POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO
W POLKOWICACH
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 – 15 – 70,
e-mail: podm@polkowice.edu.pl, http://www.polkowice.edu.pl

KOD FORMY:
SZ.1.22.23

ŻYRAFA I SZAKAL W PRZEDSZKOLU – CZYLI ZAŁOŻENIA POROZUMIENIA BEZ
PRZEMOCY W PRAKTYCE NAUCZYCIELA

Adresat szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Program:
1. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 Mózg na dłoni – czyli co się z nami dzieje w stresie
 Rozwój mózgu a zachowanie dziecka
 Podstawowe narzędzia i rozróżnienia NVC
2. Praca Nauczyciela – jak o siebie dbasz w stresie?
 Praca nad stawianiem granic
 Empatia dla siebie – czyli uszy żyrafy i szakala w praktyce
3. Empatia dla przedszkolaków – jak ich usłyszeć i zobaczyć?
 Jak wprowadzić Żyrafę do grupy
 Jak pracować z bajkami
 Jak się komunikować
4. Minimediacje w przedszkolu, czyli sztuka towarzyszenia w konflikcie
 Na czym polegają minimediacje
 Jak towarzyszyć w rozwiązaniu sporu – a nie stać się jego stroną
 Jak poprowadzić minimediacje z 1 dzieckiem
 Jak towarzyszyć 2 dzieci w konflikcie
5. Współpraca z rodzicami
 Jak rozmawiać z rodzicami w duchu NVC
 Jak szukać rozwiązań.
Cel szkolenia:
Poznanie podstaw teoretycznych oraz narzędzi Porozumienia bez Przemocy (NVC) w kontekście pracy
z grupą przedszkolną.
Edukator:
Agnieszka Chęcińska-Kopiec –Akademia Projektowania Rozwoju WyEdukowani
Certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny rodziców i nauczycieli, certyfikowany trener
minimediacji (wychowanie bez przemocy, NVC), certyfikowany trener TUS, akredytowany praktyk
tutoringu, nauczyciel, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk o zarządzaniu.
Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach i Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sosnowcu w zakresie szkoleń dla nauczycieli, rad pedagogicznych oraz rodziców.
Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu budowania relacji na linii nauczyciel-rodzic-uczeń, adaptacji do
żłobka i przedszkola, pozytywnej dyscypliny w przedszkolu, minimediacji z dzieckiem i między
dziećmi, bajkoterapii i budowania autorytetu nauczyciela.
INFORMACJE DODATKOWE:

Termin i miejsce realizacji:

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

26.09.2022r.
godz. 16:00 – 19:00
aplikacja ClickMeeting

Forma:
Webinarium – aplikacja ClickMeeting

ZAPISY:
do dnia 19.09.2022
na podstawie formularza
zgłoszeniowego przesłanego na
adres:

podm@polkowice.edu.pl
Koszt:
150 zł

