„Sytuacje trudne wychowawczo –
co robić kiedy nic nie działa?”
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Spotkanie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów poświęcone będzie
rozwiązaniom wychowawczym, które mogą być stosowane, kiedy nauczyciel musi radzić
sobie z „trudnymi zachowaniami” uczniów. Podczas spotkania poznamy i przeanalizujemy
kilkanaście konkretnych rozwiązań, które mogą być stosowane w pracy z zespołami
klasowymi i pojedynczymi uczniami. Spotkanie ma formę wykładu interaktywnego
z możliwością aktywnego udziału słuchaczy.

Krosno, 6 marca 2018 r.
Przebieg konferencji:
8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników konferencji

9:00 – 10:30
Zajęcia blok I – 2 godz.
• Wprowadzenie – od czego zależy to jak radzimy sobie w sytuacjach trudnych
wychowawczo? Co typowo robi się w szkole?
• Minitechniki aktywizujące współpracę z uczniem (m.in. minigesty, list
zapobiegawczy)
10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 13:00 Zajęcia blok II – 3 godz.
• Pułapka publiczności – jak uwzględnić publiczne działanie w pracy
wychowawczej
• Zasada schodów i zasada relacji z przykładami rozwiązań praktycznych
• „Słój z makaronem” do pracy z całym zespołem klasowym – szczegóły
metodyczne i najczęściej popełniane błędy
13:00 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00 Zajęcia blok II – 2 godz.
• Techniki komunikacyjne do wyjątkowego stosowania (rozmowa bez słów,
uprzedzenie zachowania, technika paradoksalna)
• Jak chwalić „czarną owcę”?
• Jak wykorzystać wiedzę z zajęć w praktyce? Od czego zależy nasz sukces?
15:00 – 15.30

Pytania, dyskusja. Zamknięcie konferencji.

Informacje organizacyjne:
Koszt uczestnictwa w konferencji:
•
•

jednej osoby: 390,00 zł
drugiej i każdej kolejnej z jednej szkoły lub placówki: 350,00 zł/os.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać poprzez przesłanie załączonego
formularza oraz opłaty konferencyjnej do dnia 16.02.2018 r.
Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto
55 1240 1457 1111 0000 1930 4104 podając w tytule przelewu
„tytuł konferencji/imię i nazwisko/placówka”
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy
kawowe, lunch, certyfikat.
Miejsce konferencji: Krosno ul. Sportowa 8 – Budynek basenu - Sala marmurowa

