AGRESJA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ
Jak radzić sobie z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi
i współpracować z rodzicami w tym zakresie
Szkolenie online z MAŁGORZATĄ KACZYŃSKĄ
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•
•
•
•
•
•

Zapoznanie z typologią zachowań agresywnych u dzieci przedszkolnych
Wypracowanie adekwatnego sposobu ułatwienia dzieciom funkcjonowania w
przedszkolu
Poznanie technik interwencji w przypadku zachowań agresywnych u dzieci
Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami w sytuacjach trudnych
Pozyskanie informacji dotyczących możliwości wsparcia przedszkola ze strony
instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny
Bezstresowe podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i specjalistów
pozostających blisko małego dziecka

Tematyka
Moduł I:
1. Dzieci z trudnościami emocjonalnymi w przedszkolu – przyczyny trudności, typologia
zachowań agresywnych
2. Objawy istotnych zaburzeń vs utrwalone zachowania niepożądane – rozpoznawanie
i sposoby niezwłocznego reagowania w obu przypadkach
3. Działania profilaktyczne nauczyciela - jak mądrze ustawić granice małemu dziecku?
4. Przyjazne techniki behawioralne w pracy z grupą przedszkolną
5. Znaczenie interwencji – co robić, a czego unikać w sytuacji trudnej; procedura
interwencyjna krok po kroku
Moduł II:
1. Zasoby nauczyciela – samoregulacja emocji, rezyliencja, myślenie zastępcze
2. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów w budowaniu skutecznych oddziaływań
wychowawczych w grupie
3. Zabezpieczanie działań przedszkola (wzory dokumentów)
4. Wypracowanie warunków współpracy z rodzicami zgodnie z regulacjami prawnymi.
• Panel dyskusyjny, superwizja przypadków

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy
Forma: online
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne.
Termin: 20 września 2022 r., godz.17:15 - 19:30
Cena: 169 zł brutto/osobę
1690 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób
2190 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 20 osób, powyżej
– dopłata 30 zł brutto za osobę
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, wzory dokumentów, zaświadczenie
o udziale w szkoleniu)
Osoba prowadząca: Małgorzata Kaczyńska – pedagog, socjolog, psycholog, terapeutka,

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: TUTAJ
Więcej szkoleń: https://www.empiria.edu.pl/kalendarium

