
      

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jest cel zajęć? 

Celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych, a zarazem 

emocjonalnych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna z 

najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub 

zapobiegających problemom emocjonalno- społecznym. Pomaga też 

radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i 

młodzieży. Ważnym elementem zajęć jest także wzmacnianie poczucia 

pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i 

siebie (swoich myśli, potrzeb), a także poszerzanie świadomości swoich 

mocnych i słabszych stron. 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE TUS 

Zajęcia TUS są przeznaczone głównie dla dzieci  

i młodzieży przeżywających trudności w relacjach, ale nie tylko. 

Trening szczególnie polecany jest dzieciom z autyzmem, 

zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz z ADHD. 

Warto wspomnieć, że bardzo dobre efekty obserwujemy też u 

dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych.  Proponujemy 

również udział w zajęciach młodzieży ujawniającej trudności w 

zachowaniu i przystosowaniu społecznym – zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

Bywają dzieci, którym trudno zawierać przyjaźnie, trudno 

poradzić sobie z przeżywanymi w relacjach emocjami, mimo, że 

na pierwszy rzut oka nie mają kłopotu z nawiązywaniem relacji 

rówieśniczych i funkcjonują nieźle w grupie. Dla takich dzieci 

również taki trening może być pomocny i dawać bardzo dobre 

efekty w codziennym funkcjonowaniu. Niewielkie wsparcie może 

powodować dużą zmianę. 

 

Dla kogo są zajęcia TUS? 

 

”Podejmując nowe 

wyzwania, 

odkrywamy w sobie 

nowe umiejętności, 

których istnienia  

nigdy nie 

podejrzewaliśmy” 

 

Podpis do 

obrazu/grafiki. 

ZAPRASZAMY DO 

ZAPISÓW NA ZAJĘCIA – 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH TUS 

 
ZAJĘCIA DLA  

DZIECI I MŁODZIEŻY 

 w wieku od 5/6 do 17 lat – 

różne grupy wiekowe 

 

PLAN 

 

PLAN 

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA: 

( COTYGODNIOWE ZAJĘCIA Z 

DZIEĆMI;  

W ZALEŻNOŚCI OD USTALEŃ Z 

RODZICAMI – co 6/8 zajęć 

konsultacja z rodzicami- omówienie 

trudności/ problemów/ zasobów/ 

zadań dzieci. Wskazówki do pracy 

wychowawczej. Elementy warsztatu 

umiejętności społecznych.  

W zależności od potrzeb także 

indywidualne konsultacje. 

Rodzice mogą także konsultować 

e-mailowo występujące trudności i 

dzielić się obserwacjami. 

 

III. ZAKOŃCZENIE 

W zależności od ustalonej ilości 

spotkań z dziećmi– około 28-36 

zajęć następuje zakończenie 

rocznego programu TUS - Wręczenie 

dyplomów, nagród dla dzieci za 

niesamowitą pracę i 

podsumowanie zdobytych przez 

nich umiejętności. 

 

 

Etapy uczestnictwa w zajęciach TUS: 

 

Trochę o prowadzącej zajęcia… 

Problemy  

i trudności 

zamieniajmy  

w rozwiązania  

i nowe możliwości 

I. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA: 

1. Indywidualne spotkanie 

diagnostyczne z rodzicami dziecka, 

które ma uczestniczyć w zajęciach; 

2. Indywidualne spotkanie 

diagnostyczne ( z elementami 

budowania relacji) z każdym 

dzieckiem, które ma zostać objęte 

zajęciami TUS; 

3. Spotkanie grupowe z dziećmi, 

które zostają objęte zajęciami TUS  

( w celach diagnostycznych, 

obserwacyjnych – jak wyglądają 

relacje, zachowania dzieci w grupie 

itp.) z elementami budowania 

relacji terapeutycznej i grupowej; 

4. Spotkanie z rodzicami  

( w zależności od możliwości- 

bezpośrednio/zdalnie/e-mailowo) w 

celu ustalenia dalszej współpracy – 

określenie jakich umiejętności będą 

dzieci uczyć się na podstawie 

dokonanej diagnozy – z obserwacji 

zasobów i potrzeb dzieci. 

Określenie współpracy - kontaktów, 

spotkań, konsultacji psychologa z 

rodzicami 

 

Nazywam się Katarzyna Berchiet-Żuk 

z wykształcenia psycholog, posiadający kompetencje, 

a także uprawnienia do prowadzenia zajęć z TUS – trener 

umiejętności społecznych, a także trener treningu 

zastępowania agresji ( ART).  

W pracy psychologiczno-terapeutycznej zajmuje się: 

- terapią dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi  

i relacyjnymi w oparciu o zasoby i mocne strony w celu 

wypracowywania nowych możliwości społeczno-

emocjonalnych i zwiększenia motywacji do działania 

- prowadzeniem zajęć grupowych ( bądź indywidualnych) – 

TUS – trening umiejętności społecznych 

- terapią osób dorosłych 

- prowadzeniem konsultacji i porad psychologicznych,  

w tym wychowawczych 

- interwencją kryzysową: udzielenie wsparcia, pomocy 

zmierzającej do odzyskania równowagi  w sytuacjach 

kryzysowych m.in. strata pracy, rozwód, żałoba, choroba, 

wypadek 

- diagnozą psychologiczna dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych 

 

  

 

 



 

 

Prosimy o zgłaszanie chęci 

uczestnictwa dziecka w 

zajęciach  bezpośrednio do 

psychologa albo w Centrum 

BBJ.  

Po zebraniu grupy min. 3-4 

osoby uzgodniony zostanie 

termin konsultacji. 

Planowane uruchomienie grup 

od kwietnia/maja 2021 roku z 

zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Z uwagi na 

obecną sytuację zajęcia 

będą odbywać się w 

mniejszych grupach 3-4 

osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- współpraca nie tylko z prowadzącym 

psychologiem, ale także nauka 

współpracy z innymi dziećmi; 

- lustro rówieśnicze – obserwacja 

kształtowanych pożądanych zachowań 

u rówieśników z grupy; 

- możliwość ćwiczenia umiejętności  

z innymi dziećmi; 

- elementy wspólnej zabawy– która 

zawiera elementy kształtowania 

umiejętności społecznych; 

- większa samodzielność; 

- kształtowanie pozytywnych 

doświadczeń w grupie z innymi; 

- kształtowanie umiejętności grupowych 

m.in. czekanie na swoją kolej, radzenie 

sobie z odrzuceniem, krytyką itp. 

- kształtowanie zdolności podejmowania 

decyzji własnej i grupowej;. 

 

Zalety zajęć grupowych TUS.. 
podsumowanie 

Trening Umiejętności Społecznych to regularne 

spotkania, zwykle raz w tygodniu, w tej samej 

grupie uczestników.  

Ta systematyczność zajęć i niezmienność grupy 

są ważne, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i 

mieli możliwość rozwijania swoim umiejętności 

w środowisku, któremu ufają. 

Przy większych grupach powyżej 4 osób zajęcia 

prowadzone są przez dwóch prowadzących. 

Terminy zajęć ustalane są przez psychologa z 

rodzicami. 

Informacje o organizacji 

grup TUS 

 

Kontakt w sprawie 

udziału w zajęciach z TUS  

( zapisy/ uzyskanie 

dodatkowych informacji) 

Katarzyna Berchiet-Żuk 

(psycholog, trener TUS) 

tel. 663-309-566 

e-mail: 

Katarzyna.berchiet.zuk@

gmail.com 

 

Miejsce w którym 

odbywać będą się 

zajęcia: 

Centrum Diagnozy i 

Terapii BBJ w Pile 

ul. Promienna 19/U8 

64-920 Piła 

Telefon: 67 349 14 77 

Telefon komórkowy: 781 

349 147 

e-mail: bbj.pila@wp.pl 

 

 

Jeśli mam dość, to 

znaczy, że czegoś nie 

chcę, a więc na czymś 

mi zależy 

Informacje o kosztach uczestnictwa 

 

Koszt udziału w zajęciach to 70 zł/ 50 min 

Płatność dokonywana jest z góry za 4 zajęcia, 

zależy nam na niezmienności grupy i 

systematyczności udziału w nich. 

Zajęcia najczęściej prowadzone są przez około 

rok czasu – przewiduje się około 28-36 spotkań. 

 


