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Serdecznie zapraszamy psychologów, pedagogów,  

nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w szkoleniu: 
  
 

RADZENIE SOBIE Z UCZNIEM PROWOKUJ ĄCYM  
(warsztat, konkretne techniki, lekcje wychowawcze, łatwe w uŜyciu karty pracy) 

 
 

Termin realizacji: 18 luty 2014r. godz. 09:00 – 15:45 
 
Szkolenie odnosi się do narastającego zapotrzebowania na wartości w dzisiejszej rzeczywistości. 
Dzieci i młodzieŜ coraz bardziej odczuwają napór przemocy i nasilających się problemów 
społecznych – w tym brak szacunku ludzi wobec siebie nawzajem i wobec otaczającego świata. 
Rozwiązanie tego problemu tkwi między innymi  w podkreślaniu roli nauczania w duchu wartości. 
 
Cel szkolenia: 

� Poznanie wartości społecznie cenionych 
� Trening umiejętności społecznych uczniów z zaburzeniami zachowania 

 

Program szkolenia: 
1. Analiza sytuacji. 
2. Rola wynikła z sytuacji. 
3. Techniki poradzenia sobie ze swoimi emocjami. 
4. Techniki poradzenia sobie z uczniem prowokującym. 
5. Systemowa praca w szkole z uczniem prowokującym. 
6. Praca z klasą, w której jest uczeń prowokujący: lekcje wychowawcze, łatwe w uŜyciu                    

i przyjemne karty pracy. 
 

Koszt szkolenia: 150zł 
 

Miejsce szkolenia: Siedziba POPPPiDM w Polkowicach, ul. Targowa 1, sala konferencyjna (parter)  
 

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych 
 

Prowadząca szkolenie: Irena Wielowiejska – Comi: Psycholog, terapeuta systemowy, 
nauczyciel, edukator, trener.   Autorka wielu artykułów na tematy wychowawcze w czasopismach 
fachowych (Remedium, Integracja Sensoryczna) i opiniotwórczych (Newsweek). W styczniu 2012r. 
artykuł  dla WSiP w miesięczniku  Pomagamy Uczyć „Raz Dwa Trzy Nauczyciel Patrzy”. 
Wielokrotne wypowiedzi dla TVP II i radia,  w latach 2007- 2010 stała współpraca z TV Superstacja -
ponad 120 wypowiedzi na róŜne tematy, od 2008 współpraca z TV Polsat News, od 2009 współpraca 
z radiem Tok FM program Insomnia.   Skutecznie Inspiruje i wspiera działania na rzecz dostosowania 
przepisów do potrzeb społecznych. Sukcesem jest zamiana przepisów dot. Nauczania indywidualnego 
ogłoszona 18 rześnia 2008r. Wiceprezes i wykładowca Poradni Psychologiczno- Szkoleniowej 
Stowarzyszenia „Ponad” oraz Fundacji SAVANT w Warszawie. TakŜe szkoleniowiec Europejskiego 
Centrum Szkoleń "FORUM" oraz Instytutu „Pro Educo”. Prowadzi otwarte grupy wsparcia dla 
rodziców  i nauczycieli borykającymi się z trudnymi zachowaniami. 
 

Nabór trwa do dnia: 10 lutego 2014  
 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeń dostarczonego do 
siedziby ośrodka osobiście, drogą mailową lub faxem (formularz do pobrania na 
www.polkowice.edu.pl – dział FORMY DOSKONALENIA).           
Osoba do kontaktu: specjalista ds. szkoleń Martyna Łabyk tel. 76 746 15 70 wew. 73 
 

 


