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INFORMACJE O PRELEGENCIE

mgr Paweł Nowak
Mgr pedagogiki, ukończone 5-cio letnie, dzienne studia na Uniwersytecie Szczecińskim, dyplomowany nauczyciel
informatyki oraz absolwent pedagogiki leczniczej, posiadający wieloletnie doświadczenie podczas realizacji takich
szkoleń jak “Senior w sieci” czy szkolenia informatyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto
jest osobą pracującą na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, współautor książki „Wybrane
programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych” pod red. Łukasza Wirkusa, gdzie podejmował
zagadnienia związane z cyberprzemocą, autor i współautor programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i
młodzieży obejmujących zagadnienia prawne związane z użytkowaniem Internetu. Wraz z Zachodniopomorskim
Kuratorium Oświaty realizował innowacyjne projekty skierowane do uczniów zagrożonych cyberprzemocą w
ramach „Bezpieczna Szkoła”. Aktualnie realizuje szkolenia z zakresu „Rodzic w Sieci” w ramach Polski Cyfrowej –
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor i współautor scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących
zjawiska cyberprzemocy, promotor nowoczesnych metod pracy z młodzieżą. Ponadto pracował jako kierownik i
wychowawca w Sądowym Ośrodku Kuratorskim, jako nauczyciel i terapeuta na oddziałach psychiatrii dziecięcej i
onkologicznej, Prezes Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży gdzie jest pomysłodawcą innowacyjnych metod
pracy z młodzieżą trudną z wykorzystaniem symulatorów niemowląt „Baby Care RealityWorks ®”. Autor projektu
"Mobilna Pracownia Robotyki" której celem jest propagowanie tej dziedziny nauki wśród dzieci i młodzieży z
zaniedbanych środowisk wychowawczych.
W ostatnich latach brał udział wraz z uczniami goleniowskich szkół w tworzeniu spotów profilaktycznych
dotyczących dopalaczy i zjawiska zażywania środków psychoaktywnych, posiada uprawnienia do prowadzenia
specjalistycznych szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z
dysfunkcjami rozwojowymi i emocjonalnymi. Prowadzi szkolenia dla aplikantów na zawodowych kuratorów
sądowych z zakresu metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
OTWARTE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Temat:
NEGATYWNE ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W
INTERNECIE

01

Poruszane zagadnienia:

Symbol
Szkolenia

CYBERPRZEMOC, PORNOGRAFIA, PATOSTREAMING, CHILD
GROOMING, SEKSTING, PORTALE RANDKOWE, GRY ON-LINE, SYNDROM FOMO,
UZALEŻNIENIE, KONTROLA TREŚCI W INTERNECIE

Opis szkolenia:
Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz
pracowników instytucji pomocowych i rodziców. Podczas szkolenia
przedstawione są rodzaje aktywności młodych ludzi w internecie (Pinterest,
Instagram, Badoo, Snapchat, TIKTOK), zasady działania aplikacji telefonicznych,
zagrożenia ze strony internetu. Słuchacze zaznajomieni zostaną z negatywnym
zjawiskami internetowymi jak: “patostreamy”, cyberbulling, stalking, hejt,
nauczą się rozpoznawać objawy uzależnienia od internetu.

Sposób prezentacji:
WYKŁAD Z UŻYCIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ ORAZ VIDEO. AUTOR
WYKORZYSTUJE PRZYKŁADY Z JAKIMI SIE SPOTKAŁ W PRACY ZAWODOWEJ.
MOŻLIWOŚĆ POZNANIA "OD ŚRODKA" JAK WYGLĄDAJĄ
NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE PROGRAMY I PORTALE. ZE WZGLĘDU NA TREŚĆ TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH.

135 minut

790,00 brutto

czas trwania

koszt szkolenia

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
OTWARTE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Temat:
DEMORALIZACJA DZIECKA I DYSFUNKCJE
RODZINY W ŚWIETLE POSTĘPOWANIA SĄDU DLA
NIELETNICH I SĄDU RODZINNEGO

Poruszane zagadnienia:

02

Symbol
Szkolenia

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, demoralizacja, czyn karalny,
konsekwencje prawne, obowiązki dziecka i rodzica, ingerencja sądu w rodzinę,
postępowanie w przypadku zaburzeń psychicznych i zachowania u dziecka

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia poruszane są kwestie czynów karalnych i zachowań związanych z
demoralizacją do których dochodzi często na terenie placówek szkolnych. Wyjaśnione zostają
przesłanki kiedy szkoła powiadamia sąd dla nieletnich, jak wygląda procedura i jakie środki
wychowawcze może zastosować sąd wobec ucznia. Uwzględniona zostaje także rola kuratora
sądowego w postępowaniu wyjaśniającym i wykonawczym. Poruszane są kwestie konsekwencji
braku współpracy rodziców z nauczycielami i pedagogiem w przypadku stwierdzonych
deficytów u dziecka, przedstawiona jest rola szkoły w zawiadamianiu sądu oraz możliwości
prawne wyegzekwowania przez sąd właściwej współpracy rodzic-szkoła.

Sposób prezentacji:
WYKŁAD Z UŻYCIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ. AUTOR WYKORZYSTUJE
PRZYKŁADY Z JAKIMI SIĘ SPOTKAŁ W PRACY ZAWODOWEJ. MOŻLIWOŚĆ
POZNANIA "OD ŚRODKA" JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE SĄDU I JAKIE
SPOSOBY ZASTOSOWAĆ, BY SPRAWA ZOSTAŁA ROZPATRZONA SZYBCIEJ.

135 minut

790,00 brutto

czas trwania

koszt szkolenia

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
OTWARTE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Temat:
Prawa i obowiązki dziecka wobec rodziców i szkoły

Poruszane zagadnienia:

03

Symbol
Szkolenia

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,
ingerencja sądu w rodzinę, kurator dla nieletnich, prace społeczno-użyteczne dla
nieletnich, obowiązki dziecka wynikające z ustaw

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia poruszane są prawne aspekty funkcjonowania dziecka w rodzinie
oraz w szkole. Rodzice jak i nauczyciele czy wychowawcy informowani są o możliwości
wsparcia ich przez sąd dla nieletnich, jeżeli dziecko sprawia poważne trudności
wychowawcze. Przedstawiane są także podstawy prawne nakładające na dziecko
pewne obowiązki wobec rodziców oraz szkoły. Zaznaczyć należy, że niniejsze szkolenie
spotkało się dotychczas z bardzo dużym zainteresowaniem rodziców.

Sposób prezentacji:
WYKŁAD Z UŻYCIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ. AUTOR WYKORZYSTUJE
PRZYKŁADY Z JAKIMI SIĘ SPOTKAŁ W PRACY ZAWODOWEJ. MOŻLIWOŚĆ
POZNANIA "OD ŚRODKA" JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE SĄDU I JAKIE
SPOSOBY ZASTOSOWAĆ, BY SPRAWA ZOSTAŁA ROZPATRZONA SZYBCIEJ.

60 minut

390,00 brutto

czas trwania

koszt szkolenia

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
OTWARTE ZEBRANIA Z RODZICAMI

NOWOŚĆ !!!

Temat:

w ofercie

Sposoby odurzania się dzieci i młodzieży
"domowymi" środkami

Poruszane zagadnienia:

04

Symbol
Szkolenia

leki bez recepty, naturalnie występujące w przyrodzie środki narkotyczne i
odurzające, środki chemiczne i produkty ogólnodostępne, sposoby
przygotowania narkotyków, efekt działania, zagrożenia dla życia i zdrowia

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia związane z odurzaniem się młodych osób
za pomocą dostępnych także w domu środków chemicznych czy produktów
spożywczych. Ukazany jest efekt działania środków, ich popularność, gdzie młodzież
znajduje receptury i przepisy jak je wykonać. Szkolenie skierowane jest dla osób
pełnoletnich.

Sposób prezentacji:
WYKŁAD Z UŻYCIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ I AUDIO-VIDEO. AUTOR
WYKORZYSTUJE PRZYKŁADY Z JAKIMI SIĘ SPOTKAŁ W PRACY ZAWODOWEJ.

90 minut

690,00 brutto

czas trwania

koszt szkolenia

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
OTWARTE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Temat:
Rodzic a kontrola dziecka w sieci

05

Symbol
Szkolenia

Poruszane zagadnienia:
portale społecznościowe, komunikatory, aktywność dziecka w Internecie,
zagrożenia internetu, kontrola treści internetowych

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia poruszane są najczęstsze przejawy aktywności młodych ludzi w
Internecie. Uczestnicy dowiadują się o roli Internetu w życiu dziecka i sposobów
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom z wykorzystaniem oprogramowania
rodzicielskiego zainstalowanego na komputerach i telefonach komórkowych.

Sposób prezentacji:
WYKŁAD Z UŻYCIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ I AUDIO-VIDEO. AUTOR
WYKORZYSTUJE PRZYKŁADY Z JAKIMI SIĘ SPOTKAŁ W PRACY ZAWODOWEJ.
MOŻLIWOŚĆ POZNANIA PROGRAMU DO BLOKOWANIA NIEWŁAŚCIWYCH TREŚCI
W KOMPUTERZE DZIECKA JAK I TELEFONIE.

60 minut

390,00 brutto

czas trwania

koszt szkolenia

Zapoznaj się z ofertą 45 minutowych warsztatów z
uczniami które nadążają za zmieniającą
się rzeczywistością...

LEKCJE WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW
I WYCHOWANKÓW

ZAPLANUJ I ZAMÓW
SPECJALISTYCZNĄ

LEKCJĘ WYCHOWAWCZĄ

SPEC J A L ISTYCZNE

LEKCJE WYCHOWAWCZE
CZAS TRWANIA KAŻDEJ LEKCJI:

45 minut

CENA: 140,00 zł brutto

TEMAT ZAJĘĆ:

DBAJ O FEJSA

01-LW

Symbol
Szkolenia

Ukazane zostaną zagrożenia dla wizerunku online – uczestnicy dowiedzą się, jak
rozsądnie i rozważnie prezentować się w Internecie. Celem zajęć jest uświadomienie
młodzieży, jak ich aktywne działanie na portalach społecznościowych wpływa na
wizerunek.

TEMAT ZAJĘĆ:

02-LW

Symbol
Szkolenia

ZŁAMAŁEM PRAWO
Celem zajęć jest dostarczenie dzieciom i młodzieży niezbędnych informacji dotyczących
postępowania przed sądem gdy popadną w konflikt z prawem oraz rodzajów zastosowanych
wobec nich sądowych środków wychowawczych.

TEMAT ZAJĘĆ:

03-LW

Symbol
Szkolenia

PAPIEROSY I ALKOHOL? NIE,
DZIĘKI
Zajęcia skierowane do uczniów ukazujące prawne konsekwencje stosowania używek.
Młodzież zapoznawana jest z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Podczas zajęć wykorzystane są także elementy ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich

TEMAT ZAJĘĆ:

04-LW

CYBERPRZEMOC. CZY MNIE
DOTYCZY?

Symbol
Szkolenia

Celem zajęć wychowawczych jest uświadomienie uczniom zjawiska cyberprzemocy. Podczas
lekcji wychowawczej poruszane są także zagadnienia związane z odpowiedzialnością przed
sądem w przypadku dopuszczania się przez uczniów tych form przemocy.

TEMAT ZAJĘĆ:

05-LW

SEKSTING I SEXTORTION

Symbol
Szkolenia

O groźnych zabawach w cyberprzestrzeni i zapobieganiu zjawisku. Seksting uznawany jest za
jedno z najważniejszych zagrożeń społeczno-wychowawczych stojących przed młodymi
ludźmi korzystającymi z Internetu. Sextortion to z kolei szantaż internetowy mający na celu
wymusić nieodpowiednie zdjęcia od użytkownika internetu.

TEMAT ZAJĘĆ:

06-LW

Symbol
Szkolenia

PRAWA AUTORSKIE W
INTERNECIE
Celem lekcji wychowawczej jest uświadomienie znaczenia ochrony wizerunku w sieci, jakie
treści w tym zdjęcia wolno publikować, jak reagować gdy ktoś zamieści zdjęcie bez zgody, jaka
aktywność w internecie jest niezgodna z prawem.

07-LW

TEMAT ZAJĘĆ:

Symbol
Szkolenia

NIE TYLKO PRAWA ALE I
OBOWIĄZKI
Zajęcia skierowane do uczniów ukazujące prawne konsekwencje niewłaściwego zachowania w
stosunku do rodziców, opiekunów czy nauczycieli. Młodzież zaznajamiana jest z kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym a w szczególności z obowiązkami jakie mają wynikających z
przepisów prawa oraz ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

NOWOŚĆ !!!
w ofercie

08-LW

TEMAT ZAJĘĆ:

Symbol
Szkolenia

SYMULACJA ROZPRAWY
SĄDOWEJ
Celem lekcji wychowawczej jest przeprowadzenie symulacji sądowej nad uczniem
popełniającym przestępstwo. Całość warsztatów składa się z 4 części:
1. Podstawy prawne dotyczące osób nieletnich
2. Wyznaczenie stron postępowania sądowego i omówienie ich roli
3. Przeprowadzenie symulacji rozprawy
4. Podsumowanie
CZAS TRWANIA

90 minut

CENA: 200,00 zł brutto

METODY PRACY PODCZAS LEKCJI WYCHOWAWCZYCH:
ł

Prezentacja multimedialna, wyk ad,

ć wiczenia,

rozmowa

kierowana, prezentacja audiowizualna

UWAGA

Podane ceny są orientacyjne. W
przypadku zamówienia większej ilości
zajęć/warsztatów (powyżej 5 godzin)
podlegają indywidualnej negocjacji.
Wpływ na ostateczną wycenę ma także
odległość dojazdu na szkolenie.

NOWOŚĆ !!!
w ofercie

Temat:
Szkolenia związane z animacją dzieci skierowane do
nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół
podstawowych.

Poruszane zagadnienia:
Animacje i zabawy z dziećmi, zabawy z hustą Klanza, jak zorganizować i
poprowadzić animacje dzieci i rodziców, organizacja zabaw dla dzieci na
świeżym powietrzu, Bal Mikołajkowy, gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia nauczyciele otrzymują wiedzę z zakresu organizacji zabaw dla dzieci
i rodziców, uczą się podstaw malowania buzi, wiązania balonów, wykorzystywania
husty Klanza, poznają techniki i sposoby wykorzystania prostych przedmiotów do
uatrakcyjnienia zabawy, poznają gry i zabawy włączające całe rodziny z dziećmi.

Sposób prezentacji:
ĆWICZENIA, WARSZTATY.

KOSZT

SZKOLENIA

USTALANY
INDYWIDUALNIE

WARSZTAT
KREATYWNOŚCI
Firma Usługowo-Szkoleniowa
KATARZYNA DUBICKA
NIP 8561777463
ADRES: NASTAZIN 23, 72-130 MASZEWO

TEL. 785691669

EMAIL
polecaneszkolenie@gmail.com

WEB
www.warsztatkreatywnosci.edu.pl

Dziękuję że zapoznali się Państwo z moją ofertą szkoleniową.Od kilku lat
zajmuję się na rynku zachodniopomorskim organizacją szkoleń, eventów,
warsztatów ale także uroczystości rodzinnych. Cenię sobie perfekcyjność,
terminowość i najwyższą jakość w tym co robię. Współpracuję ze
stowarzyszeniami, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz placówkami
edukacyjnymi. Moją dewizą jest uczciwość i poszanowanie drugiego człowieka.
Podejmując się realizacji zadania, stawiam na kompetencje, nieszablonowość i
innowacyjne podejście do człowieka. Osoby które prowadzą szkolenia są
instruktorami doświadczonymi, z wielkim zakresem wiedzy i umiejętności,
stawiające na permanentny rozwój swojej osoby. Dlatego jestem przekonana,
że powierzając mi zadania do realizacji, będą Państwo bardzo zadowoleni.

Katarzyna Anna Dubicka
Jeżeli szkolenia które Państwo interesuje nie ma na liście, proszę o
kontakt telefoniczny, a postaramy się je zorganizować według
Państwa potrzeb. Organizujemy szkolenia wyjazdowe dla
pracowników instytucji jak i całych rodzin.

*Cena szkoleń może ulec nieznacznym zmianom ze względu na koszty dojazdu

