Zadanie finansowane z dotacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Temat: Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole
Adresaci szkolenia: Rady Pedagogiczne (pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy,
dyrektorzy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
studenci pedagogiki
Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. przyczyn

zachowań

ryzykownych, podziału profilaktyki, strategii i standardów działań profilaktycznych,
skutecznych programów profilaktycznych oraz umiejętności tworzenia programów
profilaktycznych w szkole
Realizator:
Elżbieta Powichrowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pedagog,
socjoterapeutka, terapeuta rodzinny, dyrektor ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych
Tematyka szkolenia
- Przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
- Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca.
- Strategie profilaktyczne.
- Tworzenie programu profilaktycznego.
- Standardy działań profilaktycznych.
Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne
Forma pracy - wykładowo- warsztatowa
Miejsce realizacji na terenie szkół.
Koszt: na terenie Białegostoku bezpłatnie; poza Białymstokiem odpłatnie.
Zgłoszenia: osobiste, telefoniczne, mailowe
tel./fax +48 85 744 52 24
tel. +48 85 744 50 26
e-mail: etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl

Zadanie finansowane z dotacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Temat: Podstawy komunikacji empatycznej w pracy z uczniem/wychowankiem
Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci pedagogiki
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z metodą Porozumienia bez
przemocy (NVC) wg Marshalla Rosenberga i kształtowanie umiejętności komunikacji
empatycznej oraz zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce w pracy z uczniem

Tematyka szkolenia:
1) Komunikacja - narzędzia skutecznego porozumiewania się (empatia)
2) Przedstawienie 4 stopniowego modelu empatii NVC
3) Czworo przyjaciół: złość, depresja, wina i wstyd – czyli jak sobie radzić z
trudnymi uczuciami
4) Jak uczyć się na błędach nie tracąc poczucia własnej wartości wg Porozumienia
bez przemocy
Prowadzący: Andrzej Karolczyk – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr
pedagog, mediator NVC
Metody pracy: mini wykład, metody aktywne
Czas trwania –2 godziny dydaktyczne
Miejsce realizacji na terenie szkół.
Koszt: na terenie Białegostoku bezpłatnie; poza Białymstokiem odpłatnie.
Zgłoszenia: osobiste, telefoniczne, mailowe
tel./fax +48 85 744 52 24
tel. +48 85 744 50 26
e-mail: etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl

Zadanie finansowane z dotacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Temat: Psychospołeczny aspekt uzależnień
Adresaci szkolenia: Rady Pedagogiczne (pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy,
dyrektorzy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom wiedzy przyczyn,

skutków, faz i

mechanizmów eksperymentowania i uzależnienia, form pomocy, jak również
kształtowanie umiejętności dotyczących działań profilaktycznych, interwencyjnych
skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców.
Realizatorzy:
Elżbieta Powichrowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr pedagog,
socjoterapeutka, terapeuta rodzinny,
Tematyka szkolenia
-Zjawisko narkomanii. Psychospołeczny aspekt uzależnień.
- Fazy, mechanizmy, rodzaje uzależnień.
- Formy pomocy osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków, dopalaczy.
Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne
Miejsce realizacji na terenie szkół.
Koszt: na terenie Białegostoku bezpłatnie; poza Białymstokiem odpłatnie.
Zgłoszenia: osobiste, telefoniczne, mailowe
tel./fax +48 85 744 52 24
tel. +48 85 744 50 26
e-mail: etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl
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SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Temat: Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących
i uzależnionych od środków psychoaktywnych
Adresaci szkolenia: Rady Pedagogiczne (pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy,
dyrektorzy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. rodzajów narkotyków, dopalaczy,
jak rozpoznać czy uczeń sięga po narkotyki, dopalacze?, przyczyn, skutków, faz i
mechanizmów eksperymentowania i uzależnienia, form pomocy, jak również
kształtowanie umiejętności dotyczących działań profilaktycznych, interwencyjnych
skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców.
Realizatorzy:
Elżbieta Powichrowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr pedagog,
socjoterapeutka, terapeuta rodzinny,
Wojciech Powichrowski – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr pedagog,
mediator
Tematyka szkolenia
-Zjawisko narkomanii. Psychospołeczny aspekt uzależnień.
- Fazy, mechanizmy, rodzaje uzależnień.
- Formy pomocy osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków, dopalaczy.
- Rodzaje narkotyków, dopalacze. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, dopalacze?
- Wczesna interwencja wobec osoby używającej narkotyków, dopalaczy.
- Procedury postępowania szkoły w przypadku dzieci zażywających narkotyki, dopalaczy.
Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne
Miejsce realizacji na terenie szkół.
Koszt: na terenie Białegostoku bezpłatnie; poza Białymstokiem odpłatnie.
Zgłoszenia: osobiste, telefoniczne, mailowe
tel./fax +48 85 744 52 24
tel. +48 85 744 50 26
e-mail: etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl

