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                                                  Polkowice, dnia 20.09.2018r. 
   

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowanych nauczycieli 

NA  KURS DOSKONALĄCY 
 

INTERWENCJA KRYZYSOWA I KOMUNIKACJA Z MEDIAMI W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH. 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  
 

24.10.2018 roku, godz. 14.30-18.40 
(6 godzin dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.10.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
Koszt: 150 zł 
 
Cele dotyczące wiedzy i umiejętności:  
Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami wiążącymi się z pojawieniem się 
różnego rodzaju sytuacji kryzysowych na terenie szkoły, które mogą dotyczyć zarówno szkoły jako 
instytucji, jak i poszczególnych osób, np. uczniów czy nauczycieli.  
 
Program:  

1. Krótka historia interwencji kryzysowej. Kto i po co to wymyślił?  
2. Wprowadzenie do psychologii kryzysu. Rodzaje i fazy kryzysu. Stres a motywacja.  
3. ASD i PTSD, czyli jak niektórzy reagują na kryzys i traumę.  
4. Środki psychoaktywne w sytuacji kryzysowej.  
5. Kryzys czy zaburzenie psychiczne?   
6. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej – polskie „procedury” interwencji kryzysowej.  
7. Model interwencji kryzysowej CISM – amerykańskie „procedury” interwencji kryzysowej, 

zalecane przez ONZ.  
8. Rówieśnicza i branżowa interwencja kryzysowa. Kluczowa rola dyrektora i nauczyciela                          

w interwencji kryzysowej wobec ucznia i rodziny ucznia.  
9. Współpraca interdyscyplinarna   
10. Współpraca z mediami w interwencji kryzysowej.   
11. Procedury postępowania w interwencji kryzysowej w szkole / placówce oświatowej.  
12. Komunikacja w interwencji kryzysowej.   
13. Środki bezpieczeństwa dla interwenta kryzysowego. Ochrona dyrektora nauczyciela przed 

kryzysem i traumą.  
14. Trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, techniki oddychania, czyli o redukcji stresu                    

i relaksacji po kryzysie.   
15. Specyfika interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.  
16. Case study - scenariusze interwencji kryzysowej wobec uczniów, rodziców uczniów, 

nauczycieli w sytuacjach (np. użycia środków psychoaktywnych, przemocy, zgwałcenia, 
wypadku, przestępstwa, samookaleczenia, myśli i prób samobójczych, śmierci osoby bliskiej).  
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Korzyści: 
Zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu; pozyskanie umiejętności 
nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod 
aktywnego słuchania; praktyczne doskonalenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej 
osobom w sytuacji kryzysu i przeżytej traumy, w tym w związku z doświadczeniem przemocy.  
 
Prowadzący:  
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała 
Tomasz Bilicki – certyfikowany interwent kryzysowy CISM (University of Maryland), pedagog, terapeuta 
osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; dziennikarz; twórca 
systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert                     
w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y 
oraz Z; prezes Zarządu oraz koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji Fundacji Innopolis. 
          
 
 
 
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


