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O nas

Odwielu lat dzielimy się naszymi doświadczeniami organizując seminaria i konferencje
dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół w ścisłej współpracy z samorządami.

Nasz najnowszy projekt systemowych szkoleń dla nauczycieli – Profilaktyczny
Bank Dobrych Praktyk – dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, wdrażamy obecnie w licznych szkołach w całej Polsce.

W swojej pracy integrujemy i wdrażamy narzędzia nowoczesnej profilaktyki pozytyw-
nej w wychowawczą pracę szkoły. A przestrzenią, w której poszukujemy w sposób
szczególny punktów wspólnych profilaktyki i wychowania są wyzwania jakie dla roz-
woju dziecka stanowi nowa cyfrowa i multimodalna rzeczywistość: z ogółem szans
i zagrożeń, jak również niezwykłych perspektyw i możliwości, jakie współczesność
z sobą niesie.

20
13

Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych

zespołów trenerów w Polsce. Wspieramy szko-

ły: dzieci, nauczycieli i rodziców od 2001 r.

Jako jedna z pierwszych organizacji
uzyskaliśmy wspólną rekomendację
PARPA, KBPN, IPiN, ORE a nasz Pro-
gram Profilaktyczno-Wychowawczy
Epsilon trafił do systemu rekomenda-
cyjnego
www.programyrekomendowane.pl

Uzyskaliśmy rekomendacje PARPA,
KBPN, IPiN, ORE dla drugiego nasze-
go programu: Profilaktyczny Bank
Dobrych Praktyk.20
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Jak
pracujemy
On-line

1 WDROŻENIA NARZĘDZI
SZKOŁA ON-LINE
• Prowadzimy szkolenia on-line dla nauczycieli
w zakresie wdrożenia i korzystania
z podstawowych darmowych narzędzi realizacji
lekcji on-line.

• Prowadzimy szkolenia on-line dla dyrektorów
szkół w zakresie korzystania z darmowych
platform (w szczgólności webex.com)
umożliwiających spotkań Rady Pedagogicznej on-
line.

2 SZKOLENIA I SEMINARIA DLA
NAUCZYCIEL I ORAZ
DYREKTORÓW
KOSZT: 960 ZŁ (GRUPA DO 30 OSÓB)

Prowadzimy szkolenia on-line z zakresu:

• Znaczenie klimatu szkoły w profilaktyce zachowań
problemowych uczniów

• Zagrożenia wieku dorastania – obraz własnego ciała
i zachowania autodestrukcyjne

• Rodzic i nauczyciel – jak stworzyć autentyczną
relację współpracy

• Współczesny świat dziecka jako istotny faktor
działań i zachowań jakie podejmuje

• Współczesny świat nastolatka jako istotny faktor
działań i zachowań jakie podejmuje

Organizujemy seminaria i konferencje on-line w oparciu
struktury wypracowane w ramach projektu
realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zakresie „Znaczenie klimatu szkoły
w profilaktyce zachowań problemowych dzieci
i młodzieży”.

3 PROFILAKTYKA POZYTYWNA
I WZMACNIANIE WIĘZ I ZE SZKOŁĄ
• Prowadzimy szkolenia on-line z zakresu wdrażania
i korzystania z darmowej platformy classdojo.com
umożliwiającej aktywne budowanie więzi pomiędzy szkołą
i nauczycielami a uczniami i rodzicami.

4 JAK PRACUJEMY
• W pracy on-line wykorzystujemy
platformę webinarową umożliwiającą
interaktywne współdziałanie z grupą.

• Pracując zarówno z mniejszymi jak
i z większymi grupami korzystamy
z dynamicznych prezentacji
multimedialnych, technik aktywizujących
grupę umożliwiających pełną interakcję
i kooperację z uczestnikami.

• Szkolenia on-line realizują dwuosobowe
zespoły trenerskie (pracujące na co dzień
stacjonarnie), co zwiększa dynamikę
pracy.

• Nasze seminaria i konferencje on-line
prowadzą ci sami prelegenci, którzy
występują na konferencjach
stacjonarnych.

• W przypadku wdrażania narzędzi pracy
on-line dla nauczycieli i dyrektorów, poza
szkoleniami oferujemy indywidualne oraz
małogrupowe konsultacje, zarówno
on-line jak i w szkole.
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DZIAŁANIA PROGRAMU OBEJMUJĄ
KOMPLEKSOWY CAŁOROCZNY CYKL

SZKOLENIOWY DLAWYCHOWAWCÓW KLAS.
WYCHOWAWCY UZYSKUJĄ KOMPETENCJE

W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE
Z PROBLEMAMI AGRESJI I PRZEMOCY

W GRUPACH KLASOWYCH.
OBSZERNA CZĘŚĆ PROGRAMU

MOŻE BYĆ REALIZOWANA
W FORMIE ON-LINE

REKOMENDACJE:
PARPA, KBPN, IPiN, ORE

(www.programyrekomendowane.pl)

profilaktyka selektywna (w zakresie

zapobiegania przemocy w grupach klasowych).

ODBIORCY
POŚREDNI:
Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej przejawiający lub
zagrożeni zachowaniami ryzykownymi (m.in. przemoc
i agresja).

OBSZARY PRACY:
Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli

Doskonalenie kompetencji wychowawców w pracy z rodzicami

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w grupach klasowych

KORZYŚCI DLA DZIEC I

uczestnictwo w grupie w której w sposób jawny
i życzliwy pracuje się nad zachowaniami problemowymi

przynależność do grupy funkcjonującej w oparciu
o zasady wzajemnego szacunku i tolerancji

minimalizacja rozmiarów zjawiska agresji rówieśniczej
w grupie klasowej

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

kompleksowe i całościowe przygotowanie nauczycieli do pracy
z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne
i problemowe

zaopatrzenie nauczycieli w zestaw prostych i skutecznych
narzędzi pracy wychowawczej („rytuały grupowe”)

szczegółowe poznanie etiologii zachowań problemowych
i agresywnych oraz sposobów im przeciwdziałania

każdy wychowawca tworzy i wdraża przy wsparciu realizatora
szczegółową „strategię pracy z dzieckiem agresywnym”

profilaktyczny
Bank dobrych

praktyk
On-line

ODBIORCY
BEZPOŚREDNI:
Wychowawcy kl. 1-8 szkoły podstawowej.

profilaktyczny
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profilaktyczny
Bank dobrych

praktyk
On-line

schemat
realizacji

Uczestniczący w programie
wychowawcy pracują
w stałej, 16 osobowej
grupie szkoleniowej

Każdywychowawca otrzymuje
podręcznik realizatora

oraz komplet scenariuszy do
wykorzystaniaw pracy

z grupa klasową

Każdywychowawca uczestniczy
wdodatkowych konsultacjach

i superwizji on-line

KONFERENCJA
INAUGURACYJNA:

„Profilaktyka pozytywna
w praktyce pracy szkoły”

Wdrażanie kompetencji nabywanych w trakcie
programu wspierane jest przez trenerów dzięki
cyklicznym spotkaniom z grupą uczestników.

Warsztaty realizują doświadczeni, certyfikowa-
ni trenerzy (pedagog i psycholog) pracujący na
co dzień zarówno z nauczycielami jak i z grupa-
mi wymagającymi wychowawczo.

zł

Koszty: Realizacja projektu dla miasta/
gminy w zależności od organizacji pracy
zawiera się w kwocie od 26 tys zł.
Oznacza to koszt udziału jednego
wychowawcy w całorocznym systemie
szkoleń od 1500 zł.

Więcej informacji: www.epsilon.org.pl

Cykl 8 szkoleń dla
nauczycieli

Zapobieganie zachowaniom
problemowymw klasie

Dwudniowa sesja
szkoleniowa

dla nauczycieli
Akademia Skutecznej
Pracy z Rodzicem

ON-LINE

W konferencji inaugurującej
biorą udział dyrektorzy

i pedagodzy szkolni
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I dyrektorów

ON-LINE
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4 SZKOLENIA
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MODUŁ I On-line
Dwudniowa konferencja
szkoleniowa dla dyrektorów
i pedagogów szkół pn.
„Profilaktyka pozytywna
w praktyce pracy szkoły”

WYKŁAD:

„Pozytywna profilaktyka

– wzmacnianie czynników

chroniących uczniów”.

WYKŁAD:

„Szanse i zagrożenia współczesności

– wyzwania dla rozwoju młodzieży

a profilaktyka pozytywna”.

WYKŁAD:

„Profilaktyczny Bank Dobrych

Praktyk”

– proste i skuteczne działania

w praktyce pracy wychowawcy”.

SZKOLENIE:

"Odkryć i wzmocnić własne zasoby

– kompetencje kluczowe w pracy

pedagoga szkolnego".

SZKOLENIE:

„Praca indywidualna z uczniem

agresywnym”.

MODUŁ I I On-line
Cykl 8 szkoleń dla wychowawców

SZKOLENIE 1:

„Integracja i akceptacja grupy jako

fundament tworzenia pozytywnego

środowiska szkolnego”.

SZKOLENIE 2:

„Jak być dobrym wychowawcą

– zasoby i kompetencje w pracy

z grupą.”

SZKOLENIE 3:

„Psychologia tworzenia i rozwoju

zespołu, cechy grupy, przyczyny

odrzucenia członków grupy”

SZKOLENIE 4:

„Uczeń agresywny – etiologia,

systemowe podejście do problemu

dziecka agresywnego”.

SZKOLENIE 5:

„Praca z uczniem agresywnym

zagrożonym odrzuceniem

– konstruktywne reakcje,

budowanie relacji”.

SZKOLENIE 6:

„Praca z uczniem agresywnym

zagrożonym odrzuceniem

– wzmacnianie umiejętności

społecznych i szkolnych”.

SZKOLENIE 7:

„Tworzenie planu pracy

wychowawczej ukierunkowanej na

przeciwdziałanie odrzuceniu dzieci”.

SZKOLENIE 8:

„Analiza wprowadzonego planu

pracy wychowawczej

i podsumowanie programu”.

MODUŁ I I I On-line
Akademia Skutecznej Pracy
z Rodzicem

Dwudniowy wyjazd szkoleniowy

SZKOLENIE 1:

„Prowadzenie grupowych spotkań

z rodzicami – tworzenie atmosfery

zachęcającej do współpracy”.

SZKOLENIE 2:

„Spotkanie z rodzicem – budowanie

pozytywnego kontaktu, praca z tzw.

wymagającym rodzicem”.

5
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TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W SYSTEMIE ON-L INE :

• Znaczenie klimatu szkoły w profilaktyce zachowań problemowych uczniów

• Zagrożenia wieku dorastania – obraz własnego ciała i zachowania autodestrukcyjne

• Rodzic i nauczyciel – jak stworzyć autentyczną relację współpracy

• Współczesny świat dziecka jako istotny faktor jego działań i zachowań

• Współczesny świat nastolatka jako istotny faktor jego działań i zachowań

W pracy on-line wykorzystujemy
platformę webinarową umożliwiającą
interaktywne współdziałanie z grupą.

Pracując zarówno z mniejszymi jak
i z większymi grupami korzystamy
z dynamicznych prezentacji
multimedialnych, technik aktywizujących
grupę umożliwiających pełną interakcję
i kooperację z uczestnikami.

Szkolenia on-line realizują dwuosobowe
zespoły trenerskie (pracujące na co dzień
stacjonarnie), co zwiększa dynamikę
pracy.

Nasze seminaria i konferencje on-line
prowadzą ci sami prelegenci, którzy
występują na konferencjach
stacjonarnych.

W przypadku wdrażania narzędzi pracy
on-line dla nauczycieli i dyrektorów, poza
szkoleniami oferujemy indywidualne oraz
małogrupowe konsultacje, zarówno on-
line jak i w szkole.

Koszty szkoleń: 960 zł dla jednej grupy
(do 30 osób)
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ZNACZENIE KL IMATU SZKOŁY
W PROFILAKTYCE ZACHOWAŃ
PROBLEMOWYCH UCZNIÓW

Cel główny szkolenia:
Wzrost kompetencji w zakresie budowania pozytywnego klimatu w szkole

Cele szczegółowe:
Kształtowanie świadomości w zakresie realizacji skutecznych działań profilaktyczno-wychowawczych w oparciu
o założenia profilaktyki pozytywnej.

Poszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia czynników wpływających na klimat szkoły oraz jego znaczenia
w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Zapoznanie się z możliwymi do wprowadzenia działaniami, budującymi i wzmacniającymi pozytywny klimat szkoły.

Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydaktyczne

Zakres szkolenia:
• Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy na temat skutecznej profilaktyki.

• Przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu klimatu szkoły na funkcjonowanie środowiska szkolnego.

• Przedstawienie obszarów funkcjonowania szkoły, które wpływają na postrzeganie klimatu szkoły.

• Przedstawienie działań mających na celu kształtowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Prócz materiałów dydaktycznych uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Zestaw dobrych praktyk oraz narzędzi kształtujących pozytywny klimat szkoły.
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ZAGROŻENIA WIEKU DORASTANIA
– OBRAZ WŁASNEGO CIAŁA
I ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE

Cel główny szkolenia:
Wzrost kompetencji w zakresie właściwego rozumienia i reagowania na zachowania trudne młodzieży w wieku
adolescencji.

Cele szczegółowe:
Poszerzenie wiedzy związanej z zależnościami i współzależnościami występowania zachowań autodestrukcyjnych
wśród młodzieży.

Poznanie istoty znaczenia obrazu własnego ciała w okresie dorastania oraz jego wpływu na podejmowane działania.

Wzrost umiejętności właściwego reagowania na zaobserwowane problemy oraz konstruktywnej pracy z uczniami
doświadczającymi tych trudności.

Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydaktyczne

Zakres szkolenia:
• Przedstawienie zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, w tym z zachowaniami autodestrukcyjnymi i obrazem

własnego ciała.

• Wyjaśnienie przyczyn pojawiania się trudności oraz skutków, jakie mogą powodować.

• Dostarczenie wiedzy dotyczącej pracy z uczniami doświadczającymi trudności związanych z wiekiem adolescencji.

Prócz materiałów dydaktycznych uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Zestawienie najistotniejszych zasad związanych z pracą z uczniami podejmującym zachowania autodestrukcyjne

lub negatywnym obrazem własnego ciała.
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RODZIC I NAUCZYCIEL
– JAK STWORZYĆ AUTENTYCZNĄ
RELACJĘ WSPÓŁPRACY

Cel główny szkolenia:
Wzrost kompetencji w zakresie budowania konstruktywnej relacji i współpracy wychowawcy z rodzicami.

Cele szczegółowe:
Wzrost umiejętności komunikacyjnych wpływających na budowanie dobrych relacji z rodzicem.

Nabycie wiedzy związanej z diagnoza typów rodziców, przyczyn zachowań trudnych oraz potrzeb, z jakimi rodzice
przychodzą do szkoły.

Poszerzenie kompetencji związanych z zasadami prowadzenia rozmów indywidulanych oraz spotkań grupowych
z rodzicami.

Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydaktyczne

Zakres szkolenia:
• Przedstawienie reguł komunikacyjnych, które pozytywnie wpływają na kontakt nauczyciela z rodzicem.

• Zapoznanie się z typami rodziców i sposobami pracy z nimi.

• Zrozumienie obaw i oczekiwań, które często kryją się za zachowaniami rodziców.

• Poznanie właściwych sposobów reagowania na trudne zachowania ze strony rodzica.

Prócz materiałów dydaktycznych uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Listę typów rodziców, charakterystyki ich zachowań i właściwego postępowania w kontakcie z nimi.
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WSPÓŁCZESNY ŚWIAT DZIECKA
JAKO ISTOTNY FAKTOR DZIAŁAŃ
I ZACHOWAŃ JAKIE PODEJMUJE

Cel główny szkolenia:
Wzrost kompetencji w zakresie rozumienia rzeczywistości dziecka oraz jej wpływu na zachowania i podejmowane
działania.

Cele szczegółowe:
Zapoznanie się z istotą i elementami wpływu środowiska dziecka na jego funkcjonowanie.

Poszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia zagrożeń współczesności jako czynnika wpływającego na zachowania
dziecka.

Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb współczesnego dziecka i właściwego odpowiadania na nie.

Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydaktyczne

Zakres szkolenia:
• Przedstawienie różnych obszarów rzeczywistości (m.in. świat gier komputerowych i internetu, samotności, pustki,

braku rówieśników) i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka.

• Przedstawienie wpływu poszczególnych elementów i cech współczesnego świata dziecka na funkcjonowanie
uczniów i zespołów klasowych.

• Poznanie i zaznaczenie roli osób dorosłych w odpowiadaniu na rzeczywiste potrzeby dzieci.

Prócz materiałów dydaktycznych uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Materiały zawierające kompendium nt. współcześnych gier komputerowych, seriali, portali internetowych.
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WSPÓŁCZESNY ŚWIAT NASTOLATKA
JAKO ISTOTNY FAKTOR DZIAŁAŃ
I ZACHOWAŃ JAKIE PODEJMUJE

Cel główny szkolenia:
Wzrost kompetencji w zakresie rozumienia rzeczywistości nastolatka oraz jej wpływu na jego zachowania
i podejmowane działania.

Cele szczegółowe:
Kształtowanie świadomości znaczenia charakteru środowiska na funkcjonowanie nastolatka.

Poszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia zagrożeń współczesności jako czynnika wpływającego na zachowania
nastolatka.

Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb współczesnego nastolatka i właściwego odpowiadania na nie.

Czas trwania szkolenia: 3godz. dydaktyczne

Zakres szkolenia:
• Przedstawienie różnych obszarów rzeczywistości (m.in. świat gier komputerowych i internetu, samotności, pustki,

braku rówieśników) i ich wpływu na funkcjonowanie nastolatka.

• Przedstawienie wpływu poszczególnych elementów i cech współczesnego świata dziecka na funkcjonowanie
uczniów i zespołów klasowych.

• Poznanie i zaznaczenie roli osób dorosłych w odpowiadaniu na rzeczywiste potrzeby nastolatka.

Prócz materiałów dydaktycznych uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Materiały zawierające kompendium nt. współcześnych gier komputerowych, seriali, portali internetowych.

narzędzia
Do pracy zdalnej
Dla nauczycieli
Wychowawców
dyrektorów
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DLA NAUCZYCIEL I

Szkolenie on-line:
Praktyczne wdrożenie Rady

Pedagogicznej do efektywnej,
interaktywnej pracy zdalnej

w środowisku szkolnym.

Organizacja:
Szkolenie webinarowe on-line

Czas trwania:
3 godz. dydaktyczne

Koszt:
960 zł (grupa do 30 osób)Cel szkolenia:

Skuteczne wdrożenie spójnego i efektywnego
systemu pracy on-line w szkole.

DYDAKTYKA
I PRACEDOMOWE

Wszechstronne zapoznanie i wdrożenie
ogółu nauczycieli do pracy z platformą
Google Classroom. Zapoznanie z platfor-
mami oferującymi możliwości tworzenia
i przekazywania uczniom zadań z różnych
dziedzin: quizizz.com, quizlet.com/pl,
szaloneliczby.pl, learningapps.org. Zapo-
znanie z użyciem komunikatorów Mes-
senger i WhatsApp jako awaryjnej opcji
komunikowania się z uczniami.

INTERAKTYWNE
WYCHOWANIE

Nabycie przez ogół nauczycieli szkoły
umiejętności biegłego korzystania
z platformy Zoom umożliwiającej pracę
wychowawczą i dydaktyczną z grupą
w oparciu o pełną interakcję (kontakt
audio-video z grupą
w czasie rzeczywistym).

NOWAROLA
NAUCZYCIELA

Adaptacja nauczycieli do wymagań roli,
jaką niesie z sobą praca zdalna:
lidera i koordynatora pracy zespołu
klasowego, odpowiedzialnego za
utrzymanie relacji grupowych oraz
wsparcie indywidualne.

MATERIAŁY
SZKOLENIOWE

Uczestnicy szkolenia otrzymają
wyczerpujące instrukcje korzystania
z poznanych platform i narzędzi
a dodatkowo dostęp do zapisu
całego webinaru off-line.
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DLA WYCHOWAWCÓW

Szkolenie on-line:
Wdrożenie i korzystanie z darmowej platformy

classdojo.com umożliwiającej aktywne budowanie więzi
pomiędzy szkołą i wychowawcami a uczniami i rodzicami.

Czas trwania szkolenia:
3 godz. dydaktyczne

Koszt:
960 zł (grupa do 30 osób)

Cel główny szkolenia:
Wdrożenie stosowania w pracy wychowawczej
z klasą i z rodzicami platformyclassdojo.com
wspierającej aktywne budowanie więzi pomiędzy
szkołą i wychowawcami a uczniami i rodzicami.

Cele szczegółowe:
Poszerzenie działań wychowawców w zakresie
profilaktyczno-wychowawczym w oparciu
o założenia profilaktyki pozytywnej.

Zapoznanie się z możliwymi do wprowadzenia
działaniami, budującymi i wzmacniającymi
pozytywny klimat szkoły.

Uzyskanie przez nauczycieli kompetencji pracy
w oparciu o bezpłatną platformę classdojo.com

Zakres:
• Przedstawienie obszarów funkcjonowania grupy

klasowej, które wpływają na postrzeganie klimatu
klasy przez uczniów i rodziców.

• Przedstawienie działań mających na celu
kształtowanie pozytywnego klimatu klasy.

• Wszechstronne zapoznanie się z bezpłatną
platformą classdojo.com
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DLA DYREKTORÓW

Szkolenie on-line:
Dyrektor jako lider szkoły on-line.

Organizacja:
Cykl systematycznych

szkoleń webinarowych on-line

Czas trwania pojedynczego szkolenia:

3 godz. dydaktyczne

Koszt:
260 zł / osoba

Zapisy:
wyłącznie przez stronę www.epsilon.org.pl/wydarzenia/dyrektorzy

Cel szkolenia:
Wzmocnienie roli i rangi dyrektora jako organizatora i koordynatora
pracy zdalnej nauczycieli z uczniami a także z rodzicami.

Wzmocnienie dyrektora w wyzwaniach zarządzania i wspierania
zespołu nauczycieli on-line.

Aktywna wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami w zakresie
zdalnego zarządzani szkołą.

Zakres:

Organizacja oraz wdrażanie
skoordynowanego systemu
pracy dydaktycznej
i wychowawczej placówki
on-line.

Wdrażanie systemu wsparcia
dla dzieci w kryzysach oraz
procedur współpracy
z rodzicami w sytuacji pracy
zdalnej szkoły.

Organizacja współpracy nauczycieli,
budowa wzajemnego wsparcia
w zespole a także organizacja Rad
Pedagogicznych z wykorzystaniem
interaktywnej platformy
wideokonferencyjnej. szkoły.


