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                                                                                                         Polkowice, dnia 20.02.2018r.  

                                                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 
nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów 

                                                               na kurs doskonalący 

Trening umiejętności wychowawczych 

 „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”  

  CZĘŚĆ III: Jak rozmawiać z nastolatkiem? 

ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczy 

 

                                                               w terminie  
22-23 czerwca 2018r. 

(miejsce i godziny zajęć zostaną ustalone po zebraniu grupy) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.05.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 

 Przygotowanie kadry realizatorów do prowadzenia zajęć warsztatowych w placówkach 

oświatowych, wspieranie nauczycieli i rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach  

z młodzieżą.  

 Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, 

wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie 

wzajemnej bliskości.  

 Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.   

 

Program: 
Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: 

 młodzieńczy bunt, 
 pragnienie akceptacji, 
 potrzeba decydowania o sobie, 
 przedwczesne zainteresowanie seksem, 
 narkotyki, 
 niebezpieczeństwo mediów. 

 

Tematyka 10 modułów części III Szkoły dla rodziców i wychowawców 

I dzień szkoleniowy: 

 rodzina, szkoła -  budowanie prawidłowych relacji rodzic – nastolatek, nauczyciel- uczeń  
w wieku adolescencji 

 wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez młodzież respektowane- granice  
 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć 
 motywowanie nastolatka do współdziałania, współpracy 
 modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań - kary- konsekwencje. 

II dzień szkoleniowy: 

 konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów. 
 spotkanie z młodzieżą 
 spotkanie  z rodzicami 
 wspólne spotkanie  
 trudne tematy z nastolatkiem 
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Korzyści: 

 nabycie kompetencji wychowawczych wraz z  nabyciem uprawnień do prowadzenia 
ogólnopolskiego programu „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” według części III- nastolatek 

 certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć jako realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła 
dla rodziców i wychowawców”,  

 kompletne materiały szkoleniowe, gotowe scenariusze zajęć, skrypt książki i zeszyty 
metodyczne do prowadzenia III części programu 

 materiały merytoryczne przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej 
 
Koszt szkolenia :  350 zł 
 
Realizator: Firma Doradczo-Edukacyjna „EKSPERT” 
Prowadzący: mgr Krystyna Adaśko 
pedagog, logopeda dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, menadżer projektów edukacyjnych 
i społecznych, ekspert Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolski trener, edukator, wojewódzki 
koordynator, realizator programu „Szkoła dla rodziców i  wychowawców” 

 
                                                                      
                                                                                           Serdecznie zapraszamy  
                                                            do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/

