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    Opole, 17 marca 2021 roku  

 

OFERTA SZKOLENIOWA 

Bazując na doświadczeniu zespołu szkoleniowego specjalistów Stowarzyszenia 

DROGA DO CELU, przede wszystkim stawiamy na wysoką jakość Naszych szkoleń, ceniąc 

przede wszystkim oczekiwania naszych odbiorców oraz poziom ich zadowolenia.  

Jako priorytet traktujemy rzeczowe oraz indywidualne podejście dostosowane do 

potrzeb klienta.  W swojej ofercie zawieramy pakiety szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz 

uczniów. 

Ceny szkoleń dostosowujemy w zależności od tematyki, czasu i terminu realizacji.   

Zachęcamy jednak do kontaktu z osobą odpowiadającą za dział szkoleń                         

w Stowarzyszeniu DROGA DO CELU - Jolantą Dec (kontakt: email: 

stowarzyszenie.droga.do.celu@gmail.com, tel. 604603618)  oraz indywidualnej wyceny 

poszczególnych realizacji, którymi są Państwo zainteresowani.  

Mile widziane są wszelkie negocjacje, pozwalające dostosować koszty szkolenia do 

możliwości finansowych danej gminy, szkoły. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że Nasze 

szkolenia mają charakter seminaryjno warsztatowy z naciskiem na skuteczne i przystępne 

metody przekazywania informacji. w przypadku indywidualnych upodobań grupy lub 

Państwa sugestii, szkolenie może skupiać się jedynie na formie warsztatowej bądź tylko 

wykładowej. Możemy również łączyć w sobie obie metody szkoleniowe. Jak również 

wspólnie z Państwem możemy dowolnie modyfikować w zależności od Państwa oczekiwań. 

Nowatorskie metody szkoleniowe w oparciu o doświadczenie Stowarzyszenia DROGA DO 

CELU, jak również wykwalifikowani trenerzy, praktycy oraz przygotowane specjalnie dla 

Państwa pakiety materiałów profilaktycznych gwarantują szkolenia na najwyższym poziomie 

oraz zadowolenie odbiorców. Uczestnicy Naszych szkoleń otrzymują: certyfikaty 

potwierdzające uczestnictwo, materiały rozszerzające tematykę szkolenia, możliwość 

konsultacji z trenerem drogą zdalną po ukończonym szkoleniu.  

Szkolenia prowadzimy stacjonarnie oraz on – line. 

            z poważaniem,  

Zespół Stowarzyszenia DROGA DO CELU 

mailto:stowarzyszenie.droga.do.celu@gmail.com


                        Stowarzyszenie  
                     DROGA DO CELU 
 

Stowarzyszenie Droga Do Celu   
45-221 Opole ul. Chabrów 115/2 

Tel. 691112161, 604603618;  
email  stowarzyszenie.droga.do.celu@gmail.com 

KRS: 0000663796; REGON: 366579367, NIP: 7543140482 
Konto: mBanku  27 1140 2004 0000 3802 7670 6826 

 

Strona | 2 

 

 

 WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

  

1. Uzależnienia – jak środki psychoaktywne szkodzą naszemu zdrowiu. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia, 

2. Przemoc rówieśnicza w szkole, jak łatwo skrzywdzić drugiego człowieka.  

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

3. Cyberprzemoc. Fonoholizm i hejt zagrożeniem współczesnego świata. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

4. Hejt w sieci banuję, czy promuję? 

 klasy IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia. 

5. Asertywność. Komunikacja oparta na własnym poczuciu wartości. odmawiać. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

6. Mediacje rówieśnicze sposobem na rozwiązywanie konfliktów. 

 klasy VII – VIII, szkoła średnia 

7. Jak tu ogarnąć otaczający świat, o depresji i innych zaburzeniach dorastania; 

 klasy VII – VIII, szkoła średnia. 

8. Zdrowe odżywianie. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

9. Mnemotechniki oraz metody relaksacji w pracy z dzieckiem 
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WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

  

1. Uzależnienia – jak środki psychoaktywne szkodzą naszemu zdrowiu. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

 

DOPALACZE I INNE ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE (W TYM ENERGY DRINKI) 

  Proponujemy Państwu warsztat profilaktyczny dotyczący szkodliwości używek takich jak 

narkotyki, dopalacze oraz inne środki psychoaktywne w tym także energy drinki. Warsztat ma na 

celu ukazanie dzieciom i młodzieży zagrożenia jakim są narkotyki i dopalacze. Dzięki 

interaktywnej pracy z trenerem przedstawiane są mity w kontekście faktów dotyczące 

przedmiotowych substancji. Warsztaty adresowane są do dzieci oraz młodzieży w wieku 

podstawowym oraz ponadpodstawowym.  

 

 Cele programu:  

1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych.  

2. Ukazanie fałszywego wizerunku dopalaczy promowanego przez dilerów. 

  

Metody realizacji zajęć dla młodzieży: - prezentacje, praca w grupach, scenka sytuacyjna, 

dyskusja plenarna, informacje zwrotne. 

 

2. Przemoc rówieśnicza w szkole, jak łatwo skrzywdzić drugiego człowieka.  

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

 

Proponujemy Państwu podejście oparte na ćwiczeniach przyciągających uwagę 

uczestników. To praca na postawach i wartościach – wykorzystujemy doświadczanie, 

eksperymentowanie, elementy humoru i zabawy. Podczas prezentacji wykorzystujemy 

elementy wizualizacji, prezentacji, burzy mózgów, analizy przypadków, dyskusji  
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moderowanej, omówienia i pracy indywidualnej uczestników. Podstawową koncepcją            

w naszej pracy jest przekonanie, iż każdy młody człowiek jest w stanie podejmować rozsądne 

decyzje, dotyczące swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada wystarczającą wiedzę        

o sobie i własnych dążeniach. Program szkolenia ma charakter edukacyjno – rozwojowy.  

 Tematyka i forma spotkań jest dostosowana do możliwości psychofizycznych 

uczestników oraz oczekiwań placówki. W Naszej pracy opieramy się o główną zasadę, która 

polega na pracy na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron.  

 Analiza sytuacji konfliktowych pomaga na poszerzenie samoświadomości w zakresie 

tematu - co w moim postępowaniu może krzywdzić innych, dlaczego przemoc, agresja jest 

czymś nie akceptowalnym społecznie. 

 

CEL GŁÓWNY SPOTKANIA: 

 Zminimalizowanie występowania zachowań agresywnych wśród uczestników. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

1. Nabycie wiedzy o mechanizmach wywołujących zachowania agresywne.  

2. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z uczuciem złości.  

3. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć nieprzyjemnych (złość, 

żal, smutek).  

4. Zaprezentowanie alternatywnych, opartych na konstruktywnym rozwiązaniu norm 

zachowania się w grupie.  

5. Poszerzenie kompetencji interpersonalnych w zakresie efektywnej komunikacji, 

współpracy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów bez 

przemocy. 

6. Umożliwienie uczestnikom budowania pozytywnego obrazu samego siebie. 

 

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

wykłady, dyskusja, ćwiczenia w grupach, burza mózgów 
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3. Cyberprzemoc. Fonoholizm i hejt zagrożeniem współczesnego świata. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

 

Proponujemy Państwu praktyczny warsztat, mający na celu zapoznanie  z różnymi 

formami przemocy jakie pojawiają się w sieci. Zarówno forma spotkania jak i prezentowane 

ćwiczenia dostosowane są do wieku uczestników.  

Podczas spotkania trener, przy użyciu różnego rodzaju metod aktywizujących - np. 

prezentacji filmów, dyskusji sytuacyjnych i scenek, burzy mózgów i dyskusji moderowanej - 

podejmie w przystępny i ciekawy sposób temat środków masowego przekazu czyli Internetu   

i telefonu komórkowego oraz zagrożeń i korzyści płynących z ich użytkowania. 

Koncentrujemy się na omówieniu popularnych zjawisk takich jak: akty przemocy słownej 

stosowane za pomocą telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, tak 

powszechnie używanych obecnie przez dzieci i młodzież w różnym wieku. Uczniowie 

zostaną uświadomieni jak mylne i niebezpieczne jest ich przekonanie o internetowej 

anonimowości. Trener przekaże  uczestnikom  wiedzę niezbędną do tego aby odpowiednio 

reagować w trudnych sytuacjach oraz nauczy ich zasad bezpieczeństwa, których należy 

przestrzegać aby samemu nie paść ofiarą cyberprzemocy.  

Cyberprzemoc może wyrażać się również poprzez internetowy hejt, czyli werbalne 

wyzywanie, poniżanie i ośmieszanie drugiej osoby, które ma na celu obrażenie i wyrządzenie 

krzywdy młodemu człowiekowi. Obecna sytuacja powoduje, iż najczęściej dzieci stykają się    

z agresywnymi, często wulgarnymi wypowiedziami w komentarzach pod artykułami czy pod 

postami zamieszczanymi na profilach mediów społecznościowych, jak Faceboook, Instagram, 

czy Twitter. Młodzi nie pozostają na tego typu wpisy obojętni. Jednocześnie nastolatki mają 

świadomość niebezpieczeństw wynikających z hejtowania.  

  

Fonoholizm – problem patologicznego używania smartfona – realnie istnieje i stanowi 

poważne zagrożenie dla życia i zdrowia 
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Celem głównym zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy        

i uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi 

konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar jak i sprawców.  Wypracowanie 

reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach 

cyberprzemocy.  

  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Uświadomienie jakie formy może przyjmować cyberprzemoc,  

2. Uświadomienie uczniom jakiej natury  emocje wywołuje cyberprzemoc u jej ofiar 

oraz jakie może wywołać w przyszłości konsekwencje,  

3. Uświadomienie uczniom,  konsekwencji jakie niesie za sobą stosowania przemocy      

w sieci dla sprawców tego typu działań,   

4. Przekazanie informacji na temat jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy         

i gdzie może szukać pomocy,  jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy, 

jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy. 

5. Wskazanie uczniom bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego.  

  

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

wykłady, dyskusja, ćwiczenia w grupach, burza mózgów. 

 

4. Hejt w sieci banuję, czy promuję? 

 klasy IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia. 

  

Czym jest “Hejt” -  to pełne nienawiści, pogardy, złości działanie danej osoby             

w Internecie. Treści dodawane przez hejterów nie mają żadnej wartości merytorycznej, są 

wyłącznie treścią wycelowaną prosto w daną  osobę lub grupę osób.  

      Hejt ("hate") z języka angielskiego oznacza "nienawiść", a słowem tym określamy jej 

szerzenie w Internecie. Hejt w sieci może się przejawiać nie tylko za pomocą słów, ale              
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i grafik (memów, gifów) czy filmów - w tych dwóch ostatnich przypadkach niestety łatwiej 

zapada w pamięć.  

 

Celem głównym zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży ze zjawiskiem hejtu, jego 

przyczynami i konsekwencjami. Pokazanie drogi postępowania, gdy zetkną się z hejtem. Jak 

również uwrażliwienie na godność własną i godność drugiego człowieka. 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Zapoznanie uczniów z definicją hejtu, mowy nienawiści, cyberbullingu, trollingu. 

 

Cyberbullying (mobbing elektroniczny) ujmowane jest jako jeden z typów agresji 

pojawiającej się w Internecie, w której sprawcy jak i ofiary należą do grupy rówieśniczej. 

Jako agresję elektroniczną określa się wszelkie akty agresji, które pojawiają się z 

wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych. 

 

Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów 

dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Jego celem jest 

wywołanie gniewu lub skupienie na sobie uwagi użytkowników sieci. Osoby uprawiające 

trolling nazywane są trollami.  

 

2. Uświadomienie uczniom przyczyn zjawiska hejtu 

3. Uświadomienie konsekwencji zjawiska hejtu. 

4. Uświadomienie jak można sobie radzić z hejtem. 

5. Nauka pracy w grupie wyrażania własnej opinii bez obrażania. 

6. Uwrażliwienie na godność drugiego człowieka. 

  

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

wykłady, dyskusja, ćwiczenia w grupach, burza mózgów. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie_antyspo%C5%82eczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
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5. Asertywność. Komunikacja oparta na własnym poczuciu wartości. odmawiać. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

 

Poczucie własnej wartości jest obecnie uczuciem deficytowym. Dzieci nie wiedzą, na 

czym mają oprzeć swoją samoocenę, są pod ciągłym wpływem wizerunków sztucznie 

wykreowanych idoli – niedościgłych, nierealnych wzorców do naśladowania. Taki sposób 

myślenia, ciągłe porównywanie się do tego, co nie istnieje, prowadzi do zniekształceń           

w obrazie samego siebie.  Zapracowani lub nieobecni emocjonalnie rodzice nie dostarczają 

właściwej informacji zwrotnej o tym, jaki jestem. Zaniżona samoocena stawia młodego 

człowieka w pozycji zależnej, podporządkowanej na zasadzie – tak ma być, nie potrafię, nie  

może być inaczej.  W dzisiejszych czasach tak naturalna zdolność rozumienia i doceniania 

samego siebie stała się najważniejszym elementem treningu umiejętności samorozwojowych. 

 

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

wykłady, dyskusja, ćwiczenia w grupach, burza mózgów. 

 

 6. Mediacje rówieśnicze sposobem na rozwiązywanie konfliktów. 

 klasy VII – VIII, szkoła średnia 

 

Szkoła to miejsce, w którym dochodzi do wielu nieporozumień, sporów i konfliktów 

między uczniami. Wiemy, że często sytuacje te rozwiązywane są za pomocą agresji, 

przemocy psychicznej i niejednokrotnie fizycznej. Jednym z narzędzi, które może być 

przydatne w rozwiązywaniu tego typu problemów, są alternatywne formy rozwiązywania 

konfliktów, do których należą mediacje rówieśnicze. W ich trakcie bezstronny i neutralny 

mediator, którym jest odpowiednio przeszkolony uczeń, pomaga swoim szkolnym kolegom   

w wypracowaniu wzajemnie korzystnego porozumienia. Mediacje rówieśnicze pozwalają na 

odejście od formy rozwiązywania konfliktów, opartej na konfrontacji, rywalizacji                     
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i jednostronnej wygranej na rzecz dialogu i współdziałania obu stron w poszukiwaniu 

rozwiązania, w którym jest dwóch zwycięzców. Tego typu podejście do rozwiązania 

konfliktów, to praktyczna lekcja rozwijania umiejętności komunikacyjnych i współpracy        

w grupie, bazująca na pomysłowości młodych ludzi w poszukiwaniu sposobów rozwiązania 

sporu bez użycia przemocy. Uczy odpowiedzialności za własne postępowanie oraz kształtuje 

postawę szacunku wobec drugiego człowieka i otwartości na jego potrzeby. 

  

Cel główny: Zapoznanie uczniów z metodą, technikami i przesłaniem mediacji. Wyrobienie 

wśród nich umiejętności mediacyjnych oraz negocjacyjnych. 

  

CELE SZCZEGÓŁÓWE: 

1. poznanie pojęcie mediacji, negocjacji, 

2. umiejętność wykorzystania techniki mediacji,  w sytuacjach konfliktowych, 

3. umiejętność budowania relacji rówieśniczych w oparciu o teorię mediacji. 

 

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

wykład,  dyskusja, ćwiczenia w grupach. 

 

7. Zdrowe odżywianie. 

 klasy I –III, IV-VI, VII – VIII, szkoła średnia 

 

Podczas zajęć, nasza specjalistka  - zdobywczyni Certyfikatu Krajowego Szkoły 

Promującej Zdrowie opowie uczniom w dostosowany do ich wieku i możliwości 

psychofizycznych  sposób o tym na czy polega i co oznacza zdrowe  odżywianie i zdrowy 

styl życia. Warsztaty prowadzone są w formie zabaw i pogadanek dla dzieci podczas których 

w łatwy i przyjemny sposób przekazywana jest wiedza na temat zdrowego żywienia.  

Celem warsztatów jest kreowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz 

wyrobienie chęci sięgania po zdrową i ekologiczną żywność. Dzięki tym warsztatom uczeń 

potrafi wymienić zasady zdrowego odżywiania, potrafi wymienić główne składniki  
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 pokarmowe, które powinny znajdować się w jadłospisie ucznia, potrafi czytać tabele 

zawartości kalorycznej poszczególnych produktów, potrafi odczytać z opakowania skład 

produktów, w tym substancji dodatkowych, które są szkodliwe dla zdrowia.  

 

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

wykład,  dyskusja, ćwiczenia w grupach. 

 

8.  Jak tu ogarnąć otaczający świat, o depresji i innych zaburzeniach dorastania; 

 klasy VII – VIII, szkoła średnia. 

  

Depresja w obecnym czasie stała  się jednym z poważnych problemów zdrowotnych 

wśród nastolatków. Czasem trudno ją dostrzec, ponieważ ukryta jest często pod kurtyną buntu 

młodzieńczego - jak często myślimy. Objawy depresji wśród nastolatków często bywają 

niezauważane i różnią się zasadniczo od tych występujących u dorosłych, są kojarzone            

z procesem dojrzewania. W efekcie istnieje ryzyko, że zostaną zlekceważone przez 

najbliższych, którzy nie są często świadomi zmian, które w nich zachodzą. W efekcie może 

dojść do zachowania autodestrukcyjnego. Dziecko nie chce odebrać sobie życia. Próba 

samobójcza to ostateczny wybór tu i teraz. Zbagatelizowana depresja może doprowadzić        

u nastolatka do samookaleczania czy głodzenia, a więc do głośnego, choć z pozoru cichego, 

apelu o pomoc. Jeśli go nie zauważymy konsekwencje mogą być nieodwracalne kiedy 

dziecko zdecyduje się podjąć próbę samobójczą. Depresja może dotknąć każdego. Bez 

względu na wiek, wyniki w nauce, popularność czy liczbę znajomych na Facebooku. Jest to 

też problem, który dotyczy nie tylko osób bezpośrednio dotkniętych chorobą, ale także ich 

rodziców, bliskich i przyjaciół. To oni, będąc najbliżej młodej osoby, znając ją od lat, 

miesięcy są w stanie zauważyć nawet najmniejsze zmiany w zachowaniu. 

 

Cel główny: nauczenie się rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi uczuciami i emocjami.  
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Rozpoznawanie emocji w moim ciele. 

2. Radzenie sobie z impulsami. 

3. Uświadamianie sobie swoich uczuć. 

4. Akceptowanie uczuć przeżywanych przez inne osoby. 

5. Trudne uczucia – jak sobie z nimi radzić? 

 

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

dyskusja, ćwiczenia w grupach, burza mózgów. 

 

9. Mnemotechniki oraz metody relaksacji w pracy z dzieckiem 

 

To warsztaty sztuki efektywnego uczenia się i relaksacji. 

To wyjątkowy program dla dzieci, nastolatków i młodzieży, rozwijający potencjał        

i talenty młodego człowieka, pomagający uwierzyć we własne siły, odkryć wewnętrzną moc, 

aby osiągać sukcesy, żyć w szczęściu i przygotować się do kolejnych etapów w życiu. 

Są to zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat, które uczą rozpoznawania                     

i  kontrolowania emocji oraz ich zmianę w pozytywną stronę, lepszego radzenia sobie ze 

stresem i rozwiązywania problemów oraz skutecznego uczenia się poprze rozwój inteligencji 

emocjonalnej oraz technik rozwoju koncentracji i uważności. 

 

PROPONOWANE TECHNIKI I NARZĘDZIA:  

wykład,  dyskusja, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach. 

 

Istnieje możliwość połączenia warsztatów profilaktycznych z przedstawieniem 

profilaktycznym. Aktorami jest młodzież szkół ponadpodstawowych. 

 

Cennik – do uzgodnienia 
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Szkolenia dla kadry pedagogicznej  

 

Wykwalifikowana kadra trenerów i specjalistów Stowarzyszenia DROGA DO CELU, 

w sposób jasny i przejrzysty przekaże odpowiednią, fachową wiedzę również gronu 

pedagogicznemu. Nauczyciele  zapoznają się z technikami radzenia sobie ze stresem, pracą     

z tzw. "trudnym uczniem”, coraz częstszym problemem cyberprzemocy a także innych 

uzależnień, występujących coraz częściej już u młodszych uczniów, nawet wczesnych klas 

szkół podstawowych.  

Trenerzy pokażą Nauczycielom, a także Rodzicom, jak rozpoznawać symptomy          

u uczniów, którzy mieli kontakt z używkami, a także wyjaśnią jak radzić sobie w różnych 

trudnych sytuacjach.  

W praktycznych zajęciach, nauczyciele będą mogli także zmierzyć się z problemem 

"wypalenia zawodowego" oraz poznają sposoby jak go pokonać.  

Wszystkie spotkania mają charakter seminaryjno-warsztatowy i są przygotowywane z 

naciskiem na Państwa indywidualne sugestie.  
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I. Diagnoza i profilaktyka zaburzeń autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży: 

 

1. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży (przyczyny, stopień zagrożenia 

życia),  

2. Formy samookaleczeń, wpływ otoczenia, cechy charakterystyczne, czynniki 

kulturowe, 

3. Diagnoza i interpretacja samookaleczenia (przypadki, omówienie), 

4. Geneza zachowań autodestrukcyjnych. (szkoła, rodzina, otoczenie, cechy 

indywidualne),  

5. Funkcje zachowań autodestrukcyjnych, emocje towarzyszące osobom dokonującym 

samookaleczeń,  

6. Diagnoza suicydalna. Zespół presuicydalny Ringela. Gesty samobójcze, samobójstwa 

rozszerzone, ocena ryzyka, praktyczne wskazówki. Czynniki zwiększonego ryzyka 

samobójstwa, sygnały ostrzegawcze. (ćwiczenie praktycznych umiejętności),  

7. Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem. Myśli a intencje - Ocena ryzyka,  

8. Plan interwencji kryzysowej. Interwencja na poziomie szkoły, działania 

profilaktyczne,  

9. Czynniki ochronne – omówienie, 

10. Podsumowanie. Panele dyskusyjny. 

 

II. Cyberprzemoc oraz zagrożenia wynikające z korzystania z wirtualnego świata 

 

1. Uzależnienie od komputera jako forma uzależnień behawioralnych- przebieg, 

diagnoza, zagrożenia.  

2. Przyczyny uzależnień behawioralnych.  

3. „Kultura sypialniana” jako czynnik ryzyka uzależnienia od Internetu . 

4. Praktyczne rozróżnienie zachowań o charakterze przemocy i agresji rówieśniczej 

podstawy teoretyczne rozumienia cyberprzemocy.  
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5. Cyberprzemoc i jej formy:  

1) Cechy przemocy online.  

2) Klasyfikacja karna cyberprzestępstw.  

3) Diagnoza cyberproblemów u dzieci.  

4) Sposoby na prywatność online.  

6. Zasady bezpiecznego korzystania z cybeprzestrzeni.  

7. Podsumowanie i zakończenie. 

 

III. Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu , procedura Noebieskiej Karty   

i praktyczne przeciwdziałanie temu zjawisku przez grono pedagogiczne. 

 

1. Przemoc w rodzinie wobec dziecka: Rodzaje przemocy wobec dziecka;  

1) Zaniedbanie.   

2) Przemoc fizyczna.  

3) Przemoc emocjonalna.  

4) Wykorzystanie seksualne.  

2. Rola szkoły w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu 

interwencji.  

1) Diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy na podstawie:  

2) Zachowania dziecka.  

3) Wypowiedzi dziecka. 

4) Obrazu dziecka na  tle klasy.  

5) Zachowania i wypowiedzi rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów.  

6) Uruchamianie procedury Niebieskiej Karty.  

7) Rola rodziców w procedurze.  

8) Opiekun faktyczny – reprezentant dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”.   

9) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku krzywdzonemu.   
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10)Rodzic ochraniający dziecko wsparcie czy przeszkoda?   

11)Jak rozmawiać z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka? 

12)Wdrażać procedurę czy nie? –  

 Odpowiedzialność  karna pedagoga, nauczyciela, wychowawcy.  

Uczestnictwo przedstawiciela szkoły w Zespole Inetrdyscyplinarnym    

i Grupie Roboczej – czy warto?  

 

3. Komunikowanie się z dzieckiem doznającym przemocy: Jak ważny jest pierwszy 

kontakt – czy ktoś wie?  

1) Kto powinien to robić?  

2) Gdzie powinien to robić?  

3) Jak powinien to robić?  

4) Empatia. Słuchanie. Słuchanie – bariery.  Ekspresja werbalna – Zasady. 

Rozwiązywanie problemów.  Mówienie „NIE”.  

 

IV. Mobbing rówieśniczy.   

1. Czym jest mobbing rówieśniczy?  

2. Rodzaje mobbingu rówieśniczego. 

3. Jak rozpoznać ofiarę mobbingu? 

4. Jak rozpoznać sprawcę mobbingu?  

5. Skąd bierze się mobbing w szkole?  

1) Utrwalanie mobbingu.  

2) Przeciwdziałanie mobbingowi wśród uczniów – rola nauczyciela, 

wychowawcy, pedagoga.  

 

V. Współpraca z trudnym rodzicem  

1. Jak rodzi się konflikt?  

2. Style zachowania osób dorosłych.  

3. Jak wyeliminować postawę roszczeniową?  
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4. Mowa werbalna i niewerbalna Rodzica i Nauczyciela (praca przy użyciu kamery, 

dyktafonu).  

5. Spotkania i ćwiczenia integracyjne. 

6. Nauczyciel jako mediator w kontaktach Rodzic- Rodzic, Rodzic-Dyrekcja, Rodzic 

Uczeń. 

7. Jak wspomagać kontakt z rodzicem.  

8. Asertywność nauczyciela w kontaktach z trudnym Rodzicem;  

a. teoria,  

b. case study.  

9. Uświadamianie Rodzica nt. dziecka (naiwność).  

10. Stres i przemoc.  

11. Metody radzenia sobie ze stresem;  

a. analiza źródeł stresu,  

b. ćwiczenia relaksacyjne,  

c. panowanie nad lękiem.  

12. Rola Dyrekcji we współpracy Nauczyciel- Rodzic – poprawa przepływu 

informacji.  

13. Wspomaganie rodziców w ich roli wychowawczej..  

14. Przykłady mediacji.  

15. Jak być dobrym mediatorem?  

 

VI. Wypalenie zawodowe  

 

1. Pojęcie wypalenia zawodowego  

2. Wskaźniki wypalenia  

a. rozpoznawanie,  

b. diagnoza.  

3. Obciążenia – czynniki sprzyjające wypaleniu  

4. Fazy procesu wypalenia.  
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5. Przyczyny wypalenia zawodowego na poziomie organizacji, jednostki.  

6. Biologiczne uwarunkowanie stresu.  

7. Stres pozytywny, stres negatywny.  

8. Radzenie sobie ze stresem.  

9. Metody radzenia sobie ze stresem sprzyjające zdrowiu, w odróżnieniu od sposobów 

destruktywnych (analiza zysków i strat)  

10. Rozwój zasobów, budowanie odporności na stres.  

11. Rola emocji pozytywnych, teoria poszerzająca i budującej funkcji emocji pozytywnych 

(Barbara Fredricson),  

a. metody relaksacyjne, wizualizacja i inne.  

12. Metody redukcji poziomu stresu:  

a. zarządzania sobą w czasie,  

b. asertywność,  

c. modyfikowanie ocen poznawczych.  

13. Sposoby automotywacji,  

a. motywowania innych,  

b. komunikacja z innymi służącą rozwiązywaniu konfliktów, nieporozumień 

w pracy. 

 

VII. Jak radzić sobie z zaczepnym zachowaniem uczniów? 

  

Cele programu:  

 ukazanie nauczycielom uwarunkowań trudnych zachowań dzieci i młodzieży,  

 ukazanie roli wspierającego nauczyciela,  

 poszerzenie rodzajów reakcji nauczyciela o nowe metody wychowawcze, 

 zapoznanie z wewnątrzszkolnymi czynnikami chroniącymi. 
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1. Zachowania uczniów sprawiające najwięcej problemów nauczycielowi:  

a. typy zachowań, 

b. przyczyny trudnych zachowań (wyzwania i problemy okresu 

dojrzewania). 

2. Prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych.  

3. Reakcje nauczycieli na trudne zachowania uczniów:  

a. typowe reakcje – skuteczność - złe vs dobre reakcje oraz ich efekty, 

b. konstruktywne reakcje na przemoc,  

c. asertywne reakcje na sygnały agresji.  

4. Sposoby radzenia sobie z emocjami – trzeźwa ocena sytuacji.  

5. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie. 

6. Metoda konstruktywnej konfrontacji, jako przykład właściwego reagowania na trudne 

i prowokacyjne zachowania ucznia.  
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Szkolenia dla rodziców 

 

Podczas szkoleń Rodzice dowiedzą się jak rozpoznawać symptomy zachowawcze        

u dzieci które miały kontakt z używkami, a także wyjaśnią jak radzić sobie w różnych 

trudnych sytuacjach.  

Spotkania rozwijają umiejętności wychowawcze rodziców oraz pomagają wpłynąć 

prawidłowy rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny. Wszystkie spotkania mają charakter 

seminaryjno-warsztatowy i są przygotowywane z naciskiem na Państwa indywidualne 

sugestie.  

 

1. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży.  

 

Cel programu:  

1. ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, 

narkotyków 

2. ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania 

eksperymentalnego do fazy używania problemowego  

 

Tematyka zajęć: 

1) Informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych                     

z dojrzewaniem,  

2) Informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element 

eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, 

3) Wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,  

4) Rozpoznania w zachowaniu młodocianego symptomów zażycia przez niego 

określonego środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania z nim w fazie 

eksperymentowania oraz uzależnienia,  

5) Rozmowa z młodocianym sięgającym po środki psychoaktywne, 
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6) Prawne, pedagogiczne i psychologiczne możliwości oddziaływania na młodocianego 

uzależnionego, 

7) Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, 

8) Konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,  

9) Asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania 

substancji psychoaktywnych. 

 

2.  Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży. 

1) Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży (przyczyny, stopień zagrożenia 

życia), 

2) Formy samookaleczeń, wpływ otoczenia, cechy charakterystyczne, czynniki 

kulturowe, 

3) Diagnoza i interpretacja samookaleczenia (przypadki, omówienie), 

4) Geneza zachowań autodestrukcyjnych. (szkoła, rodzina, otoczenie, cechy 

indywidualne),  

5) Funkcje zachowań autodestrukcyjnych, emocje, które towarzyszące osobom 

dokonującym samookaleczeń,  

6) Diagnoza suicydalna.  

a. Zespół presuicydalny Ringela.  

b. Gesty samobójcze,  

 samobójstwa rozszerzone, ocena ryzyka, praktyczne wskazówki.  

c. Czynniki zwiększonego ryzyka samobójstwa,  

 sygnały ostrzegawcze. (ćwiczenie praktycznych umiejętności)  

7) Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem.  

a. Myśli a intencje.  

b. Ocena ryzyka. 

8) Plan interwencji kryzysowej.  

a. Interwencja na poziomie szkoły,  

b. działania profilaktyczne.  
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3. Jak motywować dziecko do nauki – rola opiekuna. 

 

1) Motywacja dziecka:  

a. definicja motywacji   

b. motywacja wewnętrzna i zewnętrzna 

c. reguły i metody motywowania. 

2) Typowe błędy, popełniane przez rodziców:  

a. nadmierna kontrola 

b. zbyt wysokie wymagania  

c. brak zainteresowania rodziców nauką dziecka 

3) Wskazówki, które można wykorzystać w pracy z własnym dzieckiem: 

a. optymalne warunki nauki  

b. docenianie osiągnięć ucznia  

c. wiara we własne możliwości – wspieraj ale nie wyręczaj  

d. proste ćwiczenia zwiększające szybkość uczenia się dziecka 

 

4. Przemoc i agresja.  

 

1. Czym jest agresja/przemoc?  

2. Powody zachowań agresywnych.  

3. Wyzwania i problemy okresu dojrzewania, (problematyka dorosłości dla starszych 

klas),  

4. Potrzeby społeczne nastolatka a przemoc;  

5. Straty rozwojowe będące konsekwencją używania przemocy dla sprawców, ofiar i 

obserwatorów. 

6. Konstruktywne reakcje na przemoc, asertywne reakcje na sygnały agresji.  

7. Diagnoza możliwych typów reakcji na agresję,  

a. modyfikowanie postaw wobec agresji,  

b. umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne.  
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8. Ukazanie prawidłowych wzorców poprzez osobowość rodzica. 

9. Uzmysłowienie błędów, praw oraz obowiązków rodzica. 

 

5. Cyberprzemoc czyli rzeczywiste zagrożenie wirtualnego świata. 

 

1. Uzależnienie od komputera jako forma uzależnień behawioralnych 

a. przebieg, diagnoza, zagrożenia.  

b. Przyczyny uzależnień behawioralnych.  

2. „Kultura sypialniana” jako czynnik ryzyka uzależnienia od Internetu.  

3. Praktyczne rozróżnienie zachowań o charakterze przemocy i agresji rówieśniczej  

a. podstawy teoretyczne rozumienia cyberprzemocy.  

4. Cyberprzemoc i jej formy: 

a. cyberbulling,  

b. cyberstalking,  

c. cyberharesmennt,  

d. stalking,  

e. happy slapping,  

f. sexting,  

g. boylove.  

5. Cechy przemocy online.  

6. Klasyfikacja karna cyberprzestępstw. 

7. Diagnoza cyberproblemów u dzieci.  

8. Sposoby na prywatność online. 

9. Zasady bezpiecznego korzystania z cybeprzestrzeni.  
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6. Problematyka uzależnień – alkohol, nikotyna  

 

1. Definicja pojęcia – uzależnienia,  

2. Rodzaje uzależnień,  

3. Przyczyny sięgania po środki odurzające z perspektywy dorosłych oraz młodzieży,  

4. Symptomy świadczące o uzależnieniu nastolatków,  

5. Rozwój kompetencji wychowawczych w zakresie komunikacji z dzieckiem, 

6. Działania rodziców oraz kompetencje w sytuacji uzależnienia dziecka,  

7. Rola placówek i instytucji świadczących pomoc w sytuacji uzależnienia  

a. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b. Monar, 

c. Ośrodki leczenia uzależnień.  

 

7. Rola wychowania w procesie rozwoju dzieci  

1. Potrzeby społeczne nastolatka: 

a. wyzwania i problemy okresu dojrzewania, 

b. kwestie psychologiczne i społeczne.  

2. Postawy rodzicielskie oraz style wychowawcze (charakterystyka).  

3. Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków: 

a. typowe błędy popełniane przez rodziców w kontaktach z dzieckiem. 

4. Diagnoza i interpretacja zachowań dziecka (szkoła, rodzina, otoczenie, cechy 

indywidualne).  

5. Konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny (Ukazanie prawidłowych wzorców 

poprzez osobowość rodzica).  

6. Wskazówki, które można wykorzystać w pracy z własnym dzieckiem  

 


