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                                                  Polkowice, dnia 16.11.2017r. 

   
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 
zainteresowanych nauczycieli 

 
NA  WARSZTAT METODYCZNY 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W KONTEKŚCIE 
BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE 

ORAZ ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM 
(mobbing rówieśniczy i cyberprzemoc) 

 
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  

04 grudnia 2017 roku, godz. 16.00-17.30 
(2 godz. dydaktyczne) 

   
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 

   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.11.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na 
www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cel: 

 Wzrastanie ku dorosłości - charakterystyka okresu rozwojowego nastolatka. 
 Zjawiska i procesy zachodzące pomiędzy uczniami w środowisku szkolnymi i klasowym. 
 Mobbing rówieśniczy. 
 Cyberprzemoc. 
 Zasady postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją.  
 Priorytetowe umiejętności nauczyciela w kontaktach z uczniami w sytuacjach trudnych.  
 Praktyczne sposoby postępowania nauczycieli w sytuacjach problemowych związanych z 

zagrożeniami pochodzącymi z mediów społecznościowych. 
 

Program warsztatu: 
 Omówienie zmian emocjonalnych zachodzących w psychice uczniów w okresie dorastania. 
 Charakterystyka  wzajemnych  relacji  zachodzących w kontaktach interpersonalnych 

pomiędzy uczniami. 
 Omówienie zjawisk mobbingu  i ceberprzemocy w przestrzeni szkolnej i rówieśniczej.  
 Omówienie procedur prawnych oraz zasad postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością. 
 Sprawy różne.  

Korzyści: 
Pozyskanie przez nauczycieli wiedzy pozwalającej na podniesienie motywacji uczniów do 
nauki.  

Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 

Grzegorz Kochman doradca metodyczny 

Kwalifikacje i doświadczenie. 
 doradca metodyczny 
 nauczyciel dyplomowany posiadający uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie, 

historii oraz edukacji dla bezpieczeństwa 
 egzaminator maturalny z przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie 
 posiada doświadczenie w pełnieniu oświatowych funkcji kierowniczych 
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 posiada doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji oświatowych programów unijnych 
(CIZ) 

 szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) z doświadczeniem w zakresie organizacji 
szkoleń dla nauczycieli wszystkich typów szkół 

 

 
 

                                                                              Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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