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Szanowni Państwo, 
 
Oferujemy 
Warsztaty dla RAD PEDAGOGICZNYCH i RODZICÓW: 

 

„W pogoni za szczęściem”- komunikacja: Uczeń – Rodzic – Nauczyciel  

„Belfer” - metody pracy z uczniem „trudnym”  

„Nikomu ani słowa” - strategie pomocy dziecku doświadczającemu przemocy  

w rodzinie z problemem alkoholowym  

„Plac Zbawiciela” - procedura Niebieskich Kart w praktyce szkolnej  

„Bejbi blues” – ABC wychowania  

Rodzina wobec uzależnienia dziecka od   D O P A L A C Z Y !!! 

„Skazany na blusa” - uzależnienia  

„Wyloguj się do życia” - Internet  

„Igrzyska śmierci” – cyberprzemoc, media 

 „Pręgi” - przemoc, agresja  

„Seksmisja” - seksualność: jak i kiedy o niej rozmawiać z dzieckiem 
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„W pogoni za szczęściem” 

komunikacja: Uczeń – Rodzic – Nauczyciel 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min,  

       2x45min,  

       4x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat opiera się na praktycznych przykładach z życia zawodowego nauczycieli, ma 

za zadanie pogłębić wiedzę na temat komunikacji i ukazać jej znaczenia w procesie 

wychowawczym.  Ma pokazać zasady właściwej komunikacji, wskazać uczestnikom  style 

komunikacji    interpersonalne.    Trener    pracuje    z    grupą    nad    komunikacji    w relacji 

uczeń - nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic, uczeń – rodzic. Wspólnie z grupą 

określa się trudności w relacji, blokad komunikacyjnych, zasad dobrej komunikacji, kulturę 

konfliktu.  

 

PROGRAM ZAJĘĆ: 

 

 Zasady dobrej współpracy dom – szkoła 
 

 Jak reagować, kiedy rodzice nie wspierają dziecka w walce z problemem? 
 

 Rola Nauczyciela w kontakcie z „trudnym Rodzicem” 
 

 Jak    motywować    Rodziców    do    współpracy   w    celu    wzmocnienia    

działań wychowawczych 
 

 Budowanie    komfortu    w    kontaktach    z    Uczniami,    ich    Rodzicami    

oraz współpracownikami 
 

 Komunikatu  „JA”,   jako  sposobu  na   artykułowanie  własnych  uczuć,  

potrzeb i oczekiwań 

 Poznanie zasady konstruktywnej pochwały i krytyki 

 

 Parafraza - komunikacja ze zrozumieniem – i jak ją stosować 
 

 Wykorzystanie języka obserwacji w miejsce ocen i osądów 
 

 W jaki sposób udzielić informacji zwrotnej, która uwzględnia potrzeby 

wszystkich zaangażowanych
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„Belfer” - metody pracy z uczniem „trudnym”   

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min,  

        2x45min,  

        4x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Praca Nauczyciela w szkole staje się coraz bardziej wymagająca, ze względu na potrzeby 

uczniów, przejawiających trudności w przystosowanie się do zasad panujących nie tylko   

w  szkole,  ale  również  i,  w  życiu.    Na  warsztacie  zaprezentujemy  metody  pracy  

z  uczniem  „trudnym”,  pokażemy  jak  budować  zasady  systemu  identyfikacji  zagrożeń  

i interwencji w szkole. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: 
 

 
 Określenie profilu „trudnego ucznia” 

 

 Trudności wychowawcze - diagnoza zjawiska 
 

 Zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania – przyczyny i ich źródła 
 

 System wartości a zaburzone zachowania 
 

 Budowanie strategii pracy z Uczniem, który m.in. przeszkadza w wprowadzeniu 

lekcji, nie  reaguje  na uwagi,  prośby i  polecenia  Nauczyciela,  popada  w konflikty 

z  innymi Uczniami, nie stosuje się do norm zachowań podczas przerw i zajęć 

pozalekcyjnych, wagaruje 

 Motywowanie ucznia do zmiany, wzmacnianie jego poczucia skuteczności 
 

 Diagnoza potrzeb, zainteresowań i celów Ucznia na różnych etapach rozwojowych 
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„Nikomu ani słowa” - strategie pomocy dziecku 

doświadczającemu przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 2x45min, 4x45min,  6x45min 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie ukazać sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem 

przemocy i uzależnienia od alkoholu. W trakcie zajęć uczestnicy poznają symptomy zachowań 

dziecka doznającego przemocy, dowiedzą się o możliwych formach pomocy dziecku. Warsztaty, 

który oferujemy ma za zadanie poszerzyć wiedzę i kompetencje uczestników, zwiększyć 

efektywność pracy, łagodzić bariery komunikacyjne. Ma wyposażyć uczestników  

w praktyczne techniki pracy z dzieckiem z rodziny z problemem przemocy domowej.  

Warsztat opiera się na pracy na indywidualnych przypadkach, co daje możliwość dyskusji  

i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.  
 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

 Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym  

 Teoria przywiązania – pojęcie przywiązania, style przywiązania, znaczenie relacji 

przywiązania w rozwoju psychospołecznym człowieka  

 Postrzeganie więzi rodzinnych przez dzieci pochodzące z rodzin z problemem 

alkoholowym  

 Mechanizmy adaptacyjne dziecka do sytuacji panującej w rodzinie w zależności od 

osobistego stylu przywiązania  

 Fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem alkoholowym 

 Skutki przemocy stosowanej wobec dziecka 

 Symptomy zachowań dziecka doznającego przemocy w rodzinie 

 Niedostosowanie społeczne dziecka 

 Praca z dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie 

 Symulacja pierwszego kontaktu z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym  

 Rola osoby dorosłej pomagającej dziecku – symulacja pracy z dzieckiem  

 Dziecko w rodzinie alkoholowej 
 Jak pomóc bohaterowi rodzinnemu? 

 Jak pomóc kozłowi ofiarnemu? 

 Jak pomóc niewidzialnemu dziecku?  

 Jak pomóc maskotce? 

 Ochrona dziecka krzywdzonego – zasady podejmowania interwencji, bezpieczeństwo 

i poszanowanie godności dziecka w podejmowanych działaniach 

 Instytucje i placówki świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy 
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„Plac Zbawiciela” - procedura Niebieskich Kart 

w praktyce szkolnej 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min,  

        2x45min,  

        4x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Stosowanie przemocy wobec dziecka w większości wypadków nie pozostawia 

widocznych   śladów   fizycznych,   chyba,   że   dokonywane   jest   z   dużą   brutalnością. 

Wiele śladów na ciele, które powstają na skutek przemocy trudno jednocześnie zidentyfikować. 

Warsztat obejmuje prace na indywidualnych przypadkach dających możliwość przyjrzenia 

się specyfice funkcjonowania w grupie ucznia doznającego prze mocy. Kiedy dziecko znajduje 

się w sytuacji dużego stresu, a niewątpliwie przemoc rodzi taki stres jego   organizm   stara   

się   sprostać   sytuacji   i   daje   objawy   na   trzech   poziomach: objawy somatyczne, 

objawy psychiczne, zachowania. Dany warsztat ma na celu ukazanie właściwości pracy  

w Zespole Interdyscyplinarnym, przedstawienie zadań, jakie posiada pracownik  oświaty   

w  sytuacji  zdiagnozowania  przemocy  domowej  u  ucznia,  określenie form pomocy dziecku 

i jego rodzinie oraz nawiązania komunikacji w celu podjęcia działań ku zmianie 

dotychczasowych zachowań. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: 

 
 Wymiana dotychczasowych doświadczeń w ramach procedury 

 Organizacja pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego   

 Skierowanie „Niebieskiej Karty” do Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 Procedura „Niebieskie karty” 

 Analiza nowych wzorów formularzy – studium 

przypadku Praca grupy roboczej – kontakt z rodziną 

 

 Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy domowej 
 Diagnoza sytuacji dziecka 

 Symptomy zachowań dziecka doznającego przemocy domowej 

 Komunikacja z dzieckiem i jego opiekunem 

prawnym  

 Skutki przemocy stosowanej wobec dziecka 

 Niedostosowanie społeczne dziecka 

 Instytucje i placówki świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy
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„Bejbi blues” – ABC wychowania 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min,  

        2x45min,  

        4x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna / Rodzice  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL:   By więcej rozumieć. 

By  kochać - nie krzywdząc. 

By nie przydeptywać skrzydeł dużych i małych... 

By być ŚWIADOMYM rodzicem... 
 

PROGRAM ZAJĘĆ: 

 
 ABC wychowania - określenie przyczyn negatywnych zachowań dziecka w oparciu 

o indywidualne przypadki 
 

 Konsekwencja w wychowaniu. Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń, tak aby były przez 

dziecko respektowane, wyznaczanie dziecku granic z miłością i szacunkiem  
 

 Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami  dzieci, co robić by nie 

stracić panowania nad sobą, gdy dziecko zachowuje się niezgodnie z 

oczekiwaniami  
 

 Czym jest złość i kiedy powstaje? 

Jakie są funkcje złości? 

Jak złoszczą się dzieci? 
Jakie są techniki radzenia sobie ze złością u dzieci? 

Co rodzic czuje w sytuacjach złości dzieci i jak na nią 

reaguje?  

Czy kary są narzędziem radzenia sobie ze złością? 

Jak radzić sobie z własną złością? 
 

 Metody komunikacji z dziećmi, by zachęcić je do współpracy i zmobilizować do 

działania, mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka 
 

 Współpraca z nauczycielami w celu zwiększenia rozwoju dziecka 
 

 Budowanie w dziecku poczucia własnej wartości  

Sposoby budowania pozytywnego i realistycznego obrazu siebie oraz 

umacniania w nim wiary we własne możliwości.
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Rodzina wobec uzależnienia dziecka od  

D O P A L A C Z Y 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 2x45min,  

        4x45min,  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna / Rodzice  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma za zadanie przedstawić zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowego  

w Polsce. Ukazać specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie 

młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć uczestnicy 

zapoznani zostaną z popularnymi stronami internetowymi, na których odbywa się sprzedaż 

produktów oraz gadżetów do propagujących przyjmowanie dopalaczy wśród młodych osób.  

Osoba prowadząca wskaże symptomy zachowania na które należy zwrócić uwagę jeśli mamy 

podejrzenie, że młody człowiek przyjmuje środki psychoaktywne. Zajęcia wzbogacą wiedzę oraz 

rozwiną praktyczne kompetencje potrzebne  w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki 

psychoaktywne przez dzieci i młodzież.  

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

 Diagnoza przyczyn przyjmowania środków psychoaktywnych przez coraz młodsze 

osób  

 Prawda i mity o dopalaczach/narkotykach 

 Specyfika branży marketingowej dopalaczy  

 Prezentacja legalnie dostępnych na rynku urządzeń i „gadżetów do zażywania 

dopalaczy/narkotyków 

 Zapoznanie się ze słownikiem narkotykowym 

 Przedstawienie popularnych wśród młodych osób substancji psychoaktywnych  
 Opis działania poszczególnych dopalaczy/narkotyków  

 Mechanizm uzależnienie od substancji psychoaktywnych 

 Psychofizyczne symptomy zażycia dopalaczy  

 Zasady rozmowy z osobą eksperymentującą ze środkami odurzającymi 

 Skutki przyjmowania przez młode osoby dopalaczy  
 Powikłania psychiatryczne 

 Neurologiczne 

 Somatyczne 

 Rola rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek 

 Budowanie motywacji – zasady pierwszego kontaktu  

 Testami do badań analityczno – toksykologicznych 

 Organizacje i placówki diagnostyczno-lecznicze pomocne w zwalczaniu narkomanii  
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„Skazany na blusa” – uzależnienia 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min, 

        2x45min,  

        4x45min,  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna / Rodzice  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Zapewne  zdarza  się  Państwu  słyszeć  następujące  opinie:  „piwo  to  nie  alkohol, to  

nagroda  za  ciężki,  stresujący  dzień  w  pracy”,  „papieros  relaksuje”,  „marihuana  jest 

zdrowa”, „lampka wina w ciąży nie szkodzi” czy „bez Internetu nie wyobrażam sobie dnia”. 

Słyszymy takie opinie, jako ludzie dorośli, ale słyszą je również młode osoby. W związku  

z tym, jakie przez to kształtują się wśród nich opinie o uzależnieniach? Zajęcia mają na celu 

zwiększyć świadomość uczestników o negatywnych konsekwencjach używania substancji 

psychoaktywnych.   Trener   na   licznych   przykładach   z   życia   przedstawiają,   jakie 

konsekwencje można ponieść w wyniku eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

 Diagnoza przyczyn uzależniania się coraz młodszych osób od alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, gier komputerowych, Internetu, serwisów społecznościowych itd. 
 

 Mechanizm uzależnienie od substancji psychoaktywnych 
 

 Ukazanie wpływu uzależnień na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka 
 

 Zasady rozmowy z osobą eksperymentującą ze środkami odurzającymi 
 

 Prezentacja legalnie dostępnych na rynku urządzeń i „gadżetów” 
do zażywania narkotyków 

 
 Zapoznanie uczestników z dostępnymi na polskim rynku testami do badań 

analityczno - toksykologicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie rodzaju 

zażytego narkotyku 
 

 FAS – płodowy zespół alkoholowy - przyczyny, skutki 

 Przedstawienia skutecznych pomysłów na zajęcia profilaktyczne z młodzieżą 
 

 Rola Rodziców w kształtowaniu postaw i przekonań młodego człowieka 
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„Wyloguj się do życia” - Internet 
 

 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min, 

        2x45min,  

        4x45min,  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna / Rodzice  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: To szkolenie powstało z myślą o odpowiedzialnych Rodzicach, często zagubionych  

w wirtualnym świecie, chcących kontrolować dziecko w sieci, nie krępując przy tym jego 

wolności. Aby móc bezpiecznie poruszać się po sieci niezbędna jest wiedza, zarówno dla 

użytkowników sieci, czyli w tym aspekcie dzieci, jak również dla tych, których rolą jest ich 

wychowanie i opieka, czyli nauczycieli i rodziców (opiekunów). Warsztat ma za zadanie 

pokazać jak nadmierna działalność dziecka w Internecie może negatywnie na nie zadziałać. 

Ukazuje on zasady funkcjonowania w sieci zgodne z prawem z jednoczesnym 

przedstawieniem najczęstszych wykroczenia młodych użytkowników Internetu. Trener na 

szkoleniu przedstawia wskazówki m.in. jak odpowiednio dawkować dziecku czas korzystania  

z       komputera        oraz       pokazuje        jak        instalować        program        kontrolny  

i filtry na stronach internetowych. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

 Nowe zagrożenia w Internecie - rozpoznanie i skala 

 Ekshibicjonizm internetowy 

 Sexting  

 Grooming 

 Flaming 

 Prawo a Cyberprzemoc  

 Serwisy społecznościowe – plusy i minusy 

 Uzależnienie od Internetu, gier, serwisów społecznościowych – objawy  

 Kształtowanie umiejętności właściwego zarządzania czasem dziecka przed 

komputerem 

 Zapoznanie się z instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarą i ściganiem 

przestępców internetowych
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„Igrzyska śmierci” – cyberprzemoc, media 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min, 

        2x45min,  

        4x45min,  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna / Rodzice  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Szkolenie dotyczy coraz powszechniejszego zjawiska cyberprzemocy. Podczas zajęć 

uczestnicy poznają m.in. zjawisko stalknigu – jak na nie reagować. Trener kształtuje m.in. 

umiejętność właściwego doboru treści przeglądanych w Internecie oraz zasad, jakimi 

powinno się kierować, aby być bezpiecznymi w        sieci.        Prowadzący        przedstawia      

uczestnikom        fenomen        „słitfoci”. Określa   z   uczestnikami   konsekwencje   

emocjonalne,   jakie   ponosi   człowiek   będąc „hejtowanym”, pobudza   do   

samokrytycyzmu w kontekście funkcjonowania w sieci. Zapoznaje z procedura p r a w n ą  

postępowania wobec ofiary i sprawcy w cyberprzemocy. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

 

 Charakterystyka  zjawiska cyberprzemocy 

 Cyberprzemoc – procedura reagowania wobec ofiary i sprawcy cyberprzemocy 

 Świadek cyberprzemocy jego rola i znaczenie  

 Ograniczenia prawne wynikające z korzystania z sieci 
 

 Omówienie zjawiska stalkingu 
 

 Uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, serwisów społecznościowych 
 

 Zagrożenia w sieci a rozmowa z dzieckiem o bezpiecznym korzystaniu z Internetu 
 

 Wykaz organizacji pomagającym osobą doznającym cyberprzemocy 
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„Pręgi” - przemoc, agresja 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min, 

        2x45min,  

        4x45min,  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna / Rodzice  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: W trakcie szkolenia będą Państwo mieli okazję zwiększyć i uporządkować wiedzę  

z zakresu specyfiki przemocy i agresji, diagnozowania sytuacji psychologicznej ofiary oraz 

praktycznego dzielenia się i przekazywania tej wiedzy innym nauczycielom oraz dzieciom. 

Zdobędą Państwo wiedzę na temat mechanizmów związanych z agresją oraz sposobów jej 

zapobiegania. Trener wspólnie z uczestnikami poszuka odpowiedzi na pytanie, – dlaczego 

ludzie bywają agresywni i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

 
 

 Psychologiczne uwarunkowania powstawania zachowań agresywnych 
 

 Zaburzenia zachowania 
 Przyczyny i skutki  

 System wartości a zaburzone zachowania 
 

 Media a kształtowanie postaw młodego człowieka 
 

 Sposoby na przeciwdziałanie przemocy w szkole 
 

 Jak reagować na przemoc rówieśniczą 
 

 Komunikacja z dzieckiem - stosującym przemoc i doznającym przemocy 
 

 Rola komunikacji rodzica z dzieckiem, a kształtowanie świata wartości 
 

 Postępowanie ze sprawcą przemocy 
 

 Rola   nauczyciela   w   procedurze   „Niebieskich   Kart”   (element   szkolenia   dla 

            Nauczycieli) 
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„Seksmisja” - seksualność - jak o niej 

rozmawiać z dzieckiem? 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x60min, 

        2x45min,  

        4x45min,  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  Rada Pedagogiczna / Rodzice  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Szkolenie przede wszystkim jest skierowane do Rodziców, zawiera porady 

dotyczące, w  jaki  sposób  wyjaśnić  dzieciom  m.in.  istotę  seksualności,  jak  

wykształcić  zdrowe i  adekwatne  do  wieku  zachowania,  jak wzbudzić  szacunek  

do  drugiego  człowieka? Ma na celu uświadomienie rodzicom, że dobre relacje  

z dziećmi są podstawą prawidłowego ich funkcjonowania.   Nauczyciele ze szkolenia 

również mogą wynieść cenne wskazówki, które mogą być wykorzystane podczas godzin 

wychowawczych, do omówienia tematu seksualności w sposób przystępny i ciekawy. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA: 

 

 Znaczenie   komunikacji   rodzica   z   dzieckiem   w   kształtowaniu   

świadomości seksualnej 
 

 Emocje i ich znaczenie w życiu każdego człowieka 
 

 Medialne wzorce bycia sexy, a społeczne konsekwencje tego zachowania 
 

 Seksualność i jej elementy 

 Rozmowa  z  dzieckiem  o  różnych  aspektach  seksualności  (miłości,  

wierności, zaufaniu, odpowiedzialności, szacunku do drugiej osoby) 
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Serdecznie zapraszamy do współpracy, 

Katarzyna Kudyba 
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