
 

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.11.22.23                

POZYTYWNA DYSCYPLINA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. 
SZKOLENIE BAZOWE. 

 

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele. 
 

Program:  
I. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.    

1. Czym jest Pozytywna Dyscyplina? Wstęp. 
2. Jakie życiowe kompetencje kształtuje u dzieci kontra wyzwania, z jakimi spotykamy się w placówkach. 
3. Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci. 

Przykłady narzędzi i technik.  Nauczyciel asertywny – uprzejmy i stanowczy w tym samym czasie. 
II. Dlaczego dzieci się źle zachowują?    

1. Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie. 
2. Dlaczego dzieci źle się zachowują? Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.  
3. Czym jest poczucie przynależności i znaczenia. Błędne strategie zachowania u dzieci. 

III. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej.    
1. Co zamiast nagród i kar. 
2. Konsekwencja logiczna. Konsekwencja naturalna.  
3. Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.  

IV. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci . 
1. Jak motywować, by nie zniechęcać.  
2. Czym różni się zachęta od pochwał. 
3. Pytania pełne ciekawości – jak ich używać. 

 

Cel szkolenia:  
1. Zapoznanie się z fundamentami Pozytywnej Dyscypliny. 
2. Zdobycie wiedzy i narzędzi do budowania trwałych, wartościowych relacji z dziećmi. 
3. Zdobycie narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami wychowawczymi, takimi jak brak współpracy, 

zniechęcenie , agresja słowna/fizyczna, konflikty między dziećmi, współpraca z rodzicami. 
4. Zrozumienie przyczyn, kryjących się za trudnymi zachowaniami dzieci. 
5. Wsparcie nauczycieli w ich pracy. 
6. Ćwiczenie komunikacji asertywnej, opartej na szacunku i empatii, bez nagród i kar. 

 

Edukator:  
Olga Pośpiech – Pozytywnie Olga Pośpiech 
Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od ponad 4 lat 
organizuje warsztaty i szkolenia. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką 
Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki 
Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.  Ukończyła 
kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku 
szkolnym. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Wymiar godzin: 
 12 godzin dydaktycznych 

 
Forma: 

Stacjonarna 
 

 
 

 

Termin i miejsce realizacji:  
 

02-03.12.2022 
piątek - godz. 16.00 - 20.00 
sobota – godz. 8.00 – 16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
sala szkoleniowa parter 
 

ZAPISY: 
do dnia 13.11.2022 
na podstawie formularza 
zgłoszeniowego przesłanego na 
adres: 

podm@polkowice.edu.pl 
 

Koszt: 
400 zł 
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