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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 
rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów  

oraz wszyscy którzy mają wpływ na rozwój dziecka 
 

                                                                      na kurs doskonalący: 

„TRENING KONTROLI ZŁOŚCI NA PODSTAWIE TRENINGU 

ZASTĘPOWANIA AGRESJI WG A. GOLDSTEINA” 

 
   13 stycznia 2017r. godz. 13.00 - 18.00 
   14 stycznia 2017r. godz. 09.00 - 15.00  
   15 stycznia 2017r. godz. 09.00 - 13.00  
        razem 20 godzin dydaktycznych 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna II piętro) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.01.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
Doskonalenie kompetencji interpersonalnych: konstruktywnej komunikacji i zachowań asertywnych, 
umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz poznanie i zastosowanie techniki 
kontrolowania własnej złości. 
Program: 

1 dzień   

 natura złości, jej cele i przyczyny 

 sposoby wyrażania złości, kierowanie swoja złością 

 co ludzie robią, gdy się złoszczą? 
2 dzień  

Kierowanie swoja złością 

  praca na łańcuchu złości 

  co robić ze złością 

  pokazać reakcję jako unikanie konfrontacji 

  rozmowa w parach „Jak poradziłem sobie ze złością?” 

  rysunek, rozmowa o tym, czy złość kiedyś im pomogła 

  komentarz: dobre skutki złości, jakie trudne sprawy udało im się załatwić dzięki złości? 
3 dzień 

 obchodzenie się ze złością innych 

 czy złość kiedyś im pomogła 

 kontakt i pomaganie osobie przeżywającej złość  

 złość u dzieci 
- przejście od złości do agresji – praca w grupach „Jakie emocje poprzedzają agresję, a jakie są 

po zachowaniu agresywnym?” 
- przegranie scenariuszy o złości ze „Spójrz Inaczej” na dorosłych lub ich wykorzystanie w części. 

Korzyści ze szkolenia: 

Osoba po przejściu  treningu kontroli złości jest zdolna do wybrania odpowiednich zachowań w sytuacjach 

prowokujących agresję. Pokaże swoim wychowankom sposoby „wentylowania” złości. Będzie bardziej 

świadoma swoich uczuć i kompetencji społecznych ( aktywna komunikacja). 

 
Koszt kursu: 200 zł. 
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Prowadzący: Teresa Zabrodzka 
 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
 
pedagog, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej", były nauczyciel akademicki,  
przedszkolny  i klas I-III, posiada tytuł edukatora profilaktyki systemowej, oraz jest licencjonowanym 
trenerem „Treningu Zastępowani Agresji” wg. Goldsteina (ART).  

 
Od 1999 roku w ramach swojej działalności gospodarczej  prowadzi  liczne warsztaty i treningi grupowe dla 

dorosłych – głównie pracowników placówek oświatowych i pracowników innych służb publicznych – 
psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, administracji itp. ,  a także dla 
rodziców. Prowadzone  szkolenia dla instytucji oświatowych dotyczą przede wszystkim problematyki 
wychowawczej – profilaktyki uzależnień, problemów agresji i przemocy szkolnej, pracy socjoterapeutycznej z 
dziećmi i młodzieżą ,  a także umiejętności interpersonalnych nauczycieli i rodziców – rozwiązywanie 
konfliktów, asertywności oraz współpracy nauczycieli   z  rodzicami. Szkolenia dla innych grup zawodowych 
dotyczą współpracy  w zespole, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz pracy interdyscyplinarnej.  

 

                                                                            Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


