
 
 

MODUŁ II: Wychowanie i profilaktyka społeczna 
 
 
 
 

 

SKĄD TA AGRESJA? – KROK PO KROKU.  
PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY Z DZIECKIEM AGRESYWNYM 

 
 
Autor i prowadzący: Justyna Bacławska – trener I stopnia PSPiA KLANZA 

(Białystok), trener Treningu Zastępowania Agresji 
pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie PARPA 

Ilość godzin dydaktycznych: 8 
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele 

I, II i III etapu edukacji; 
 
Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej agresji oraz umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci 
i młodzieży; 
 
Opis warsztatów:  
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z rodzajami oraz formami agresji,  jak też źródłami i czynnikami 
wpływającymi na kształtowanie się zachowań agresywnych (rola genetyki i  środowiska w tym rodziny, grupy 
rówieśniczej, mediów, gier komputerowych). Na zajęciach zostanie stworzony „portret” dziecka agresywnego 
obejmujący jego funkcjonowanie na poziomie emocjonalnym, poznawczym oraz zachowanie. Nauczyciele 
dowiedzą się, jak przebiega proces prowadzący do wybuchu złości oraz  jakie są skuteczne metody redukujące 
złość. Przedstawione zostaną strategie postępowania/interweniowania wobec dziecka zachowującego się 
agresywnie w kontakcie indywidualnym, jak też grupowym (adekwatnie do rodzaju agresji). Stworzony zostanie 
praktyczny plan pracy z danym uczniem. 
 
 
 
 

WYBRANE TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ  
 

 
Autor i prowadzący: Justyna Bacławska – trener I stopnia PSPiA KLANZA 

(Białystok), trener Treningu Zastępowania Agresji 
pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie PARPA  

Ilość godzin dydaktycznych: 8 

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, 
nauczyciele I, II i III etapu edukacji; 
 

Cel: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi podopiecznych; 
 
Opis warsztatów:  
Podczas warsztatów uczestnicy poznają założenia behawioryzmu,  dowiedzą się,  czym są wzmocnienia 
pozytywne i negatywne, jakie są  rodzaje skutecznych  nagród, czym są  kary, a czym konsekwencje oraz jak 
wygaszać zachowania niepożądane.  
Przedstawiony wachlarz skutecznych technik,  wygaszających zachowania niepożądane oraz wzmacniających 
zachowania pożądane pozwoli stworzyć praktyczny model pracy z danym uczniem w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym. Przedstawiona zostanie analiza ABC prowadząca do utrwalenia właściwych zachowań.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABC SKUTECZNEJ INTERWENCJI  W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ / SZKOLNEJ 
 Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY” 

 

 
Autor i prowadzący: Anna Tuszyńska – terapeutka, pedagog, specjalista  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA  
Ilość godzin dydaktycznych: 8 
Adresaci: kadra pedagogiczna i zarządzająca szkół i przedszkoli; 
 

Cel: zapoznanie z zasadami skutecznych interwencji w sytuacjach ryzykownych na terenie szkoły  i przedszkola;            
           
Opis warsztatów:  

Na warsztatach uczestnicy poznają przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży oraz 
skuteczne- praktyczne  i zgodne z obowiązującymi przepisami zasady interwencji na terenie placówki 
oświatowej. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m.in: zasady ewakuacji (w tym z udziałem małych dzieci), 
postępowania w sytuacji wypadków, zachowań ryzykownych,  prawa i obowiązku nauczyciela                w aspekcie 
sprawowania opieki nad dzieckiem oraz reagowania  w sytuacjach ryzykownych w placówce oświatowej. 
Warsztaty obejmują praktyczne aspekty realizacji nowych przepisów prawa w zakresie ochrony dzieci przed 
przemocą, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Uczestnicy poznają zakres obowiązków 
nauczyciela w kontekście realizacji procedury "Niebieskiej Karty" oraz zasady poufności współpracy i zasad obiegu 
informacji w tym zakresie. Podczas szkolenia będzie możliwość praktycznej pracy na casusach związanych z w/w 
problematyką.  

 

DIAGNOZA ZESPOŁU DZIECKA KRZYWDZONEGO 
 W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA 

 

 
Autor i prowadzący: Anna Tuszyńska – terapeutka, pedagog, specjalista  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA 
Ilość godzin dydaktycznych: 8 
 Adresaci: kadra pedagogiczna i zarządzająca szkół i przedszkoli 
 
Cel: dostarczenie wiedzy w zakresie diagnozy zespołu dziecka krzywdzonego w kontekście pracy nauczyciela; 
 
Opis warsztatów:   
Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z prawnymi, psychologicznymi i medycznymi aspektami zjawiska 
przemocy wobec dzieci. Poznają zasady diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem zjawiska przemocy w kontekście 
pracy nauczyciela – z uwzględnianiem jego praw i obowiązków. Uczestnicy poznają proste metody diagnostyczne 
w tym zakresie oraz algorytm postępowania w sytuacji interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia 
dziecka, a także zasady przeprowadzania rozmów interwencyjnych z rodzicami wraz                       z 
konstruowaniem kontraktu interwencyjnego i planu pomocy. 

 

RADOSNY JAK MOTYLEK, ZŁY JAK OSA  

- JAK ROZMAWIAĆ Z PRZEDSZKOLAKAMI O ICH EMOCJACH I UCZUCIACH  

(gościnnie)  

Autorzy i prowadzący:  Marta Chomaniuk, Anna Rogacz - socjoterapeutki, pedagodzy, trenerki 
certyfikowane przez Pracownię Psychologiczną E. Sołtys 

Liczba godzin dydaktycznych:   8 
Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego; 
 
Cel:  poszerzenie zasobu pomysłów na wspieranie przedszkolaków w ich  rozwoju emocjonalnym; 
 
Opis warsztatów:  
Czy patrząc na grupę swoich wychowanków zauważasz wśród nich dzieci, które na pytanie: „Jak się masz?” 
odpowiadają zawsze: „dobrze” lub „źle”. Jak pomóc im nauczyć się nazywać swoje uczucia trafniej? Jak, poprzez 
zabawę, niepostrzeżenie przemycać nowe pojęcia związane emocjami? Jak wykorzystywać różne pomoce 
dydaktyczne do działań w obszarze rozwoju emocjonalnego dzieci? Na te wszystkie pytania znajdziecie Państwo 
odpowiedzi podczas naszych warsztatów. Ponadto podpowiemy, jak panować nad własnymi emocjami  
i wyjść z „błędnego koła złości”, a także opowiemy o „cudownym” działaniu monitów oraz o tym, jak wprowadzić 
je w życie.   
 
 



 

POHAMOWAĆ AGRESJĘ, OKIEŁZNAĆ PRZEMOC  

(gościnnie)  

Autorzy i prowadzący:  Marta Chomaniuk, Anna Rogacz - socjoterapeutki, pedagodzy, trenerki 
certyfikowane przez Pracownię Psychologiczną E. Sołtys 

Liczba godzin dydaktycznych:   8 
Adresaci:  nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele gimnazjów; 
 
Cel:  poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze zagadnień związanych z agresją i przemocą wśród dzieci  
w wieku szkolnym; 
 
Opis warsztatów:  
Czy dzieci w mojej klasie nie mogą być po prostu grzeczne? Dlaczego ciągle się kłócą i biją? Jeśli Twoją głowę 
zaprzątają tego rodzaju pytania, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Podczas zajęć zajmiemy się takimi 
zagadnieniami, jak: anatomia agresji i przemocy, stereotypowe myślenie o ofiarach i sprawcach, czy  
przyczynach powstawania  tych zjawisk. Przedstawimy rolę Dorosłych w tych trudnych dla każdej ze stron 
sytuacjach, a także podamy „przepis” na konstruktywne działania i myśli  pozwalające uniknąć zachowań 
agresywnych oraz formy prowadzenia interwencji w „gorącej” sytuacji. Opowiemy o metodzie „Kontraktu” jako 
gwarancji porozumienia. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do przećwiczenia określonych zwrotów, 
postaw, działań, które prowadzą do większego opanowania własnych emocji i zniwelowania niepożądanych 
zachowań.  
 

KONFLIKT I CO DALEJ? - sztuka komunikacji i mediacji 
(gościnnie) 

 
 
Autor i prowadzący: Ewa Kudlewska - nauczyciel, wychowawca, 

socjoterapeuta, mediator rodzinny 
Ilość godzin dydaktycznych: 8 
Adresaci: Nauczyciele I i II etapu edukacji, wychowawcy, 

pedagodzy , nauczyciele świetlic i inni zainteresowani 
tematem 

 
Cel: poznanie metod skutecznego porozumiewania się (PBP/NVC) i rozwiązywania konfliktów metodą mediacji 
 
Opis warsztatów: 
Podczas warsztatów uczestnicy nabędą lub udoskonalą umiejętności w zakresie praktycznych sposobów 
komunikowania się w grupie, poznają źródła i rodzaje konfliktów, znaczenie poprawnej komunikacji w relacjach 
międzyludzkich oraz mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów. 
Zobaczą, że u podstaw wszystkich konfliktów leżą niezaspokojone uczucia i potrzeby stron oraz narastająca  
w związku z tym frustracja. Poprzez metody aktywne i symulacje uczestnicy poznają techniki aktywnego 
słuchania, sposoby twórczego dialogu, unikania barier komunikacyjnych oraz dążenia do uzyskania rozwiązania 
konfliktu typu wygrana – wygrana. Warsztat dostarczy uczestnikom wiedzy na temat konfliktów szkolnych  
i mediacji rówieśniczych. 
 
 

 

ZROZUMIEĆ DZIECKO – skuteczny nauczyciel / wychowawca / rodzic 
(gościnnie) 

 
 

Autor i prowadzący: Ewa Kudlewska – nauczyciel, wychowawca, 
                                       terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, 
Czas trwania:   8 
Adresaci:   Nauczyciele I i II etapu edukacji, wychowawcy, pedagodzy,  
                                       nauczyciele świetlic i inni zainteresowani tematem 
 
Cel: nabycie lub zwiększenie kompetencji wychowawczych i umiejętności psychospołecznych warunkujących 
efektywne funkcjonowanie w roli nauczyciela, wychowawcy, rodzica 
 
Opis warsztatów:   
Uczestnicy warsztatów poznają przyczynę trudnych zachowań dziecka, sposoby reagowania – rozładowywania 
napięć, nabędą umiejętność budowania właściwych relacji w grupie rówieśniczej i w kontaktach z innymi.  
Metody aktywne 
i ćwiczenia pozwolą zwiększyć własne kompetencje społeczno-wychowawcze. Poprzez udział w warsztatach 
uczestnicy będą mogli odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być skuteczny nauczyciel, wychowawca, rodzic. 
Nastąpi zwiększenie świadomości osobistego wpływu nauczyciela/wychowawcy/rodzica na sytuacje w grupie 
rówieśniczej, klasie, rodzinie. 



 
 

 
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – czyli jak uniknąć nieporozumień 

(gościnnie) 
  
 

Autor i prowadzący: Ewa Kudlewska – nauczyciel, wychowawca, 
                                       terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, mediator rodzinny 
Czas trwania:   8 
Adresaci:   Nauczyciele I i II etapu edukacji, wychowawcy, pedagodzy,  
                                       nauczyciele świetlic i inni zainteresowani tematem 
 
Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej skutecznej komunikacji w placówce przedszkolnej/szkolnej; 
 
Opis warsztatów: 
Warsztaty przybliżą uczestnikom proces komunikacji i pokażą jak unikać nieporozumień w kontaktach uczeń – 
uczeń, uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic. Na warsztatach uczestnicy poznają zasady dobrego 
komunikowania się i różne sposoby komunikacji, poznają cechy skutecznego nadawcy i dobrego odbiorcy 
komunikatu. Dzięki metodom aktywnym i symulacjom nabędą wiedzę nt aktywnego słuchania, barier 
komunikacyjnych i stosowania komunikatu typu JA. Warsztat uczy wyrażania myśli, potrzeb, pragnień, oczekiwań 
w sposób jasny, zrozumiały, zachęcający do współpracy, podtrzymujący relacje. 
 
 
 

PRACA Z UCZNIEM TRUDNYM – „SPRÓBUJ MNIE ZROZUMIEĆ” 
(gościnnie) 

 
Autor i prowadzący: Iwona Koske-Zduńczyk, terapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
Czas trwania:   8 
Adresaci:   nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz I i II etapu edukacji; 
 
Cel: zwiększenie umiejętności nauczyciela w radzeniu sobie z uczniem trudnym; 
 
Opis warsztatów:  
Poprzez udział w warsztatach uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania aktualnej sytuacji emocjonalnej 
ucznia i określania strategii zmian; nastąpi zwiększenie świadomości znaczenia obserwacji, refleksji, wrażeń, 
emocji nauczyciela względem uczniów. Nauczyciele zapoznają się z kartą diagnozy wstępnej, będą mieli okazję 
dokonać analizy uzyskanych informacji nt. ucznia. Przybliżone zostaną teorie psychologicznych relacji z obiektem  
- analiza przypadków - dzielenie się refleksjami, uczuciami, hipotezami. 
 
 
 

JAK ZACHĘCAĆ RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY 
(gościnnie)  

 
 
Autor i prowadzący: Iwona Koske-Zduńczyk, terapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
Czas trwania:   8 
Adresaci:   nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz I i II etapu edukacji; 
 
Cel: poszerzenie wiedzy dotyczącej współpracy z rodzicami w placówce szkolnej/przedszkolnej; 
 
Opis warsztatów:  
Na warsztatach zostaną poruszone tematy w zakresie określania warunków, które sprzyjają nawiązaniu 
współpracy  nauczyciel - rodzic; poprzez udział w zajęciach nastąpi zwiększenie świadomości osobistego wpływu 
nauczyciela na relację z rodzicem oraz zwiększenie świadomości aspektu emocjonalnego relacji  z rodzicami. To 
praktyczny trening kontaktu z rodzicami, który przybliża wiedzę na temat systemów rodzinnych oraz daje lepsze 
rozumienie aktualnej sytuacji rodzinnej ucznia.  
 

 


