JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNĄ KLASĄ?
Praktyka i pragmatyka w relacjach z klasą

Szkolenie online z Małgorzatą Kaczyńską
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•
•
•
•
•

Poznanie podstaw diagnozy problemowej w klasie
Zastosowanie praktycznego programu w pracy z trudną klasą
Tworzenie dobrego klimatu na zajęciach, będącego podstawą sukcesu edukacyjnego
uczniów
Podniesienie komfortu pracy nauczyciela i wychowawcy
Poznanie typologii „trudnych rodziców” i wypracowanie warunków współpracy z nimi

TEMATYKA:
1.
2.
3.
4.

Trudne sytuacje w klasie – podstawy diagnozy problemowej
Czynniki sprzyjające utrzymaniu dyscypliny – przygotowanie do wprowadzania zasad
Reguły tworzenia zasad w klasie
Kierowanie trudną klasą – nawiązywanie dobrego kontaktu, zawieranie umów, zasady
i konsekwencje, trenowanie zachowań pożądanych
5. Psychologia grupy – jak sobie radzić z niepozytywnym liderem
6. Predyspozycje zawodowe nauczyciela – zdolność do samoregulacji w sytuacji stresu
7. Wybrane narzędzia pozytywnej dyscypliny w praktyce – spotkania klasowe, pozytywna
przerwa, pochwała i zachęta
8. Schemat skutecznej rozmowy dyscyplinującej z uczniem prezentującym zachowania
trudne
9. Szkolny system bezpieczeństwa – zabezpieczanie działań własnych nauczyciela,
skuteczna procedura interwencyjna (wzór)
10. Zasady współpracy nauczycieli i wychowawcy w budowaniu pozytywnej dyscypliny w
trudnej klasie
11. Sposoby skutecznego komunikowania się z „trudnymi rodzicami” – wypracowanie
warunków współpracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy
Forma: online
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne.
Termin: 25 sierpnia 2022 r., godz.: 12.00-14.15
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, zaświadczenie o udziale w
szkoleniu)
(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

