
Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

ZAPRASZAMY NA  
szkolenie online 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy 

 

Osoba prowadząca: Marta Mikołajczyk – pedagog, doradca zawodowy  z wieloletnim doświadczeniem  
w pracy z  młodzieżą. Trener Storytellingu, oligofrenopedagog, prowadzi zajęcia rewalidacyjne, trening 
umiejętności społecznych oraz zajęcia z obszaru umiejętności społeczno-poznawczych. Na co dzień pracuje  
z licealistami klas integracyjnych, sportowych i mundurowych. Obecnie jest w trakcie całościowego kursu 
psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz 
akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
 

Kierownik merytoryczny: Ryszarda Wiśniewska-Paluch – doradca metodyczny PCEiK – doradztwo 
zawodowe, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień, pedagog szkolny, 
oligofrenopedagog, socjoterapeuta, szkolny doradca ds. uzależnień, sądowy kurator społeczny. 
 

Termin szkolenia: 08.02.2023 r. godzina: 16:00 – 19:00 
 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne 
 
Miejsce: Spotkanie na platformie Microsoft Teams – uczestnik otrzyma dostęp: login i hasło do spotkania,  
                po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia udziału: https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8  
 

Cele główne:  
1. Wzrost wiedzy na temat depresji i zachowań lękowych wśród dzieci i młodzieży. 
2. Wzrost wiedzy na temat procedur pracy z uczniem z depresją i z uczniem lękowym. 
3. Wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych w szkole. 
4. Nabycie umiejętności korzystania z różnych form ćwiczeń kształtujących umiejętności społeczne dzieci  

i młodzieży w kontekście depresji i zachowań lękowych. 
 
 

 
 

                                                                                              Verte 
 
 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

Praca z uczniem z depresją,  
zaburzeniami lękowymi 

https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8
http://www.pceik.pl/


Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

 
Zagadnienia:  
1. Wprowadzenie teoretyczne: Podstawowe informacje na temat depresji i zaburzeń lękowych. 

2. Procedura szkolna ucznia z chorobą przewlekłą. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla ucznia z depresją i ucznia lękowego. 

4. Profilaktyka zaburzeń psychicznych w szkole. 

5. Zasady pracy z uczniem z depresją/ uczniem lękowym. 

6. Wymiana doświadczeń. 

7. Podsumowanie.   

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 06.02.2023 r. 
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce:  
Oferta szkoleniowa / Szkolenia.  
 
 

 
Odpłatność: 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie 

dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo 

Powiatowe w Oleśnicy – 40 zł 

 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK 

porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, nauczyciele z placówek 

niepublicznych  – 100 zł 

 
Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni 
robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 
kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 

http://www.pceik.pl/

