
 

 

Program warsztatów: ,,Zaburzenia związane z zachowaniem i problemy ze zdrowiem 

psychicznym jako współczesny problem w pracy wychowawczej  

i terapeutycznej w szkole’’ 
 

10.10.2019r. 

12:50 -13:00 Powitanie, zapoznanie z programem warsztatów. 
-mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

13:00 – 14:30 LODOŁAMACZ: zapoznanie z uczestnikami warsztatów: przedstawienie 

celów, przebiegu zajęć oraz zasad obowiązujących. Zwrócenie uwagi na 

potrzeby uczestników. 

14:30 – 15:15     Obiad  

15:15 – 16:45 Depresja u nastolatków i młodych dorosłych - istota zjawiska  

i diagnostyka na terenie szkoły. Procedury reagowania w trudnych 

sytuacjach - działania jakie należy podjąć wobec ucznia z zachowaniami 

samobójczymi.  

16:45– 17:00  Przerwa kawowa  

17:00 – 17:45 Samouszkodzenia i autoagresja u nastolatków - metody pracy nad 

konstruktywną regulacją emocji. Procedury reagowania, metody pracy 

nastawione na prawidłową regulację emocjonalną.  

17:45 – 19:30 Zapoznanie się  z dorobkiem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni  
i Tańca "Mazowsze" https://www.mazowsze.waw.pl/pl/o-nas  

19:30-20:30      Kolacja 
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Program warsztatów: ,,Zaburzenia związane z zachowaniem i problemy ze zdrowiem 

psychicznym jak współczesny problem w pracy wychowawczej  

i terapeutycznej w szkole’’ 
 
11.10.2019r. 

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 10:30 Wprowadzenie do Terapii Schematów J. Younga - diagnoza 

ograniczających schematów w pracy z uczniem sprawiającym problemy.  

10:30 – 11:45 Przerwa  

11:45 – 12:15 Terapia Schematów w praktyce: omówienie poszczególnych 

schematów oraz wyznaczenie kierunków pracy nad programem zmiany 

życia.  

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 

12.30 – 14.00 Praca z trybami w Terapii Schematów - informacje zwrotne, 

zakończenie szkolenie.  

14.15–15:00 Przerwa obiadowa 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów:  

mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

k.wszeborowska@kcer.pl 

tel. kom.: 609 661 154 

 

Miejsce zakwaterowania i realizacji warsztatów:  

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie 

ul. Świerkowa 2 

05-805 Otrębusy 

https://www.mazowsze.waw.pl/pl/kontakt/dane-teleadresowe/11,Dane-teleadresowe.html 
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Zagadnienia realizowane podczas warsztatów pt.  ,,Zaburzenia związane  

z zachowaniem i problemy ze zdrowiem psychicznym jak współczesny problem  

w pracy wychowawczej i terapeutycznej w szkole’’: 

 

 

1. Zaburzenia nastroju i depresja u nastolatków oraz młodych dorosłych. Rozpoznanie 

problemu oraz wczesna interwencja na terenie szkoły z uwzględnieniem zachowań i myśli o 

charakterze samobójczym. Uwzględnienie kwestii proceduralnych przy zagrożeniu aktem 

samobójczym. 

 

2. Samouszkodzenia i autoagresja - współczesne wyzwanie w pracy nad regulacją emocji  

u nastolatków i młodych dorosłych. Zapobieganie zjawisku zarażenia oraz wykorzystanie 

metod z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej i poznawczo-behawioralanej.  

 

3. Terapia schematów w praktyce - wykorzystanie narzędzi z zakresu terapii schematu w pracy 

z uczniem trudnym. Poznanie dysfunkcyjnych i ograniczających schematów funkcjonowania.  

 

4. Praca z trybami schematów - regulacja emocji u uczniów z zaburzeniami więzi  

oraz z zaburzeniami zachowania oraz problemami ze zdrowiem psychicznym.  
 

Marcin Miller - ukończył pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą  

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Od lipca 2013r. kieruje 

świetlicą opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin z dysfunkcjami  

w Barchowie. Prowadzi działania wychowawcze i terapeutyczne adresowana między innymi  

do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Pracuję także jako pedagog w szkole 

podstawowej, w której prowadzi zajęcia profilaktyczne.  Posiada certyfikat uprawniający  

do wykonywania zawodu socjoterapeuty. Jest autorem publikacji ,, Bezpieczne 

funkcjonowanie w mediach społecznościowych ze  szczególnym uwzględnieniem 

zaburzeniami sieciowymi grami komputerowymi’’ wydanej przez ORE.  

 

W latach 2015-2017 prowadził  działalność gospodarczą Marcin Miller bez kompleksów, 

która zajmowała się profilaktyką i edukacją. Obecnie jest prezesem zarządu 

w  BEZKOMPLEKSÓW Sp. z o.o.   http://bezkompleksow.org/ 

  

BEZKOMPLEKSÓW Sp. z o.o. zajmuję się profilaktyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Realizuje szkolenia, wykłady, warsztaty profilaktyczne z elementami psychoedukacji i zajęcia 

o charakterze edukacyjnym oraz rozwojowym. 

  

 
 


