
Młodzież 2020/2021 – warsztaty psychologiczne dla osób pracujących z młodzieżą 

Zapraszamy na warsztaty psychologiczne skierowane do osób pracujących z 
młodzieżą. Propozycja jest skierowana zarówno do duchownych, sióstr zakonnych, 
katechetów oraz osób świeckich - wszystkich, którym dobro młodego człowieka jest 
celem ich pracy i powołania. 

Proponujemy trzy spotkania zatytułowane KONTAKT, PROFILAKTYKA, 
INTERWENCJA. Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich trzech spotkaniach, 
przy czym możliwy jest udział w wybranym spotkaniu tematycznym.  

Spotkania będą miały charakter wykładowy, dyskusyjny oraz ćwiczeniowy (praca w 
grupach). Warsztaty zawierają również elementy pracy własnej.  

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o odbytym szkoleniu i jego zakresie. 

 

1) KONTAKT  5-7 października 2020r.  

Warsztat I – Zasoby osobiste w pracy z młodzieżą 

Warsztat II – Nawiązywanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą 

Warsztat III – Kontakt z rodzicami/opiekunami 

Warsztat IV – Perfekcjonizm, wypalenie własne w pracy szkolnej 

Warsztat V – Kontakt na poziomie emocjonalnym 

Warsztat VI – Szukanie wspólnych zasobów i przestrzeni  

 

Formularz zgłoszeniowy na pierwsze warsztaty: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAlwRyIG4IlQgAv76c5X-
qYCKr2AsezO76bn0e2wj4ukBCg/viewform 

 

2) PROFILAKTYKA 23-25 listopada 2020r.  

Warsztat I - Komunikacja interpersonalna 

Warsztat II - Komunikacja emocjonalna 

Warsztat III - Młodzież w sieci 

Warsztat IV - Uzależnienia wśród młodzieży 

Warsztat V - Seksualność dzieci i młodzieży  

Warsztat VI - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości  



 

3) INTERWENCJA 25-27 stycznia 2021r.  

W czasie warsztatów zostaną poruszone następujące obszary zagadnień: 

Warsztat I - rozpoznawanie młodzieży doświadczającej przemocy  

Warsztat II - praca z młodzieżą z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi  

Warsztat III - praca z młodzieżą doświadczającą przewlekłego stresu i wypalenia 
szkolnego  

Warsztat IV - praca z młodzieżą z ryzykiem samobójczym  

Warsztat V - reakcja na wiadomość o wykorzystaniu seksualnym młodego człowieka  

Warsztat VI - praca z młodzieżą wykorzystywaną seksualnie 

 
Wszystkie warsztaty odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Bogdankach, Bogdanki 4, 
w gminie Juchnowiec Kościelny. Koszt 350zł. Cena obejmuje nocleg w pokojach 2-
 osobowych z pełnym wyżywieniem podczas całego warsztatu.  

 

Ramowy plan pierwszych warsztatów: 

Rozpoczęcie w poniedziałek 5 października o godz. 17:00 – prosimy o planowy 
przyjazd 

Zakończenie w środę 7 października po kolacji o 18.00 

 

 

Prowadzący:  

dr Monika Guzewicz – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, wykładowca 
akademicki; adiunkt w Katedrze Psychologii UJK; pracuje w nurcie integracyjnym, 
prowadzi warsztaty dla spowiedników, kierowników duchowych, katechetów a także 
autorskie warsztaty rozwojowe (m.in. Sztuka odpoczywania, Bliżej siebie, 
Chrześcijański mindfulness dla zapracowanych); współpracuje z Europejskim 
Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy prowadzonym przez oo. 
Jezuitów.  

 

 

Kontakt: 

Dom Rekolekcyjny w Bogdankach, ks. Rafał Arciszewski 

Tel. 604557740 


