w 

grupie 6-cio 

osobowej 

Jowita 

Naruniec 

Marta 

Pelczarska 

2 Nauczyciele szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowy

ch 

,,Wykorzystanie metody 

Warnkego w terapii dziecka z 

wyzwaniami rozwojowymi”. 

 

warsztat poradnia kwiecień 2022 Dorota 

Przybecka 

3 Nauczyciele 

przedszkoli 
Techniki terapii 

behawioralnej w pracy 

dydaktyczno – 

wychowawczej, czyli jak 

opanować niewłaściwe 

zachowania. 

prelekcja przedszkole/porad

nia 

według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Agnieszka 

Górska 

Sandra 

Lisewska 

4 Nauczyciele 

przedszkoli 
,,Klucz do uczenia się – 

program edukacji 

wykład poradnia maj 2022 Dorota 

Przybecka 
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przedszkolnej, wspierający 

rozwój dziecka. 

5 Nauczyciele 

przedszkoli oraz 

klas I. 

,,Przygotowanie do nauki 

czytania i pisania z 

wykorzystaniem Metody 

Dobrego Startu”. 

wykład poradnia kwiecień 2022 Dorota 

Przybecka 

6 Wychowawcy 

/pedagodzy/psych

olodzy szkolni 

„Słowa są Oknami lub 

Ścianami”. S-O-S dla 

zdrowia psychicznego 

młodzieży. 
Wsparcie dla realizatorów programu 

profilaktyczno-psycho-edukacyjnego, na 
podstawie idei „Porozumienie bez 

przemocy”. 

warsztaty/konsultacj

e 

szkoła według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Agnieszka 

Aleksiuk 

Aleksandra 

Żmich 

7 Nauczyciele 

rozpoczynający 

pracę w oświacie, 

młodzi stażem (do 

3 roku pracy), 

wychowawcy 

Jak i w jakim zakresie 

Poradnia PP może 

wspomagać pracę 

nauczyciela, wychowawcy? 

szkolenie poradnia jedno 

spotkanie,  

po naborze 

grupy 

zainteresowan

ych 

Monika 

Włodarczyk - 

Dudka 

8 Nauczyciele szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowy

ch 

Jak interpretować opinie                            

i orzeczenia. 

wykład poradnia jedno 

spotkanie,  

po naborze 

grupy 

zainteresowan

ych 

Anna Szpruch 

9 Nauczyciele szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowy

ch 

Samouszkodzenia-zrozumieć, 

żeby reagować i pomagać. 

prelekcja poradnia po zebraniu 

grupy 

chętnych 

Beata 

Mioduszewska 

10 Nauczyciele szkół 

podstawowych i 

1. Szkoła i rodzice wobec 

zagrożeń substancjami 

aktywnymi. 

prelekcja/prezentacja 

multimedialna 

 

szkoła/poradnia/o

nline 

 

1 spotkanie 

 

 

Elżbieta 

Rosiewicz 
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ponadpodstawowy

ch 

Klasy VII-VIII 

Szk. 

ponadpodstawowe 

2.  Czym różnią się 

uzależnienia behawioralne 

od uzależnień chemicznych? 

Wczesne sygnały, formy 

pomocy. 

 

 

prelekcja/prezentacja 

multimedialna 

 

 

 

szkoła/poradnia/o

nline 

 

 

1 spotkanie 

11 Nauczyciele 

logopedzi 

Konsultowanie trudnych 

przypadków terapeutycznych. 

spotkania  indywidu

alne 

poradnia według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Monika 

Otremba 

12 Nauczyciele 

przedszkoli oraz 

nauczyciele kl. I-

III 

Ćwiczenia wspierające 

prawidłowy rozwój mowy. 

wykład poradnia po zebraniu 

grupy 

chętnych 

Monika 

Otremba 

13 Nauczyciele 

przedszkoli, szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowy

ch 

Emisja głosu w pracy 

nauczyciela. 

warsztat poradnia po zebraniu 

grupy 

chętnych 

Monika 

Otremba 
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DZIECI I MŁODZIEŻ 

L.p. Odbiorcy 

(charakterystyka 

szczegółowa) 

Tematyka 

 

Forma 

(szkolenie/wykład/ 

prelekcja/warsztat) 

Miejsce 

(szkoła/poradnia/o

nline) 

Termin 

(cykliczność) 

Prowadzący 

1 Dzieci 5-6, kl.0 Badania przesiewowe KORP 

Komlogo. 

badania 

przesiewowe 

przedszkole według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Agnieszka 

Górska 

Sandra 

Lisewska 

2 Dzieci w wieku 

przedszkolnym 
Badania przesiewowe KORP 

Komlogo. 

badania 

przesiewowe 

przedszkole według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Agnieszka 

Górska 

Sandra 

Lisewska 

3 Maturzyści, 

zainteresowani 

uczniowie szkół 

ponadpodstawowy

ch  

Tajniki pracy zawodu 

psychologa. 

prelekcja poradnia  21 lutego 

2022 

Monika 

Włodarczyk - 

Dudka 

4 Uczniowie szkół 

ponadpodstawowy

ch 

„Słowa są Oknami lub 

Ścianami”. S-O-S dla 

zdrowia psychicznego 

młodzieży. 

warsztaty poradnia po zebraniu 

się 15 

osobowej 

grupy 

Aleksandra 

Żmich 

Agnieszka 

Aleksiuk 

5 Dzieci – OP, klasa 

I-II 
Zasady dobrego wychowania 

– savoir vivre dla dzieci. 

warsztaty przedszkole/szkoła jedno 

spotkanie – 1 

godz. 

wg 

zapotrzebowa

nia 

Anna Szpruch 

6 Uczniowie klas 

VII-VIII 
Szanse i zagrożenia 

 w zawodzie 

psychologa/pedagoga. 

zajęcia grupowe z 

uczniami 

zainteresowanymi 

poradnia/ szkoła  po zebraniu 

zainteresowa

nych uczniów 

Beata 

Mioduszewska 
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zawodami 

społecznymi 

7 Uczniowie klas I-

III 

Wiem kim jestem – szanuję 

siebie innych. 

zajęcia grupowe z 

klasą 

poradnia/szkoła 1-2 spotkania Elżbieta 

Rosiewicz 

8 Uczniowie klas 

VII-VIII 

Ty decydujesz z czym 

wystartujesz :  

- internet i gry komputerowe 

lub 

- hazard 

grupowe/zajęcia 

w jednej klasie 

szkoła 

 

 

  

1-2 spotkania Elżbieta 

Rosiewicz 

9 Uczniowie klas 

IV-VI 

Ty decydujesz z czym 

wystartujesz :  

- internet i gry komputerowe 

 

grupowe/zajęcia 

w jednej klasie 

szkoła 1-2 spotkania Elżbieta 

Rosiewicz 

10 Uczniowie szkoły 

podstawowej oraz 

szkół 

ponadpodstawowy

ch 

Praca z dziećmi i młodzieżą 

przejawiającą trudności w 

zachowaniu, relacjach z 

innymi. 

spotkania 

indywidualne 

poradnia spotkania 

indywidualne 

Elżbieta 

Rosiewicz 

11 Uczniowie klas 

IV-V 

 

 

 

Co jest dla Ciebie 

ważne…czyli o wartościach 

w życiu człowieka. 

warsztaty szkoła do ustalenia 

ze szkołami 

Marta 

Pelczarska 

Dorota 

Jaskółowska 

12 Uczniowie klas 

IV-VIII 
Jak motywować się do nauki 

? 

grupowe/zajęcia szkoła/online  według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Marta Kuzyk 

Ilona 

Cherkowska  

13 Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

oraz klas I-III 

Badania logopedyczne. 
Oferta kierowana jest do placówek, 

w których nie jest zatrudniony 

logopeda.  

badania 

przesiewowe 

szkoła według 

zgłaszanych 

potrzeb 

Monika 

Otremba 
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UWAGI: 

1. Oferta Programowa Poradni ZPP znajduje się na stronie internetowej www.poradnia.ostroda.pl 

2. Poradnia realizuje „Dni Otwarte”-bezpłatne konsultacje z psychologiem/ psychoterapeutą- środy 15:30-17:30 po wcześniejszym zgłoszeniu 

telefonicznym (działanie skierowane do rodziców i nauczycieli). 

3. Każda placówka ma możliwość skorzystania z 3 form proponowanych w Ofercie. 

4. Kartę Zgłoszenia dotyczącą realizacji Oferty Programowej Poradni ZPP proszę przesyłać na adres e-mail: 

 

aleksiuk_a@poradnia.ostroda.pl 

 

termin nadsyłania zgłoszeń do 10 listopada 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poradnia.ostroda.pl/
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Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie 

ul. Grunwaldzka 50, 14-100 Ostróda 

                                                                  e-mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl 

 

OFERTA  PROGRAMOWA POWIATOWEJ  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ ZPP  

W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Zajęcia edukacyjne dla uczniów : 

a. Zajęcia edukacyjne proponowane przez Bibliotekę są bezpłatne. 

b. Od 1.09.2021r. wszystkie zajęcia będą realizowane w pomieszczeniach na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Ostródzie przy ul. Sportowej 1. W przypadku szkół z Ostródy oraz okolic (z terenu oddziaływania Poradni) istnieje 

możliwość poprowadzenia zajęć z oferty również na terenie danej szkoły. 

c. Udział w zajęciach należy zgłosić minimum tydzień przed planowanym  terminem : e-mail: 

wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl .   

 

L.p Temat zajęć Czas Adresat Prowadzący Miejsce zajęć Uwagi  

 

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI 

 

 

1  

Moja rodzina 

 

60 min 4-6 latki E. Tańska 

 

do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne na 

podstawie wiersza B.Formy 

 

mailto:wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl
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2  

Warzywa 

60 min. 

 

4-6 latki E. Tańska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne, pogadanka 

na temat  zdrowego odżywiania na 

podstawie wiersza Juliana Tuwima 

 

3  

Zwierzęta małe i duże 

60-90 min. 4-6 latki E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne  

na podstawie wybranych wierszy              

o zwierzętach  

 

4 Brzechwa i sztuka origami 60-90 min. 5-6 latki E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne na pod-

stawie wiersza J. Brzechwy; wykonanie 

pracy plastycznej  z wykorzystaniem 

techniki origami 

 

 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO 
 

 

1  

Dziel się z innymi dobrem  

 

45 min. kl. I-III E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii (poprawa relacji w grupie 

rówieśniczej) 

 

2  

Duże i małe kłopoty 

45 min. kl. I-III E. Tańska do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii ; uczeń potrafi wymienić 

sposoby na rozwiązywanie różnych 

kłopotów 

 

 

3  

W świecie bajek i baśni 

 

45-90 min. kl. I-III E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne : zabawy 

dydaktyczne sprawdzające znajomość 

bajek i baśni; opcjonalnie - zajęcia 

plastyczne. 

 

4 Podróże z książką - plakat promujący 

czytelnictwo 

90 min. kl. IV-VIII E. Tańska do uzgodnienia Omówienie plakatu jako formy 

plastycznej; wykonanie plakatów 

promujących czytelnictwo 
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5 Radość? A cóż to takiego? 45 min. kl. IV-VI E. Tańska 

 

do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii; uczeń potrafi rozpoznać 

emocje smutku i radości 

 

 

6 Trudne słowo : kompromis 45 min kl. IV-VI E. Pawłowska Do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii (rozwiązywanie konfliktów 

w grupie) 

 

7 Cybernetyczny pożeracz 45 min kl. VII-VIII E. Pawłowska Do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii (profilaktyka uzależnień od 

komputera i Internetu) 

 

8 Kolorowy potwór emocji 45 min Kl. VII-VIII E. Tańska Do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii; uczeń potrafi uświadomić 

sobie, że wszystkie uczucia i emocje są 

nam potrzebne 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO 

 

 

1.  

Rola książki w życiu człowieka 

 

45 min. I-IV E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia kształtujące kompetencje 

czytelnicze 

 

2  

Jak czytać efektywnie? 

45 min I-IV 

 

E. Tańska do uzgodnienia Zapoznanie uczniów z technikami 

efektywnego czytania, ćwiczenia 

3 Kolorowy potwór emocji 45 min. I-IV E. Tańska Do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii; ; uczeń potrafi uświadomić 

sobie, że wszystkie uczucia i emocje są 

nam potrzebne 
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4 Cybernetyczny pożeracz 45 min. I-IV E. Pawłowska Do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne z elementami 

biblioterapii (profilaktyka uzależnień od 

komputera i Internetu) 

 

II. Formy wsparcia nauczycieli i rodziców : 

 

Lp. Forma Tematyka Adresaci Typ szkoły 

1. Tematyczne pakiety książek  - 

przygotowane do wypożyczenia do szkół np. 

na rady pedagogiczne, szkolenia WDN, 

spotkania z rodzicami itp. 

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży ze strony 

nowych mediów 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Jak zmotywować uczniów do nauki? Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Depresja u dzieci i młodzieży Wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, rodzice 

Przedszkola; Szkoły 

podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Lęki i fobie szkolne Wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

2. Tematyczne wykazy literatury w formie 

on-line - przygotowane na bazie zbiorów 

BPB w Ostródzie zestawienia bibliograficzne 

(pliki pdf.) 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

dzieci i młodzieży 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Problemy zdrowia psychicznego uczniów Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Motywacja do nauki Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 
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Rozwiązywanie konfliktów, porozumienie, 

dialog 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

3. Prezentacje literatury w formie on-line – 

przygotowane na bazie zbiorów biblioteki w 

formie prezentacji multimedialnych 

PowerPoint 

Propozycje lekcji wychowawczych Wychowawcy Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Działania profilaktyczne i programy 

profilaktyczno-wychowawcze w szkole 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Uzależnienia od nowych technologii Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

4. Prezentacja multimedialna PowerPoint Znaczenie czytania w rozwoju dzieci i 

młodzieży 

Wychowawcy, bibliotekarze 

szkolni, rodzice 

Przedszkola,  

szkoły podstawowe 

5. Wystawa w formie drukowanej – 

przygotowana do wypożyczenia do szkół 

Janusz Korczak (1878 – 1942) 

 „Nie ma dzieci - są ludzie” 

Nauczyciele, wychowawcy, 

rodzice 

Szkoły podstawowe 

6. Spotkania z autorem (po 1. spotkaniu w 

semestrze) 

 Nauczyciele, nauczyciele 

bibliotekarze, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


