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TWÓJ ROZWÓJ JEST W NASZYCH RĘKACH

Bazując na doświadczeniu zespołu tworzącego PBS SONDA przede wszystkim
stawiamy na wysoką jakość Naszych szkoleń ceniąc dobre imię firmy. Jako priorytet
traktujemy uczciwe podejście do klienta, którego zadowolenie jest dla nas
najważniejsze. Takie podejście procentuje coraz to liczniejszym gronem stałych,
zadowolonych klientów, które mamy nadzieję będzie się cały czas powiększać.

Ceny szkoleń uzależnione są przede wszystkim od tematyki, czasu i terminu realizacji.
Orientacyjnie 6 godzin dydaktycznych szkolenia zamkniętego to koszt ok. 1600-1800
zł brutto.

Zachęcamy

jednak

do

kontaktu

z pracownią

oraz

indywidualnej

wyceny

poszczególnych realizacji, którymi są Państwo zainteresowani. Mile widziane są
wszelkie negocjacje, pozwalające dostosować koszty szkolenia do możliwości
finansowych danej gminy.

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że Nasze szkolenia mają charakter seminaryjnowarsztatowy

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.
Może również łączyć w sobie obie metody szkoleniowe. Harmonogramy zawsze
dostosowujemy stricte do konkretnych potrzeb uczestników. Proszę pamiętać, że
gotowe programy to tylko propozycja, którą wspólnie z Państwem możemy dowolnie
modyfikować w zależności od oczekiwań. Nowatorskie metody szkoleniowe
w oparciu o doświadczenie firmy PBS SONDA, jak również wykwalifikowani trenerzypraktycy

oraz

przygotowane

specjalnie

dla

Państwa

pakiety

materiałów

profilaktycznych gwarantują szkolenia na najwyższym poziomie oraz zadowolenie
odbiorców. Dowodem na rzetelność i profesjonalizm Naszej firmy są referencje
wystawione przez dotychczasowych uczestników.

Wszyscy uczestnicy Naszych szkoleń otrzymują:


certyfikaty potwierdzający uczestnictwo



materiały rozszerzające tematykę szkolenia



możliwość konsultacji z trenerem drogą @ po ukończonym szkoleniu

z poważaniem, Zespół PBS
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1. WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
O potrzebie dobrze przemyślanego programu wychowawczego w szkole nie trzeba nikogo
przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne
odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio
przez nas realizowana praca wychowawcza może mieć istotny wpływ na wzmocnienie
podstawowych kompetencji społecznych uczniów. Kim będą w przyszłości, jak sobie
poradzą z wyzwaniami, które postawi przed nimi coraz szybciej modernizujące się
otoczenie, czy będą potrafili skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty,
tworzyć dobrze prosperujące zespoły, kreatywnie rozwiązywać problemy i wreszcie
doceniać różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia? Czy będą
potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog
wartości, według których trzeba tworzyć własny kodeks postępowania? i wreszcie, czy
będą umieli rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, a dzięki temu lepiej funkcjonować
w relacjach interpersonalnych? Rozwój osobisty to proces, któremu możemy nadać
odpowiedni kształt, prowadząc uczniów przez trudny labirynt emocji, relacji i autorefleksji.
Nowatorskie metody prowadzenia zajęć w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy jak
również zespół wykwalifikowanych trenerów-praktyków oraz ciekawe programy
profilaktyczne

dostosowane

do

indywidualnych

potrzeb

i poszczególnych

grup

wiekowych uczestników gwarantują zadowolenie z oferowanych przez Nasza firmę usług.
Wierzymy, że nasza oferta sprosta Państwa oczekiwaniom oraz dziękujemy za okazane
zainteresowanie
1. PRZEMOC I AGRESJA - STOP AGRESJI !!! - ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW BEZ
PRZEMOCY.
Proponujemy Państwu świeże podejście, nowe ćwiczenia przyciągające uwagę
uczestników. To praca na postawach i wartościach – wykorzystujemy doświadczanie,
eksperymentowanie, elementy humoru i zabawy. w trakcie prezentacji wykorzystujemy
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elementy wizualizacji, prezentacji, burzy mózgów, analizy przypadków, dyskusji
moderowanej, omówienia i pracy indywidualnej uczestników. u podstaw naszej koncepcji
leży przekonanie, iż każda młoda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje,
dotyczące swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada wystarczającą wiedzę o sobie
i własnych dążeniach. Zaplanowany program ma charakter edukacyjno – rozwojowy.
Tematyka i forma spotkań jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników
oraz oczekiwań placówki. Główną zasadą programu jest praca na zasobach – dostrzeżenie
przez uczestników własnych mocnych stron. Analiza sytuacji konfliktowych pomaga
poszerzyć samoświadomości w zakresie tematu - co w moim postępowaniu może
krzywdzić innych, dlaczego przemoc, agresja jest czymś nie akceptowalnym społecznie.

METODY AKTYWIZUJĄCE: Wizualizacja, dyskusja moderowana, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, ćwiczenia warsztatowe z elementami dramy, praca indywidualna , omówienia.
CEL GŁÓWNY SPOTKANIA: Zminimalizowanie występowania zachowań agresywnych
u uczestników.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Nabycie wiedzy o mechanizmach zachowań agresywnych.
2. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z uczuciem złości.
3. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć nieprzyjemnych (złość,
żal, smutek).
4. Wprowadzenie alternatywnych, nie opartych na agresji norm zachowania się w grupie.
5. Poszerzenie kompetencji interpersonalnych tj. efektywna komunikacja, współpraca,
radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.
6. Umożliwienie uczestnikom budowania pozytywnego obrazu samego siebie.

PROBLEMATYKA:
1. Wprowadzenie do tematu zachowań agresywnych.
2. Komunikacja werbalna, niewerbalna.
3. Wyrażanie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych.
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4. Stres i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nim.
5. Przyczyny zachowań agresywnych – ich podłoże.
6. Przemoc i jej skutki.

7. Agresja z punktu widzenia osoby trzeciej + pokazy fragmentów filmów.
8. Poczucie własnej wartości – moje mocne strony.
2. CZARODZIEJSKIE OKNO.
Program autorski, który jest odpowiedzią na naglącą potrzebę reagowania na narastający
problem niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów
i Internetu, a co za tym idzie ponoszenia szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych
i społecznych, mogących również prowadzić do uzależnienia. Jego zadaniem jest
dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt
dużo czasu przed komputerem, kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie,
umożliwienie rozpoznania problemu nadmiernego spędzania czasu przed monitorem
osobom, które w sposób niebezpieczny dla zdrowia i funkcjonowania emocjonalnego
korzystają z komputera, ochrona przed atakiem wirusowym oraz kradzieżą haseł i danych
z naszego komputera, jak przeciwdziałać i jak bronić się przed cyberprzemocą oraz
nabywanie umiejętności instalowania systemów operacyjnych, usprawniania działania
komputera oraz zabezpieczenia go przed atakami z sieci. Autorami programu są Alicja
Giezek i Hubert Giezek

Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 11-15 lat)
Czas trwania zajęć 3 godziny lekcyjne
3. CYBERPRZEMOC CZYLI RZECZYWISTE ZAGROŻENIA WIRTUALNEGO ŚWIATA.
Proponujemy Państwu praktyczny warsztat dla uczniów, mający na celu zapoznanie ich
z różnymi formami przemocy w sieci. Zarówno forma spotkania jak i prezentowane
ćwiczenia dostosowane są zawsze do wieku uczestników. Podczas spotkania trener, przy
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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. Omówione zostaną
popularne zjawiska takie jak na przykład akty przemocy słownej 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 wyposaży
uczestników w wiedzę niezbędną do tego aby odpowiednio reagować w trudnych
sytuacjach oraz nauczy ich zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać aby
samemu nie paść ofiarą cyberprzemocy.

PODSTAWOWA PROBLEMATYKA SPOTKANIA:
1. Zastosowanie Internetu i telefonów komórkowych
2. Stosowanie przemocy jako formy krzywdzenia i jej konsekwencje.
3. Role sprawcy.
4. Straty, jakie ponosi sprawca, gdy ucieka się do stosowania przemocy.
5. Jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemcy.
6. Jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań.
7. Jak powinna zachowań się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy.
8. Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.
9. Świadek sytuacji trudnych.
10. Jak należy reagować na podejrzane pytania w sieci

PODSTAWOWE CELE SPOTKANIA:
1.Rozwinięcie

umiejętności

krytycznego

myślenia

o reklamach,

mediach,

niebezpieczeństwach pokazywania swoich danych w Internecie.
2. Ćwiczenie kreatywności i umiejętności porozumiewania się.
3.Poszerzenie wiedzy uczestników dot. przemocy występującej w życiu społecznym pod
różnymi postaciami (przemoc fizyczna, psychiczna)
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4. Poznanie ról w jakie wchodzi sprawca stosując przemoc.
5. Poznanie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy.
6. Powiązanie ludzkich potrzeb z prawami człowieka.

Pamiętajmy, że Internet jest tylko narzędziem i to w dużej mierze od nas zależy w jaki sposób będzie
z niego korzystać młodzież oraz my sami .Rolą szkoły jest w tym wypadku dostarczenie rzetelnych
i jasnych informacji na temat bezpieczeństwa w sieci. Jako doskonałe uzupełnienie skutecznej
profilaktyki proponujemy dodatkowo szkolenia dla nauczycieli oraz pogadanki dla rodziców.

4. UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I NIKOTYNY
METODY AKTYWIZUJĄCE: Burza mózgów, dyskusja moderowana, metoda sytuacyjna - scenki,
omówienia, wizualizacje, ćwiczenia warsztatowe.

Naszym zadaniem jest wyposażyć dzieci i młodzież w rzetelną wiedzę dot. problemu
uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, lecz nie tylko. Przedstawiony
program pozwoli podnieść świadomość uczestników dotyczącą zagrożeń związanych
z inicjacją,

czy

(zapobiegawcze

eksperymentowaniem
lub

korekcyjne)

z używkami.

wspomagają

Działania

uczestników

profilaktyczne

w radzeniu

sobie

z trudnościami, obniżają prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych
ze względu na poszerzenie wiedzy dot. przyczyn sięgania po używki, ich atrakcyjności oraz
realnych konsekwencji ich zażywania. Stosujemy wizualizacje, studium prawdziwych
przypadków, burze mózgów by zobrazować uczestnikom zamknięte koło w jakie wpada
osoba uzależniona.

CEL SPOTKANIA:

1. Rozumienie pojęcia „środki psychoaktywne” oraz poszerzenie wiedzy na temat
zagrożeń związanych z inicjacja i zażywaniem alkoholu.
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2. Poznanie wpływu alkoholu na organizm człowieka.
3. Poszerzenie wiedzy dot. faz wchodzenia w uzależnienie oraz zmiany tolerancji
organizmu na substancje psychoaktywne.
4. Poznanie konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych.
5. Poszerzenie wiedzy dot. choroby – jej objawów, konsekwencji dla osoby chorej i bliskich.

PROBLEMATYKA:
1. Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
2. Wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu,
zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
3. Przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania
substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
4. Wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
5. Fakty i mity dot. uzależnień.
5. DEBATA – PROGRAM REKOMENDOWANY
Program adresowany do młodzieży we wczesnym okresie adolescencji i ma on charakter
uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych oraz towarzyszącym temu konsekwencjom. Jego
zadaniem jest promowanie postaw abstynenckich. Program ma też oddziaływanie
wczesnointerwencyjne

w przypadku

młodych

ludzi

korzystających

z alkoholu

incydentalnie. "DEBATA" zawiera elementy o dużej skuteczności profilaktycznej, jak np.
pracę nad przekonaniami normatywnymi uczniów, aktywizuje i skłania młodzież do
myślenia i wyciągania wniosków. Jego formuła sprzyja naturalnej aktywności młodych
ludzi i powoduje dynamiczny przebieg zajęć. Przeprowadzana podczas programu ankieta
umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia
alkoholu przez młodzież. Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek.

Odbiorcy programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 12-15 lat)
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Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
6. PIERWSZA POMOC + WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
I - Część teoretyczna (45 minut) - prowadzona przez psychologa/psychoterapeutę Wpływ
używek

na

zdrowie

człowieka.

Zasady

udzielania

pierwszej

pomocy

ofiarom

przedawkowania środków psychoaktywnych i innych substancji szkodliwych dla zdrowia
i życia.

II - Część praktyczna (45 minut) - prowadzona przez specjalistę medycyny
ratunkowej/ratownika - Uczniowie podczas tej części udzielają pierwszej pomocy według
wskazówek instruktora. ( Postępowanie krok po kroku w przypadku pomocy osobie
nieprzytomnej, nieoddychającej, Prawidłowe zachowanie się w sytuacji zagrożenia życia )

Czas trwania warsztatu - 90 minut
Grupa na warsztacie - maksymalnie do 30 uczniów
7. SMAKI ŻYCIA – CZYLI DEBATA O DOPALACZACH
Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych
programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa
Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument
profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do
młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Jest to program profilaktyki uniwersalnej bazujący
na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Celem
programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat
„dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia
ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio
dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji
profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników
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związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. Zaletą programu jest jego
elastyczność i prostota zastosowania.

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)
Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolne

8. DOPALACZE I INNE ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE (W TYM ENERGY DRINKI)
Warsztat profilaktyczny dotyczący szkodliwości używek takich jak narkotyki, dopalacze
oraz inne środki psychoaktywne w tym także energy drinki. Warsztat ukazuje dzieciom
i młodzieży zagrożenia jakim są narkotyki i dopalacze. Dzięki interaktywnej pracy
z psychologiem obalane są mity a przedstawiane fakty dotyczące przedmiotowych
substancji.

Warsztaty

adresowane

do

młodzieży

w wieku

podstawowym

oraz

ponadpodstawowym.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży:
- prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka
sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Cele programu:
1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych.
2. Ukazanie fałszywego wizerunku dopalaczy promowanego przez dilerów.

Tematyka zajęć dla młodzieży:

1. Czym jest uzależnienie ?
2. Kto uzależnia się od środków psychoaktywnych?
3. Czym są dopalacze? – znaczenie słowa, definicje
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2. Specyfika uzależnienia.
3. Tolerancja organizmu na substancję.
4. Co zmusza osobę uzależnioną do robienia tego czego nie chce?
5. Współuzależnienie – czy problem istnieje?
9. ZDROWE ODŻYWIANIE
Podczas zajęć, trwających 45 lub 90 minut, nasz specjalista opowie dzieciom w przystępny
sposób o zdrowy odżywianiu. 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 naszym warsztatom uczeń potrafi wymienić zasady zdrowego odżywiania, potrafi
wymienić główne składniki pokarmowe, które powinny znajdować się w jadłospisie ucznia,
potrafi umiejscowić składniki pokarmowe w piramidzie żywienia, potrafi czytać tabele
zawartości kalorycznej poszczególnych produktów, potrafi odczytać z opakowania skład
produktów, w tym substancji dodatkowych, które są szkodliwe dla zdrowia.

Praktyczna wiedza w zakresie żywienia zostanie przekazana w taki sposób, by jak
najwięcej przydatnych informacji pozostało w pamięci uczestników. Można więc
spodziewać się ciekawej formy zajęć, która w żaden sposób nie będzie przypominać
nudnego wykładu.
10. ZE SPORTEM NA CO DZIEŃ
Chcemy, aby nasze dziecko rozwijało się wszechstronnie, prawda? Dlatego dajmy mu
okazję poznania wielu różnych dyscyplin sportu i wszelkiego typu zajęć ruchowych.
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Dzięki temu maluch w naturalny sposób odnajdzie tę, która mu najbardziej odpowiada.
Co najważniejsze, pozwólmy, aby wyboru ulubionej dyscypliny sportu dziecko
dokonywało samo. Nie zmuszajmy go, by jedynie dla naszej przyjemności uczęszczało na
zajęcia, które jemu nie sprawiają przyjemności.

Nasze zajęcia mają charakter warsztatowy, z założeniem, że każdy wyjdzie z nich z wiedzą
przydatną w praktyce. Nasze warsztaty to kreatywne zajęcia, które przekonują młodych
ludzi do tego, że nie ma rzeczy niemożliwych a sport jest doskonałym sposobem
spędzania wolnego czasu. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać z wieloma
dyscyplinami sportu m.in. piłka nożna, sporty walki, tańce, gry zespołowe oraz wiele
innych. Zdobyta widza pozwoli każdemu z uczestników znaleźć dyscyplinę zgodną z jego
upodobaniami a tym samym godziny spędzane przed komputerem zamieni w aktywną
i zdrową formę wypoczynku.
11. MOTYWOWANIE DO NAUKI
Motorem napędowym wszelkiej działalności ludzkiej, w tym działalności poznawczej, jest
zainteresowanie wywołane chęcią zaspokojenia jakiejś potrzeby. Najbardziej skuteczny
i efektywny w swojej nauce jest zatem ten uczeń, który autentycznie chce się uczyć,
odczuwa potrzebę poznawania świata, jest ciekawy tego świata. Musimy zdawać sobie
sprawę z tego, że każde dziecko posiada w sobie naturalnie uwarunkowaną motywację do
uczenia się. Należy zatem podjąć wszelkie działania, by podtrzymać, rozwijać, stymulować
i nieustannie intensyfikować tę cechę. Przy planowaniu szkolnych zajęć należy więc
uwzględniać w nich znaczenie podejmowania działań uwzględniających potrzebę
dziecięcej aktywności, zorientowanej na zaspokajanie potrzeb wynikających z ich
zainteresowań.
12. TRENING NABYWANIA PEWNOŚCI SIEBIE
Poczucie własnej wartości jest obecnie dobrem bardzo trudnym do osiągnięcia. Dzieci nie
wiedzą, na czym mają oprzeć swoją samoocenę, są bombardowane wizerunkami
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sztucznie wykreowanych idoli – niedościgłych, nierealnych wzorców do naśladowania.
Taka gonitwa i porównywanie się do tego, co nie istnieje, prowadzi do wypaczeń w obrazie
samego siebie. Także zapracowani lub nieobecni emocjonalnie rodzice nie dostarczają
właściwej informacji zwrotnej o tym, jaki jestem. w dzisiejszych czasach tak naturalna
zdolność rozumienia i doceniania samego siebie stała się najważniejszym elementem
treningu umiejętności intrapsychicznych.
13. JEDEN ZA WSZYSTKICH –WSZYSCY ZA JEDNEGO! –WARSZTAT O BUDOWANIU
RELACJI.
Uczestnictwo w grupie społecznej i związane z nim pełnienie różnych funkcji jest jednym
z podstawowych elementów życia społecznego. Młodzi ludzie uczą się tego już od
najmłodszych lat, ale nie zawsze uświadamiają sobie, jak ważne jest nabywanie
określonych umiejętności, które pozwalają na pełne wykorzystywanie ich własnych
możliwości oraz potencjału całej grupy. w toku zaproponowanych ćwiczeń warsztatowych
uczniowie będą mogli samodzielnie zidentyfikować korzyści wynikające ze współpracy
oraz nauczą się, jak rozpoznać własne umiejętności i wykorzystać je dla osiągnięcia
wspólnych celów całej grupy. Wypracowanie wśród uczniów przeświadczenia, że razem
możemy więcej, bo każdy z nas posiada inne atuty, jest niezwykle istotne w procesie
kształtowania właściwych postaw społecznych.
14. ROZWÓJ OSOBISTY
Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie jak radzić sobie z wyzwaniami, które
postawi przed młodymi ludźmi otoczenie. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczną
wiedzę jak skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty czy doceniać
różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia. Będą potrafili rozpoznać
swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog wartości, według ktrych
trzeba tworzyć własny kodeks postępowania. Nauczą się rozpoznawać i kontrolować
swoje emocje, a dzięki temu lepiej funkcjonować w relacjach rówieśniczych. Rozwój
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osobisty to proces, któremu możemy nadać odpowiedni kształt, prowadząc naszych
uczniów przez trudny labirynt emocji, relacji i autorefleksji.
15. POTRAFIĘ POMÓC – WARSZTAT
O tym, jak ogromne znaczenie ma umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, nikogo
przekonywać nie trzeba. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat oswajać uczniów
z ideą pomagania i skupić się na praktycznych umiejętnościach.

Już nawet kilkuletnie dziecko może uratować komuś życie, jeżeli będzie wiedziało, jak
rpoznać zagrożenie i odpowiednio zareagować. w trakcie warsztatów z doświadczonymi
ratownikami

dzieci

i młodzież

poznają

zagrożenia,

z jakimi

mogą

się

spotkać

w codziennym życiu .

Dowiedzą się, jak dbać o bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, jak postępować
z poszkodowanym czy wezwać pomoc.



Warsztat prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów.



Każdorazowo spotkanie jest dostosowane do konkretnej grupy wiekowej.



Czas trwania 90 minut

2. Szkolenia dla kadry pedagogicznej
Nasza wykwalifikowana kadra trenerów i specjalistów, w sposób jasny i przejrzysty
przekaże odpowiednią, fachową wiedzę również gronu pedagogicznemu. Nauczyciele
będą mogli zapoznać się z technikami radzenia sobie ze stresem, pracą z tzw. "trudnym
uczniem" , coraz częstszym problemem cyberprzemocy a także innych uzależnień,
występujących niestety coraz częściej u młodszych uczniów, nawet 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
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w różnych trudnych sytuacjach. w praktycznych zajęciach, nauczyciele będą mogli także
zmierzyć się z problemem "wypalenia zawodowego" oraz poznają sposoby jak sobie z nim
radzić.

Wszystkie

spotkania

mają

charakter

seminaryjno-warsztatowy

i są

przygotowywane z naciskiem na Państwa indywidualne sugestie.
1.

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.
2. SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA – PROGRAM REKOMENDOWANY
Szkolna interwencja profilaktyczna to program, który służy przygotowaniu pracowników
szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne.
Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE.
Program został stworzony przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w składzie: dr hab. Krzysztof Ostaszewski,
dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, mgr Anna Borucka. Program powstał
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w odpowiedzi na wzrost używania przez młodzież zarówno legalnych, jak i nielegalnych
substancji psychoaktywnych oraz obniżenie się wieku inicjacji stosowania tych substancji.
Zastosowanie

programu jest

jednak

znacznie

szersze

i obejmuje

również

przeciwdziałanie takim zachowaniom niepożądanym, jak agresja i przemoc
rówieśnicza,

problemy

w nauce,

nieodpowiednie

zachowanie

na

lekcjach,

wagarowanie itp.

Adresaci programu
- rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne w swoich klasach

Główne cele interwencji

1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu przejawianiu
zachowań ryzykownych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań
interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz
wsparcia, które polega na:
- utrzymaniu więzi z dzieckiem
- nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami
- udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu
2. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym
z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne
stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady
i normy. Składa się na to:
- wprowadzenie zmian o charakterze systemowym
- podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji
w szkole
- budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych
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Uczniowie objęci programem

Beneficjentami programu są uczniowie, którzy okazjonalnie przejawiający zachowania
ryzykowne, szczególnie sięgający po środki psychoaktywne lub przejawiający zachowania
agresywne. Podstawowe założenia programu Nawet okazjonalne sięganie po substancje
psychoaktywne

może

prowadzić

do

negatywnych

konsekwencji

zdrowotnych

i społecznych. Aby zapobiec poważnym szkodom w efekcie ich używania, interwencję
trzeba podejmować jak najwcześniej. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej
nawiązuje do interwencji kryzysowej. Adresowana jest przede wszystkim do dzieci i ich
rodziców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko
substancji psychoaktywnych. Można ją również rozszerzać na inne zachowania
ryzykowne, takie jak przemoc czy inne poważne problemy wychowawcze. Rola szkoły
polega przede wszystkim na udzieleniu wsparcia rodzicom i uczniom w poradzeniu sobie
z problemem

poprzez

dostarczenie

odpowiednich

informacji

i zaproponowanie

konkretnego sposobu rozwiązania problemu. Jednocześnie wdrażany jest brak akceptacji
dla łamania przez ucznia ogólnie przyjętych zasad obowiązujących w szkole. Ustalona
procedura powinna być ujednolicona i stosowana konsekwentnie we wszystkich
sytuacjach związanych z łamaniem szkolnych zasad. Badania ewaluacyjne programu
dowiodły, że przyjęte rozwiązanie jest skuteczne, ponieważ: • wskazuje, że szkoła
poważnie traktuje obowiązujący zakaz używania substancji, • dowodzi, że personel nie
będzie bezradny wobec przypadków łamania szkolnych zasad, • w przypadku uczniów,
którzy do tej pory nie złamali szkolnych zasad, zapobiega ich naruszeniu po raz pierwszy,
pomaga uczniom przeciwstawiać się negatywnym wpływom otoczenia.

Przesłanki uzasadniające potrzebę realizacji programu - Wyraźne określenie
obowiązujących w szkole zasad i konsekwencji ich łamania sprzyja przestrzeganiu zasad,
potrzeba jednak odpowiednio przeszkolonej kadry, aby to realizować.
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- Interwencję trzeba podejmować jak najwcześniej, aby zapobiegać poważnym szkodom,
jakie mogą wynikać z sięgania po środki psychoaktywne lub innych poważnych zachowań
ryzykownych.
- Ze względu na trudną sytuację psychologiczną ucznia i jego rodziców, interwencja musi
być nastawiona na udzielenie im pomocy i wsparcia.
- Rozpowszechnienie kontaktów młodzieży ze środkami psychoaktywnymi stanowi
poważny i wciąż narastający problem, a badania pokazują, że nie ma w Polsce takiej
szkoły, która byłaby od niego całkowicie wolna.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w dwóch etapach:

ETAP i – 4-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej ( 1 dzień)

Cele: - budowanie przekonania, że metoda interwencji może być przydatna, - rozpoczęcie
dyskusji na temat celów, założeń i przebiegu działań, - wyłonienie nauczycieli, którzy
zostaną przygotowani do prowadzenia działań interwencyjnych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
- cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki
psychoaktywne,
- podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole,
- wiedza na temat substancji psychoaktywnych,
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- znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.

ETAP II – 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli (2 dni po 6 h dyd)

Cel: przygotowanie wybranych nauczycieli, którzy uczestniczyli w i etapie szkolenia, do:
- prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i rodzicami
- sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z rodzicami
- adekwatnej oceny efektów własnych działań

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
- praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych
- zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych
- sytuacja psychologiczna uczestników interwencji: nauczycieli, uczniów i rodziców
- prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych elementów: rozmowy
z uczniem, rozmowy z rodzicami, opracowywanie kontraktu
3.

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.
5. Cyberprzemoc i jej formy:
- cyberbulling, cyberstalking, cyberharesmennt
- stalking
- happy slapping
- sexting
- boylove

___________________________________________________________________
20 | www.pbs-sonda.pl

6. Cechy przemocy online.
7. Klasyfikacja karna cyberprzestępstw.
8. Diagnoza cyberproblemów u dzieci.
9. Sposoby na prywatność online.
10. Zasady bezpiecznego korzystania z cybeprzestrzeni.
11. Podsumowanie i zakończenie.
4. NARKOTYKI I INNE ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE POPULARNE WŚRÓD MŁODZIEŻY.
Cel szkolenia


Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat substancji psychoaktywnych
( narkotyków i tzw. narkotyków domowych), po które może sięgać najczęściej
młodzież.



Nabędą praktycznych umiejętności: w rozpoznania symptomów zażycia przez
młodocianego określonego środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania
z nim w fazie eksperymentowania oraz uzależnienia.



Zapoznają

się

również

z procedurami

postępowania

instytucji

w razie

przypuszczenia istnienia lub ujawnienia w obszarze ich działalności dilerów
narkotykowych.

Zakres tematyczny szkolenia


Badanie środowiska młodzieżowego pod kątem występowania w nim narkotyków
(badania ankietowe, obserwacja, rozmowy indywidualne itd.)



Procedury postępowania w razie przypuszczenia istnienia lub ujawnienia
w obszarze ich działalności dilerów narkotykowych.



Rozpoznania w zachowaniu młodocianego symptomów zażycia przez niego
określonego środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania z nim w fazie
eksperymentowania oraz uzależnienia.



Rozmowa z młodocianym sięgającym po środki psychoaktywne.



Prawne,

pedagogiczne

i psychologiczne

możliwości

oddziaływania

na

młodocianego uzależnionego
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5. PRZEMOC WOBEC DZIECKA W SZKOLE I W DOMU , PROCEDURA NK I PRAKTYCZNE
PRZECIWDZIAŁANIE TEMU ZJAWISKU PRZEZ GRONO PEDAGOGICZNE.
1. Przemoc w rodzinie wobec dziecka: Rodzaje przemocy wobec dziecka;


Zaniedbanie.



Przemoc fizyczna.



Przemoc emocjonalna.



Wykorzystanie seksualne.

2.

Rola

szkoły

w rozpoznawaniu

symptomów

krzywdzenia

dziecka

i przeprowadzaniu interwencji.


Diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy na podstawie:



Zachowania dziecka.



Wypowiedzi dziecka.



Obrazu dziecka na na tle klasy.



Zachowania i wypowiedzi rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów.
o Uruchamianie procedury Niebieskiej Karty.



Rola rodziców w procedurze.



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



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku krzywdzonemu.



Rodzic ochraniający dziecko wsparcie czy



przeszkoda?



Jak rozmawiać z rodzicami stosującymi przemoc



wobec dziecka?



Wdrażać procedurę czy nie? – Odpowiedzialność



karna pedagoga, nauczyciela, wychowawcy.



Uczestnictwo przedstawiciela szkoły w ZI i Grupie Roboczej – czy warto?

3. Komunikowanie się z dzieckiem doznającym przemocy:
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Jak ważny jest pierwszy kontakt – czy ktoś wie?



Kto powinien to robić?



Gdzie powinien to robić?



Jak powinien to robić?



Empatia



Słuchanie.



Słuchanie – bariery.



Ekspresja werbalna – Zasady.



Rozwiązywanie problemów.



Mówienie „NIE”.

4. Mobbing rówieśniczy.



Czym jest mobbing rówieśniczy?



Rodzaje mobbingu rówieśniczego.



Jak rozpoznać ofiarę mobbingu?



Jak rozpoznać sprawcę mobbingu?



Skąd bierze się mobbing w szkole?



Utrwalanie mobbingu.



Przeciwdziałanie mobbingowi wśród uczniów – rola nauczyciela, wychowawcy,
pedagoga.

6. WSPÓŁPRACA Z TRUDNYM RODZICEM
1. Jak rodzi się konflikt?
2. Style zachowania osób dorosłych
3. Jak wyeliminować postawę roszczeniową?
4. Mowa werbalna i niewerbalna Rodzica i Nauczyciela (praca przy użyciu kamery,
dyktafonu)
5. Spotkania i ćwiczenia integracyjne
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6. Nauczyciel jako mediator w kontaktach Rodzic- Rodzic, Rodzic-Dyrekcja, RodzicUczeń
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?
7. WYPALENIE ZAWODOWE


Pojęcie wypalenia zawodowego Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie, diagnoza.
Obciążenia – czynniki sprzyjające wypaleniu Fazy procesu wypalenia. Przyczyny
wypalenia zawodowego na poziomie organizacji, jednostki.



Biologiczne uwarunkowanie stresu. Stres pozytywny, stres negatywny. Radzenie
sobie ze stresem. Metody radzenia sobie ze stresem sprzyjające zdrowiu,
w odróżnieniu od sposobów destruktywnych (analiza zysków i strat) Rozwój
zasobów, budowanie odporności na stres. Rola emocji pozytywnych, teoria
poszerzająca i budującej funkcji emocji pozytywnych (Barbara Fredricson), metody
relaksacyjne, wizualizacja i inne.



Metody redukcji poziomu stresu: zarządzania sobą w czasie, asertywność,
modyfikowanie ocen poznawczych. Sposoby automotywacji, motywowania innych,
komunikacja z innymi służącą rozwiązywaniu konfliktów, nieporozumień w pracy.
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Ochrony przed wypaleniem „Koło życia” określanie celów życiowych i zawodowych
metodą SMART zarządzanie sobą w czasie, eliminowanie stresorów na poziomie
organizacji czasu, wg macierzy Eisenhowera.

8. 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

1. Zachowania uczniów sprawiające najwięcej problemów nauczycielowi:
- typy zachowań
- przyczyny trudnych zachowań (wyzwania i problemy okresu dojrzewania)
2. Prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych
3. Reakcje nauczycieli na trudne zachowania uczniów:
- typowe reakcje – skuteczność - złe vs dobre reakcje oraz ich efekty
- konstruktywne reakcje na przemoc, 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.

3. 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
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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:
• ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu,
narkotyków
• 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

określonego

środka psychoaktywnego

oraz

symptomów
trybu

zażycia

postępowania

przez niego
z nim

w fazie

eksperymentowania oraz uzależnienia.
5. Rozmowa z młodocianym sięgającym po środki psychoaktywne.
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.
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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. 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.
3. JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI – ROLA OPIEKUNA.
1. Motywacja dziecka:




definicja motywacji
motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
reguły i metody motywowania.

2. Typowe błędy, popełniane przez rodziców: :




nadmierna kontrola
zbyt wysokie wymagania
brak zainteresowania rodziców nauką dziecka

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





optymalne warunki nauki
docenianie osiągnięć ucznia
wiara we własne możliwości – wspieraj ale nie wyręczaj
proste ćwiczenia zwiększające szybkość uczenia się dziecka.

___________________________________________________________________
27 | www.pbs-sonda.pl

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, modyfikowanie postaw wobec
agresji, umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne.
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- 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.
5. Cyberprzemoc i jej formy:
- cyberbulling, cyberstalking, cyberharesmennt - stalking
- happy slapping - sexting - boylove

6. Cechy przemocy online.
7. Klasyfikacja karna cyberprzestępstw.
8. Diagnoza cyberproblemów u dzieci.
9. Sposoby na prywatność online.

___________________________________________________________________
28 | www.pbs-sonda.pl

10. Zasady bezpiecznego korzystania z cybeprzestrzeni.
11. Podsumowanie i zakończenie.
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
8. - GKRPA – Monar - Ośrodki leczenia uzależnień
9. Pytania i odpowiedzi. Wymiana doświadczeń
7. ROLA WYCHOWANIA W PROCESIE ROZWOJU DZIECI
1. Potrzeby społeczne nastolatka - wyzwania i problemy okresu dojrzewania - kwestie
psychologiczne i społeczne
2. Postawy rodzicielskie oraz style wychowawcze (charakterystyka)
3. Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków - 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
7. Wymiana doświadczeń
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TWÓJ ROZWÓJ JEST W NASZYCH RĘKACH

Pracownia Badań Społecznych
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Kraków tel. 12 410 50 35
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