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WARSZTATY TEMATYCZNE DLA RODZICÓW I KADRY PEDAGOGICZNEJ, KTÓRE
POZWOLĄ LEPIEJ „ZROZUMIEĆ CO SIĘ DZIEJE W GŁOWIE MŁODEGO CZŁOWIEKA”.

Dolnośląski Instytut Zdrowia Psychicznego SANA zaprasza na warsztaty

                        PROPONOWANA GODZINA SPOTKANIA

Data  DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

TOLERANCJA, AKCEPTACJA I 
AUTOCOACHING

3.03.20 14:00-15:30 17:00-18:30

STOP AGRESJI I HEJTOWI W SZKOLE 
ORAZ AUTOCOACHING

10.03.20 14:00-15:30 17:00-18:30

PROBLEMATYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD
DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ 
AUTOCOACHING

17.03.20 14:00-15:30 17:00-18:30

SPOSOBY RADZENIA SOBIE 
Z TRUDNYMI/NIEROZPOZNANYMI 
EMOCJAMI I AUTOCOACHING

24.03.20 14:00-15:30 17:00-18:30

ROZPOZNAWANIE WŚRÓD UCZNIÓW 
PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH I 
AUTOCOACHING

31.03.20 14:00-15:30 17:00-18:30

ODKRYWANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU
DZIECI I MŁODZIEŻY – TEST PRISM 
BRAIN MAPPING

07.04.20 14:00-15:30 17:00-18:30

Ideą naszych warsztatów jest przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów pojawiających
się  u  dzieci  i  młodzieży  szkolnej.  Proponjemy  stworzenie  systemu  pomocy  uczniom,
w  którym  nauczyciele  i  rodzice  a  także  uczniowie,  zostaną  wyposażeni  w  konkretną  wiedzę,
pozwalającą na rozpoznanie przyczyn problemów oraz ich rozwiązywania. 

LEK.MED KRZYSZTOF KLEMENTOWSKI, SPECJALISTA PSYCHIATRA, 
MGR PAULINA CHOCHOLSKA: PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA 

DR N.HUM. MAŁGORZATA RYCHLIK-KOWALSKA: PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA 
MGR BEATA KRZOS: COACH - CERTYFIKOWANY PRAKTYK PRISM BRAIN MAPPING

Warsztaty są bezpłatne. Każdy z uczestników otrzyma materiały dotyczące tematyki warsztatów.

Zapraszamy grupy 20 osobowe. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od 10.02.2020 rok
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TRENERZY - SPECJALIŚCI: 

1. LEK.MED KRZYSZTOF KLEMENTOWSKI, SPECJALISTA PSYCHIATRA: Posiada dwudziestoletnie

doświadczenie  w  lecznictwie  psychiatrycznym  i  odwykowym,  publicznym  i  prywatnym,

w  placówkach  stacjonarnych   ambulatoryjnych.  Był  również  nauczycielem  akademickim.

Od 2013 roku jest kierownikiem działu psychiatrii szpitala w Miliczu. Priorytetem w jego pracy

jest jak najszybsze przywrócenie pacjenta do zdrowia.

2. MGR  PAULINA  CHOCHOLSKA:  PSYCHOLOG  I  PSYCHOTERAPEUTA:  autorka  książki

„Uzależnienie od komputera u dzieci i młodzieży”, psycholog, dietetyk i psychoterapeutka z 17

letnią  praktyką,  prowadziła  interwencję  kryzysową  online,  autorskie  warsztaty  i  praktykę

indywidualną. Pracuje z nastolatkami, młodymi dorosłymi, rodzicami. Tematyka:uzależnienia,

przemoc, agresja, współzależności zdrowia fizycznego i psychicznego. 

3. DR  N.HUM.  MAŁGORZATA  RYCHLIK-KOWALSKA:  PSYCHOLOG  I  PSYCHOTERAPEUTA:

Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskim szpitalu psychiatrycznym i poradniach

specjalistycznych.  Obecnie  uczestniczy  w  całościowym  kursie  psychoterapii  w  podejściu

systemowo-ericksonowskim.  Przygotowuje  się  do  certyfikacji  PTP.  Posiada  doświadczenia

w pracy z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami. Pracuje w podejściu integratywnym,

łącząc terapię ericksonowską oraz systemową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

4. MGR BEATA KRZOS: COACH - CERTYFIKOWANY PRAKTYK PRISM BRAIN MAPPING:   Coach,

certyfikowany  praktyk  PRISM  Brain  Mapping,  wykładowca  MBA

na  Uniwersytecie  Ekonomicznym  we  Wrocławiu,  psychodietetyk.  Absolwentka  Akademii

Leona  Koźmińskiego  w  zakresie  coachingu  profesjonalnego,  Dolnośląskiego  Centrum

Psychoterapii  w zakresie  terapii  dzieci  i  młodzieży,  Uniwersytetu Humanistycznego SWPS  

w zakresie psychodietetyki. Od kilku lat odkrywam nowe narzędzia, techniki, metody rozwoju

osobistego i zawodowego oraz zmiany przekonań i nawyków.
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OPIS WARSZTATÓW: 

1. TEMAT: TOLERANCJA, AKCEPTACJA I AUTOCOACHING

CEL: rozpoznawanie  różnic  indywidualnych,  co wynika  z  kultury,  mody ,  a  co jest  oznaką

procesów  patologicznych?  Jakie  sygnały  wysyła  uczeń?  Kiedy  reagować,  dopytywać

obserwować?  Rola  wczesnego  rozpoznaia  niepokojących  sygnałów.  Dokąd  pokierować

dziecko, kiedy zauważamy problem? 

Wpływ   odmiennych  postaw  i  różnic  na  współprace  uczniów  w  grupie  i  rozwiązywanie

konfliktów  oraz  ich  powstawanie.  Strategie  szybkiego  radzenia  sobie  i  konstruktywnego

modelowania postaw w praktyce. Zadania dla uczniów i klasy. 

przerwa 10 minut:

Autocoaching:  autodiagnoza  zasobów  i  potencjału,  sposoby  skutecznego  komunikowania

się, zarządzanie sobą w procesie zmiany, automotywacja – kreatywność vs. Lęk .

CEL: Poprawa relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic - dziecko

2. TEMAT: STOP AGRESJI I HEJTOWI W SZKOLE ORAZ AUTOCOACHING

CEL: odróżnienie naturalnie występującej agresji (rola wieku, grupy, rodzaj klasy) od sygnałów

niepokojących.  Ofiary  i  sprawcy  –  odróznienie  i  zauważanie  sygnałów  ostrzegawczych.

Jak rozmawiać o problemie, aby dziecko nakłonić do skorzystania z pomocy? Rola pedagoga

w  uświadomieniu  problemu  klasie,  szkole,  rodzicowi.  Zasada  „im  szybciej  tym  lepiej”.

Procedura współpracy ze specjalistami.

Diagnoza zjawiska, poziomy i procedury skutecznego reagowania. Rola i techniki współpracy

z rodzicami oraz służbami publicznymi oparte na studiach przypadków. 

przerwa 10 minut:

Autocoaching:  autodiagnoza  zasobów  i  potencjału,  sposoby  skutecznego  komunikowania

się, zarządzanie sobą w procesie zmiany, automotywacja – kreatywność vs. Lęk.

CEL: Poprawa relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic - dziecko
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3. TEMAT: PROBLEMATYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ AUTOCOACHING

CEL: nauczyciele klas młodszych-jakie zachowania dziecka świadczą o ryzyku uzależnienia?

Rozpoznawanie, wczesna interwencja w szkole, jak porozmawiać z rodzicami. Nauczyciele klas

starszych  –  jak  rozpoznać,  że  dziecko  używa  jakiejś  substancji  albo  jest  już  uzależnione?

Pierwsza interwencja  –  co  mówić  a  czego  nie?  Rola  pedagoga,  rodziców i  specjalistów –

współpraca na etapie rozpoznania problemu i w trakcie wdrożenia procesu leczenia. Kto jest

odpowiedzialny za jakie działania? Przykłady i procedury.

Sygnały  ostrzegawcze-rozpoznawanie.  Pierwsza  reakcja  i  pierwsza  interwencja

-  jak  ją  przeprowadzić  skutecznie,  przykłady  i  rodzaje  uzależnień  i  schematy  pomocy

w zależności od problemu/substancji/zachowania. Testy i współpraca z lekarzem-diagnostyka.

przerwa 10 minut:

Autocoaching:  autodiagnoza  zasobów  i  potencjału,  sposoby  skutecznego  komunikowania

się, zarządzanie sobą w procesie zmiany, automotywacja – kreatywność vs. Lęk.

CEL: Poprawa relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic – dziecko

4. TEMAT: SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI/NIEROZPOZNANYMI EMOCJAMI I  

AUTOCOACHING

CEL: nauczyciele,  rodzice  i  uczniowie:  nauczą  się  rozpoznawać  emocje  swoje  i  innych

w sytuacji kiedy stan emocji jest już zagrożeniem dla nas bądź otoczenia.

Rozpoznawanie  emocji-proste  sposoby.  Praca  z  ciałem,  nauka  rozpoznawania  sygnałów

z ciała.  Szacunek do siebie  i  innych.  Zarządzanie  emocjami.  Jak  reagować na zachowania

innych? Poszukiwanie wsparcia. Trudne emocje-gdzie szukać pomocy, kiedy nie radzę sobie

z emocjami? 

przerwa 10 minut:

Autocoaching:  autodiagnoza  zasobów  i  potencjału,  sposoby  skutecznego  komunikowania

się, zarządzanie sobą w procesie zmiany, automotywacja – kreatywność vs. Lęk.

CEL: Poprawa relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic - dziecko
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5. TEMAT: ROZPOZNAWANIE WŚRÓD UCZNIÓW PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH I  

AUTOCOACHING

CEL:  rozpoznanie  zdrowych  reakcji  emocjonalnych  oraz  niepokojących  sygnałów w trakcie

codziennego  życia  szkoły.  Jakie  emocje  świadczą  o  problemie  i  jak  reagować?  Co  jest

normalne a co wymaga interwencji psychologa lub dlaszej interwencji? Obserwacja emocji

i  reakcji  ucznia  jako  skuteczne  narzędzie  przesiewowe,  służące  wychwyceniu

nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym.

Sygnały  problemów  emocjonalnych-odróżnianie  poszukiwania  uwagi,  wołania  o  pomoc,

cichego dramatu.  Samookaleczenia  –  jak  rozpoznać  problem,  jak  pomagać.  Ryzyko  próby

samobójczej

– diagnoza, zapobieganie, ratunek dla „cicho tonącego”, współpraca rodziny, szkoły, lekarza,

psychologa,  pedagoga  szkolnego.  Rozpoznawanie  sygnałów  bycia  ofiarą  przemocy

rówieśniczej, domowej. 

przerwa 10 minut:

Autocoaching:  autodiagnoza  zasobów  i  potencjału,  sposoby  skutecznego  komunikowania

się, zarządzanie sobą w procesie zmiany, automotywacja – kreatywność vs. Lęk.

CEL: Poprawa relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic - dziecko

6. TEMAT:ODKRYWANIE I  ROZWÓJ POTENCJAŁU DZIECI I  MŁODZIEŻY – TEST PRISM BRAIN  

MAPPING

CEL: Poznanie sposobów wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Well  being –dobrostan w życiu.  Autodiagnoza zachowań – PRISM Brain  Mapping.  Różnice

w porozumiewaniu w perspektywie osobowości, sposoby skutecznego komunikowania się.

Jak  rozwijać motywację  dzieci  i  młodzieży  oraz budować atmosferę  przyjazną odkrywaniu

ich mocnych stron, wiary we własne możliwości? Coaching w oparciu o narzędzie PRISM Brain

Mapping jako nowoczesny sposób wsparcia rozwoju w relacji nauczyciel – uczeń.

PREZES ZARZĄDU

prof. nadzw. dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak 
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