
• Szkolenie dotyczący profilaktycznych i wychowawczych aspektów pracy z młodzieżą w oparciu o wartości.

Wyposaża słuchaczy w kompetencje niezbędne do wspierania młodych ludzi w ich rozwoju oraz wczesnego

rozpoznawania sytuacji problemowych. Wpisuje się w tematykę wskazaną w kierunkach realizacji polityki

oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

• Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników szkół i placówek systemu wsparcia społecznego,

w szczególności wychowawców, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, katechetów, ale także

kuratorów sądowych i pracowników socjalnych, pracujących z młodzieżą i ich rodzinami.

• Seminarium prowadzone będzie przez wykładowców polskich i niemieckich, stąd tłumaczone będzie

symultanicznie. Opłata za seminarium wynosi 50 zł, pokrywa koszt tłumaczenia symultanicznego i przerwę kawową.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 16 września, do godz. 11.00 na adres

gruen@pwszplock.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, reprezentowaną placówkę, zajmowane

stanowisko oraz kontaktowy adres e-mail.

• Prelegenci:

dr Anselm Grün – niemiecki pisarz, psychoterapeuta, także benedyktyński zakonnik katolicki, który koncentruje

swoje szerokie i wielowymiarowe poszukiwania wokół koncepcji „pełni człowieczeństwa”, co daje nadzieję na

odnalezienie nowych impulsów i inspiracji dla profilaktyki i wychowania, zwłaszcza tych ujęć, które (dalekie od

redukcji antropologicznych) otwarte są na integralne spojrzenie na człowieka i mogą zdynamizować złożony proces

jego wychowania.

prof. Andrzej Bałandynowicz – kryminolog, penitencjarysta, twórca filozofii probacji w Polsce. Jego

zainteresowania naukowe i pragmatyczne dotyczą systemu prewencji zachowań patologicznych i przestępczych,

sposobów radzenia sobie ze strachem przed przestępczością, profilaktyką zdrowia psychicznego i społecznego.

• Spotkanie odbędzie się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek – Duchowość –

Wychowanie”, organizowanej przez UKSW w Warszawie, UWM w Olsztynie oraz Mazowiecką Uczelnię Publiczną w

Płocku.

• Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia seminarium szkoleniowego w dniu jego realizacji.

• W przypadku pytań, prosimy o kontakt 698 740 225.

Mazowiecka Uczelnie Publiczna w Płocku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

na szkolenie

4 października 2019 r.  
godz. 14.30

Płock
Mazowiecka Uczelnia Publiczna 
Aula przy ul. Gałczyńskiego 28

Organizatorzy

gruen@pwszplock.pl
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