WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
- Jesteś nauczycielem z powołania?
- Brakuje Ci sposobów na skuteczną współpracę z dziećmi?
- Chcesz unikać kar i nagród, a nie wiesz czego używać w zamian?
- Zależy Ci na budowaniu relacji i poczucia własnej wartości u dzieci?
- Chcesz lepiej zrozumieć skąd te tzw. "złe" zachowania się biorą?
ZAPRASZAM CIĘ NA WARSZTATY Z POZYTYWNEJ DYSCYPLINY!
PROGRAM SZKOLENIA BAZOWEGO DLA NAUCZYCIELI
1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
• Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
• Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami
spotykamy się w placówkach?
• Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci
2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
• Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
• Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
• Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?
3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
• Konsekwencja naturalna
• Konsekwencja logiczna
• Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.
4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
• Jak motywować by nie zniechęcać?
• Czym różni się zachęta od pochwał?
• Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.
SKUTECZNE dogadywanie się z dziećmi JEST MOŻLIWE!!!
Dobra relacja z uczniem to podstawa do kształtowania w nim kompetencji życiowych, na których
najbardziej nam zależy.
CO ZYSKASZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W WARSZTATACH:
📌 SPOKÓJ wynikający z umiejętności bycia JEDNOCZEŚNIE UPRZEJMYM I STANOWCZYM
nauczycielem
📌 ZROZUMIENIE, dlaczego dzieci zachowują się "niegrzecznie" i jak temu zaradzić
📌 ZROZUMIENIE, jak twój sposób zachowania, wpływa na twojego ucznia
📌 WSPARCIE GRUPY podobnych do Ciebie nauczycieli
📌 ZADOWOLENIE, bo staniesz się bardziej świadomym i skutecznym nauczycielem
📌 SKRZYNKĘ PRAKTYCZNYCH NARZĘDZI do zastosowania w twojej klasie
📌CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU BAZOWYM PD W KLASIE :)
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, gdyż spotkanie ma formę warsztatu i zależy nam na jakości spotkania
i wyniesionych wartościach !
Zapisy: ahamryszczak@pijarzy.rzeszow.pl
Tel. 531526123

