Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku
zaprasza
dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
psychologów, terapeutów
na konferencję pt.

Dziecko – nauczyciel – rodzic. Przestrzeń dialogu. O inteligencji emocjonalnej
i budowaniu dobrych relacji w szkole,
która odbędzie się dnia 24 września (wtorek) 2019 r. w auli MSCDN Wydział w Płocku,
przy ul. Gałczyńskiego 26.
Jak mówić o wzajemnych oczekiwaniach, ustalać zasady współpracy i możliwości realizacji
działań z dbałością nauczycieli o własne granice w kontaktach z rodzicami przy jednoczesnym
poszanowaniu praw i granic drugiej strony?
Dialog szkoły i rodziców to sprawa niezwykle istotna, a efektywna współpraca jest możliwa,
jeśli obydwie strony wiedzą, na co się umówiły. Współpraca rodziców z nauczycielami oparta
na dobrych relacjach, wzajemnym szacunku, komunikacji i zaangażowaniu obu stron daje
uczniom poczucie bezpieczeństwa, sprzyja ich właściwemu rozwojowi i pozwala efektywniej
rozwiązywać w szkole sytuacje trudne.
Elektroniczny formularz zgłoszenia na konferencję dostępny poniżej:
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Koszt udziału w konferencji: 30 zł. Wpłaty należy uiszczać do dnia 19 września br.
Konto bankowe: 09 1020 1026 0000 1902 0232 8037
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Konferencja, na mocy zawartych porozumień, jest bezpłatna dla nauczycieli
ze szkół/placówek: Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w
Płocku, Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół Specjalnych
w Goślicach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku.

Program konferencji:
11.30 - 11.55 Rejestracja;
11.55 - 12.00 Rozpoczęcie konferencji;
12.00 - 13.00 Rodzice w szkole - dialog bez walki – Aneta Adamkowska;
13.00 - 13.45 Porozumienie bez przemocy i kompetencje relacyjne w kontaktach nauczyciel –
rodzic – dr Beata Hołtyń, Piotr Hołtyń;
13.45 - 14.30 Rodzicielstwo bliskości – o więzi z dzieckiem, która procentuje w jego dorosłym
życiu – Anna Dziewulska
Serwis kawowy dostępny przed rozpoczęciem konferencji i po jej zakończeniu.
Kontakt: Hanna Drzewiecka-Krawczyk, tel. (24) 366 53 66, wew. 119, e-mail:
hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl
Prelegenci:
dr Beata Hołtyń: doktor psychologii, adiunkt na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, wykładowca, naukowiec, trener. Certyfikowany trener Porozumienia bez
Przemocy. Zajmuje się life coachingiem w duchu NVC (porozumienia bez przemocy),
psychologią wychowawczą, terapią rodzin. Autorka książki „Małżeństwo i wsparcie”. Jej pasją
jest przygotowywanie ludzi do tzw. „trudnych rozmów” oraz odnajdywanie kontaktu tam,
gdzie został on zerwany.
Piotr Hołtyń: certyfikowany trener Porozumienia bez Przemocy, inżynier, wiele lat pracował
w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi warsztaty z NVC, zajmuje się life coachingiem
w duchu NVC oraz mediacjami. Jest zainteresowany wspieraniem relacji i implementacją NVC
w instytucjach i organizacjach. Autor kilku artykułów naukowych, prezentował zagadnienia
związane z porozumieniem bez przemocy na międzynarodowych konferencjach.
Aneta Adamkowska: dyplomowany psychoterapeuta, psycholog, pracuje w nurcie
psychodynamicznym, integracyjnym. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami i grupami,
prowadzi grupy wsparcia.
Anna Dziewulska: psycholog, terapeuta I stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
absolwentka cyklu szkoleń: Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów. Prowadzi warsztaty
dla rodziców, nauczycieli, grupę wsparcia dla mam. Pracuje w duchu Rodzicielstwa Bliskości.

