Polkowice, dnia 13.03.2019r.
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
pedagogów, psychologów szkolnych, terapeutów, wychowawców
oraz zainteresowanych nauczycieli
NA SZKOLENIE

JAK OSWOIĆ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W SZKOLE?
AGRESJA ELEKTRONICZNA I CYBERBULLYING
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
1 kwietnia 2019 roku, godz. 11.00-14.30
Miejsce realizacji:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter).
Zapisy:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.03.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).
Koszt: 150 zł
Cele dotyczące wiedzy i umiejętności:
1. Rozwijanie wieloaspektowego rozumienia zjawiska cyberprzemocy.
2. Co ważnego dla szkoły mówią najnowsze badania EU Kids Online Polska.
3. Poznanie zasad i typów działań wobec przemocy elektronicznej.
4. Poznanie konkretnych rozwiązań wychowawczych przeciwdziałających przemocy i agresji.
Program:
1. Wpływ nowych mediów na dzieci i młodzież.
2. Najnowsze wyniki badania polskich dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat dotyczące używania
Internetu.
3. Wykorzystywanie Internetu do nauki i inne pozytywne wymiary.
4. Działania dysfunkcyjne: cyberprzemoc, cyberbullying, mowa nienawiści.
Korzyści:
Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska cyberprzemocy w świetle najnowszych badań oraz
praktycznych rozwiązań wychowawczych przeciwdziałających przemocy i agresji.
Prowadzący:
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
prof. dr hab.Jacek Pyżalski – adiunkt w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydziału
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ekspert z zakresu
komunikacji w szkole, trudnych zachowań, zwłaszcza wyzwań wychowawczych w erze cyfrowej oraz
edukacji medialnej; autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik
kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych; autor pierwszej monografii na rynku polskim
dotyczącej agresji elektronicznej pt. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży oraz Agresja
elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, telefon 76 746 15 70 faks 76 746 15 71, www.polkowice.edu.pl , e-mail: podm@polkowice.edu.pl

