Szkoły podstawowe – kl. I-III (130 godzin)
Moduł I
Wychowawca jako Przewodnik i Mistrz. Budowanie zespołu klasowego.
Moduł II
Język serca – Porozumienie bez Przemocy w skutecznym wychowaniu.
Moduł III
Jak uczyć się z konfliktu? Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów.
Moduł IV
Trudności i niepowodzenia uczniów- rodzaje, przyczyny, sposoby wsparcia.
Moduł V
Wsparcie edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Moduł VI
Elementy art terapii wspomagające integrację działań edukacyjnych i wychowawczych.
Moduł VII
Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych.
Moduł VIII
Spotkania z Leonem –sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów, cz.I.
Moduł IX
Spotkania z Leonem – profilaktyka agresji dla dzieci, cz. II.
Moduł X
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?
Moduł XI
Współpraca z rodzicami.
Moduł XII
Jak zostać bohaterem? - Projekt Heroicznej Wyobraźni.
Moduł XIII
Jak budować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu w szkole?
Moduł XIV
Planowanie działań wychowawczych.
Konferencja podsumowująca Program.

Szkoły podstawowe – kl. IV-VIII
Moduł I
Wychowawca jako lider zespołu klasowego. Budowanie zespołu klasowego.
Moduł II
Efektywna komunikacja interpersonalna w skutecznym wychowaniu.
Moduł III
Jak uczyć się z konfliktu? Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów.
Moduł IV
Jak zrozumieć nastolatka? Jak rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom?
Moduł V
Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych.
Moduł VI
Młodzież wobec wyzwań i problemów. Jak motywować niezmotywowanych?
Moduł VII
Agresja i przemoc w szkole - świadomość i profilaktyka.
Moduł VIII
Agresja i przemoc w szkole - metody wczesnej oraz zaawansowanej interwencji.
MODUŁ IX
Agresja elektroniczna – zjawisko i przeciwdziałanie.
MODUŁ X
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?
MODUŁ XI
Współpraca z rodzicami.
MODUŁ XII
Jak zostać bohaterem? – Projekt Heroicznej Wyobraźni.
Moduł XIII
Jak budować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu w szkole?
Moduł XIV
Planowanie działań wychowawczych.
Konferencja podsumowująca Program.

Licea, technika i szkoły branżowe (130 godzin)
Moduł I
Wychowawca jako lider zespołu klasowego. Budowanie zespołu klasowego.
Moduł II
Efektywna komunikacja interpersonalna w skutecznym wychowaniu.
Moduł III
Jak uczyć się z konfliktu? Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów.
Moduł IV
Jak zrozumieć nastolatka? Jak rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom?
Moduł V
Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych.
Moduł VI
Młodzież wobec wyzwań i problemów. Jak motywować niezmotywowanych?
Moduł VII
Agresja i przemoc w szkole - świadomość i profilaktyka.
Moduł VIII
Agresja i przemoc w szkole - metody wczesnej oraz zaawansowanej interwencji.
MODUŁ IX
Agresja elektroniczna – zjawisko i przeciwdziałanie.
MODUŁ X
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?
MODUŁ XI
Współpraca z rodzicami.
MODUŁ XII
Jak zostać bohaterem? – Projekt Heroicznej Wyobraźni.
Moduł XIII
Jak budować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu w szkole?
Moduł XIV
Planowanie działań wychowawczych.
Konferencja podsumowująca Program.

