Zapraszamy na bezpłatne szkolenie
realizowane w ramach grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty!

Zachowania przemocowe w szkole na każdym etapie.
Jak im przeciwdziałać, jak wspierać młodzież
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji?
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią uczestnikom:
− wczesne i skuteczne zareagowanie, udzielenie pomocy ofierze i sprawcy, zapobieżenie
nasileniu skali zjawiska,
− autonomiczne rozwiązywanie problemów wychowawczych,
− zwiększenie poczucia własnej skuteczności w zakresie działań wychowawczych bez
uciekania się to metod autorytarnych.

PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I – Przemoc i agresja – klasyfikacja, mechanizmy, konsekwencje
a. Formy agresji i przemocy szkolnej.
b. Ofiary, sprawcy i świadkowie przemocy – kim są (mechanizm funkcjonowania)
i jak ich zidentyfikować?
c. Dorośli wobec przemocy w szkole.
d. Konsekwencje przemocy.
Moduł II – Metody przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole
(trzypoziomowy proces działań wobec agresji)
a. Profilaktyka (I poziom - zapobieganie) działania proaktywne
(klimat społeczny szkoły, integracja klasy, tworzenie norm).
b. Interwencja (II i III poziom- działania reaktywne)
• Doraźna reakcja na zachowania agresywne.
• Rozmowa z ofiarą agresji/przemocy.
• Rozmowa ze sprawcą agresji/przemocy.
• Spotkanie z rodzicami sprawcy agresji/przemocy.
c. System przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
Moduł III – Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkol, czyli jak wspierać
ucznia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji?
d. Metody rozstrzygnięcia sporu w ramach trzech systemów podejścia do sytuacji
konfliktowej (moralistyczne, legalistyczne, humanistyczne).
a. Rozwiązywanie konfliktów na podstawie decyzji (metody wewnętrzne i zewnętrzne).
e. Rozwiązanie konfliktów w ramach współpracy (negocjacje, mediacje, koncyliacje).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Termin i miejsce realizacji:

22.09.2018 r., godz. 9.00 – 17.00; Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie

Prowadząca: dr Roma Kosmatka – psycholog, pedagog i certyfikowany terapeuta terapii systemowej
indywidualnej i rodzin; karierę zawodową rozpoczęła w szkole w charakterze pedagoga szkolnego; przez
wiele lat pełniła funkcję doradcy metodycznego pedagogów i psychologów szkolnych; aktualnie jest
psychologiem w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz nauczycielem akademickim;
prowadzi liczne kursy i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich; jej ulubione powiedzenie: „Masz to,
na co się godzisz”.

Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl (zakładka ZGŁOSZENIA – OTWARTE)

