
IV Trening zastępowania agresji: 

 

Informacja ogólna: 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności  

z zakresu mechanizmów kontroli złości, redukcji zachowań agresywnych  

i metod ich zastępowania konstruktywnymi sposobami reagowania oraz z 

zakresu budowania prawidłowych relacji w grupie, a także praktyczne 

wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. 

Szkolenie prowadzone będzie w bardzo intensywnej formie z wykorzystaniem 

aktywnych form i narzędzi. 

Termin                                     

i miejsce realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

wyjazdowym w jednym z hoteli na terenie województwa śląskiego. Dokładne 

miejsce realizacji szkolenia zostanie podane po zakończeniu postępowania 

przetargowego.  

Termin: 08-11.08.2017 

Grupa docelowa: 

Pracownicy Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz niepublicznych 

ośrodków adopcyjnych działających na zlecenie Samorządu Województwa 

Śląskiego.  

Liczba 

uczestników: 
18 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 40 godzin dydaktycznych  

(4 dni szkoleniowe), obejmujących m.in. następujące zagadnienia tematyczne: 

 Wprowadzenie do zasad Treningu Zastępowania Agresji - cele, historia, 

idea, filozofia szkolenia, 

 Trening umiejętności prospołecznych, 

 Trening kontroli złości,  

 Trening wnioskowania moralnego, 

 Wykorzystanie Treningu Zastępowania Agresji w pracy w ośrodku 

adopcyjnym. 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, 

gier symulacyjnych, analizy przypadków, dyskusji, analizy własnych zachowań. 

Informacje 

organizacyjne: 

Zajęcia realizowane będą w trybie wyjazdowym.                                                                         

Organizator zapewnia nocleg, pełne wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. 

Termin rekrutacji: 

Warunkiem udziału w  procesie rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub osobiście) 

oryginału formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu                    

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2017 roku. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.  

Wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem uczestnika projektu 

należy dostarczyć do siedziby ROPS. 

Dodatkowych 

informacji udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. 

tel.: 032 730 68 84,  

e-mail: mkwiatkowska@rops-katowice.pl  

 

http://rops-katowice.pl/
mailto:mkwiatkowska@rops-katowice.pl


 

Zasady 

uczestnictwa: 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ROPS:  

http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf  

 

Trenerzy: 

Ewa Morawska - mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej, jest 
pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej, posiada certyfikat ART® 
jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART)® – 
Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina 
(Syracuse University, NY). Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach 
międzynarodowych. Posiada doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne                          
w różnych typach szkół, w leczeniu uzależnień, jest autorką i realizatorką 
programów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest mistrzem trenerskim 
programowania neurolingwistycznego, posiada też gruntowne przygotowanie                 
w interwencji kryzysowej, terapii prowokatywnej i komunikacji transformującej. 
Współautor programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)” 

Jacek Morawski - Dr n. prawn.  specjalizował się w resocjalizacji agresywnej 

młodzieży i profilaktyce uzależnień. Kierował Ośrodkiem Badań Naukowych SKP 

(badania nad alkoholizmem). Wykładowca w szkołach wyższych, czasowy 

doradca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), członek krajowych i 

międzynarodowych organizacji pozarządowych. Współautor i realizator 

programów profilaktycznych               z dziedziny uzależnień, autor ponad 200 

publikacji naukowych i popularyzatorskich, krajowych i zagranicznych. Jest 

Mistrzem Trenerskim (Master Trainer) Aggression Replacement Training (ART)®, 

promowanym przez twórców ART. Prowadzi Instytut Amity w Warszawie, 

zajmujący się badaniami, szkoleniem trenerów, doradztwem oraz wdrażaniem 

programów profilaktycznych i interwencyjnych w obszarze promocji zdrowia 

psychicznego i profilaktyki oraz socjoterapii szeroko rozumianych patologii 

społecznych. 

 

http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf

