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Zapraszamy na spotkania edukacyjne                  
i warsztaty w okresie wakacji 

 
 
Spotkanie edukacyjne dla rodziców i nauczycieli 
„Pandemia a psychika dzieci i młodzieży – jak pomóc?”  
Porozmawiamy między innymi: jak wpływa na nas pandemia i izolacja, co zrobić     
aby ograniczać jej negatywne skutki, kiedy warto iść z dzieckiem do specjalisty, jakie 
zachowania powinny nas zaniepokoić… 
Czas:1,5h, 18.00-19.30 
Data: 30.06.21 r.  
Prowadząca: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz 
Zapisy tylko online do 28.06.21 r. na aleksandrabanasiewicz@eduwarszawa.pl 
 
 
Spotkanie edukacyjne dla rodziców (z pary rozchodzącej się zapraszam jedną 
osobę, nie obydwoje!) 
„Jak rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu/rozwodzie?”  
Porozmawiamy między innymi jak rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie,                      
co powiedzieć np.: czterolatkowi gdy jeden z rodziców się wyprowadza/dził? Jak 
pomóc własnemu dziecku w tej trudnej także dla niego sytuacji? 
Czas:1,5h, 18.00-19.30 
Data: 14.07.21 r.  
Prowadząca: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz 
Zapisy tylko online do 08.07.21 r. na aleksandrabanasiewicz@eduwarszawa.pl 
 
 
Spotkanie edukacyjne dla nauczycieli 
„Pandemiczna „apteczka pierwszej pomocy” dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego.”  
Porozmawiamy między innymi o tym: jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem 
zawodowym, co mówić jak dzieci pytają o covid, o choroby. 



Czas: 1,5h,  
Data:15.07.21 r. 13.30-15.00 
Prowadząca: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz 
Zapisy tylko online do 09.07.21r. na aleksandrabanasiewicz@eduwarszawa.pl 
 
 
Spotkanie edukacyjne dla rodziców i nauczycieli 
„Boję się iść po wakacjach do szkoły”  
Porozmawiamy między innymi o tym: jak wspierać dziecko, kiedy należałoby zgłosić 
się do specjalisty,   
Czas: 1,5h,  
Data: 25.08.21 r. 18.00-19.30  
Prowadząca: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz 
Zapisy tylko online do 22.08.21r. na aleksandrabanasiewicz@eduwarszawa.pl 

 
Prowadząca: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz - Psycholog, Psychotraumatolog, Trener 

Warsztatu Iego stopnia rekomendowany przez PTP, ukończyła Podyplomowe Studia 
Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej, Mediator w sprawach karnych                      
i rodzinnych, Doradca zawodowy „Transitions Advisors”, Certyfikowany przez ORE 
Realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 

 
 
 

 
Warsztaty logopedyczno – psychologiczne dla dzieci 6cioletnich idących od września 
2021r. do szkoły  
„Idę już do szkoły”, cykl czterech spotkań, (nie ma możliwości uczestnictwa tylko w części 

spotkań). 

Czas: 4x 45min 
Daty:  
Pierwsze spotkanie - 1.07 czw. 12-12.45,  
Drugie spotkanie 6.07 wt. 11-11.45,  
Trzecie spotkanie 8.07 czw. 12-12.45,  
Czwarte spotkanie 13.07 wt. 11-11.45,  
Prowadzące: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz, Mariola Góralska 
Zapisy tylko online do 28.06.21 r. na aleksandrabanasiewicz@eduwarszawa.pl 
 
Prowadzące: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – j.w. 
                     Mariola Góralska - Logopeda 
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