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Nazywam się Monika Łukomska-Dietrich Jestem Certyfikowaną Edukatorką
Pozytywnej Dyscypliny, superwizorką w edukacji, interwentką kryzysową,
psychotraumatolożką, terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązanach. 

Pracuję w gabinecie z nastolatkami w kryzysie, głównie w kryzysie presuicydalnym i
suicydalnym, samouszkadzającymi się oraz w związku z doświadczonymi
traumami. Obecnie jestem także w trakcie studiów podyplomowych
"Suicydologia- teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu profilaktyki samobójstw". 

SZKOLENIA DLA 
RADY PEDAGOGICZNEJ



SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

ZASADY

dzień przed szkoleniem osoba zgłaszająca
otrzymuje link do logowania (ZOOM) i do
niej należy rozesłanie linku do nauczycieli. 
stabilne łącze internetowe, dostęp do
komputerów lub innych urządzeń
przygotowanie listy obecności i przesłanie
prowadzącej po zakończeniu szkolenia

Po stronie szkoły:

Warunki prowadzenia szkolenia
Liczebność grupy do 99 osób
Szkolenie - 2, 4 lub 6 godzinne (godziny dydaktyczne)
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy_ki otrzymają zaświadczenia w formie pdf.

Cena szkolenia
Szkolenie online 2 godziny dydaktyczne - 950 zł
Szkolenie online 4 godziny dydaktyczne - 1550 zł
Szkolenie online 6 godzin dydaktycznych- 1850 zł
Cena szkolenia stacjonarnego ustalana indywidualnie.



TEMATY
SZKOLEŃ

Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży
specyfika okresu dorastania, a kryzysy emocjonalne.
sygnały ostrzegawcze
a gdy już wiem... Jak rozmawiać?
profilaktyka zachowań samobójczych

okres adolescencji-skala zachowań
autodestrukcyjnych
samouszkodzenia. Co możemy zrobić?
postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań
autodestrukcyjnych.

kryzys- definicja i dynamika
Komunikowanie się w pomaganiu.
modele interwencji kryzysowej.

definicja samouszkodzeń
funkcje samouszkodzeń
jak rozmawiać z nastolatkiem dokonującym
samouszkodzeń?
współpraca z rodzicami i profilaktyka

Zachowania autodestrukcyjne nastolatków

Interwencja kryzysowa w szkole

Samouszkodzenia. Czy napewno to moda?



TEMATY
SZKOLEŃ

Szkoła bezpieczna emocjonalnie

Rodzina i szkoła jako czynniki warunkujące zdrowie
psychiczne.
budowanie relacji z uczniem i z samym sobą
działania profilakatyczne szkoły

dzieci i młodzież w kryzysie emocjonalnym- skala
zjawiska
depresja a zachowania autodestrukcyjne
sygnały ostrzegawcze
pierwsza pomoc emocjonalna- rozpoznanie, kontakt
wsparcie, współpraca

depresja i jej wpływ na funkcjonowanie ucznia
objawy depresji- na co zwrócić uwagę?
jak wspierać u cznia z depresją?
współpraca z rodziną

co to jest poczucie własnej wartości?
chwalić, czy nie chwalić? Oto jest pytanie?
podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a
budowanie poczucia własnej wartości.

Pierwsza pomoc emocjonalna

Depresja. Jak wspierać dziecko z depresją?

Jak budować poczucie własnej wartości u uczniów? 



TEMATY
SZKOLEŃ

Szkoła wobec zachowań samobójczych.

przyczyny zachowań samobójczych
sygnały ostrzegawcze
interwencja kryzysowa w szkole
postwencja

dlaczego uczniowie źle się zachowują? Co się kryje za
takimi zachowaniami?
jak działamy w stresie?
co to jest potrzeba przynależności i znaczenia?
jak reagować na trudne zachowania uczniów? Jak nie
dać się sprowokować?

6 sposobów na dyscyplinę w klasie
kary i nagrody-skutki krótko i długoterminowe
konsekwencje logiczne i naturalne
koncentracja na rozwiązaniach
motywowanie uczniów do nauki

co to jest podejście skoncentrowane na
rozwiązaniach?
jak rozmawiać z uczniem i rodzicem- narzędzia i
techniki PSR
jak pracować na mocnych stronach ucznia?

Trudne zachowania uczniów.

Jak motywować bez kar i nagród?

Szkoła skoncentrowana na rozwiązaniach



KONTAKT
Lubię ludzi... lubię ludzi i mam ogromną wiarę w to, że każdy chce być dobry. Moją
wielką pasją jest towarzyszenie innym w zmianie, w osiąganiu kolejnych celów, a
czasami także w cofaniu się o kilka kroków, tylko po to, by ruszyć do przodu.
Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dla mnie otworzeniem się kolejnych
drzwi, każdy spotkany na mojej drodze człowiek to kolejne doświadczenie. 
Doświadczenie, doświadczanie... to słowa klucze w mojej pracy. Tak właśnie
pracuje. Tak projektuje szklenia, abyście mogli doświadczać, poczuć, zrozumieć. W
pracy indywidualnej przede wszystkim słucham i kroczę z Wami taką ścieżką, jaką
sami wybierzecie. 

Zapraszam do kontaktu

501.676.427

biuro@sztukarelacji.com

www.sztukarelacji.com

www.pracowniapomocy.com


