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                                                  Polkowice, dnia 22.10.2018r. 

   
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  
pedagogów, psychologów, zainteresowanych nauczycieli 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE  
w ramach Kampanii „19 dni przeciwko przemocy” 

 

DEPRESJA, ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE  - 
MOJE AUTORSKIE WARSZTATY PROFILAKTYCZNE OPARTE O KONCEPCJE 

POTRZEB I EMOCJE PIERWOTNE 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

07.11.2018r. godz. 12.00-17.00 
(6 godziny dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29.10.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 
Cele dotyczące wiedzy i umiejętności : 
- uczestnik zna główne przyczyny wchodzenia na ścieżkę uzależnienia i popadania w depresję przez 
młodzież, ma wiedzę na temat potrzeb i emocji pierwotnych, wie jak zbudować skuteczny program 
profilaktyczny przy ich wykorzystaniu oraz wie jak świadomie angażować je w budowaniu narzędzi i 
metod profilaktycznych 
- uczestnik potrafi zbudować zajęcia profilaktyczne i zastosować w nich metody pracy i narzędzia, 
które uwzględniają potrzeby uczniów i angażują ich emocje. 
 
Program: 

1. Wprowadzenie w temat i analiza potencjału grupy – 10 min 
2. Ćwiczenie – udział w modelowym warsztacie profilaktycznym „Marysia z krainy bajek” – 45 

min 
3. Mini wykład – przyczyny uzależnień i chorób u dzieci i młodzieży – wnioski z badań i 

doświadczeń, emocje pierwotne wg J. Paankseppa i potrzeby wg. E. Deciego, Cykl Kolba, 
Świat VUCA – 45 min 

4. Ćwiczenie - podsumowanie warsztatów profilaktycznych, jak wykorzystaliśmy w nich wiedzę – 
20 min 

5. Warsztat – wymiana doświadczeń, giełda pomysłów – opracowanie autorskich warsztatów 
profilaktycznych – warsztaty - 120 min  

6. Podsumowanie, pytania – 10 min 

 

Korzyści: 

Wiedza i rozumienie przyczyn depresji i uzależnień u uczniów, podniesienie poziomu kompetencji 

osobistych i zawodowych w zakresie zapobiegania im, posiadanie zarysu/modelu/scenariusza 

własnych warsztatów profilaktycznych 
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Prowadzący:  

Maciej Woropaj Fundacja „Aby nikt nie zginął”, M-Coaching Szkolenia i Rozwój.                          
Współpraca z PODM Polkowice od 2013 r, współpraca z ŁCDNiKP od 2013 r., Współpraca z SCDiDN 
Siedlce i CEO Warszawa od 2018 r., doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków UE przez ORE, działalność na terenie całej Polski w szkołach i placówkach oświatowych od 
2006 r. 
Dagmara Pomirska-Diug (Daga Duke) - z wykształcenia jest magistrem pedagogiki o specjalizacji 
pedagogika opiekuńczo wychowawcza z elementami pracy socjalnej, a także specjalistą promocji 
zdrowia (ukończone studia wyższe I st.), psychoterapeutą uzależnień, terapeutą zajęciowym  
i dziennikarką, trenerką szkoleń. Posiada bardzo bogate doświadczenie pracy w grupach 
terapeutycznych oraz z młodzieżą (spotkania i szkolenia w szkołach, ośrodkach, domach dziecka, 
urzędach), a także pracy z osobami uzależnionymi, dziećmi niepełnosprawnymi i młodzieżą z rodzin 
dysfunkcyjnych. Założycielka Ośrodka Terapii Uzależnień „Dom Magnificat”. Autorka książek 
poruszających problematykę uzależnienia i rodzicielstwa, w tym bestsellerowej autobiografii  
pt. „W stronę życia”.  Autorka i współautorka programów profilaktycznych Fundacji „Aby nikt nie 
zginął”. 
 

          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


