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                                                                                                         Polkowice, dnia 31.08.2017r.
  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli i wychowawców 

                                                                            na 
KURS DOSKONALĄCY 

 

ABC WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA 

 

w terminie  26-28 września 2017r. w godz. 09:00 – 14.30  
(20 godzin dydaktycznych) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.09.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele: 
 dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem klasowym, 

tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i motywowaniu uczniów 
 dostarczenie wiedzy o kluczowych elementach związanych z kierowaniem klasą  

i podstawami zarządzania zespołem klasowym;  
 doskonalenie umiejętności z zakresu rozwiązań i strategii kierowania zespołem klasowym 

opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu 
 dostarczenie wiedzy  z zakresu motywowania uczniów, strategii motywacyjnych i metod 

aktywizujących 
 doskonalenie z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. 

Program: 
 dyscyplina w klasie szkolnej - kierowanie zespołem klasowym – 7 godzin 

- związek między dyscypliną a nauczaniem 
- jak uczniowie uczą się dyscypliny 
- przyczyny zachowań naruszających dyscyplinę w klasie 
- zasady i procedury postępowania w klasie 
- długofalowe metody wpływania na dyscyplinę w klasie 
- podstawowe zasady stosowania działań dyscyplinujących 
- kontinuum postępowania nauczyciela w sytuacji naruszenia dyscypliny 
- techniki dyscyplinujące 
- kary, konsekwencje logiczne i naturalne 

 motywowanie uczniów do nauki- 6 godzin 

- teorie poznawcze stosowane w motywowaniu osiągnięć 
- rozpoznanie problemów motywacyjnych w klasie 
- utrzymywanie pozytywnych przekonań dotyczących osiągnięć- praktyka klasowa 
- wartości i wzajemne relacje a motywacja 
- lęk w sytuacjach nakierowanych na osiągnięcia 
- projektowanie indywidualnego sytemu motywacyjnego 
- podnoszenie motywacji uczniów do dobrego zachowania 
- co to jest „motywująca reakcja?” 
- czynniki wpływające na  „motywującą reakcję” 

- używanie nagród dla motywowania zachowania 

 przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej- 7 godzin 

- agresja i przemoc rówieśnicza 
- rola nauczyciela w zapobieganiu agresji i przemocy rówieśniczej 
- procedury postępowania w sytuacji występowania zachowań agresywnych 
- metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej 
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Korzyści: 
Uczestnicy szkolenia:   
 poznają strategie budowania i zarządzania zespołem klasowym w oparciu o najnowszą 

wiedzę 
 poznają sposoby tworzenia klimatu sprzyjającego uczeniu się, strategii motywowania 

uczniów 
 
Prowadzący: Katarzyna Bobińska 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
Magister socjologii. Ukończyła kurs trenerski: Szkoła Trenerów FLIS.W Kuźni Hefajstosa - terapia dzieci 
agresywnych - Instytut Eriksonowski. Trening Zastępowania Agresji - TZA  Warszawski Instytut Profilaktyki 
Fundacji KARAN Trening interpersonalny (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP) 
Posiada uprawnienia trenera Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sophia  NODN Sophia 
uprawnienia pedagogiczne wykładowcy w pozaszkolnych formach kształcenia (Przedsiębiorstwo Kształcenia 
i Usług EXWUR) 

Koszt kursu: 200 zł. 
 

                                                                          Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

 


