
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 

 
 

 

                                                                                             
                                                                                                         Polkowice, dnia 16.11.2016r.  

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 i psychologów szkolnych 

 
na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  

 „METODY PRACY Z UCZNIEM ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM 

SPOŁECZNYM” 

 
w terminie 1 grudnia 2016r. 

godz.8.30-11.30 
(4 godziny dydaktyczne) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna na parterze) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.11.2016r., na podstawie zgłoszenia telefonicznego do sekretariatu PODM 
(76 746 15 70). 
Cele:   
1. Pogłębienie wiedzy i refleksja na temat modelu, form i metod pracy z uczniem zagrożonym   
    niedostosowaniem społecznym  
2. Analiza roli pedagoga i psychologa szkolnego jako osób wspierających ucznia i nauczycieli   
    pracujących z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym  
Program: 
1 godzina: 

 organizacja i  realizacja zajęć edukacyjnych  

 działania wspierające ucznia (ocenianie, motywowanie, komunikacja wspierająca, informacja 
zwrotna, budowanie relacji, zasady i normy) 

3 godziny:   

 kontrakt behawioralny 

 arkusz przemyśleń 

 trening umiejętności społecznych 

 przykład wsparcia ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym 

 PNZ - Program Nauki Zachowania jako przykładowa interwencja z zakresu profilaktyki wskazującej) 

 działania z zakresu socjoterapii 
Uczestnik:  

 Wspiera innych nauczycieli w działaniach w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 Potrafi zastosować kontrakt behawioralny 

 Potrafi zastosować arkusz przemyśleń 

 Stosuje wybraną formę pracy 
 
Trener:  Katarzyna Salamon-Bobińska- socjoterapeutka, trenerka, magister socjologii,. Uczestniczyła  
w licznych szkoleniach, wśród których najważniejsze to: "Trening Zastępowania agresji" i "W kuźni Hefajstosa- 
terapia dzieci agresywnych". Posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy terapeutycznej i szkoleniowej z 
nauczycielami, pedagogami - prowadzi szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "SOPHIA". 
Współautorka artykułów z zakresu bezpieczeństwa w szkole i problemów wychowawczych.  
W swojej pracy koncentruje się na następujących zagadnieniach: dyscyplina w klasie- zarządzanie klasą,  
motywowanie uczniów do nauki i zmiany zachowania, przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej,   
a także ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych. W ostatnich latach pracowała w ogólnopolskich 
programach dla szkół - „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy 
szkoły”, „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Współpracuje także  
z  Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako współautorka i trenerka  certyfikowanego 
Programu Nauki Zachowania. 

                                                       Serdecznie zapraszamy 
                                                    do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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