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                                                                                      Dyrektorzy szkół podstawowych  

                                                                                      i  ponadpodstawowych  

 

 

     Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie  

       zaprasza na szkolenie w formie stacjonarnej 

 

                                                pedagogów i psychologów szkolnych 

 

nt. „Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów oraz adaptacja do warunków 

społecznych po powrocie do tradycyjnego nauczania” 

 
Zapewnienie rozwiązań na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży stanowi jeden z 

najbardziej aktualnych tematów profilaktyki w szkołach w dobie nauczania zdalnego. Powrót uczniów 

do szkół stawia przed nauczycielami, pedagogami i psychologami wiele zadań do realizacji mających 

na celu wsparcie ucznia w bezpiecznym powrocie do szkół oraz  właściwej integracji ze środowiskiem 

szkolnym. 

Proponujemy pedagogom, psychologom oraz wychowawcom szkolenie, które ma na celu wspomóc 

kadrę pedagogiczną w pracy z uczniem powracającym do szkoły po okresie izolacji w związku z 

epidemią koronawirusa.  

 
Program szkolenia:  

1. Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne uczniów i ich oddziaływanie na efektywność 

uczenia się. 

2. Charakterystyka czynników osobowościowych i ich wpływ na radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych w szkole. 

3. Stare narzędzia w nowej sytuacji – motywowanie, ocenianie, planowanie. 

4. Analiza możliwości komunikacyjnych wspierająca skuteczność nauczyciela. 

5. Trening umiejętności społecznych – kiedy jednostki stają się klasą? 

Termin i  godziny do ustalenia po zebraniu grupy  

Prowadzący: Marek Lecko – psycholog, trener ds. uzależnień. 

Koszt szkolenia: 200,00 zł  - 4 h dyd.  + 1 h dyd. konsultacje indywidualne dla chętnych  

 
Zapisy na szkolenie: osoby opłacające we własnym zakresie: poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy 

na stronie PODM Głogów w zakładce zapisy na szkolenia forma płatna. 

Natomiast osoby, którym opłaca dyrektor placówki – skan  formularza pdf  https://odm.pcpppidn.eu/wp-

content/uploads/2020/02/Karta-Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf –  

przesłać na adres: szkolenia@pcpppidn.eu  
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                                                                                                                      Barbara Krzywulicz 
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