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OFERTA  SZKOLEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEiN  

dotyczącymi działań skierowanych do uczniów, rodziców oraz nauczycieli po powrocie 

 do szkół i placówek po nauczaniu zdalnym 

 

przygotowana przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie  

 

W oparciu o wytyczne MEiN dotyczące wsparcia szkół i placówek przygotowaliśmy 

zintensyfikowane działania dotyczące współpracy w zakresie szkoleń, warsztatów oraz 

konsultacji zwiększających świadomość nauczycieli i rodziców  w obszarze problemów 

zdrowia psychicznego w skutek izolacji społecznej. Przygotowana oferta szkoleniowa 

dotyczy spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku, stresu oraz 

budowania na nowo relacji interpersonalnych.  

 

Szkolenia dla rad pedagogicznych, nauczycieli  i rodziców: 

 

Lp. Tematyka szkolenia  Adresat szkolenia  Prowadzący  

 

1. Wsparcie zdrowia psychicznego 

uczniów oraz adaptacja do 

warunków społecznych po 

powrocie do tradycyjnego 

nauczania 

rady pedagogiczne  

pedagodzy, 

psycholodzy szkolni 

rodzice  

 

Marek Lecko psycholog, trener 

ds. uzależnień 

4  godz dydaktyczne  

2. Zarządzanie emocjami, diagnoza 

indywidualnego stanu 

emocjonalnego 

rady pedagogiczne  

pedagodzy, 

psycholodzy szkolni 

rodzice 

dr Anna Hildebrandt – Mrozek 

trener ds. potencjału 

osobistego, budowania 

poczucia własnej wartości, 

zarządzania emocjami 

4 godz dydaktyczne  

 

3. Profilaktyka stresu i wypalenia 

edukacyjnego i zawodowego 

rodziców, nauczycieli i uczniów. 

 

rady pedagogiczne  

pedagodzy, 

psycholodzy szkolni 

rodzice 

dr Anna Hildebrandt – Mrozek 

4 godz dydaktyczne  

4. Budowanie własnej wartości 

rodzica, nauczyciela i dziecka 

rady pedagogiczne  

pedagodzy, 

psycholodzy szkolni 

rodzice 

dr Anna Hildebrandt – Mrozek 

4 godz dydaktyczne  
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5. Komunikacja między 

pokoleniami X,Y,Z … bazująca 

na wartościach 

rady pedagogiczne  

pedagodzy, 

psycholodzy szkolni 

rodzice 

 

dr Anna Hildebrandt – Mrozek 

4 godz dydaktyczne  

6. Rodzicielstwo z pasją – cykl 

warsztatów z zakresu 

zarządzania sobą i rozwijania 

kompetencji rodzicielskich    

 

pedagodzy, 

psycholodzy szkolni 

rodzice 

dr Anna Hildebrandt – Mrozek 

cykl warsztatów  

7. Depresja u dzieci. rady pedagogiczne  

nauczyciele  

Beata Cześniuk  

3 godz dydaktyczne  

 

8. Anoreksja i bulimia – kiedy 

jedzenie zaczyna być 

problemem?  

rady pedagogiczne  

nauczyciele 

Beata Cześniuk  

3 godz dydaktyczne 

 

9.  Stres wróg czy przyjaciel?  rady pedagogiczne  

nauczyciele 

Beata Cześniuk  

3 godz dydaktyczne 

 

10.  Komunikacja interpersonalna  

- kryzys komunikacji   

  interpersonalnej 

- style i strategie komunikacji     

  interpersonalnej, 

- zasady poprawnej komunikacji 
 

rady pedagogiczne  

nauczyciele 

dr Celina Witkowska  

4 godz dydaktyczne 

11.  Kompetencje interpersonalne 

nauczyciela  

rady pedagogiczne  

nauczyciele 

Wioletta Ziemińska  

4 godz dydaktyczne  

 

 

 

Koszt szkolenia ustalany indywidualnie z szkołą/ placówką. 

Zapraszamy do współpracy  
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