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    Polkowice, dnia 22.04.2016 r. 
 

  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  
 

ZAPRASZA NA KURS DOSKONALĄCY 
 

TRENING KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH DZIECI  

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (opracowany na podstawie 

Treningu Zastępowania Agresji wg. A. Goldsteina) (wymiarze 24 godz. dydaktycznych + 10 godzin 

praktycznej pracy z grupą) 
 
Termin realizacji:   Terminy spotkań podane będą po zebraniu grupy uczestników. 
 
Struktura szkolenia: 
I etap: 
3 spotkania po 8 godziny dydaktycznych: 
II etap: 
Część praktyczna: praktyczne prowadzenie grupy – 10 godzin (6-7 tygodni) przez uczestników treningu. 
Uwaga!!!  
Grupę prowadzi dwóch trenerów. Grupa treningowa to 4-8 dzieci. Uczestnicy grupy – dzieci z deficytami 
umiejętności prospołecznych. Dobór grupy - poprzedzony rozmowami z przyszłymi uczestnikami, ich 
nauczycielami, opiekunami, których celem jest ocena umiejętności społecznych oraz wykrycie deficytów. 
III etap: 
Spotkanie superwizyjne (termin ustalony z uczestnikami po odbyciu części praktycznej) przełom maj/czerwiec 2016 

 

Miejsce realizacji:  
Etap I i III: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach; ul. Targowej 1, sala konferencyjna parter 

 

Prowadzący: 
Teresa Zabrodzka - pedagog, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz inaczej”. Pracowała jako 

nauczycielka w przedszkolu, klasach I-III, była pedagogiem szkolnym oraz nauczycielem akademickim w Wyższej 
Pedagogicznej w Kielcach obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ma tytuł edukatora Profilaktyki Systemowej. 
Posiada certyfikat Treningu Zastępowania Agresji (ART.)  
 

Program: 
1. Umiejętności społeczne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.            
2. Na czym polega kształtowanie umiejętności.           
3. Uczenie umiejętności prospołecznych. Np.; Słuchanie, zadawanie pytań, czekanie na swoją kolej, radzenie 

sobie z pominięciem, radzenie sobie z dokuczaniem, z własną złością, rozwiązywanie problemu, akceptowanie 
konsekwencji, radzenie sobie z przegrywaniem, bycie pierwszym, akceptowanie odmowy, itp.           

4. Zawartość i wdrażanie Programu kształtowania umiejętności. 
5. Organizacja zajęć Treningu Umiejętności .             
6. Procedury Treningu Umiejętności .           
7. Podstawowe procedury nauczania umiejętności.           
8. Kroki sesji Treningu Umiejętności.             
9. Doskonalenie użycia umiejętności .           
10. Strategie poznawczo-behawioralne .          
11. Czynniki mające wpływ na pomyślne użycie umiejętności .          
12. Zmiana, łączenie, adaptowanie i tworzenie umiejętności.            
13. Transfer umiejętności.             
14. Procedury wzmacniające transfer.            
15. Procedury wzmacniające podtrzymanie umiejętności.          
16. Radzenie sobie z problemowym zachowaniem.          
17. Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami .          
18. Trening Umiejętności w kontekście przedszkolnym i szkolnym.    

 
Cena: 600 zł  
 

Zapisy przyjmowane są do dnia 20.05.2016 r., na podstawie formularza zgłoszenia udziału w formie doskonalenia 
(formularz do pobrania na www.polkowice.edu.pl) Liczba miejsc ograniczona: 12 - 16 osób 
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