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Profilaktyka przemocy rówieśniczej 
 

Numer formy VI.2.1 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę dotyczącą agresji  
i przemocy, ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji bullyingu. 
Zapoznają się z czynnikami, które utrudniają reagowanie lub 
sprzyjają reakcji świadków w sytuacji przemocy rówieśniczej.  
Zostaną wyposażeni w przykłady rozwiązań praktycznych doty-
czących zapobiegania przemocy rówieśniczej. 
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umie-
jętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska. 

  

Zakres treści  Zjawisko przemocy. Typologia ról uczestników procesu 
bullyingu 

 Reakcje świadków w sytuacji dręczenia  
 Działania skutecznie zapobiegające agresji i przemocy  

 
  

Liczba godzin 15 (4 tygodnie)    
 

   

Termin listopad 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
 
 

 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Pomóż dziecku pokonać negatywny stres 

 

Numer formy VI.2.2 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę dotyczącą stresu pozytyw-
nie i negatywnie wpływającego na zachowania. Zapoznają się  
z czynnikami i sytuacjami stresogennymi, wynikami badań na te-
mat stresu i wypalenia wśród dzieci i młodzieży. Otrzymają przy-
kłady skutecznych działań obniżających stres. 
Zajęcia trwają pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów 
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień  
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie 
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się  
nauczycieli  z materiałami, udział w wymianie doświadczeń na 
forum i wykonanie zadań.  
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Teresa Ogniewska. 

  

Zakres treści  Stres i jego wpływ na funkcjonowanie uczniów 
 Pokonywanie dystresu 
 Stres w zdalnym nauczaniu 
 Zabawy i ćwiczenia obniżające stres szkolny 

  
  

Liczba godzin 20 (5 tygodni)    
 

   

Termin listopad 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Dziecko jako ofiara przemocy domowej  

Wdrażanie procedury Niebieskie Karty w oświacie 
 

Numer formy VI.2.3 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka, dostar-
czenie wiedzy dotyczącej obowiązków pracowników oświaty wyn i-
kających z zapisów prawnych i procedury Niebieskie Karty  
w oświacie. 
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umie-
jętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska. 

  

Zakres treści  Rodzina z problemem przemocy. Mechanizmy i podstawowe 
pojęcia 

 Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem 
przemocy 

 Rozmowa interwencyjna z dzieckiem krzywdzonym i rodzi-
cem niekrzywdzącym  

 Prawne aspekty przeciwdziała przemocy w rodzinie. Zadania 
pracowników oświaty 

 

 
Liczba godzin 20 (5 tygodni)    
 

   

Termin luty 2022 r.   
   

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  

 
4 

 
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

a przemoc rówieśnicza 
 

Numer formy VI.2.4 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z funkcjonowaniem dzieci ze 
SPE, ryzykiem uwikłania się w przemoc rówieśniczą. 
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umie-
jętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska. 

  

Zakres treści  Zjawisko przemocy. Typologia ról uczestników przemocy 
 Uczeń ze SPE uwikłany w przemoc 
 Strategie nauczycielskie w sytuacji przemocy rówieśniczej 

  

Liczba godzin 15 (4 tygodnie)    
 

   

Termin marzec 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Przepis na zgraną klasę 
 

Numer formy VI.2.5 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Każdy wychowawca chce, aby jego klasa była dobra, wyjątkowa, 
nie sprawiała problemów wychowawczych. Jak to osiągnąć? – 
podczas szkolenia będziemy odpowiadać na to pytanie. 
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umie-
jętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska. 

  

Zakres treści  Klasa jako grupa 
 Elementy diagnozy pedagogicznej 
 Efektywne sposoby budowania relacji: ćwiczenia, zabawy, 

zagadki 
  

Liczba godzin 15 (4 tygodnie)    
 

   

Termin październik 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów na lekcji? 
 Metoda konstruktywnej konfrontacji 

 

Numer formy VI.2.6 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Zachowania prowokacyjne jako szczególnie trudne zachowanie 
pojawiają się w każdej klasie. W trakcie szkolenia uczestnicy do-
wiedzą się, jak rozpoznawać czynniki wpływające na trudne za-
chowania oraz jak właściwie, bezpiecznie reagować na prowoka-
cyjne zachowania uczniów. 
Kurs trwa trzy tygodnie. Składa się z dwóch modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnego tygodnia. Dodatkowy ty-
dzień przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych 
umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami, wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska 
 

  

Zakres treści  Kreowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie 
 Metoda konstruktywnej konfrontacji jako przykład właściwego 

reagowania na trudne i prowokacyjne zachowania ucznia 
  

Liczba godzin 10 (3 tygodnie)    
 

   

Termin styczeń 2022 r.  
   

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu  
w szkole lub w przedszkolu 

 

Numer formy VI.2.7 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w zakresie podejmo-
wania satysfakcjonującej współpracy  rodzicami. Uczestnicy m.in. 
poznają sposoby przekazywania rodzicom informacji o trudnym 
zachowaniu dziecka, poznają sposoby pozyskiwania rodziców do 
współpracy. 
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnego tygodnia. Dodatkowy ty-
dzień przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych 
umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami, wykonanie zadań zamieszczonych po 
każdym module. 
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska. 
 

  

Zakres treści  Komunikacja z rodzicami – umiejętności potrzebne  
nauczycielowi 

 Zasady organizacji i prowadzenia zebrań z rodzicami 
 Przykładowe narzędzia umożliwiające pozyskanie informacji 

od rodziców 
  

Liczba godzin 15 (4 tygodnie)    
 

   

Termin grudzień 2021 r.  
   

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Krytyczne i refleksyjne korzystanie z informacji  

w dobie faktów i manipulacji 
 

Numer formy VI.2.8 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik szkolenia zaktualizuje wiedzę dotyczącą problematyki 
odpowiedzialnego korzystania z informacji w sieci oraz znajdzie 
inspirację i materiały do pracy z uczniami. Umiejętność krytyczne-
go myślenia to kompetencja informatyczna niezbędna uczniowi do 
skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowa-
nych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień będzie przezna-
czony na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warun-
kiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników z materia-
łami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń na forum. 
Moderatorami kursu są Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak. 

  
Zakres treści  Sposoby trafnego wyszukiwania informacji  

 Kryteria oceny wiarygodności informacji, krytyczne myślenie, 

logiczna selekcji  informacji z sieci  

 Jak rozpoznać zagrożenia i nie ulec fałszerzom informacji?   
 Sposoby reagowania na spamerów, hejterów, inne zagrożenia 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)   

    

Termin kwiecień 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  

 

 

 

 

 


