
 

 

Zaproszenie do udziału  
w programie ELM 2017 

 
Jeśli lubisz rozmawiać z ludźmi, słuchać i pomagać innym lub inni 

uważają Cię za osobę otwartą, empatyczną umiejącą wysłuchać i wesprzeć 
innych to program „Emocjonalni Liderzy Młodzieżowi – ELM” jest dla Ciebie. 
Masz szansę zdobyć lub ugruntować swoją wiedzę i umiejętności  
w zakresie lepszej komunikacji interpersonalnej, umiejętności aktywnego 
słuchania,  porozumiewania się bez przemocy i udzielania właściwej 
informacji zwrotnej np. krytyki bez ranienia drugiej strony. Poznasz style 
pomagania innym, będziesz mogła/mógł sprawdzić się w realnych 
sytuacjach, w których trzeba wesprzeć młodego człowieka.  

Warsztaty szkoleniowe ELM to nie nudne wykłady, ale możliwość 
aktywnego udziału w ćwiczeniach, grach edukacyjnych, symulacjach 
różnych sytuacji, w których może znaleźć się nastolatek. Jeśli jesteś 
wolontariuszem, pracujesz z grupą ludzi, myślisz w przyszłości o pracy  
z ludźmi, studiowaniu np. pedagogiki, psychologii, a nawet medycyny itd. to 
udział w warsztatach da Ci nowe inspiracje i wzbogaci Twoje 
zainteresowania. Od 16 lat wyjazdy szkoleniowe elmów uważane są przez 
młodzież za jedne z najciekawszych wyjazdów w czasie pobytu w naszej 
szkole. Panuje niesamowita atmosfera, pełna życzliwości i pozytywnego 
nastawienia do drugiego człowieka. Od 9 lat w czasie wyjazdów nagrywamy 
minifilmiki. Do tej pory nagraliśmy ich ponad 50. Ich przygotowanie  
i nagranie wzbudza bardzo wiele dobrej energii, kreatywności i twórczego 
działania. Stworzymy także graficzny projekt „ELMowskiej Mapy Pomocy”. 

W tym roku wyjazd ELMów odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2017 
w Kamesznicy koło Milówki. Koszt warsztatów jest darmowy. Z uwagi  
na fakt, że wybieramy wyjazdową formę szkoleniową uczestnik pokrywa 
koszty 2 noclegów, 6 posiłków, przejazdu i materiałów szkoleniowych  
w kwocie 160 zł.  
Jeśli chcesz wziąć udział zgłoś się do pedagoga szkolnego, niezwłocznie 
przynieś zgodę rodzica/opiekuna i do 28 października 2017 wpłać pieniądze  
za udział w programie.  

Więcej informacji i wymagane dokumenty u pedagoga lub na stronie 
www.1lo.bytom.pl . Nie czekaj. Liczba uczestników jest limitowana. 

http://www.1lo.bytom.pl/

