
 

Nazwa instytucji Nazwa wydarzenia Termin i zapisy 

 

Miejski Teatr Miniatura 

ul. Grunwaldzka 16 

Gdańsk-Wrzeszcz 

 

we współpracy z 

 

Gdańskim Ośrodkiem Pomocy 

Psychologicznej 

Gdańsku ul Racławicka 17 

 

 

 
 

Spektakl teatralny „Z pamiętnika 

Chomika” 

(bilety do kupienia w kasach teatru 

miniatura) 

Bezpłatne warsztaty: 

Dla dzieci: 

„Zdrowie zaczyna się w głowie… 

chomika” prowadzone przez Annę 

Uzarczyk (pedagog/Psychoterapeuta) 

 

Równolegle odbędą się warsztaty dla 

dorosłych 

 

„Zrozumieć emocje dziecka” 

prowadzone przez Olgę Pruszkowską 

(Psycholog/psychoterapeuta) 

 

19 maja 2019 godzina 12:00 

„Pamiętnika chomika” 

Bezpłatne warsztaty po spektaklu 

13:30-14:30 

 

Zapisy na warsztaty pod adresem 

mailowym:  
bilety@teatrminiatura.pl 

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna „Małe Lwy” 

ul. Meissneraa 13, 80-462 Gdańsk Zaspa  

 

 

"Jak osiągać swoje cele pomimo 

trudności?"  

prowadzone przez Agnieszkę Wiśniewską 

(psycholog, pedagog) 

 

 

"Stres - wróg czy przyjaciel" 

Prowadzone przez Hannę Semkło 

(psycholog/pedagog) 

 

 

 

 

20.05.2019 godzina17:00-20:00 

Gdańsk ul. Meissneraa 13 

zapisy: 

kontakt@male-lwy.pl, telefon: 505-050-850 

 

 

27.05.2019 18:00-20:00. 

Gdańsk ul. Guderskiego 60  

zapisy: 

kontakt@male-lwy.pl, telefon: 505-050-850 

 



Akademia Dobrej Edukacji 

im. Macieja Płażyńskiego 

ul. Kołobrzeska 75, 80-396 Gdańsk 

ade.gdansk@dobraedukacja.edu.pl 

www.gdansk.dobraedukacja.edu.pl 
 

 

Spotkanie dla rodziców dzieci 

rozpoczynających naukę w szkole 

podstawowej. 

“Rola szkoły w życiu psychicznym 

dziecka”  

27.05 godzina 16:00 

Chęć wzięcia udziału w warsztatach należy 

zgłaszać do 22.05 poprzez e-mail: 

poradnia@dobraedukacja.edu.pl lub tel. 887 

513 837. Ilość miejsc ograniczona. 

 

Warsztat dla uczniów gimnazjum lub 

liceum, dotyczący stresu, wykorzystujący 

różne 

techniki uczenia się, a wszystko po 

angielsku. 

 „Stress less”  

 

28.05 godzina 10:00 

Chęć wzięcia udziału w warsztatach należy 

zgłaszać do 22.05 poprzez e-mail: 

poradnia@dobraedukacja.edu.pl lub tel. 887 

513 837. Ilość miejsc ograniczona. 

 

Spotkanie dla uczniów i rodziców 

“Rola szkoły w życiu psychicznym 

nastolatka”  

29.05 godzina 16:00 

 

Chęć wzięcia udziału w warsztatach należy 

zgłaszać do 22.05 poprzez e-mail: 

poradnia@dobraedukacja.edu.pl lub tel. 887 

513 837. Ilość miejsc ograniczona. 

 

Warsztaty psychoedukacyjne dla 

rodziców 

 

“Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o 

życiu seksualnym” 

 

 

 

 

 

 

 

29.05 godzina 16:00 

Chęć wzięcia udziału w warsztatach należy 

zgłaszać do 22.05 poprzez e-mail: 

poradnia@dobraedukacja.edu.pl lub tel. 887 

513 837. Ilość miejsc ograniczona. 

 



Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 

ul Racławicka 17 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat dla pedagogów, 

psychologów, nauczycieli   

„KŁOPOTY W PLECAKU”  

Wpływ przeżytej traumy na 

problemy szkolne dzieci i 

młodzieży 

Prowadzą: 

Monika Kowalczyk  

(pedagog, psychoterapeuta) 

i 

Anna Uzarczyk 

 (pedagog, psychoterapeuta) 

  

 

 

12.06.2019r godzina 8:30-10:30 

Zapisy: 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 

ul Racławicka 17 

tel. 58-347-89-30 

 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 

ul Racławicka 17 

we współpracy z Przedszkolem nr 82 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat dla rodziców 

"Co się dzieje z moim dzieckiem? Rola 

emocji w rozwoju dziecka" 

Prowadząca: Alicja Jankiewicz 

(psycholog) 

29.05.2019 godzina 16:00- 19:00 

Gdańsk ul. Damroki 137  

 

kontakt do zapisów: Przedszkole nr 82, e-

mail: biuro@p82.edu.pl 

 

 

mailto:biuro@p82.edu.pl

