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1. Praca z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi - agresja, wycofanie, nadmierne
pobudzenie.
Warsztaty mają na celu doskonalenie metod prawidłowej pracy z dzieckiem potrzebującym
szczególnego postępowania, takich jak: nawiązanie bliskiego kontaktu, zbudowanie więzi
emocjonalnej, zasad aktywnego i empatycznego słuchania dziecka oraz mówienia w taki
sposób, aby nas słuchało i aby samo chciało mówić. Warsztat wskazuje metody życzliwego
egzekwowania norm społecznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie
rówieśniczej. Zwraca uwagę, że doświadczanie przez dziecko różnego rodzaju przemocy
uaktywnia u niego mechanizmy obronne, w tym np. zachowania agresywne. Warsztaty pracy
z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi, z dzieckiem stosującym agresję, uczą nie tylko
radzenia sobie przez dziecko z redukcją napięcia, ale także ze zmianą mocno
zniekształconych sądów poznawczych o sobie i innych. Ważne w pracy z dzieckiem
krzywdzonym jest pozbycie się przez niego poczucia winy i zmniejszenie wstydu. Istotne
jest też poznanie przez dziecko podstawowych emocji, które przeżywa oraz nauka
werbalizowania tego, co czuje i dalej połączenie tej wiedzy z informacjami płynącymi z ciała
oraz z sytuacją, która do tego stanu doprowadziła. Kolejnym krokiem w pracy z dzieckiem
agresywnym jest nauka empatii, mediacji koleżeńskiej, oddzielania człowieka od problemu i
zrozumienie stanowiska oponenta oraz osłabienie sytuacji agresywnych. Właśnie te kwestie
postaramy się umówić i przepracować podczas warsztatu.

2. Współczesne uzależnienia behawioralne, Internet, gry, fonoholizm. Profilaktyka i
działania zaradcze.
Uzależnienia to nie tylko narkotyki, alkohol i nikotyna – oprócz nich istnieje jeszcze cała
gama uzależnień behawioralnych i zachowań kompulsywnych, o których często się
zapomina. Szkolenie będzie prowadzone w formie prelekcji, w której zostaną przedstawione
metody i techniki prowadzenia zajęć na temat uzależnień behawioralnych, przeprowadzania
zajęć z młodzieżą z naciskiem na ukazanie czym jest problem kompulsywnego grania w gry,
objadania się, używania solarium itp., oraz kogo może dotyczyć i - co najważniejsze - gdzie
zwrócić się o pomoc w wypadku utraty kontroli. Warsztaty mają na celu uwrażliwienie
nauczycieli na temat uzależnień behawioralnych i zauważenie ich zwiastunów i objawów,
aby podjąć aktywne działania pomocowe, jak również działania profilaktyczne w celu
zapobiegania temu zjawisku. Ważne okaże się też zauważenie objawów specyficznych i
niespecyficznych oraz rozpoznanie sygnałów wskazujących na uzależnienie, maskowanie.
Warsztat pokaże, jak nawiązać z dzieckiem kontakt oparty na zaufaniu, czym jest i jak
stosować empatyczne wysłuchanie i konstruktywną rozmowa o problemie. Nacisk zostanie
położony także na właściwy kontakt z rodzicem i inną instytucją w celu ochrony młodych
ludzi oraz zapewnieniu długoterminowej pomocy. Przekazana zostanie wiedza
wprowadzająca w tematykę problemu uzależnień, mechanizmy działania uzależnienia, jego
przyczyny i skutki. Wykorzystamy filmy poglądowe o tematyce uzależnień, z
przedstawieniem sytuacji osób, które  poradziły sobie ze swoim problemem.
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3. Trening umiejętności wychowawczych - konstruktywna współpraca. Rozwiązywanie
konfliktów. Problem kar i nagród. Aktywne słuchanie.
Warsztaty rozwijające kwalifikacje komunikacyjne na linii nauczyciel - dziecko. Warsztat
pozwoli na poszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności akceptacji, konstruktywnej
współpracy z dzieckiem, zdobywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i aktywnego
słuchania. Wprowadzone zostanie pojęcie modelowania, porozmawiamy o nauczycielu jako
wzorze do naśladowania przez uczniów. Przekazana zostanie wiedza dotycząca
kształtowania pożądanych zachowań u dzieci. Przewidziana jest również dyskusja na temat
tego, czy karanie dzieci jest dobrą metodą wychowawczą i czy stosowanie nagród nie zabija
w dziecku wewnętrznej motywacji do nauki.

4. Niebieska karta - zasady pracy z uczniem dotkniętym przemocą domową.
Przemoc domowa może zdarzyć się w domach o wysokim statusie społecznym, nie tylko
tam gdzie występuje problem patologii np. pod postacią alkoholizmu. Dlatego tak ważne jest
zauważenie problemu przez nauczyciela, który opiekuje się grupą dzieci - aby w porę
wdrożyć środki pomocowe i ochronne. Jak zauważyć problem, jak rozmawiać z dzieckiem,
które jest ofiarą przemocy i jakie kroki przedsięwziąć, aby pomóc rodzinie? Na te bardzo
ważne  pytania znajdziemy odpowiedź podczas warsztatu z Państwem.

5. Prześladowanie, przemoc rówieśnicza. Jak zapobiec zjawisku  mobbingu/bullyingu?
Warsztat ma na celu integrację grupy klasowej, niwelację wewnętrznych podziałów. Może
bowiem zdarzyć się sytuacja, że w obrębie jednej grupy znaleźć można uczniów, którzy są
przezywani, wyśmiewani, nieakceptowani przez swoich rówieśników. Podczas warsztatu
nauczyciele dowiedzą się, jak pomóc uczniom w nabywaniu takich umiejętności jak:
rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z nimi i jak zastępować emocje
negatywne emocjami pozytywnymi. Dzięki wprowadzeniu aktywnych zajęć przez
nauczycieli, uczniowie uświadamiają sobie, że najważniejsze jest to, by szanować swojego
kolegę lub koleżankę. Zdaniem wielu uczniów: „nie ma innego sposobu na rozwiązywanie
konfliktu, jak tylko poprzez przemoc”. Może to być zaczepka słowna lub szturchnięcie –
byle tylko „przeciwnik” wiedział „kto tu rządzi”. Warsztat uświadamia, jakie konsekwencje
niesie ze sobą stosowanie siły względem drugiego człowieka, nie tylko fizycznej, ale też
psychicznej - bo słowa nieraz bolą dotkliwiej niż czyny. Dzięki wprowadzeniu metod
relaksacji pokazujemy uczniom, jak umiejętnie rozładować wewnętrzne napięcie bez użycia
siły. Dodatkowo warsztat przybliży Państwu umiejętne wprowadzanie u uczniów takich
kompetencji jak: odpowiedni dobór przyjaciół, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
wyrażanie swojego zdania w sposób wolny od agresji i przemocy. Zajęcia mają na celu
wypracowanie umiejętności panowania nad emocjami oraz tzw. trening zastępowania
agresji. Warsztat opiera się również na wprowadzeniu wiedzy z zakresu profilaktyki, mającej
na celu obniżenie poziomu agresji, a w dalszym ciągu próbę całkowitego zniwelowania
zjawiska mobbingu/bullyingu. Głównym założeniem przeprowadzenia warsztatu o tej
tematyce jest budowanie przez dzieci pozytywnego obrazu JA, a więc wyrażania uczuć,
asertywności,  tolerancji, wrażliwości na ludzką krzywdę.
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6. Internet jako podłoże zachowań agresywnych. Cyberprzemoc i hejt w sieci.
Warsztat pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę na temat tego jak rozmawiać z nastolatkami
tak, aby nas słuchały, jakie najważniejsze informacje przekazywać, aby zaciekawić młodzież
problemem cyberprzemocy 0 na co zwrócić uwagę, gdy podejrzewamy, że dziecko przeżywa
trudne chwile i potrzebuje pomocy zaufanej osoby? Warsztaty mają na celu również pokazać
nauczycielom najwłaściwszą drogę nauki dzieci tego czym jest przemoc słowna, a także jak
potrafi skrzywdzić drugiego człowieka, jakie konsekwencje (w tym psychologiczne) mogą z
niej wyniknąć. Szkolenie ukazuje jak ważne są: empatia, szacunek do drugiego człowieka,
akceptacja innych, poszanowanie praw drugiej osoby. Szkolenie może okazać się pomocne
w poszerzeniu zakresu kompetencji komunikacyjnych pomiędzy nauczycielem a
nastolatkiem. Tematyka zajęć będzie obejmować również zagadnienie hejtu, jego definicję
oraz konsekwencje jego stosowania.

7. Dobry kontakt z rodzicami - efektywna praca na linii pedagog – rodzic.
Warsztat kierowany jest do nauczycieli i dotyczy wiedzy z zakresu właściwej komunikacji
na linii pedagog – rodzic. Warsztat w przystępny sposób przybliża wiedzę na temat skutków
prawidłowego i dysfunkcjonalnego przebiegu owej relacji. Będą mieli Państwo okazję
przyjrzeć się temu, co można zyskać dzięki optymalnie częstemu kontaktowi z rodzicami,
jakie pozytywne konsekwencje niesie on dla dziecka. Szkolenie będzie okazją do omówienia
modelu ,,porozumienia bez przemocy” w różnych relacjach interpersonalnych, wzajemnego
wsparcia rodzic plus nauczyciel w wychowaniu dziecka, wspólnego radzenia sobie z
problemami  szkolnymi, emocjonalnymi, zarówno w szkole, jak i poza placówką.

8. Motywowanie dziecka do nauki - wyznaczanie celów, nagradzanie osiągnięć, nauka
szybkiego uczenia.
Warsztat da nauczycielom możliwość poszerzenia wiedzy na temat tego, jakie czynniki
warunkujące motywację dziecka do nauki można wyodrębnić oraz jak utrzymywać u dzieci
ciągły proces motywacji: wyznaczanie celów, nagradzanie za ich osiąganie, pochwała jako
niezbędny element podtrzymujący poziom motywacji. Przedstawimy Państwu najnowsze
techniki przeciwdziałające niechęci i braku motywacji do nauki u dzieci, a także różne
preferencje dotyczące stylów uczenia się, sposoby na szybsze i łatwiejsze zapamiętywanie
nowych wiadomości przez dzieci i młodzież. Omówimy czynniki zewnętrzne kształtujące
motywację do nauki np. wygodne miejsce do nauki, odpowiednie oświetlenie, dobór
literatury.

9. Depresja, samookaleczenia i próby samobójcze nastolatków - jak pomóc
nastolatkowi i jego otoczeniu?
Warsztat dla nauczycieli z zakresu diagnozy zaburzeń depresyjnych, klasyfikacji, objawów
oraz charakterystyki i czynników ryzyka. Szkolenie uczy odróżniać stany obniżonego
nastroju, dystymii i depresji, a także ukazuje obszary zachowania dziecka, w których można
zauważyć objawy i skutecznie i szybko zareagować. Zdobyte umiejętności pozwolą na
szybkie dostrzeganie, czy dziecko się samookalecza (stosuje autoagresję), jak rozmawiać z
dzieckiem, by czuło się bezpiecznie i miało przestrzeń do opowiedzenia o swoim problemie.
Gdzie szukać wsparcia w trosce o dzieci potencjalnie zagrożone próbą samobójczą i jak
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postępować z nastolatkami po próbie? Na te bardzo ważne pytania znajdziemy odpowiedź
podczas warsztatu.


