
 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA  

NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW  

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

RELIZATOR: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie we współpracy z: 

 

- Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Filia w Rykach (Maria Lesisz,  

   Małgorzata Pataj)  

 

- SOSW w Dęblinie (Beata Kursa, Aneta Król, Katarzyna Pilch) 

 

- Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przemocy w rodzinie – Urząd Miasta  Dęblin (Łysiak Monika) 

 

- Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Puławach (Jarosław Klamann – socjoterapeuta, Ryszard Rusek –  

   socjoterapeuta) 

 

- Prokuraturą Rejonową w Rykach (prokurator Paweł Jarzyna) 

 

- UMCS (wykładowca akademicki, doktor psychologii, psycholog rodzinny i społeczny, psychoterapeuta Anna Siudem) 

 

- UMCS (wykładowca akademicki, doktor psychologii, psycholog rodzinny i społeczny, psychoterapeuta Ireneusz Siudem) 

 

Termin realizacji 04-09.2019 r. 

 

Temat sieci: „Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem” 

Porad nia  Ps ych olog icz no –  Pedagog icz na  w Dębl in i e  

u l .  Podchorążych 8a      e l . / fax  (81 )883  05  81  

08  –  530  Dębl in        e -mai l  ppp @d eb l in .p l  

        www.pppd eb l in .szk olna st rona .p l  

mailto:ppp@deblin.pl


 

 

 

  

Blok tematyczny 

  

      

Realizatorzy Termin Adresaci 

      

I 

1. 
Agresja u dzieci i młodzieży 

(sesja wykładowa) 

Magdalena Piechota psycholog, 

Katarzyna Michałowska-Kawka 

oligofrenopedagog,  

Izabela Olejarska-Zawada psycholog 

09.04.2019 r. g.: 16
00

-18
00

   

(2 godziny) 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół i placówek 

- pracownicy socjalni 

2. 

Agresja u dzieci w wieku 

przedszkolnym i młodszym 

szkolnym (sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog, 

Katarzyna Michałowska-Kawka 

oligofrenopedagog,  

Izabela Olejarska-Zawada psycholog 

07.05.2019 r. g.: 16
00

-18
00

  

(2 godziny) 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół podstawowych klasy I-III  

- pracownicy socjalni 

II 1. 

Zachowania agresywne dzieci  

i młodzieży a funkcjonowanie  

w grupie rówieśniczej (sesja 

wykładowa i sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Jarosław Klamann socjoterapeuta, 

Ryszard Rusek socjoterapeuta,  

Sylwia Pudło socjoterapeuta,  

Katarzyna Michałowska-Kawka 

oligofrenopedagog 

21.05.2019 r. g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny) 

- nauczyciele szkół podstawowych od klasy  

  IV do VIII i III gimnazjum 

- nauczyciele szkół średnich 

- nauczyciele placówek oświatowych 

- pracownicy socjalni 

III 

1. 

Zachowania eksternalizacyjne: 

ADHD, zaburzenia opozycyjno-

buntownicze i zaburzenia 

zachowania  (sesja wykładowa  

i sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Ilona Skalińska psycholog 

17.04.2019 r. g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny) 

- nauczyciele przedszkoli 

- nauczyciele szkół podstawowych klas I-III  

- pracownicy socjalni 

2. 

Zachowania eksternalizacyjne: 

ADHD, zaburzenia opozycyjno-

buntownicze i zaburzenia 

zachowania  (sesja wykładowa  

i sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Ilona Skalińska psycholog,  

18.04.2019 r. g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny) 

- nauczyciele szkół podstawowych od klasy  

  IV do VIII i III gimnazjum 

- nauczyciele szkół średnich 

- nauczyciele placówek oświatowych 

- pracownicy socjalni 



IV 

1. 

Problem agresji i zachowań 

trudnych u dzieci młodszych  

z autyzmem (sesja wykładowa  

i sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Beata Kursa oligofrenopedagog,  

Katarzyna Pilch terapeuta pedagogiczny,  

Aneta Król instruktor SI 

08.05.2019 r. g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny)  

 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół podstawowych klasy I-III  

- pracownicy socjalni 

2. 

Problem agresji i zachowań 

trudnych u dzieci młodzieży  

z autyzmem (sesja wykładowa  

i sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Beata Kursa oligofrenopedagog,  

Katarzyna Pilch terapeuta pedagogiczny,  

Aneta Król instruktor SI 

22.05.2019 r. g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny)  

 

- nauczyciele szkół podstawowych od klasy  

  IV do VIII i III gimnazjum 

- nauczyciele szkół średnich 

- nauczyciele placówek oświatowych 

- pracownicy socjalni 

V 

1. 

Umiejętności tworzenia i 

prowadzenia zajęć grupowych  

z zakresu profilaktyki agresji 

(sesja wykładowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Patrycja Augustynopolska 

psychoterapeuta,  

Maria Fal-Kamińska pedagog 

28.05.2019 r., g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny) 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół i placówek 

- pracownicy socjalni  

2. 

Umiejętności tworzenia i 

prowadzenia zajęć grupowych  

z zakresu profilaktyki agresji 

(sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Patrycja Augustynopolska 

psychoterapeuta,  

Maria Fal-Kamińska pedagog 

04.06.2019 r. g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny) 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół podstawowych klasy I-III  

- pracownicy socjalni 

3. 

Umiejętności tworzenia  

i prowadzenia zajęć grupowych  

z zakresu profilaktyki agresji 

(sesja warsztatowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Patrycja Augustynopolska 

psychoterapeuta,  

Maria Fal-Kamińska pedagog 

11.06.2019 r. g.: 16
00

-19
00

  

(3 godziny) 

- nauczyciele szkół podstawowych od klasy  

  IV do VIII i III gimnazjum 

- nauczyciele szkół średnich 

- nauczyciele placówek oświatowych 

- pracownicy socjalni 



VI 

1. 

Prawne aspekty przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (sesja 

wykładowa i panelowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Paweł Jarzyna prokurator 

03.06.2019 r. g.: 16
00

-17
00

  

(1 godzina) 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół i placówek 

- pracownicy socjalni 

2. 

Podstawowe informacje 

dotyczące procedury niebieskiej 

karty. Rola Zespołu 

Interdyscyplinarnego. (sesja 

wykładowa i panelowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Monika Łysiak przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw przemocy, 

kurator społeczny ,  

Beata Kursa członek Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw przemocy, 

kurator społeczny 

03.06.2019 r. g.: 17
00

-19
00

  

(2 godziny) 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół i placówek 

- pracownicy socjalni 

3. 

Dziecko jako osoba doznająca 

przemocy. (sesja wykładowa  

i panelowa) 

Magdalena Piechota psycholog,  

Ilona Skalińska przedstawiciel Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rodzinie 

03.06.2019 r. g.: 19
00

-20
00

  

(1 godzina) 

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół i placówek 

- pracownicy socjalni 

VII 

1. 

Wykład podsumowujący sieć: 

„Zaburzenia eksternalizacyjne,  

a ryzyko sięgania po środki 

psychoaktywne: alkohol, 

narkotyki i dopalacze” 

Anna Siudem dr psychologii, 

psychoterapeuta,  

Ireneusz Siudem dr psychologii, 

psycholog społeczny, psychoterapeuta  

17.09.2019 r. g.: 15
30

 – 20
00

  

(4,5 godziny)  

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół i placówek 

- pracownicy socjalni 

2. 

Uroczyste zakończenie sieci, 

wręczenie zaświadczeń  

i podziękowań 

Magdalena Piechota, Baeata Kursa,  

Maria Lesisz, Małgorzata Pataj,  

Monika Łysiak, Paweł Jarzyna,  

Jarosław Klamann, Aneta Król,  

Maria Fal-Kamińska,  

Patrycja Augustynopolska,  

Izabela Olejarska-Zawada,  

Katarzyna Michałowska-Kawka,  

Ilona Skalińska, Sylwia Pudło 

17.09.2019 r.  

- nauczyciele przedszkoli  

- nauczyciele szkół i placówek 

- pracownicy socjalni 

 


