
Tytuł zadania: Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców 

Miejsce realizacji: Gabinety psychologa mieszczące się w Publicznej Szkole Podstawowe nr 3 im. 
Jana Brzechwy w Gogolinie , Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców śl. w Kamieniu Śl.  
 
Grupa docelowa: mieszkaniec gminy Gogolin rodzic/prawny opiekun posiadający dziecko do lat 17  

 

Prowadzący zajęcia: mgr Agnieszka Kipka  

Stowarzyszenie Oświatowo-Artystyczne „Edukacja ku Przyszłości” przystąpiło do realizacji 
zadania - ,,Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców”. Realizacja zadania odbywać się będzie 
przy współudziale wykwalifikowanego, kompetentnego psychologa, który posiada 7 letni staż 
pracy na stanowisku psychologa z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku 
psychologia kliniczna, posiadającej umiejętność dobrej obsługi komputera wraz z obsługą 
specjalistycznego oprogramowania oraz umiejętnością prowadzenia zajęć zdalnych przy 
pomocy aplikacji Microsoft Teams.  

Zajęcia psychoedukacyjne skierowane do rodziców, będą miały na celu rozwój i/lub 
podnoszenie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych. Spotkania skoncentrowane będą na 
wsparciu rodzica w ich kontakcie z dzieckiem. Dzięki poznanym narzędziom i nabytym 
umiejętnościom beneficjenci zostaną wyposażeni w zasoby, które pomogą im w radzeniu sobie 
z wyzwaniami roli rodzica. Uczestnicy zajęć otrzymają wsparcie emocjonalne. Prowadzący 
zajęcia będzie wrażliwy na potrzeby rodziców, uczestniczących w zajęciach oraz otoczy 
pomocą w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, m.in. radzenie sobie ze stresem życia 
codziennego. Jednym z nich jest pandemia COVID-19, która ma ogromny wpływ na codzienne 
życie oraz na zaburzenia depresyjne i samookaleczenia u dzieci oraz dziecięcy stres.  

Psycholog prowadzący zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w ramach zajęć podniesie 
kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzica poprzez uczestnictwo w zajęciach. Wzrośnie 
wiedza rodziców i ich umiejętności w zakresie przeciwdziałania trudnościom wychowawczym. 
Zajęcia pozwolą odkryć przez rodzica jego zasoby, którymi może dysponować w relacji 
z dzieckiem, podniosą efektywność rozwiązywania trudności związanych z wychowywaniem 
dzieci, a w konsekwencji doprowadzą do rozwoju osobistego rodzica. 

Za sprawną i przejrzystą organizację pracy odpowiedzialna będzie obsługa administracyjno- 
finansowa (księgowa, płacowa i koordynator) którzy zorganizują proces, będą go monitorować 
i kontrolować pod względem finansowym i merytorycznym.  

Odpowiednia baza lokalowa do realizacji zadania (gabinety psychologa w budynku PSP nr 3, 
oraz PSP w Kamieniu Śl. - neutralne, bezpieczne miejsce dostosowane będą do osób 
z niepełnosprawnością, z dostępem do sanitariatów oraz zapewnią przestrzeń zgodnie 
z aktualnymi ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. Pomocą będzie również 
właściwe wyposażenie miejsc spotkań, w tym: narzędzia i programy specjalistyczne.  



Podejmowane działania opierać się będą na poszanowaniu praw człowieka zgodnie 
z Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 
284).  
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