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Dyrektorzy przedszkoli 

oraz szkół podstawowych 

 

Dyrektor  

Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

 

serdecznie zaprasza  

 

nauczycieli pracujących w edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolach, świetlicach,  oraz specjalistów w 

zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

na szkolenie warsztatowe pn. 

Modyfikacja trudnych zachowań uczniów metodami terapii behawioralnej 

 

Nauczyciele rozmawiając o problemach  występujących w przestrzeni szkolnej/przedszkolnej, 

najczęściej wskazują na zakłócenia dyscypliny oraz trudne zachowania, które przejawiają dzieci. 

Trudne zachowania uczniów/przedszkolaków przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, zaburzają 

dyscyplinę, rozpraszają pozostałe dzieci, zakłócają prawa innych  do zabawy i nauki. 

 Prowadzone w szkołach/przedszkolach działania interwencyjne nie zawsze przynoszą pozytywne 

efekty, a lekceważone problemy prowadzą do ich eskalacji. 

Celem szkolenia jest poznanie zasad terapii behawioralnej i ich zastosowania podczas modyfikowania 

niepożądanych, trudnych zachowań uczniów/przedszkolaków. W trakcie szkolenia będą poruszane 

następujące zagadnienia: 

 

1. Podstawy teoretyczne terapii behawioralnej. 

2. Analiza najczęstszych błędów popełnianych podczas stosowania zasad technik 

behawioralnych. 

3. Analiza sytuacji szkolnych, w których użyteczne są techniki terapii behawioralnej. 

4. Analiza konkretnych zastosowań w sytuacji szkolnej. 

5. Analiza trudnych sytuacji opisywanych przez uczestników. 

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach: 

• zrozumienie sedna terapii behawioralnej, 

• poznanie praktycznych zastosowań zasad w trudnych wychowawczo sytuacjach szklonych/ 

przedszkolnych, 

• wypracowanie interwencji dopasowanych do przykładów opisanych przez uczestników, 

• rozpoznanie własnych stylów motywacyjnych. 

 

Prowadzący: Barbara Bajor -  psycholog, nauczyciel dyplomowany , terapeuta behawioralny 

Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak – doradca metodyczny 

Czas trwania warsztatów: 19 listopada 2021 r. w  godz.  14.00 – 19.00 (piątek) -  

                                              20 listopada 2021 r. w  godz.     9.00 – 13.00 (sobota) 

Koszt: 280 zł 

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10 (obok LO). 
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Prosimy o zgłaszanie się na warsztaty poprzez stronę internetową www.odm.pcpppidn.eu  zakładka 

ZAPISY NA SZKOLENIA ( forma płatna – Karta indywidualnie płatna lub płatna przez placówkę - 

do wyboru). Zapisy na warsztaty trwają do 10 listopada 2021 r.  

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń tel. 76 838 42 93. 

. 

 

Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 
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