PRACA Z UCZNIEM - SPRAWCĄ AGRESJI
Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych
wychowawczo
Szkolenie online z MAŁGORZATĄ KACZYŃSKĄ – psycholog i pedagog
Każdy nauczyciel w swojej karierze zawodowej doszedł do momentu, kiedy uznał, że w pracy
z uczniem, sprawcą agresji, zrobił wszystko, co mógł i nic już się nie da zrobić. Szacuje się, że około 5%
uczniów, to uczniowie, z którymi według bezsilnych nauczycieli – nic nie da się zrobić. Uczniowie ci
generują 50% wszystkich trudnych zachowań w szkole. Jest to grupa, która nie poddaje się
standardowym procedurom szkolnym.
Potrzebne jest im indywidualne wsparcie w uczeniu się właściwych zachowań. Doświadczenie w pracy
z uczniami, sprawcami agresji, pokazuje, że niewiele jest przypadków beznadziejnych. Najczęściej są
oni niewłaściwie zdiagnozowani, co powoduje podjęcie nieskutecznych interwencji.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•
•

•

Wypracowanie strategii postępowania interwencyjnego wobec ucznia sprawcy agresji
Tworzenie efektywnego środowiska nauczania z uwzględnieniem zabezpieczenia działań
własnych i szkoły oraz alternatywnych form kształcenia uczniów, zgodnie z Rozp. MEN z dnia
9 VIII 2017 r., z późn. zmianami w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły
Podniesienie komfortu pracy nauczyciela/specjalisty szkolnego

TEMATYKA:
1. Bezpieczeństwo w szkole – podstawa prawna
2. Szkolny system bezpieczeństwa – profilaktyka zachowań agresywnych
3. Procedura bezpiecznych relacji nauczyciel - uczeń
4. Przyczyny agresywnych zachowań uczniów, rodzaje agresji
5. Sprawca – ofiara – świadek agresji; schematy wejścia w rolę
6. Skuteczne metody i techniki pracy z uczniem: sprawcą agresji, ofiarą, świadkiem
zdarzenia
7. Szkolne procedury reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo - działania
doraźne i długofalowe, schematy postępowania, rodzaje interwencji
8. Algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej/czy i kiedy wzywać karetkę
Pogotowia Ratunkowego
9. Połączone siły – współpraca nauczycieli i specjalistów w realizowaniu procedur
interwencyjnych, zabezpieczanie działań
10. Z praktyki – pytania i odpowiedzi, wymiana doświadczeń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół
i placówek, dyrektorzy
Forma: online
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne
Termin: 20 stycznia 2022 r., godz. 17.00 – 19.15
Cena: 149 zł brutto/osobę

1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej
(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę)
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)
Osoba prowadząca: Małgorzata Kaczyńska – pedagog, psycholog, terapeutka, socjolog, mediator.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, ponadto prowadzi pracownię psychoedukacji,
gdzie wspiera dzieci i młodzież w kryzysie. Specjalistka w obszarze organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Podczas
autorskich warsztatów i szkoleń zwraca szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania
poruszanego zagadnienia.

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

