
Sieć współpracy i samokształcenia 
nauczycieli z terenu powiatu 

sejneńskiego 



 Sieć współpracy i samokształcenia w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach 
prowadzona jest od 01.09.2015 roku, w ramach 
której realizowane są szkolenia dla nauczycieli z 
zakresu profilaktyki. 



W ramach prowadzonej sieci odbyły się szkolenia na takie 
tematy jak: 
 

1. Efektywne komunikowanie się z rodzicami uczniów; 

2. Jak rozpoznać, że uczeń ma kontakt ze środkami zmieniającymi 
świadomość; 

3. Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w motywowaniu i 
korygowaniu zachowań uczniów; 

4. Zaburzenia separacyjne i lękowe u dzieci z rodzin uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem-jak reagować i korygować?; 

5. Uczeń z zespołem FAS-jak reagować i wspierać?; 

6. Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawanie zagrożeń i 
sposobów wsparcia; 



W ramach prowadzonej sieci odbyły się szkolenia na takie 
tematy jak: 

 

7. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i 
wychowanków z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, a 
także związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach 
zarobkowych jak również związanych z przemocą w rodzinie; 

8. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)-poznanie mechanizmów 
powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy o symptomach 
tych chorób. Nabycie umiejętności w postępowaniu z dziećmi i 
młodzieżą z zaburzeniami odżywiania. Uczenie zdrowego stylu życia; 



W ramach prowadzonej sieci odbyły się szkolenia 
na takie tematy jak: 
 

9. Trening pewności siebie dla dzieci wycofanych i doświadczających 
przemocy w szkole i w domu-cykl trzech spotkań; 

10. Uzależnienia od telefonów, gier komputerowych i nowoczesnych 
technologii, Internetu, zakupów, ryzykowne zachowania-cykl trzech 
spotkań; 



 Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach w 
ramach sieci otrzymują zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia oraz materiały do 
prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w 
swoich Przedszkolach i Szkołach. 



 Sieć współpracy i samokształcenia 
realizujemy we współpracy z Miejską Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 
której składamy wnioski o dofinansowanie tych 
szkoleń dla osób prowadzących lub na materiały 
dydaktyczne potrzebne i przydatne do ich 
prowadzenia. 



 Wszyscy dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z 
terenu powiatu sejneńskiego otrzymują 
zaproszenia na planowane szkolenia, 
umieszczamy informację również na facebooku 
naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Sejnach oraz na stronie Starostwa Powiatowego 
jak również na facebooku Przeglądu 
Sejneńskiego. 



Dziękuję 


