KURS ONLINE

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
W MOJEJ KLASIE
Innowacyjny program pedagogiczny,
którego skuteczność oparta jest
na budowaniu pozytywnych relacji
w realiach funkcjonowania polskiej szkoły

prof. UAM dr hab.

Jacek Pyżalski
pedagog specjalny
z 20-letnim doświadczeniem
wybitny trener w obszarze
komunikacji i trudnych
zachowań uczniów
uczestnik i koordynator ok. 60
krajowych i międzynarodowych
projektów badawczych

Nauczysz się
o czym w kontekście przemocy rówieśniczej mówi się za mało
[Moduł 1: Przemilczane fakty]
jak zorientować się, że dzieje się coś niedobrego
[Moduł 2: Diagnoza przemocy rówieśniczej]
jak dobrze budować zespół klasowy
[Moduł 3: Strategie zapobiegania przemocy]
jak pracować ze sprawcami, ofiarami, świadkami i ich rodzicami
[Moduł 4: Metodyka interwencji]
kiedy nasze działania mogą zaszkodzić
[Moduł 5: Typowe błędy pedagogiczne]

Obejrzysz
webinaria na żywo
nagrania webinariów
filmy szkoleniowe
Każdy moduł rozpoczyna
webinarium. Jeśli nie będziesz
mógł wziąć w nim udziału na
żywo, obejrzysz nagranie
w dogodnym dla siebie czasie,
a pytania zadasz na forum
dyskusyjnym.

Otrzymasz
50 stron unikatowych, autorskich materiałów edukacyjnych łączących
w idealnej proporcji teorię i praktykę, z naciskiem na konkretne,
praktyczne i łatwe do zastosowania metody.

Zastosujesz
poznane metody w swojej klasie dzięki szczegółowo opisanym zadaniom
do samodzielnego wykonania. Przedyskutujesz ich wdrażanie oraz
wymienisz się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami kursu.
praktyka ze wsparciem eksperta
scenariusze własnych zajęć
dyskusja na forum
stały kontakt z prowadzącym

WŁĄCZ
POZYTYWNE RELACJE
Dołącz do grona zadowolonych nauczycieli:

Super kurs! Ciekawy, merytoryczny,
a zarazem bardzo praktyczny!

Dzięki wskazówkom Pana Profesora
nasza szkoła już się zmienia!

EWELINA

Dzięki zaproponowanym
podczas kursu prostym
sposobom mogę
reagować natychmiast.

JOANNA

Metody radzenia sobie w różnych trudnych
sytuacjach w klasie, zaproponowane podczas
kursu, są często genialnie proste, a zarazem
skuteczne. Rewelacja! Dziękuję bardzo!
KATARZYNA

EWA

Cena specjalna w terminie
wczesnej rejestracji

399

ZŁ

Cena w ofercie dla szkół i rad
pedagogicznych nawet od

dla indywidualnego uczestnika

259

ZŁ
za uczestnika

Szczegółowy opis i film z zaproszeniem autora kursu
www.macmillan.pl/KlasaBezPrzemocy

kompleksowa
pomoc

realne
rozwiązania

łatwy
dostęp

