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Oferta na rok szkolny 2011/2012

Zajęcia warsztatowe poszerzające umiejętności wychowawcze pracy
metodami aktywnymi w zespole klasowym.

Cele programu:
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
- analiza i doskonalenie zakresu inteligencji emocjonalnej,
- uczenie się efektywnej komunikacji w relacjach;
dorosły-dorosły, dorosły-dziecko

Realizatorzy:
G. Antonik – pedagog socjoterapeuta, z ukończonym stażem w zakresie pomocy
psychologicznej instytutu Gestalt w Krakowie, posiadający uprawnienia szkolenia
umiejętności wychowawczych wg Szkoły dla rodziców i wychowawców Z. Śpiewak.
A. Musiej – psycholog z ukończonym szkoleniem w zakresie Analizy Tansakcyjnej, terapii
systemowej wg Hellingera oraz uprawniony do szkolenia w zakresie umiejętności
wychowawczych w ramach Szkoły dla Rodziców Z. Śpiewak.
Organizacja: O możliwości skorzystania z oferty decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy
o kontakt telefoniczny lub osobisty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
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Grupa wsparcia – profilaktyka wypalenia zawodowego
16.11.2011 (środa) godz. 1500 – pierwsze spotkanie.
Zapraszamy na spotkania zainteresowanych nauczycieli. Dokładny harmonogram spotkań
ustalony zostanie po zorganizowaniu grupy i dostosowany do możliwości uczestników.

Powiatowe Centrum Szkolnej Interwencji Kryzysowej
W skład wchodzą nauczyciele ze szkół, którzy tworzą szkolne zespoły interwencyjne.
Zapraszamy innych zainteresowanych nauczycieli do współpracy.
Korzystanie z pomocy odbywa się na zasadzie wsparcia udzielonego szkołom w sytuacjach
interwencyjnych przez członków zespołu. Ponadto realizowane będą szkolenia z zakresu
interwencji kryzysowej. Informacja o tematyce oraz terminach szkoleń przesyłana będzie do
szkół po ustaleniu terminów ze specjalistami.

Terminarz spotkań zespołu pedagogów
środy, godz. 9.00
16 listopad, 11 styczeń, 15 luty, 14 marzec, 18 kwiecień

Terminarz Zespołów Orzekających
1, 14, 30 września 2011 r., 21 października 2011 r., 18 listopada 2011 r., 2, 16, 30 grudnia
2011 r., 13, 27 stycznia 2012 r., 10, 24 lutego 2012 r., 16, 30 marca 2012 r., 13, 27 kwietnia
2012 r., 18 maja 2012 r., 1, 15, 29 czerwca 2012 r., 13 lipca 2012 r., 31 sierpnia 2012 r.

