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Robert J. MacKenzie – psycholog wychowawczy i terapeuta rodzin. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli według autorskiego
programu Setting Limits. Od wielu lat z sukcesem pomaga rozwiązywać problemy z zachowaniem i uczeniem się dzieci i młodzieży.
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor książek Uparte dzieci. Od konfliktu do współpracy i Nastolatki. Kiedy
pozwolić? Kiedy zabronić?
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12 Jak radzić sobie z zachowaniem ekstremalnym?
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Względy prawne i względy bezpieczeństwa
Zachowanie skrajnie wyzywające
Zachowanie niebezpieczne i destrukcyjne
Rękoczyny lub zachowanie agresywne
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13 Korzystanie z dodatkowego wsparcia
Błędy wzmocnienia w gabinecie dyrektora
Rola dyrekcji w procesie wychowawczym
Wyzwania, jakim musi sprostać dyrekcja
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14 Zachęcanie do współpracy - rola pozytywnej motywacji
Motywacja a wytyczanie granic
Negatywne komunikaty wywołują opór
Pozytywne komunikaty zachęcają do współpracy
Angażowanie rodziców
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15 Czas preferowanych zajęć: niekończący się prezent motywacyjny
Jak działa metoda CPZ
Rola nauczyciela
Rola uczniów
Czego należy się spodziewać
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16 Kształcenie umiejętności: dawanie przykładu jest najskuteczniejsze
Czasami dostarczenie informacji nie wystarczy
Poznanie możliwości działania
Rozbicie umiejętności na możliwe do nauczenia kroki
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17 Rozwiązywanie problemów z odrabianiem lekcji
Taniec
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Czego należy oczekiwać
Gdy potrzebna jest profesjonalna pomoc
Podsumowanie
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Pomoc wychowawcza z perspektywy organizacyjnej
Jak skuteczny jest Twój szkolny program wychowawczy
Praktyki wychowawcze poza klasą (poziom ogólnoszkolny)
Elementy skutecznego programu wychowawczego
Zasady kierujące Twoją pracą naprawczą
Satysfakcja z korzyści
Aneks 1: Od czego zacząć sugestie?
Aneks 2: Przewodnik dla nauczycielskiej grupy szkoleniowej
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