
Szanowni Państwo, 

 
zapraszamy do udziału w szkoleniach, organizowanych dla nauczycieli, psychologów oraz pedagogów 
szkolnych, które mają na celu systematyzować wiedzę, rozwijać umiejętności radzenia sobie ze 
współczesnymi problemami dzieci i młodzieży, a przede wszystkim pomagać w przeciwdziałaniu 
rozwojowi pojawiających się problemów wychowawczych. 

 

Proponujemy Państwu szkolenia na temat: 
 

• UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE  w świetle najnowszych przepisów 

prawa oświatowego. 

• JAKIE WYMAGANIA MUSZĄ REALIZOWAĆ NAUCZYCIELE W ZWIĄZKU Z NOWYM 

ROZPORZĄDZENIEM O POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ? 

• JAK POMÓC UCZNIOWI, KTÓRY NAPOTYKA NA TRUDNOŚCI W NAUCE? 

• MOJE DZIECKO STAJE SIĘ NASTOLATKIEM - okres dojrzewania czas trudny dla dziecka i 

dla rodzica. 

• JAK RADZIĆ SOBIE Z UCZNIEM PROWOKACYJNYM? – metody pozytywnej konfrontacji. 

• SAMOBÓJSTWA I PRÓBY SAMOBÓJCZE wśród dzieci i młodzieży. 

• JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM KRZYWDZONYM SEKSUALNIE? 

• AGRESJA I AGRESYWNOŚĆ dzieci i młodzieży. 

• PROSTYTUCJA NIELETNICH ORAZ ZAŁAMANIE ROZWOJU SEKSUALNOŚCI współczesnej 

młodzieży. 

• UZALEŻNIENIA OD MEDIÓW: TV, Internet, gry komputerowe- aspekty warunkujące. 

• Metody pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającą NEGATYWNYCH SKUTKÓW 

NADUŻYWANIA INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH. 

• ADOLESCENCJA - kryzys rozwojowy czy krok ku dorosłości? Zagrożenia, trudności 

wychowawcze, konflikty z prawem . 

• WAGARY - sposoby zapobiegania , charakterystyka zjawiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA DLA  
GRONA PEDAGOGICZNEGO, 
RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW 

 
- w siedzibie Państwa szkoły 



KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH: 
 

• Poznanie sposobów diagnozowania problemów dzieci i młodzieży. 

• Wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 

• Przećwiczenie sposobów komunikacji z uczniem sprawiającym trudności 

wychowawcze. 

• Wypracowanie rozwiązań dla trudnych sytuacji dotyczących uczniów 

Państwa szkoły. 
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SZKOLENIA DLA  
GRONA PEDAGOGICZNEGO, 
RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW 

 
- w siedzibie Państwa szkoły 

Szkolenia skierowane są do 
Grona Pedagogicznego, rodziców  
oraz uczniów szkół wszystkich rodzajów. 
 
Powyższy zakres tematyczny stanowi 
ramową propozycję szkoleń.  W przypadku 
zainteresowania inną  tematyką, 
przygotujemy szkolenia odpowiadające 
Państwa potrzebom. 
 
W dalszej części oferty prezentujemy 
Państwu opis  przykładowych szkoleń. 



ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

 

Szkolenia mają charakter zamknięty, realizowane są na potrzeby Grona 
Pedagogicznego Państwa szkoły. 

  

Termin realizacji: do ustalenia.  

Miejsce szkolenia: siedziba szkoły. 

Ilość uczestników: do ustalenia. 

 

Cena za grupę:  do ustalenia 
 

 

Cena obejmuje: 

- Przygotowanie i poprowadzenie szkolenia 

- Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. 

 

 
 

W przypadku zainteresowania wybranym tematem lub pytań prosimy o kontakt z Panią 
Mariolą Głąb tel. 32 235 90 26 lub e-mail: mariola.glab@mdscentrum.pl  

 
 

Z wyrazami szacunku 
Mirella Doluk-Świerczek 

Dyrektor Zarządzający - Właściciel 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA DLA GRONA 
PEDAGOGICZNEGO 

 
- w siedzibie Państwa szkoły 
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                  JAK SOBIE RADZID Z UCZNIEM 
     PROWOKACYJNYM?  

 – metody pozytywnej konfrontacji 

 

 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Zapoznanie nauczycieli ze sposobem 
rozwiązywania problemów z 
prowokacyjnym zachowaniem ucznia. 

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Budowanie pozytywnego klimatu 
społecznego w klasie. 

• Zachowania uczniów sprawiające 
nauczycielom najwięcej kłopotów. 

• Wiedza i umiejętności potrzebne 
nauczycielom, aby mógł radzić sobie 
w w/w sytuacjach. 

• Omówienie indywidualnych 
przypadków uczniów. 

 
 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Warsztat skierowany jest do Rady 
Pedagogicznej, głownie szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum, a ponadto 
świetlic środowiskowych i domów dziecka 
oraz dla rodziców  uczniów. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Szkolenie daje możliwość przepracowania 
przekazanych instrukcji postępowania z 
uczniem stwarzającym trudności 
wychowawcze. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu 
- prezentacji i warsztatów oraz dyskusji na 
zakończenie. 

 

 

Czas trwania szkolenia:  

 

3 godziny lekcyjne 

 

 

 



       SAMOBÓJSTWA I PRÓBY SAMOBÓJCZE 
        WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Przekazanie podstawowej wiedzy 
związanej z ryzykiem samobójstw wśród 
dzieci i młodzieży oraz procedur 
postępowania w przypadku zagrożenia 
samobójstwem. 
 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Młodzież i samobójstwo – wstęp do 
zjawiska. 

• Nieprawidłowe poglądy 
funkcjonujące na temat 
samobójstw. 

• Cechy osobowości wiążące się w 
okresie dorastania z ryzykiem próby 
lub samobójstwa. 

• Przyczyny samobójstw. 

• Cechy wspólne prawie wszystkich 
czynów samobójczych. 

• Objawy, po których można poznać 
wystąpienie zachowania 
samobójczego. 

• Jak ma zachowywać się nauczyciel 
wobec ucznia, który zagrożony jest 
próbą samobójczą, jeżeli czuje, że 
jest w grupie ryzyka? 

• Profilaktyka zachowań 
samobójczych. 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Rady 
Pedagogicznej gimnazjum, szkoły 
ponadgimnazjalnej, a ponadto świetlic 
środowiskowych, domów dziecka, a także 
rodziców uczniów. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Szkolenie daje możliwość 
usystematyzowania wiedzy z zakresu 
problematyki samobójstw dzieci i młodzieży 
oraz uzyskania możliwości opracowania 
własnej procedury postępowania z uczniem 
zagrożonym samobójstwem na terenie 
własnej placówki. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu 
- prezentacji i warsztatów oraz dyskusji na 
zakończenie. 
 

Czas trwania szkolenia:  

 

4 godziny lekcyjne 

 



           JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM  
           KRZYWDZONYM SEKSUALNIE? 

 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Zapoznanie uczestników z zasadami 
rozmowy, przekazanie umiejętności 
przeprowadzania rozmowy z dzieckiem, 
które było/jest ofiarą molestowania lub 
podejrzewamy, że mogło być w w/w 
sposób krzywdzone. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Bariery komunikacyjne. 

• Zasady rozmowy. 

• Rozmowa z dzieckiem, które 
ujawniło fakt wykorzystania. 

• Rozmowa z dzieckiem, co do 
którego istnieje podejrzenie 
wykorzystania seksualnego. 

• Procedura dalszego postępowania. 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Rady 
Pedagogicznej szkół podstawowych, 
gimnazjum, a także przedszkoli, placówek 
oświatowych, domów dziecka i świetlic 
środowiskowych oraz rodziców  

 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Uczestnik poznaje sposób prowadzenia 
w/w rozmowy w profesjonalny, 
nieinwazyjny sposób. Uczy się chronić 
dziecko przed odtwarzaniem traumy w 
trakcie ponownego relacjonowania 
doświadczonych aktów molestowania. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu 
- prezentacji i warsztatów oraz dyskusji na 
zakończenie. Omówienie poszczególnych 
przypadków. Superwizja rozmowy. 
 

Czas trwania szkolenia:  

 

5 godzin lekcyjnych. 

 

 



           AGRESJA I AGRESYWNOŚĆ  
          DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Uczestnicy zapoznają się z mechanizmem 
powstawania agresywności oraz 
sposobami jej przeciwdziałania i 
zapobiegania. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Agresja i agresywność. 

• Dlaczego zachowujemy się 
agresywnie? 

• Objawy bycia ofiarą przemocy. 

• Przemoc rówieśnicza – syndrom 
kata i ofiary, mechanizmy działające 
w grupie. 

• Charakterystyka szkolnych 
prześladowców. 

• Profilaktyka i zwalczanie agresji w 
szkole. 

 

 

 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Rady 
Pedagogicznej szkół podstawowych, 
gimnazjum, a także przedszkoli, placówek 
oświatowych, domów dziecka i świetlic 
środowiskowych. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Uczestnicy poznają lepiej mechanizmy 
agresji wśród uczniów oraz narzędzia do 
walki z  tym narastającym zjawiskiem. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu 
- prezentacji i warsztatów oraz dyskusji na 
zakończenie. Omówienie poszczególnych 
przypadków. Superwizja rozmowy. 

 

 

Czas trwania szkolenia:  

 

4 godziny lekcyjne. 

 



                 PROSTYTUCJA NIELETNICH 
               ORAZ  

              ZAKŁÓCENIE ROZWOJU SEKSUALNOŚCI  
                  WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY 

 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Uczestnicy zostają wprowadzeni w 
zagadnienia dotyczące seksualności 
współczesnych nastolatków. Poznają 
uwarunkowania społeczne, ekonomiczne 
i psychologiczne, które bezpośrednio 
wpływają na rozwój tej sfery w życiu 
młodego człowieka. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Zmiany psychospołeczne i 
biofizjologiczne chłopców i 
dziewcząt. 

• Uwarunkowania szczególnego 
napięcia seksualnego współczesnej 
młodzieży. 

• Świadomość własnej seksualności 
oraz postrzeganie seksualności 
rówieśników. 

• Charakterystyka okresu 
adolescencji. 

• Prostytucja nieletnich – portret 
socjologiczny. 

• Prostytucja z punktu widzenia 
prawa w Polsce. 

• Próba oceny zjawiska – konkluzje 
badawcze. 

 

 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli 
oraz rodziców dzieci szkół 
ponadgimnazjalnych. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Uporządkowanie i usystematyzowanie 
teoretycznej wiedzy z zakresu seksualności 
nieletnich oraz nasilających się dysfunkcji w 
tym obszarze. Uczestnik posiadając w/w 
wiedzę może próbować przeciwdziałać i 
szukać sposobów pomocy nastolatkom 
wchodzącym w niebezpieczne, niewłaściwe 
sposoby realizacji rodzącej się sfery 
seksualnej. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu 
z prezentacją oraz dyskusji panelowej. 

 

 

Czas trwania szkolenia:  

 

4 godziny lekcyjne. 

 



UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI 
  W NAUCE  

   w świetle najnowszych  
   przepisów prawa oświatowego 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Uporządkowanie, usystematyzowanie 
teoretycznej wiedzy z zakresu terapii 
dysleksji oraz nasilających się dysfunkcji  
w tym obszarze. Po przebytym szkoleniu 
uczestnik nabędzie umiejętności 
konstruowania indywidualnego programu 
pracy z dzieckiem posiadającym w/w 
trudności w uczeniu się. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Co to są specyficzne trudności w 
nauce ? Charakterystyka zjawiska. 

• Rodzaje i formy występowania  
dysleksji. 

• Zasady terapii. 

• Postępowanie z uczniem ze 
specyficznymi trudnościami na 
terenie szkoły zgodnie z 
najnowszymi przepisami MEN. 

• Dostosowanie wymogów w czasie 
egzaminów zewnętrznych – 
sprawdzian szóstoklasisty, egzamin 
gimnazjalny, i egzamin maturalny. 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli 
wszystkich typów szkół. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Uporządkowanie, usystematyzowanie 
teoretycznej wiedzy z zakresu terapii 
dysleksji oraz nasilających się dysfunkcji  
w tym obszarze. Po przebytym szkoleniu 
uczestnik nabędzie umiejętności 
konstruowania indywidualnego programu 
pracy z dzieckiem posiadającym w/w 
trudności w uczeniu się. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcie prowadzone będą w formie wykładu 
wspieranego prezentacją, warsztatów  
i ćwiczeń. 

 

 

Czas trwania szkolenia:  

 

3 godziny lekcyjne. 

 



UZALEŻNIENIA OD MEDIÓW: TV, INTERNET, 
 GRY KOMPUTEROWE  

–  aspekty warunkujące 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Uporządkowanie wiedzy z zakresu 
szeroko rozumianych uzależnień od mass-
mediów i ich wpływu na rozwój 
psychospołeczny dziecka, ukazanie 
negatywnych skutków nadmiernego 
korzystania z w/w środków. 
Usystematyzowanie podstawowej wiedzy 
z zakresu neurologicznych aspektów 
warunkujących powstawanie uzależnień. 
Omówienie sposobów przeciwdziałania i 
profilaktyki. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

• Środki masowego przekazu. 

• Oddziaływanie mass-mediów. 

• Charakterystyka uzależnienia. 

• Objawy i powstawanie uzależnienia. 

• Rodzaje uzależnień. 

• Uzależnienie od TV – telenałóg. 

• Uzależnienie od Internetu – 
siecioholizm. 

• Uzależnienie od komputera. 

• Uzależnienie od gier 
komputerowych. 

• Gry i agresje. 

• Socjomania internetowa. 

• Telefonia komórkowa – fonoholizm. 

• Skutki nadużywania mass-mediów. 

• Cyberprzemoc. 

• Walka z uzależnieniem. 

 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli 
wszystkich typów szkół, także przedszkoli, 
psychologów i pedagogów szkolnych oraz 
rodziców uczniów. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Uporządkowanie, usystematyzowanie 
teoretycznej wiedzy z uzależnień od 
współczesnych środków komunikacji oraz 
ich wpływu na kształtowanie osobowości 
dziecka. Otrzymanie narzędzi do tworzenia 
programów profilaktycznych dotyczących 
uzależnienia od Internetu oraz 
podstawowych umiejętności wspierania 
rodziców, którzy szukają pomocy i wsparcia 
borykając się z nadmiernym korzystaniem 
przez ich dziecko z w/w środków 
masowego przekazu. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu 
wspieranego prezentacją, warsztatów  
i ćwiczeń. 

 

 

Czas trwania szkolenia:  

 

4 godziny lekcyjne. 

 



Metody pracy z dziećmi i młodzieżą 
doświadczającą 

NEGATYWNYCH SKUTKÓW  
NADUŻYWANIA INTERNETU  
I GIER KOMPUTEROWYCH 

 

CELE SZKOLENIA: 

 

Zapoznanie uczestników z podstawami 
terapii i pracy psychoterapeutycznej  
z dzieckiem uzależnionym od Internetu  
i gier komputerowych. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Typy i rodzaje uzależnień. 

• Objawy uzależnienia od Internetu  
i gier komputerowych. 

• Leczenie/terapia osób z problemami 
szkodliwego użytkowania 
komputera. 

• Omówienie terapii na przykładach 
wybranych pacjentów. 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli 
wszystkich typów szkół, także przedszkoli, 
psychologów i pedagogów szkolnych oraz 
rodziców uczniów. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

Zapoznanie z problemem uzależnienia od 
Internetu. Otrzymanie podstawowej wiedzy 
z zakresu w/w zagadnienia. Posiadanie 
umiejętności udzielenia wskazówek  
i pomocy rodzicom, którzy szukają 
wsparcia. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcie prowadzone będą w formie wykładu 
wspieranego prezentacją, ćwiczeń 
warsztatowych i dyskusji. 
 

Czas trwania szkolenia:  

 

3 godziny lekcyjne. 

 



   JAK POMÓC UCZNIOWI,  
   KTÓRY NAPOTYKA  

   NA TRUDNOŚCI W NAUCE? 

CELE SZKOLENIA:  

 

Zapoznanie nauczycieli z przyczynami 
trudności w nauce na jakie napotykają 
uczniowie oraz sposobami i formami 
pomocy. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Zapoznanie nauczycieli z 
charakterystyką danego okresu 
rozwojowego ucznia (wczesny okres 
szkolny, okres dojrzewania) 

• Przedstawienie różnych rodzajów 
trudności w nauce z jakimi borykają się 
zarówno uczniowie jak i rodzice; 

• Omówienie szczegółowo sposobów 
pomocy i wyrównywania braków w 
powiązaniu z konkretną dysfunkcją. 
ABC terapii pedagogicznej; 

• Omówienie przepisów prawnych 
związanych z realizacją pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
współpracy szkoły z poradnią 
psychologiczno – pedagogiczną 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Grona 
Pedagogicznego szkół podstawowych, 
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych 
oraz rodziców uczniów. 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 

Nauczyciel otrzymuje kompendium wiedzy 
na temat sposobów pracy z uczniem 
napotykającym na trudności w nauce oraz 
podstawowe informacje na temat 
powstawania ich przyczyn. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

Zajęcie prowadzone będą w formie wykładu 
- prezentacji i warsztatów oraz dyskusji na 
zakończenie. 

 

Czas trwania szkolenia: 

 

3 godziny lekcyjne 
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   ADOLESCENCJA 
   - KRYZYS ROZWOJOWY  

   CZY KROK KU DOROSŁOŚCI 

CELE SZKOLENIA: 

 

Prezentacja podstawowej wiedzy z zakresu 
psychologii rozwojowej dotyczącej 
adolescencji. Zapoznanie z zagrożeniami 
jakie powoduje ten okres z życiu młodego 
człowieka oraz sposobami ich minimalizacji. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

• Miniwykład na temat charakterystyki 
okresu dojrzewania i cech 
osobowościowych typowych dla tego 
okresu; 

• Prezentacja pracy wychowawczej z 
uczniem w tym wieku, omówienie 
techniki pracy i sposobów 
rozwiązywania trudności 
wychowawczych; 

• Omówienie poszczególnych 
przypadków i na ich przykładzie 
zaprezentowanie sposobów 
przeciwdziałania zjawiskom 
niedostosowania społecznego; 

• Prezentacja zarysów pracy 
terapeutycznej z uczniem w okresie 
dojrzewania w celu ułatwienia mu 
przejścia przez kryzys rozwojowy, 
jakim jest dojrzewanie 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane  jest do Grona 
Pedagogicznego gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych oraz rodziców 
uczniów. 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 

Uzyskanie narzędzi pracy z uczniem 
trudnym, który zagubiony w realiach 
współczesnego świata zaczyna łamać 
ogólne zasady moralno – prawne. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcie prowadzone będą w formie wykładu 
- prezentacji i warsztatów oraz dyskusji na 
zakończenie. W czasie szkolenia uczestniczy 
otrzymają skrótową instrukcję do pracy 
indywidualnej z danym uczniem. 

 

Czas trwania szkolenia: 

 

3 godziny lekcyjne. 
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                                              ZADANIA NAUCZYCIELA WYNIKAJĄCE 
                                               Z NOWEGO ROZPORZĄDZENIA 
                                             O POMOCY PSYCHOLOGICZNO  
                                                – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE 

CELE SZKOLENIA: 

 

Zapoznanie nauczycieli z treścią nowego 
rozporządzenia o pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej oraz wynikających z niej 
obowiązkach. 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

• Omówienie przedstawienie 
najnowszych rozporządzeń MEN 
odnośnie zasad i organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w 
szkołach; 

• Przedstawienie sposobu realizacji 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, analiza zadań, jakie 
powinien realizować: 

          dyrektor szkoły; 

          przewodniczący zespołu; 

          wychowawca klasy; 

          poszczególni nauczyciele; 

          pedagog/psycholog szkolny 

• Przedstawienie nauczycielom na czym 
szczegółowo polega udzielanie 
pomocy oraz rozpoznawanie 
indywidualnych potrzeb ucznia 
wynikających z: 1. niepełnosprawności, 
2. niedostosowania społecznego, 3. ze 
szczególnych uzdolnień, 4. ze 
specyficznych trudności w uczeniu się, 
5. z zaburzeń komunikacji językowej, 
6. z choroby przewlekłej, 7. z sytuacji 
kryzysowej lub traumatycznej, 8. z 
niepowodzeń edukacyjnych, 9. z 
zaniedbań środowiskowych, 10. z 
trudności adaptacyjnych związanych z 
różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego. 

 

 

• Omówienie szczegółowych form 
udzielania pomocy m.in. zajęć 
kompensacyjno – korekcyjnych, zajęć 
dydaktyczno – wyrównawczych, 
logopedycznych, 
socjoterapeutycznych i in. 

• Analiza „zespołów” powoływanych w 
celu planowania, koordynowania i 
udzielania pomocy p – p dla 
konkretnego ucznia; 

• Nauka tworzenia „kart indywidualnych 
potrzeb ucznia” oraz „indywidualnego 
programu edukacyjno – 
terapeutycznego” (dla ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia); 

 

UCZESTNICY: 

 

Szkolenie skierowane jest do Rady 
Pedagogicznej szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

Zajęcie prowadzone będą w formie wykładu 
- prezentacji i warsztatów oraz dyskusji na 
zakończenie. 

 

Czas trwania szkolenia: 

 

3 godziny lekcyjne. 

 

14 



MDS Centrum Wsparcia Biznesowego powstało w czerwcu 2010 r., na bazie 
połączenia ponad 15-letniego doświadczenia Właścicielki Mirelli Doluk-Świerczek  
w prowadzeniu szkoleń, doradztwie zawodowym i zarządzaniu projektami unijnymi  
z doświadczeniami i kompetencjami zespołu specjalistów, Trenerów, menedżerów  
i ekspertów unijnych. 

 

Działamy w 3 obszarach: 

 

• Projekty unijne 

• Szkolenia i coaching 

• Doradztwo 

 

Zespół MDS Centrum łączy swoje wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, sprzedaży, obsłudze Klienta, doradztwie zawodowym i realizacji 
projektów unijnych. Wykwalifikowana kadra ekspertów zapewnia dostęp do 
najświeższej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju 
osobistego. 

 
 

      Inspirujemy, by odkrywać potencjał,  

           rozwijać kompetencje 
         i poszukiwać źródeł finansowania rozwoju 



DLACZEGO WARTO Z NAMI 
WSPÓŁPRACOWAĆ? 
  

• Analizujemy możliwość otrzymania 
dotacji i piszemy wnioski  
o dofinansowanie na programy 
rozwojowe dla pracowników i projekty 
inwestycyjne 

 

• Realizujemy projekty kompleksowo, co 
pozwala nam na połączenie  
indywidualnego podejścia do kwestii 
finansowych z usługami  wysokiej 
jakości 

 

• Poza tym, robimy to, co lubimy. Bo 
naszą pasją jest odkrywanie potencjału  
i wspieranie w rozwoju… 

 

 

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO 

 

 

Diagnozujemy Państwa potrzeby  
i realizujemy projekty na poziomach: 

Szkolenia 

Projekty 
unijne 

Doradztwo Coaching 

      Inspirujemy, by odkrywać potencjał,  

           rozwijać kompetencje 
         i poszukiwać źródeł finansowania rozwoju 



 

 

 

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub macie pytania  

Zapraszamy do kontaktu: 

 

 

MDS CENTRUM WSPARCIA BIZNESOWEGO 

Tel. 32 235 90 26 

Kom. 512 925 500 

E-mail: mariola.glab@mdscentrum.pl 
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      Inspirujemy, by odkrywać potencjał,  

           rozwijać kompetencje 
         i poszukiwać źródeł finansowania rozwoju 


