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WWWyyyccchhhooowwwaaannniiieee   iii   ppprrrooofffiiilllaaakkktttyyykkkaaa   
 
 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych  ze stażem pracy 0 – 7 lat 

TYTUŁ: 
Wychowanie do wartości. Kształtowanie postawy  

odpowiedzialności 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

  
TREŚCI:  Zadania rozwojowe a odpowiedzialność; 

 Budowanie atmosfery w klasie; 

 5 potrzeb emocjonalno – motywacyjnych ucznia; 

 Wdrażanie uczniów do dokonywania wyborów i ćwiczenia odpowiedzialno-
ści. Planowanie zmian w środowisku pracy. 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup 

TYTUŁ: 
Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem  

i rodzicem 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Istota konfliktów międzyludzkich. Prezentacja swojego stanowiska i argu-

mentów w konkretnej sytuacji problemowej;  

 Inicjowanie stosowania metod wychowawczych i interwencyjnych, służących 
budowaniu klimatu otwartości i współdziałania, w zaistniałym konflikcie;  

 Narzędzia krytycznego myślenia TOC i arteterapia w rozwiązywaniu konflik-
tów. 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, 

Wiesława Chlebowska 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup 

TYTUŁ: 
Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa  

w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Kryzys i jego rodzaje. Fazy kryzysu; 

 Wiek adolescencji – na co powinniśmy zwracać uwagę; 

 Niepokojące zmiany w zachowaniu. Profilaktyka depresji; 

 Istota interwencji kryzysowej w działaniach wychowawcy. 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawcy klas, pedagodzy  

TYTUŁ: 
Stres? Daję radę! O tym, jak uczyć uczniów radzenia  

sobie ze stresem 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Jak stres wpływa na zdrowie? Uczniowskie wyzwania; 

 Techniki radzenia sobie ze stresem (poziom fizyczny, emocjonalny i intelek-
tualny) dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych; 

 Planowanie zmian osobistych – narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 50  PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 

TYTUŁ: 
Jak to robią najlepsi wychowawcy? Współpracujący zespół 

klasowy 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Autorytet wychowawcy. Jak budować go w oparciu o osobiste zasoby; 

 Określenie kierunków pracy wychowawczej z klasą– od integracji, przez kon-
flikt do współpracy; 

 Działania wspierające budowanie wspólnoty klasowej; 

 Jak prowadzić integrację i uczyć rozwiązywania konfliktów, by uczniowie 
współpracowali ze sobą? 
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Liczba godzin: 25  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 70 PLN  Realizacja: blended learning 

RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 

TYTUŁ: 
Socjometria, czyli co w klasie piszczy? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  O czym socjometria powie, a o czym nie powie, diagnozującemu? 

 Techniki badań socjometrycznych. 

 Planowanie pracy z klasą w oparciu o wyniki diagnozy. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Proces grupowy podstawą pracy wychowawczej.  

Jak reagować na niezrozumiałe/niejednoznaczne zachowania 
nastolatków ? 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Fazy procesu grupowego; 

 Diagnozowanie faz rozwoju grupy; 

 Rola nauczyciela na poszczególnych etapach procesu grupowego; 

 Proces grupowy a zarządzanie klasą; 

 Stożek Diltsa – narzędzie planowania rozwoju grupy. 
 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 

Koszt: 60 PLN  Realizacja: blended learning 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: 
Jak dogadać się z 30 nastolatkami i ich rodzicami? 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Budowanie zespołu klasowego i kształtowanie relacji; 

 Jak zapobiegać przemocy relacyjnej/wykluczeniu rówieśniczemu; 
 Stosowanie języka pozbawionego przemocy; 
 Propozycje godzin wychowawczych; 
 Spotkania z rodzicami inaczej. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Oto Ja. Krótki trening otwartości i autoprezentacji 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Asertywność. Narzędzia, które pozwolą Ci wyrażać swoje potrzeby, opinie  

i oczekiwania oraz odmawiać; 

 Jak przyjmować pozytywne komunikaty i jak radzić sobie z krytyką; 

 Wprowadzanie poznanych narzędzi do realnego świata. 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, którzy odbyli  I cz. szkolenia w radzie pedagogicznej 

TYTUŁ: 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II) . Interwencja wobec 

ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych; 

 Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych; 

 Sytuacja psychologiczna uczestnika interwencji: nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców; 

 Prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych jej elementów. 
 

Liczba godzin: 16  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, 
Małgorzata Bednarczyk 

Koszt: 60 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele rad rodziców, poradni psych.-ped. 

TYTUŁ: 
Akademia wychowawców – otwarte wystąpienia 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Realizowane raz w miesiącu wystąpienia i dyskusje na określony wcześniej 

temat, prowadzone przez nauczycieli. 
 

Liczba godzin: 7 x 3 godziny  Kierownik: Ewa Ruszkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej 
Warsztat oparty jest na praktycznym przewodniku autorstwa Jimiego Larsona       

i Andrzeja Kołodziejczyka. 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Zachowania uczniów, które stanowią problem dla nauczycieli – zrozumienie 
szkolnego dręczenia. Ocena problemu. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej; 

 Szkolny program przeciwdziałania zjawisku dręczenia w szkole. Pomocne 
metody pracy i treningi. Wspomaganie ofiar dręczenia i tych którzy dręczą. 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk 

Koszt: 270  Realizacja: Sieradz 
 

 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i szkół podstawo-

wych, pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Mobbing i dyskryminacja w grupie klasowej – sposoby  

przeciwdziałania 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Mobbing jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej; 

 Typy i przyczyny mobbingu; 

 Metody profilaktyki mobbingu i dyskryminacji. Metoda Wspólnej sprawy wg 
Kena Rigbiego. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Małgorzata Bednarczyk 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 


