
 

W okresie od września   2015  do   czerwca 2016   z zaproszenia PPP Chojnice skorzystali i 

podzielili się własnym doświadczeniem goście …. 

 28 i 29 września 2015  

Spotkanie z pedagogami i  psychologami  z   Panem  Ryszardem  Jabłońskim i  z Polskiego 

Towarzystwa Suicydologicznego , pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

Temat: Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów szkolnych w celu zapobiegania zamachom samobójczym 

młodzieży szkolnej 

 2 pażdziernika 2015 

Pani Iwona Jażdżewska z Powiatowej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Chojnicach , 

Małgorzata Matyla – psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Dariusz Piekarski z 

Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach- prowadzili spotkanie dla  rodziców, opiekunów 

zastępczych , pielęgniarek  medycyny szkolnej , pracowników pomocy społecznej , 

pedagogów/psychologów szkolnych , nauczycieli  

Temat: Współczesne formy uzależnień cz. 1 

 10 października 2015 logopedzi, pedagodzy, terapeuci i rodzice wzięli udział w spotkaniu 

szkoleniowym organizowanym przez PPP Chojnice, prowadzonym przez terapeutkę Metody 

Krakowskiej Pani Barbarę Bauman- Bielawską 

Temat : Zasady stymulacji rozwoju dziecka Metodą Krakowską – przedstawienie i omówienie 

jej 17 elementów – z perspektywy gabinetu terapeutycznego 

 6 listopada 2015  w PPP odbyła się druga część spotkania Współczesne formy 

uzależnień – dla osób dorosłych ( rodziców, nauczycieli)  prowadzona przez Panią Małgorzatę 

Matyla 

 26 listopada 2015r. w  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej odbyły się dwa spotkania 

psychologiczne zrealizowane we współpracy ze Strefą Młodzieży SWPS.W roku bieżącym 

prowadzącym oba spotkania  prowadził Pan  Michał Pozdał - psychoterapeuta, seksuolog i 

trenerem młodzieży.  

 Temat: Profilaktyka zaburzeń w okresie dorastania 

 9.11.2015r.) w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnicach odbyło się 

spotkanie szkoleniowe dotyczące całościowych zaburzeń rozwojowych: Zespołu 

Aspergera prowadzone przez   Panią  Ewę Żmich 



 4 grudnia 2015 odbyły się w PPP warsztaty z emisji głosu dla najmłodszych -

 prowadzone przez  wolontariusza PPP  Darię Kwiatkowską i logopedę  Paulinę Wenda 

 14 grudnia 2015r  w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnicach odbyło się 

kolejne  spotkanie szkoleniowe dotyczące  pracy z dzieckiem z autyzmem z prowadzone 

przez Panią Ewę Żmich 

 02 lutego 2016r  w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnicach odbyło się 

kolejne  spotkanie szkoleniowe dla pedagogów szkolnych/nauczycieli dotyczące funkcjonowania 

ucznia z zespolem Aspergera   prowadzone przez Panią Ewę Żmich 

 Białe ferie 2016   we współpracy z Fundacją InspirJa 

 23 kwietnia 2016 II Konferencja Edukacji Kreatywnej Szkół – II KEKS  organizator 

PPP i CEW.  Zaproszeni prelegenci: 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt  

Wykład : Twórcza pomysłowość jako rdzeń kreatywności; koncepcja i program rozwijania. 

Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Bonar  

Wykład : Pozwólmy dzieciom tworzyć 

Dr . Elżbieta Płóciennik  

Wykład: Nie wystarczy dużo wiedzieć, by być mądrym … czyli o Edukacji dla mądrości w 

przedszkolu i szkole. 

 9 maja 2016  warsztaty dla rodziców:  Autyzm / Zespół Aspergera … diagnoza, a co 

potem ?  prowadząca  psycholog Roma Bajzert 

 maj 2016    PPP  partnerem  Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2016 

 Czerwiec 2016   PPP partnerem   II Pikniku Naukowego  org. przez CEW Chojnice 

 

Wszystkim  zaangażowanym gorąco dziękujemy – pracownicy PPP Chojnice 

  

 

 


