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Harmonogram

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych - indywidualne”

dla 14 osób

Lp. Data
Dzień

tygodnia

Godz.
lekcyjn

e
Godz. Temat zajęć

1 22.05.2014 r. czwartek 10 8:00 – 15:30

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut 
na jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

2 23.05.2014 r. piątek 10 8:00 – 15:30

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut 
na jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

3 27.05.2014 r. wtorek 10 8:00 – 15:30

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut 
na jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

4 28.05.2014 r. środa 10 8:00 – 15:30

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut 
na jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

5 29.05.2014 r. czwartek 6,5 8:00 – 15:30

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut 
na jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki



                          

Projekt Szansa na lepszą przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Harmonogram

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych - indywidualne”

dla 14 osób

Lp. Data
Dzień

tygodnia
Godz.

lekcyjne
Godz. 

8:00 - 10:30 10:30 - 13:00 13:00 - 15:30

1 22.05.2014 r. czwartek 10
8:00 –
15:30 Uczestnik 1 Uczestnik 2 Uczestnik 3

2 23.05.2014 r. piątek 10
8:00 –
15:30 Uczestnik 4 Uczestnik 5 Uczestnik 6

3 27.05.2014 r. wtorek 10
8:00 –
15:30 Uczestnik 7 Uczestnik 8 Uczestnik 9

4 28.05.2014 r. środa 10
8:00 –
15:30 Uczestnik 10 Uczestnik 11 Uczestnik 12

5 29.05.2014 r. czwartek 6,5
8:00 –
15:30 Uczestnik 13 Uczestnik 14
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Lp. Data Godz. Obecnych Temat zajęć
Podpis

nauczyciela

1 22.05.2014 r. 10

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut na 
jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

2 23.05.2014 r. 10

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut na 
jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

3 27.05.2014 r. 10

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut na 
jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

4 28.05.2014 r. 10

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut na 
jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki

5 29.05.2014 r. 6,5

Indywidualne konsultacje z psychologiem po 2 godzinę i 30 minut na 
jednego Uczestnika – wsparcie uczestników projektu na rzecz 
rozwiązywania indywidualnych problemów, opracowanie profilu 
problematyki


