
Informujemy,  że  w  dniach  22  –  29  maja  2017   odbędą  się
„X BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE” 

W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się spotkania warsztatowe
dla  rodziców  prowadzone  przez  pracowników  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Rodziców  chętnych  do  udziału  w  tych  warsztatach  prosimy
o  kontakt  bezpośrednio  z  PPP  (Telefon  /  Fax  (32)  2819405,
(32) 2819406) , celem ustalenia, czy są jeszcze wolne miejsca.

Wyjątkowo  w  sprawie  warsztatów  23.05.17r.,  które  odbędą  się
na  terenie  naszej  szkoły  proszę  zgłaszać  się  bezpośrednio
do pedagoga lub psychologa szkolnego.

ZAPRASZAMY!
 
LP. DATA TEMAT MIEJSCE 

SPOTKANIA 
ADRESAT 

1. 
22 maja 
2017 r. 
godz. 16.00 

„Mamo, tato pozwólcie mi 
rozwinąć skrzydła” – jak 
pomóc nastolatkowi przejść 
przez okres dorastania 

Zespół Szkół 
Gastronomiczno- 
Hotelarskich 
ul. Żeromskiego 
26 

rodzice 

2. 
22 maja 
2017 r. 
godz. 16.00 

Jak pomagać dziecku w 
nauce i skupieniu uwagi ? 

Szkoła 
Podstawowa 
nr 4 
ul. Chrobrego 9 

rodzice uczniów 
szkół 
podstawowych 

3. 
23 maja 
2017 r. godz.16.00 

Moje dziecko dorasta – co 
czuje, o czym myśli, czego 
potrzebuje ? 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcący
ch 
nr 7 
ul. 
Siemiradzkiego 9 

rodzice 
nauczyciele 

4. 
24 maja 
2017 r. 
godz. 16.00 

Techniki uczenia się Szkoła 
Podstawowa 
nr 42 
ul. Chorzowska 
28h 

nauczyciele 
rodzice 

5. 
24 maja 
2017 r. godz.16.00 

Dziecko w sytuacji 
rozstania rodziców 

Szkoła 
Podstawowa 
nr 4 
ul. Chrobrego 9 

rodzice, 
nauczyciele 

6. 
24 maja 
2017 r. 
godz. 16.00 

Wykorzystanie metod 
behawioralnych w 
wychowaniu 

Wojewódzka 
Biblioteka 
Pedagogiczna, 
Filia w Bytomiu 

rodzice dzieci w 
wieku 
przedszkolnym 



ul. Chorzowska 
22 

7. 
26 maja 2017 
godz. 14.00 

Rozwijanie zmysłów 
kreatywności u dzieci – 
SENSOPLASTYKA 

Zespół Szkół nr 1 
ul. Arki Bożka 
21 

dzieci od 1do 5 
roku życia wraz z 
rodzicem 

8. 
26 maja 
2017 r. 
godz. 16.00 

Wpływ nawyków 
żywieniowych na 
funkcjonowanie dziecka 

Technikum Nr 4 
ul. Katowicka 35 

rodzice i 
nauczyciele 

9. 
29 maja 2017 
2017 r. 
godz. 16.00 

„Zainwestuj w dziecko. 
Dobra zabawa 
fundamentem sukcesu” 

Przedszkole 
Miejskie nr 8 z 
Oddziałami 
Integracyjnym 
ul. Wrocławska 
44 

rodzice dzieci w 
wieku 
przedszkolnym 


