
 

 

SKUTECZNY WYCHOWAWCA  

Adresaci: Kurs skierowany jest głównie do nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek 
oświatowych, pragnących pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie wypracowania 
spójnej strategii oddziaływań wychowawczych oraz wzmocnienia nauczyciela w radzeniu sobie 
w sytuacjach trudnych wychowawczo.   
 

Tematyka kursu:   
 Kontrakt jako narzędzie pracy nauczyciela wychowawcy. Omówienie warunków skuteczności jego 

działania 
 Wychowanie jako proces 
 Cele wychowania 
 Zachowania dorosłych wspierające dziecko w rozwoju 
 Mechanizmy rządzące relacjami dziecko – dorosły 
 Podstawy analizy transakcyjnej z przedstawieniem listy zachowań charakterystycznych dla 

Dziecka, Dorosłego i Rodzica 
 Własny potencjał, zasoby do tworzenia warsztatu pracy wychowawcy. Analiza własnych zasobów 

i ograniczeń 
 Reagowanie wobec trudności jakie zgłaszają uczniowie. Prezentacja różnych sposobów 

reagowania oraz ich efektów dla rozwoju dziecka i skuteczności wychowywania 
 Tzw. „trudni uczniowie” i sposoby postępowania z nimi. Prezentacja sposobów reagowania oraz 

konsekwencji tych reakcji  
 Praca z klasa szkolną 
  Mechanizmy funkcjonowania klasy jako grupy.  Diagnoza i rozumienie procesów grupowych   
 Konstruowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży 
 Opracowanie założeń i kierunków pracy wychowawczej  

 

Czas trwania: kurs będzie trwał 20 godz. lekcyjnych. Zajęcia będą przeprowadzone podczas dwóch 
spotkań po 10 godzin. Ich termin zostanie ustalony i podany uczestnikom po zebraniu grupy.  
 

Zajęcia prowadzić będzie mgr Urszula Sierżant – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, 
autorka wielu programów i publikacji edukacyjnych;  nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-
Ekonomicznej w Gdańsku, współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli i organizacjami 
pozarządowymi  przy wdrażaniu inicjatyw edukacyjnych i podnoszeniu jakości pracy w polskich szkołach. 
 

Koszt kursu ponoszony przez uczestnika: 200 – 250 zł w zależności od liczebności grupy (a w tym: 20 
godzin zajęć dydaktycznych, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu kursu)  
 

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: ikz@wsse.edu.pl W treści maila należy podać m.in. 
następujące informacje: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz adres do korespondencji, o 
których mowa w karcie zgłoszenia.  
 

Innych szczegółowych informacji na temat kursu udzieli mgr Urszula Sierżant pod numerem 
tel. 502 900 432 

www.wsse.edu.pl 
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