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                                                                                                         Polkowice, dnia 20.10.2016r.
  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej,  

wychowawców i terapeutów 
                                                                            na 

WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 

JAK REAGOWAĆ NA SEKSUALNE ZACHOWANIA 

PRZEDSZKOLAKÓW? II edycja 

 

w terminie 22 listopada 2016r. godz. 15:00 - 18:00  
(4 godziny dydaktyczne) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.11.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
1. Zdobycie wiedzy na temat zachowań seksualnych przedszkolaków. 
2. Poznanie sposobów reagowania na zachowania seksualne dzieci. 
3. Doskonalenie umiejętności komunikacji z dzieckiem oraz rodzicem w przypadku zachowań seksualnych. 
Program: 
1. Znaczenie seksualności w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.  
2. Jak rozmawiać o seksualności z przedszkolakiem? 
3. Jakie zachowania w danym wieku są prawidłowe, a  które powinny budzić niepokój? 
4. Jak reagować w sytuacjach, w których dziecko ujawnia zainteresowanie sferą seksualności? 
5. Komunikacja z rodzicem na temat niepokojących zachowań seksualnych jego dziecka. 
Uczestnik:  
1. Zdobędzie wiedzę na temat prawidłowego rozwoju seksualnego dzieci w wieku przedszkolnym.  
2. Dowie się jak reagować na niepokojące zachowania seksualne dzieci oraz jak rozmawiać  

z rodzicem na ich temat. 
3. Otrzyma materiały, dotyczące zachowań seksualnych przedszkolaków, pomocne w pracy z dziećmi  

i komunikacji z rodzicami. 
Firma: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 
Trener: mgr Małgorzata Perwenis 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku 
pedagogika w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego z logopedią oraz Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła 
Państwową Szkołę Muzyczną w Oleśnicy ze specjalnością gry na fortepianie i flecie. Posiada kwalifikacje  
z zakresu oligofrenopedagogiki do nauczania i wychowania  dzieci  niepełnosprawnych intelektualnie oraz  
z zakresu pedagogiki leczniczej uprawniającej do nauczania i wychowania dzieci przewlekle chorych  
i z dysfunkcją narządów ruchu.  Posiada uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej. Dysponuje 
kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Specjalizuje się 
w diagnozowaniu profilem psychoedukacyjnym  PEP-R dzieci z deficytami rozwojowymi w tym dzieci  
z autyzmem w wieku 0 – 12 lat. Prowadzi terapię EEG – Biofeedback z dziećmi i młodzieżą mającą m.in.  
trudności  z  koncentracją uwagi . Prowadzi porady i konsultacje dla rodziców związane z trudnościami 
wychowawczymi i emocjonalnymi dzieci. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi z różnymi dysfunkcjami od 0 
r. ż. do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 
Prowadzi muzykoterapię z  dziećmi: niedosłyszącymi, niedowidzącymi, zahamowanymi emocjonalnie  
i opóźnionym rozwojem psychoruchowym.  Stosuje terapię behawioralną w pracy z dziećmi autystycznymi. 
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