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ZGRANA FERA JNA
Specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczno - rozwojowe dla dzieci 

z opiniami pedagogiczno – psychologicznymi lub z trudnościami w zakresie
funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. 

Zgrana Ferajna to grupa stworzona w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Dzięki
niej dzieci będą mogły zobaczyć swoje zachowanie w różnych sytuacjach
ćwiczeniowych oraz wykształcić bardziej adekwatne sposoby reagowania.  Poprzez
tworzenie relacji z uczestnikami  oraz pracy nad nimi, możliwe będzie zwiększenie
zasobów wewnętrznych, które poprawią funkcjonowanie w obszarze społecznym
oraz obrazie samego siebie.
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• Kształtowanie adekwatnych zachowań społecznych
• Rozpoznawanie własnych emocji i umiejętność ich wyrażania
• Poznanie siebie i własnej wartości
• Polepszenie koncentracji
• Poznanie i zrozumienie otaczającego świata
• Rozwijanie wyobraźni, twórczości i kreatywności
• Rozwijanie świadomości własnych zasobów
• Bezpieczne odreagowywanie napięć
• Umiejętność współpracy w grupie
• Wspieranie indywidualnych predyspozycji i świadomość ich
wykorzystania
• Zdrowe współzawodnictwo
 

Nad czym będziemy pracować na zajęciach:

Jeśli Twoje dziecko przejawia trudności w obszarze:

emocjonalnym -> ma dużo uwag w dzienniczku szkolnym
akceptacji siebie -> jest zbyt perfekcyjne, nie radzi sobie z porażką
komunikowania się ->zamyka się w pokoju i trzaska drzwiami
nadpobudliwości -> jest bardzo energiczne i hałaśliwe
nieśmiałości -> nie chce brać udziału w żadnych aktywnościach, jest
wycofane
koncentracji -> nie potrafi dokończyć żadnego zadania
motywacji -> nie chce się uczyć
funkcjonowania społecznego -> ma problem w przestrzeganiu zasad i
wypełnianiu obowiązków
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Koszt jednych zajęć 1,15 h to 40 zł/os. 
Z uwagi na proces grupowy i rozwojowy wymiar zajęć, trwają one cały rok szkolny.
Z doświadczenia wiemy, że tylko długofalowe działanie może przynieść korzyści. 
Zajęcia odbywają się w zgłoszonej przez Państwa szkole, co tydzień, po lekcjach, o
tej samej godzinie, w tej samej sali z wyłączeniem wcześniej podanych terminów. Po
uzbieraniu grupy zostanie wyznaczona konkretna godzina i miejsce cołorocznych
spotkań. 
Po zgłoszeniu dziecka na grupę, niezbędna jest wcześniejsza konsultacja rodzica z
prowadzącym. Celem spotkania jest ustalenie zgłaszanego problemu oraz dobór
odpowiednich form zajęciowych dla skompletowanej grupy.
Rodzice są zobowiązani do stałego kontaktu telefonicznego. Raz w miesiącu możliwa
jest konsultacja psychologiczna z prowadzącym. Musi ona zostać zgłoszona do 10
dnia każdego miesiąca mailowo lub sms. 
 

Koszt i organizacja zajęć

 
Agata Popławska – psycholog, socjoterapeuta, absolwentka Psychodynamicznego
Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży, członek Polskiego Towarzystwa
Socjoterapeutów, doświadczony trener warsztatów psychologiczno – edukacyjnych,
wychowawca wypoczynku na Półkoloniach, Trener Treningu Umiejętności Społecznych
I i II stopnia. Wykształcenie poparte 3-letnim stażem pracy w różnorodnych
placówkach i instytucjach związanych z rozwojem dzieci, młodzieży i dorosłych. W
swojej pracy kładzie duży akcent na artystyczne inspiracje.
 

Prowadząca:

Zgłoszenia:
poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej
kontakt telefoniczny: 888500004
kontakt mailowy: agata@projektferajna.pl (w temacie ZGRANA FERAJNA)

 
 


