Nowe dziecko w zgranej klasie
Integrowanie dzieci i przeciwdziałanie przemocy
rówieśniczej, której mogą doświadczyć,
jeśli wszystko źle się potoczy.

EDUAKCJA | NOWOCZESNY PROGRAM SZKOLEŃ ONLINE DLA NAUCZYCIELI

SPIS TREŚCI

1
2
3

Relacje w szkole a emigracja
i specjalne potrzeby edukacyjne

1

Czym jest bullying

2

Podstawowe uniwersalne
zasady przeciwdziałania
bullyingowi

4

-

MATERIAŁY DODATKOWE

1

EDUAKCJA | NOWOCZESNY PROGRAM SZKOLEŃ ONLINE DLA NAUCZYCIELI

RELACJE W SZKOLE A EMIGRACJA
I SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
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-HGQRF]HÐQLH VSHFMDOLÐFL ]DMPXMÃF\ VLÇ SU]HPRFÃ ZREHF G]LHFL ]H VSHFMDOQ\PL SRWU]HEDPL HGXNDF\MQ\PL QS33OLFKWD]8QLZHUV\WHWX:URFÊDZVNLHJRSRNWµUHJRSXEOLNDFMHZDUWRVLÇJQÃÅ ZVND]XMÃ×HEH]
Z]JOÇGXQDFKDUDNWHUVSHFMDOQ\FKSRWU]HEG]LHFL]WHMJUXS\ZLHORNURWQLHF]ÇÐFLHMVWDMÃVLÇRĆDUDPLSU]HPRF\]HVWURQ\UµZLHÐQLNµZJÊµZQLHSU]H]Z\NOXF]HQLH]JUXS\
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CZYM JEST BULLYING

$E\]UR]XPLHÅF]\PMHVWSRZD×QDSU]HPRFUµZLHÐQLF]DSRZLQQLÐP\]D]QDMRPLÅVLÇ]SRZV]HFKQLHZ\NRU]\VW\ZDQÃZZLHOXNUDMDFKGHĆQLFMÃDXWRUVWZDåQLH×\MÃFHJRMX×åSLRQLHUDEDGDÌQDGW\P]MDZLVNLHP
'2OZHXVD$XWRUWHQGHĆQLXMHSRZD×QÃ ZVHQVLHNUµWNRLGÊXJRWHUPLQRZ\FKNRQVHNZHQFML SU]HPRF
UµZLHÐQLF]ÃMDNREXOO\LQJ QÇNDQLH NWµU\FKDUDNWHU\]XMH
1. 3RZWDU]DOQRÐÅ UHJXODUQRÐÅ 
$NW\DJUHVMLNLHURZDQHVÃSU]H]GÊX×V]\F]DVZLHORNURWQLHZREHFWHMVDPHMRVRE\2]QDF]DWR×HQDZHWMHÐOLZURJLHG]LDÊDQLDPDMÃQLHZLHONLHQDWÇ×HQLHLQLHZ\GDMÃVLÇEDUG]RSRZD×QHWRSRGÊX×V]\P
RNUHVLHSU]\QRV]ÃZLHOHNU]\ZG\ VXPXMÃVLÇ 

2. 1LHUµZQRZDJDVLÊ


:SU]\SDGNXEXOO\LQJXPDP\GRF]\QLHQLD]V\WXDFMÃZNWµUHMXF]QLRZLHGRÐZLDGF]DMÃF\SU]HPRF\
SRVWU]HJDMÃVLHELHMDNRVÊDEV]\FKRGVSUDZFµZLEH]UDGQ\FKZREHFLFKSU]HZDJL3U]HZDJDWDQLHNRQLHF]QLHPXVLPLHÅFKDUDNWHUĆ]\F]Q\åPR×HZ\QLNDÅQS]OHSV]\FK]GROQRÐFLNRPXQLNDF\MQ\FK
VSUDZFµZOXELFKXPLHMÇWQRÐFLVSRÊHF]Q\FK SRWUDĆÃQSQDVWDZLÅSU]HFLZNRNRPXÐJUXSÇ 

3. ,QWHQFMRQDOQRÐÅ


:SU]\SDGNXEXOO\LQJXG]LDÊDQLDDJUHV\ZQHZREHFRĆDU\VÃLQWHQFMRQDOQH LFKFHOHPMHVW]DGDQLH
EµOX &]ÇVWRF]\PGÊX×V]HG]LDÊDQLHW\PLQWHQFMRQDOQRÐÅMHVWPRFQLHM]DDNFHQWRZDQDDZURJLH
G]LDÊDQLDVÃFRUD]SRZD×QLHMV]H

Konsekwencje bullyingu

.RQVHNZHQFMHEXOO\LQJX V]F]HJµOQLHGÊXJRWUZDÊHJR VÃ]Z\NOHEDUG]RSRZD×QHLF]ÇVWRZ\VWÇSXMÃQDZHWSR]DNRÌF]HQLXQDXNLV]NROQHM
1DOH×ÃGRQLFK
• QLVNLHSRF]XFLHZÊDVQHMZDUWRÐFL
• GHSUHVMD
• OÇNVSRÊHF]Q\
• Uµ×QRURGQH]DEXU]HQLDSV\FKRVRPDW\F]QH SUREOHP\]DSHW\WHPQLHZ\MDÐQLRQHRGF]XZDQLHEµOX
WUXGQRÐFL]]DV\SLDQLHP
• QLHSRZRG]HQLDV]NROQHVSRZRGRZDQHSUREOHPDPLHPRFMRQDOQ\PL
• SUµE\VDPREµMF]H ZV]F]HJµOQ\FKSU]\SDGNDFKFKRÅQDMF]ÇÐFLHMSU]\WRZDU]\V]ÃF\FKEXOO\LQJRZL
LQQ\FKSRZD×Q\FKSUREOHPDFK å3\×DOVNL
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:ND×GHMNODVLHDZV]F]HJµOQRÐFLWDNLHMGRNWµUHMGRFKRG]LQRZ\XF]HÌSRZLQQLÐP\]DXZD×\ÅEXOO\LQJ
QDEDUG]RZF]HVQ\PHWDSLHJG\PDP\GRF]\QLHQLD]SLHUZV]\PLMHJRSU]HMDZDPL:WDEHOLQL×HMSU]HGVWDZLÊHPSRV]F]HJµOQHSU]HMDZ\LLQIRUPDFMHRW\PMDNEDUG]RVÃRQHZLGRF]QHZFRG]LHQQRÐFLV]NROQHM

-DNLHSU]HMDZ\EXOO\LQJXPXVLP\]DXZD×\Å"
Fizyczne

6ÊRZQH
(werbalne)

Relacyjne

Elektroniczne
(internet)
2EUD×DQLHRQOLQHQS
QDSRUWDODFKVSRÊHF]QRÐFLRZ\FKåZ\V\ÊDQLH
ZURJLFKZLDGRPRÐFL
QLHSU]\MHPQHNRPHQWRZDQLHSXEOLNRZDQLH
REUDÕOLZ\FKPDWHULDÊµZ

$WDNĆ]\F]Q\åQDUX3ORWNRZDQLHSU]H]\V]DMÃF\QLHW\NDOQRÐÅ
ZDQLHZ\ÐPLHZDQLH
OXEZÊDVQRÐÅXF]QLD
REJDG\ZDQLH
GRÐZLDGF]DMÃFHJRSU]HPRF\ QSQLV]F]HQLH
SU]\ERUµZV]NROQ\FK
]DEDZHN

:\NOXF]DQLH]JUXS\
Z\ÊÃF]DQLH]HZVSµOQ\FKDNW\ZQRÐFLSRPLMDQLHSU]\LQLFMRZDQLX
ZVSµOQ\FKDNW\ZQRÐFL

%DUG]RZLGRF]QH

6ÊDELHMZLGRF]QH

6ÊDERZLGRF]QH F]ÇVWR :LGRF]Q\ZSHZQ\P
QLH]DXZD×DQHOXELJQR- ]DNUHVLH W\ONR
URZDQH
ZSU]\SDGNXSXEOLF]QHJRF\EHUEXOO\LQJX

&KÊRSF\VÃGX×RF]ÇÐFLHMVSUDZFDPL

&KÊRSF\VÃQLHFRF]ÇÐFLHMVSUDZFDPL

']LHZF]ÇWDVÃF]ÇÐFLHM
VSUDZF]\QLDPL

'DQHZVND]XMÃQD
PQLHMZLÇFHMUµZQH
]DDQJD×RZDQLHFKÊRSFµZLG]LHZF]ÃWMDNR
VSUDZFµZWHJRURG]DMX
SU]HPRF\UµZLHÐQLF]HM

Moje notatki

MATERIAŁY DODATKOWE
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PODSTAWOWE UNIWERSALNE
ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA
BULLYINGOWI

'RÐZLDGF]HQLD SLÇÅG]LHVLÇFLX ODW EDGDÌ L WZRU]HQLD UR]ZLÃ]DÌ SUDNW\F]Q\FK SR]ZDODMÃ QD
SU]HGVWDZLHQLH SRGVWDZRZ\FK ]DVDG G]LDÊDÌ SURILODNW\F]Q\FK L LQWHUZHQF\MQ\FK GRW\F]ÃF\FK EXOO\LQJX 6Ã WR UR]ZLÃ]DQLD RGQRV]ÃFH VLÇ WDN×H GR EXOO\LQJX ]ZLÃ]DQHJR ] ìRGPLHQQRÐFLÃë G]LHFL QDURGRZRÐFLÃ F]\ SRFKRG]HQLHP OXE VSHFMDOQ\PL SRWU]HEDPL HGXNDF\MQ\PL
=DLQWHUHVRZDQH RVRE\ PRJÃ SU]HF]\WDÅ  R W\P ZLÇFHM  Z PRLP RJµOQRGRVWÇSQ\P DUW\NXOH


-3\×DOVNL3U]HFLZG]LDÊDQLHSU]HPRF\UµZLHÐQLF]HMZV]NROHåNU\W\F]Q\SU]HJOÃGVWRVRZDQ\FK
UR]ZLÃ]DÌì']LHFNR.U]\ZG]RQH7HRULDEDGDQLDSUDNW\NDë  å

1DMLVWRWQLHMV]Ã ]DVDGÃ MHVW WR ×H GOD SU]HFLZG]LDÊDQLD EXOO\LQJRZL vv1  vhoѴ; lv. 7b-j-ࣀ
vrॕѴmb;ĺ'RW\F]\WRXF]QLµZLLFKURG]LFµZQDXF]\FLHOLRUD]SUDFRZQLNµZQLHSHGDJRJLF]Q\FK QSSHUVRQHOXNXFKHQQHJRZRÕQ\FK 1LH]Z\NOHLVWRWQDMHVWWXZVSµÊSUDFDLZ\PLDQDLQIRUPDFMLZJURQLHSHGDJRJLF]Q\P0HWRGDREHMPXMÃFDFDÊÃV]NRÊÇMHVWREHFQDZÊDÐFLZLHZHZV]\VWNLFKQDMEDUG]LHMVNXWHF]Q\FKSURJUDPDFKQSZQRUZHVNLPìSURJUDPLH=HURëRNWµU\PZDUWRZLÇFHMSRF]\WDÅZQDVWÇSXMÃF\P
WHNÐFLH

(5RODQG*69DDODQG3URJUDP=HURFDÊRÐFLRZHSRGHMÐFLHGREXOO\LQJXZV]NROH Z -3\×DOVNL
(5RODQG UHG %XOO\LQJDVSHFMDOQHSRWU]HE\HGXNDF\MQH Vå :\×V]D6]NRÊD3HGDJRJLF]QD
ÉµGÕ

Główne założenia

'REUHSURJUDP\WUDNWXMÃMDNRSRGVWDZRZH]DÊR×HQLH]DSRELHJDQLHSUREOHPRPSRSU]H]WZRU]HQLH-v-7vrॕjru-1 ;vroѴ; 1mbॕ ou-vrb;u-mb; 07o-mb- ro|m1_ u;Ѵ-1fb uॕb;ঋmb11_ĺ
1LH FKRG]L WX R WR E\ F]HNDÅ D× SRMDZL VLÇ SU]HPRF UµZLHÐQLF]D OHF] G]LDÊDÅ ]DSRELHJDZF]R RG VDPHJR SRF]ÃWNX SUDF\ ] JUXSÃ 7R ZÊDÐQLH GREUH UHODFMH VWDQRZLÃ ìV]F]HSLRQNÇë SU]HFLZNR SU]HPRF\
: UDPDFK UR]ZLÃ]DÌ LQWHJUXMÃF\FK PÊRG]L OXG]LH SRZLQQL PLHÅ GX×R RND]ML GR SU]HE\ZDQLD ]H VREÃ
ZUµ×Q\FKXNÊDGDFK QSVLHG]ÃFZÊDZFH]LQQ\PLRVREDPLOXESUDFXMÃFZ]HVSRÊDFKR]Uµ×QLFRZDQ\P
VNÊDG]LH  %DUG]R ZD×QD MHVW WXWDM LQWHJUDFMD G]LHFL V]F]HJµOQLH QDUD×RQ\FK QD RGU]XFHQLH QS G]LHFL ]H VSHFMDOQ\PL SRWU]HEDPL HGXNDF\MQ\PL  5R]ZLÃ]DQLH WR ]DNÊDGD ×H XF]QLRZLH EÇGÃ SU]HVWU]HJDÅ W\FK UHJXÊ SRVWÇSRZDQLD NWµUH VDPL VIRUPXÊRZDOL OXE SU]\QDMPQLHM EUDOL XG]LDÊ Z LFK WZRU]HQLX
(OHPHQWHP DOHPQLHMZD×Q\PQL×FRG]LHQQHGRÐZLDGF]HQLD EXGRZDQLDUHODFMLZJUXSLHMHVW;7h-1f-
7o|1.1-ru;lo1uॕb;ঋmb1;fbu;Ѵ-1fbhѴ-vb;ĺ']LDÊDQLDHGXNDF\MQHNLHURZDQHGRXF]QLµZGRW\F]Ã]Z\NOH]MDZLVNDEXOO\LQJXLMHJRNRQVHNZHQFMLRUD]]DVDGEXGRZDQLDUHODFML]LQQ\PL-HMHOHPHQWHP
NWµU\ RND]DÊ VLÇ VNXWHF]Q\ Z ZLHOX SURMHNWDFK MHVW -h|mb;mb; ঋb-7hॕ ru;lo1 uॕb;ঋmb1;fĺ
6ÃRQLQDMOLF]QLHMV]ÃJUXSÃPÊRG\FKOXG]LZNODVDFKJG]LHSRMDZLDVLÇSU]HPRFUµZLHÐQLF]DLPRJÃSU]\MPRZDÅUµ×QLÃFHVLÇRGVLHELHUROH3U]\NÊDGRZRPRJÃVWDZDÅVLÇDV\VWHQWDPLDJUHVRUµZSRGHMPXMÃF\PL
ZUD] ] QLPL G]LDÊDQLD SU]HFLZNR LQQHPX PÊRGHPX F]ÊRZLHNRZL %\ZDMÃ WDN×H RVREDPL ZVSLHUDMÃF\PL
SU]HÐODGRZFÇåSRSLHUDMÃFJRLMHJRG]LDÊDQLD0RJÃWDN×HE\ÅRERMÇWQLQDNU]\ZGÇX]QDMÃF×HWRQLHLFK
VSUDZD:DUWRMHGQDNHGXNRZDÅXF]QLµZGRXG]LHODQLDZVSDUFLDUµZLHÐQLNRPGRÐZLDGF]DMÃF\PSU]HPRF\UµZLHÐQLF]HM

MATERIAŁY DODATKOWE
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Do kogo skierowane?
•

b-j-mb-;7h-1fm;|;]ouo7-frobmm0ࣀhb;uo-m;mb;|Ѵho7oljo71_Ѵ7bķ-Ѵ;|-h৵;
7o m-11b;Ѵb b uo7b1ॕĺ 1DXF]\FLHOH VÃ SU]HFLH× NOXF]RZ\PL RVREDPL ZGUD×DMÃF\PL RNUHÐORQH
UR]ZLÃ]DQLDZV]NROH2F]\ZLVWHMHVW]DWHP×HPXV]ÃE\ÅGRWHMUROLRGSRZLHGQLRSU]\JRWRZDQL



5R]ZLÃ]DQLD HGXNDF\MQH VNLHURZDQH GR URG]LFµZ ]ZLÃ]DQH VÃ SU]HGH ZV]\VWNLP ] LQIRUPDFMDPL å
MDNLH MHVW SRGHMÐFLH V]NRÊ\ GR ]MDZLVND SU]HPRF\ UµZLHÐQLF]HM L MDN V]NRÊD EÇG]LH G]LDÊDÅ JG\ WDND
SU]HPRFVLÇSRMDZLDWDN×HRNRPXQLNDFMLSRPLÇG]\QLPLDV]NRÊÃ

ï :SU]\SDGNDFKJG\G]LDÊDQLDSURĆODNW\F]QH]DZLRGÃNRQLHF]QDMHVWbm7b7-Ѵm- bm|;u;m1f- ŋ
o0;1vru-1ॕboC-uĺ

Formy rozwiązań
• :SU]\SDGNXPÊRG\FKOXG]LGRÐZLDGF]DMÃF\FKSU]HPRF\SRPRFQDVWDZLRQDMHVWJÊµZQLHQDXF]HQLH
UDG]HQLDVRELHZV\WXDFMLSU]HPRF\UµZLHÐQLF]HM']LDÊDQLDWDNLHVÃSURZDG]RQHZIRUPLHWUHQLQJµZ
LQG\ZLGXDOQ\FKLJUXSRZ\FKDWDN×HåZQDMSRZD×QLHMV]\FKSU]\SDGNDFKåZIRUPLHG]LDÊDÌSV\FKRWHUDSHXW\F]Q\FK
• 'ODVSUDZFµZSRV]XNXMHVLÇUR]ZLÃ]DÌEXGXMÃF\FKHPSDWLÇSR]ZDODMÃFÃLPQD]UR]XPLHQLHSHUVSHNW\Z\RĆDU\SU]HPRF\
• 1LHEH]]QDF]HQLDVÃWDN×HG]LDÊDQLDNWµU\FKLVWRWÃMHVWo0v;u-1f- ruo-7om- ru; 7ouovj1_
ro71-v ru;u b bmm1_ -f<ࣀĺ : UR]ZLÃ]DQLDFK WHJR W\SX QDFLVN NÊDG]LH VLÇ QD  SU]HV]NROHQLH
ZV]\VWNLFKRVµEGRURVÊ\FKZV]NROH QLHW\ONRQDXF]\FLHOL ×HE\]DXZD×DÊ\RQHSU]HMDZ\EXOO\LQJX
LSRWUDĆÊ\QDW\FKPLDVWUHDJRZDÅ

Bibliografia

• )DQGUHP+6WURKPHLHU'&DUDYLWD6&6 6WHIDQHN(0LJUDWLRQDQGEXOO\LQJ,Q3.6PLWK -
2è+LJJLQV 1RUPDQ HGV  7KH :LOH\ %ODFNZHOO +DQGERRN RI %XOO\LQJ 7KH $WULXP 6RXWKHUQ *DWH
8.-RKQ:LOH\ 6RQV/LPLWHG
• 3\×DOVNL-$JUHVMDHOHNWURQLF]QDLF\EHUEXOO\LQJMDNRQRZHU\]\NRZQH]DFKRZDQLDPÊRG]LH×\2ĆF\QD:\GDZQLF]Dì,PSXOVë.UDNµZ
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Wyjątkowe
szkolenie online

Spotkania
z ekspertem

Dodatkowy moduł
dla rodziców

nieograniczony dostęp 24/7

dodatkowe spotkania na żywo

kompendium wiedzy

przez 12 miesięcy

online w ramach szkolenia

o przemocy rówieśniczej

imienne zaświadczenie

możliwość przesłania do eksperta

bezpłatna platforma dla rodziców

po każdym module

studium przypadku

przy dostępie dla placówek

Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza.
Co robić, żeby młodzi ludzie
nie krzywdzili siebie nawzajem
Szkolenie online prof. Jacka Pyżalskiego

Przemoc rówieśnicza to zjawisko powszechne w instytucjach
edukacyjnych. Jako nauczyciele problem ten możemy znać
lub świadka), jak i naszych dzieci, wnuków, uczniów i uczennic.
Obecnie stajemy wraz z innymi profesjonalistami edukacyjnymi
– psychologami czy pedagogami – wobec wyzwań zapobiegania
dręczeniu rówieśniczemu lub reagowania, gdy takie już występuje.

Szkolenie ma na celu spójne i wszechstronne
wsparcie wszystkich, którzy potrzebują
zrozumieć problem i poznać oparte na wiedzy

PODCZAS SZKOLENIA:
Dowiesz się, jakie mechanizmy
psychologiczne sprawiają, że przemoc
rówieśnicza jest procesem trudnym
do zatrzymania.
Poznasz zasady i sposoby budowania
dobrych relacji w zespole klasowym.
Dowiesz się, co charakteryzuje aktorów
przemocy rówieśniczej oraz jak z nimi
i ich rodzinami pracować wychowawczo.
Poznasz metody diagnozy przemocy
rówieśniczej oraz rozwiązania bazujące
na diagnozie.
Przeanalizujesz, jakie postawy
i działania nauczycieli nie są skuteczne
w przeciwdziałaniu przemocy
rówieśniczej lub wręcz jej sprzyjają.

Szkolenie zawiera najnowsze ustalenia i wyniki badań,
a także autorskie metodyczne rozwiązania w przeciwdziałaniu
i reagowaniu na przemoc rówieśniczą. Szczególne miejsce
poświęcam błędom wychowawczym popełnianym podczas działań
prof. Jacek Pyżalski
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Spotkania
z ekspertem
Zapobieganie przemocy
rówieśniczej w praktyce!
W czasie spotkań online na żywo z ekspertem skupimy się na praktycznych rozwiązaniach
w sytuacji, kiedy obserwujemy przejawy przemocy rówieśniczej. Na podstawie najczęściej
występujących zdarzeń oraz przesłanych do prof. Jacka Pyżalskiego anonimowo studiów
przypadku ekspert omówi, jakie są możliwości działania. Podczas spotkań wymienisz się także
spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi nurtujące Cię pytania.

MODUŁ I

Przemoc rówieśnicza –
czy widzimy wszystko,
co powinniśmy zobaczyć
Kluczową sprawą dla skutecznego zapobiegania
i reagowania na przemoc i cyberprzemoc rówieśniczą
jest rozumienie tego, czym jest to zjawisko i jak się je
rozumieć mechanizmy
psychologiczne, takie jak: stygmatyzacja czy dysonans
poznawczy, które wyjaśniają, jakie etapy występują
w procesie powstawania przemocy rówieśniczej
i co nauczyciele mogą robić na poszczególnych etapach,
by powstrzymać przemoc. W tym module w praktyczny,
zilustrowany wieloma przykładami sposób, omawiam te
zagadnienia.

PODCZAS MODUŁU:
Nauczysz się rozpoznawać przejawy
i rozróżniać różne typy przemocy
rówieśniczej.
Dowiesz się, jakie konsekwencje
przynosi bullying wszystkim w niego
zaangażowanym.
Poznasz sposoby działań
wychowawczych na poszczególnych
etapach powstawania przemocy
rówieśniczej.
Dowiesz się, jak podejście
do przemocy rówieśniczej zmienia
się w czasie i jakie są najnowsze
tendencje związane z eksperckim
rozumieniem tego zjawiska.
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MODUŁ II

Diagnoza przemocy
rówieśniczej – jak
nie przeoczyć czegoś
ważnego
Nie ma sensownego reagowania wychowawczego
bez dobrej diagnozy. Okazuje się jednak,
że diagnozowanie problemów związanych z przemocą
rówieśniczą nie jest wcale łatwe. Towarzyszy mu wiele
istotnych kwestii etycznych oraz ryzyko,
że nieumiejętnie prowadzona diagnoza zaszkodzi
i zwiększy poziom przemocy. W tym module poznamy
zasady i szczegółowe metody diagnozy oraz dowiemy
się, jak wykorzystać wyniki takiej diagnozy w praktyce
pedagogicznej.

MODUŁ III

Aktorzy przemocy
rówieśniczej – ważne
informacje o ofiarach,
sprawcach i świadkach
Przemoc rówieśnicza w grupie w sposób oczywisty dotyczy
się bowiem o tym, że kiedy w danym zespole klasowym
występuje przemoc rówieśnicza, to dotyczy ona każdego
dziecka, które w takiej grupie funkcjonuje. Szczególną
uwagę poświęcę tym młodym ludziom, którzy są
świadkami przemocy. h sensowne i aktywne działania są
kluczowe dla przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

PODCZAS MODUŁU:
Poznasz mikroprzejawy przemocy
rówieśniczej, które łatwo przeoczyć.
Dowiesz się, dlaczego szeroko
polecana socjometria może
zaszkodzić i jak stosować ją
rozsądnie.
Dowiesz się, z kim i jak warto
współpracować, żeby zdiagnozować
przemoc rówieśniczą na wczesnym
etapie.
Poznasz podstawowe zasady
wykorzystania i tworzenia narzędzi
kwestionariuszowych do diagnozy
przemocy rówieśniczej.

PODCZAS MODUŁU:
Dowiesz się, co sprawia, że niektórzy
młodzi ludzie częściej niż inni
krzywdzą swoich rówieśników.
Poznasz różne typy świadków
i sposoby angażowania ich
w przeciwdziałanie przemocy
w klasie/szkole.
Dowiesz się, co specjalne potrzeby
edukacyjne dzieci zmieniają
w przejawach i dynamice przemocy.

przemocy i cyberprzemocy
rówieśniczej rzadko korzystają
ze wsparcia dorosłych.
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MODUŁ IV

Dobry klimat społeczny
i wspólnota – jak
budować je w szkole
i zespole klasowym
Mając na uwadze przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej,
wiele osób myśli o reagowaniu na przejawy przemocy, czyli
działaniu dopiero wtedy, gdy się ona pojawia. Nie jest to
dobre podejście. Tym, co najlepiej przeciwdziała przemocy
jest wspieranie relacji i więzi między uczniami w zespole
klasowym od samego początku. Takie wspieranie to nie
tylko zajęcia czy wyjazd lub spotkanie integracyjne.
Warto stosować wiele innych rozwiązań realizowanych
w codzienności szkolnej z uwzględnieniem roli rodziców
czy opiekunów uczniów w tym procesie. Ich mądre
stosowanie wymaga jednak bardzo dobrej znajomości
szczegółów określonych rozwiązań.

PODCZAS MODUŁU:
Dowiesz się, jak stworzyć uczniom
możliwości poznania się
w codzienności szkolnej.

zajęć integracyjnych i poznasz takie,
których wprowadzanie ma sens
pedagogiczny.
Poznasz metodę „wyzwań
integracyjnych”.
Dowiesz się, jak znane rozwiązania
w taki sposób, by dawały one efekt
integracyjny.

MODUŁ V

PODCZAS MODUŁU:

Kiedy mleko się rozleje:
mądra pedagogicznie
interwencja w sytuacji
bullyingu

Przeanalizujesz, jak rozmawiać

Najtrudniejsze do rozwiązania są sytuacje, kiedy przemoc
rówieśnicza trwa długo i mocno się zaostrzyła. Bardzo
i wiąże się z silnymi emocjami, które dotyczą także
świadków i sprawców oraz ich rodzin. W tym module
skupimy się na praktycznych rozwiązaniach, które warto
stosować na takim etapie problemu. Uwzględnimy tutaj
w znacznym stopniu przeszkody związane z naszym
z którą mamy do czynienia.

i planować oraz monitorować to,
co będzie się działo w przyszłości.
Dowiesz się, jak współpracować
z innymi specjalistami i instytucjami
w poważniejszych sytuacjach
związanych z bullyingiem.
Poznasz metody współpracy
z rodzicami czy opiekunami uczniów
zaangażowanych w przemoc
rówieśniczą.
Przekonasz się, kiedy przemoc
rówieśnicza jest czynem karalnym
i jakie mogą być prawne
konsekwencje jej stosowania.
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MODUŁ VI

PODCZAS MODUŁU:

Najlepsze programy przeciwdziałania przemocy
rówieśniczej – czego
możemy się nauczyć

Przeanalizujesz, jakie zasady są
obecne we wszystkich światowych
programach przeciwdziałania
przemocy rówieśniczej, które
przyniosły efekty.

Na świecie programy przeciwdziałania przemocy
rówieśniczej są wprowadzane od prawie pół wieku, to jest
od pionierskich badań D. Olweusa z lat siedemdziesiątych
dwudziestego wieku. Od dłuższego czasu realizowane są
także działania służące ewaluacji ich skuteczności. Warto
nie wyważać otwartych drzwi i przeanalizować, co łączy
sprawdzone programy. Pozwoli to nam zastosować
takie same lub podobne rozwiązania w swojej pracy
pedagogicznej. W module omówię także rozwiązania
dotyczące współczesnych przejawów przemocy
rówieśniczej, takich jak cyberprzemoc czy przemoc
rówieśnicza zawierająca elementy mowy nienawiści.

Poznasz złote zasady
przeciwdziałania przemocy
rówieśniczej, które warto wdrażać
w każdej szkole.
Dowiesz się, jakie są najnowsze
światowe trendy w przeciwdziałaniu
przemocy rówieśniczej.
Przeanalizujesz, jakie kompetencje
warto u siebie rozwijać, żeby
skutecznie przeciwdziałać przemocy
rówieśniczej.

MODUŁ VII

PODCZAS MODUŁU:

Najpoważniejsze
błędy wychowawcze
w radzeniu sobie
z przemocą rówieśniczą

Przeanalizujesz konkretne przypadki
błędnego działania w integrowaniu
klasy, także w kontekście młodych
ludzi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Wydaje się czasami, że do przeciwdziałania przemocy
rówieśniczej wystarczą dobre chęci i zaangażowanie
nauczycieli oraz innych dorosłych. Jest to jednak złudne.
Procesy relacji rówieśniczych, szczególnie wtedy, kiedy
zmierzają w złym kierunku, są bardzo skomplikowane
i często nieoczywiste. Łatwo zatem, nie mając
odpowiedniej wiedzy, zaszkodzić w wielu sytuacjach
lub wprowadzać rozwiązania, które nie przynoszą
żadnego efektu. W tym module w sposób uporządkowany,
ilustrowany przykładami, przedstawię typowe błędy

Poznasz błędy w pracy ze sprawcami
oraz ich rodzicami czy opiekunami.
Przeanalizujesz błędy związane
ze współpracą profesjonalistów
nastawioną na przeciwdziałanie
przemocy rówieśniczej.
Dowiesz się, jak działać, żeby uniknąć
pomyłek w tym obszarze.

by zmniejszyć ryzyko tego, że sami je popełnimy.
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Moduł dla
rodziców
Bezpłatna platforma
dla rodziców
przy dostępie dla placówek!
Szkolenie online jest wzbogacone o dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów dzieci
w różnym wieku. To specjalnie przygotowane szkolenie online z podstawową wiedzą
o przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, aby wspólne działania szkoły oraz rodziców miały
sens i były skuteczne. Dostęp na 12 miesięcy do bezpłatnej platformy dla rodziców jest
możliwy tylko przy zakupie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej.

MODUŁ DLA RODZICÓW

PODCZAS MODUŁU:

Najważniejsze informacje
na temat przemocy
rówieśniczej

Dowiesz się, czym jest przemoc
rówieśnicza, jakie są jej rodzaje i jakie
konsekwencje niesie dla zdrowia
i funkcjonowania psychicznego
młodych ludzi.

Kiedy jesteśmy rodzicami czy opiekunami, nasze dzieci
mogą być włączone w przemoc rówieśniczą (czyli taką,
gdzie jedni młodzi ludzie krzywdzą innych) w różnych
przemocy wobec kolegów i koleżanek. Jako że lepiej
zapobiegać niż leczyć, warto poświęcić chwilę
na zapoznanie się z niezbędną wiedzą, która pomoże
nam sensownie wesprzeć nasze dziecko i współpracować
ze szkołą, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce.
Od ponad dwudziestu lat badam zjawisko przemocy
rówieśniczej zarówno w perspektywie międzynarodowej
i krajowej, ale także wypracowuję, upowszechniam i stosuję
które ulepszam, opierając się na własnych doświadczeniach.
Współpracuję z czołowymi światowymi ekspertami
w tym zakresie oraz wieloma nauczycielami-praktykami.
Z tej perspektywy uważam, że wszyscy potrzebujemy
w tym obszarze więcej wiedzy.
– prof. Jacek Pyżalski

Poznasz kompetencje, możliwości
i zakres działania szkoły
i innych instytucji – nastawione
na przeciwdziałanie przemocy
rówieśniczej.
Przeanalizujesz, jak warto rozmawiać
ze swoim dzieckiem o przemocy
rówieśniczej i relacjach
rówieśniczych.
Dowiesz się, jacy profesjonaliści
i instytucje mogą wesprzeć Cię
w poważniejszych przypadkach
przemocy rówieśniczej.
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Korzyści z udziału
w szkoleniu:
8h dydaktycznych
około 8 godzin dydaktycznych lekcji wideo,
zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem
dr hab. prof. UAM
Jacek Pyżalski

trzy grupowe spotkania online
z prof. Jackiem Pyżalskim

ekspert EduAkcji

praktyczne wskazówki
możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek,
przetestowanych w setkach szkół w Polsce

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
nauczyciel i wychowawca z wieloletnim

zaświadczenia
po każdym module szkolenia imienne zaświadczenie
uczestnictwa

doświadczeniem, ekspert w programie
EduAkcja. Specjalizuje się między innymi
w tematyce motywacji. Uczestnik i koordyna-

materiały dodatkowe

tor około 60 krajowych i międzynarodowych

stanowiące podsumowanie i uzupełnienie treści szkolenia
do pobrania w pliku PDF

projektów badawczych, głównie dotyczących
funkcjonowania młodzieży (w tym uczenia
się i zaangażowania społecznego, także

odtwarzanie i dostęp 24/7

w okresie edukacji zdalnej), zaangażowania

możliwość powrotu do treści szkolenia dowolną ilość razy
w ciągu 12 miesięcy

online młodych ludzi i ich kompetencji
cyfrowych (w tym koordynacja polskiej części
badań EU Kids Online oraz badania ySkills)

moduł dla rodziców

oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich

specjalne szkolenie, które pomoże rodzicom
w zrozumieniu przemocy rówieśniczej

kompetencji wychowawczych. Autor
pierwszych na rynku polskim publikacji
dotyczących agresji elektronicznej.

ZASADY UDZIAŁU PLACÓWKI W SZKOLENIU:

Pomysłodawca i redaktor podręcznika
„Edukacja w czasach pandemii COVID-19.

udział nieograniczonej liczby nauczycieli z placówki

Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako
w ciągu

nauczyciele.”

12 miesięcy

Kontakt:
Miron Szmytkiewicz
koordynator ds. sprzedaży
w programie EduAkcja

m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl

505 442 812

www.edu-akcja.pl/przemoc

@programeduakcja
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