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Praktyczne ćwiczenia pozwalające zwiększyć świadomość własnych zasobów i ograniczeń
w oparciu o filary poczucia własnej wartości. Dzięki metodzie można skorygować
zachowania własne, co w pozytywnym stopniu wpłynie na relacje z podopiecznymi.
Wysoka samoocena nauczycieli ma ogromny wpływ na kształtowanie powierzonych ich
trosce młodych umysłów. A tylko nauczyciel z poczuciem własnej wartości jest w stanie
wzmocnić samoocenę u dzieci, z którymi pracuje.

DLA KOGO? METODY
ćwiczenia indywidualne i zespołowe, 
odgrywanie ról, 
prezentacje, 
inspiracja (teoria) poparta licznymi
przykładami z życia, 
dyskusje prowadzone przez trenera, 
wykłady
case stady.

CELEM SZKOLENIA JEST
poznanie narzędzi do radzenia
sobie z problematycznym
zachowaniem dzieci w nurcie
Podejścia Skoncentrowanego na
rozwiązaniach,
poznanie technik, narzędzi                
i sposobów zwiększających
szansę na porozumienie, a także
skuteczne rozwiązanie                          
i zapobieganie nawrotom
problemów u dzieci powyżej            
3 roku życia.
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Szkolenie dedykowane jest dla
wszystkich osób pracujących z
dziećmi: nauczycieli przedszkoli                 
i żłobków, opiekunów dziecięcych,
pedagogów, psychologów,
terapeutów, doradców,
pracowników społecznych, rodziców
i innych osób, które pracują                    
z dziećmi.

PROWADZĄCY

ANETA BŁASZCZYK
mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Sopocie i studiów podyplomowych Psychologia
Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, terapeuta,               
a także mediator rodzinny. Ukończyła I i II stopień TSR, a także Kurs
przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP
PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii, atestowany
przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i akredytowany przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2014 roku posiada
certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills. Jako psycholog prowadzi
warsztaty i sesje rozwojowe dla pracowników korporacji w sektorze
finansowym. W gabinecie prywatnym zajmuje się terapią
indywidualną, par i rodzin. Pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi.
Prowadzi również szkolenia i warsztaty rozwojowe.

2 DNI SZKOLENIOWE + FOLLOW UP ONLINE/STACJONARNIE
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CELE I  KORZYŚCI SZKOLENIA

Dowiesz się jak to jest u ciebie z poczuciem wartości
Dowiesz się, jakie są współczesne cele edukacyjne
Poznasz konkretne ćwiczenia pomagające zwiększyć samoświadomość i podnieść samoocenę
Dowiesz się, jaka jest różnica między uczniowskim posłuszeństwem a odpowiedzialnością
Poszerzysz swoje kompetencje i wzmocnisz poczucie odpowiedzialności w kontakcie z dzieckiem i rodzicem 

ZAKRES SZKOLENIA

Definicja poczucia własnej wartości i
omówienie jej 6 filarów

 

Omówienie czynników kształtowania
wysokiej samooceny uczniów

 

Zapoznanie się z celami nowej edukacji
cechy ucznia posłusznego kontra cechy

ucznia odpowiedzialnego
 
 

Przedstawienie badań nad poczuciem 
własnej wartości

 

Ćwiczenia praktyczne w grupach i parach
Podsumowanie i ocena szkolenia przez uczestników
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