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Tematyka prezentacji 

1. Oferta szkoleniowa ORE dla pracowników MOW/MOS 

2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników 

MOW/MOS 

3. Oferta szkoleniowa WRS 

4. Pozostałe formy działalności WRS zaplanowane na 

r.szk.2018/2019 

 



 

 Wybrana oferta szkoleniowa 
ORE 

dla pracowników MOW  



 

 

www.szkolenia.ore.edu.pl 



E-kursy Wydziału Wychowania i Profilaktyki 

Temat 
Planowany 

termin 

Profilaktyka uzależnień behawioralnych z 

uwzględnieniem tzw. e-uzależnień 
Lipiec 2019 

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej -  rola 

świadka   
Maj 2019 

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej „Metoda 

Wspólnej Sprawy” 
Marzec 2019 

Promocja i ochrona zdrowia psychicznego 
październik 2018, 

II/III kw. 2019 



Działania Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 

Nazwa Kontakt 

Szkoły Odkrywców Talentów (SOT) 
Wioletta 

Jaskólska 

Bank Dobrych Praktyk 
Jolanta Rafał-

Łuniewska 

Wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych 
Lista na stronie 

WSPE ORE 



Szkolenia organizowane przez inne wydziały ORE 

Temat 
Planowany 

termin 
Forma Organizatorzy 

Edukacja prawna. 

Mediacje 

rówieśnicze i szkolne 

I semestr 

2018/2019 

Szkolenie 

stacjonarne 

  

WRKSO 

Wydział Rozwoju 

Kompetencji 

Społecznych i 

Obywatelskich 

Organizacja 

kształcenia 

zawodowego i 

ustawicznego 

Termin w 

uzgodnieniu 

 

 

Szkolenie 

blended 

  

  

WERP 

Wydział Edukacji dla 

Rynku Pracy 



 

 Oferta szkoleniowa WRS 
dla pracowników 

MOW/MOS 



 

 Oferta szkoleniowa WRS 
dla pracowników MOW/MOS  

 
oparta jest o analizę potrzeb szkoleniowych 

uczestników dotychczasowych form 
doskonalenia zawodowego 



Potrzeby szkoleniowe odbiorców 

 

Analizie poddano ankiety ewaluacyjne 
uczestników 10 szkoleń zrealizowanych przez 

WRS w okresie  

od kwietnia 2017  

do kwietnia 2018 

 



Potrzeby szkoleniowe odbiorców 

Dialog motywujący 

Nowoczesne metody pracy resocjalizacyjnej 

Praca z wychowankiem uzależnionym 

Trening zastępowania agresji, praca z wychowankiem agresywnym 

Samookaleczenia, samobójstwa. 

Zaburzenia emocji i zachowania dzieci i młodzieży 

Wypalenie zawodowe, superwizja w pracy resocjalizacyjnej 

Interwencja kryzysowa 

Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego młodzieży 

Mediacje 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

Diagnoza pedagogiczna w warunkach placówki resocjalizacyjnej 

Doradztwo zawodowe 

Tutoring 

Przepisy prawa 

        Ewaluacja programu profilaktycznego  



Szkolenia WRS zaplanowane na rok 2018/2019 

Temat 
Planowany 

termin 
Forma 

Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w 

MOW/MOS – planowanie, udzielanie i ocena efektów 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

17 września 

- 15 

października 

e-

learning 

Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec 

wychowanków MOW/MOS zażywających środki 

psychoaktywne 

1 -3 

października 

stacjona

rne 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z aktywizacją 

społeczną dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w 

MOW i MOS 

17 – 19 

października 

stacjona

rne 



Szkolenia WRS zaplanowane na rok 2018/2019 

Temat 
Planowany 

termin 
Forma 

Praca nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i 

tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży 

21-23 
listopada 

2018 
 

26-28 
listopada 

2018 
 

Stacjo-

narne 

Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW/MOS 

listopad – 

grudzień 

2018 

Stacjo-

narne 

Rozwój zawodowy kadry MOW i MOS: budowanie 

zespołu, superwizja pracy, organizacja doskonalenia w 

oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych zespołu 

grudzień 

2018 

Konfe-

rencja 



Szkolenia WRS zaplanowane na rok 2018/2019 

Temat 
Planowany 

termin 
Forma 

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży 
styczeń – 

maj 
blended 

Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w 

zakresie skutecznych działań profilaktycznych 

styczeń – 

czerwiec 
blended 

Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji 
marzec - 

czerwiec 

stacjona

rne 

Dialog motywujący jako efektywna metoda 

wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej  

(III etap dla uczestników poprzednich edycji) 

marzec - 

kwiecień 

stacjona

rne 



Szkolenia WRS zaplanowane na rok 2018/2019 

Temat 
Planowany 

termin 
Forma 

Metody twórczej resocjalizacji w praktyce 
marzec – 

czerwiec  

stacjona

rne 

 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród 

adolescentów 

 

kwiecień - 

maj 

stacjona

rne 

 

Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży 

niedostosowanej społecznie 

 

maj - 

czerwiec 

konferen

cja 



Pozostałe formy działalności WRS zaplanowane na 2018/2019 

• Wychowankowie MOW/MOS są aktywni – upowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych i 
socjoterapeutycznych (ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania 
kompetencji cyfrowych oraz bezpiecznego korzystania z zasobów 
dostępnych w sieci) 
 

• Konsultacje z pracownikami nadzoru pedagogicznego w sprawie 
możliwości wykorzystania narzędzia do monitorowania standardów 
MOW/MOS 
 

• Raport Obraz funkcjonowania MOW/MOS na podstawie danych z form 
nadzoru przeprowadzonych przez kuratoria oświaty w latach 2017-2018 
 

• Raport Działania realizowane w MOW z zakresu profilaktyki problemów 
zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2016-2020 

 

 

 

 



 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych 
ogłoszeń na stronie 

 www.szkolenia.ore.edu.pl 

 
 

 

 
 



www.ore.edu.pl 

www.systemkierowania.ore.edu.pl 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

ul. Polna 46a 

00-644 Warszawa 

 

systemkierowania@ore.edu.pl 

Dane kontaktowe 


