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                                                  Polkowice, dnia 20.09.2018r. 
   

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowanych nauczycieli 

NA  KURS DOSKONALĄCY 
 

PEDAGOGICZNA ODA, CZYLI O ORGANIZOWANIU PRACY Z UCZNIEM, 
DYSCYPLINIE I BUDOWANIU AUTORYTETU. 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  
 

20-21.10.2018 r. godz. 9.00-15.00 
27-28.10.2018r. godz. 9.00-15.00 

(30 godzin dydaktycznych) 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa II 
piętro)  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.10.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
Koszt: 300zł 
 
Cele dotyczące wiedzy i umiejętności:  

1. Pogłębieniu własnej świadomości pedagogicznej. 
2. Zwiększeniu kompetencji w takich zakresach, jak: efektywne organizowanie pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, skuteczne motywowanie i dyscyplinowanie uczniów, sprawna 
komunikacja, stosowne wyzyskanie autorytetu. 

3. Wzbogaceniu i usprawnieniu warsztatu metodycznego. 
Program:  
Dzień pierwszy (20 października 2018 r.) 
Budowanie fundamentów sukcesu [8 godz.] 

 Pedagogiczna ODA – czyli trzy wyznaczniki efektywnej pracy nauczyciela – wprowadzenie do 
szkolenia 

 Sztuka budowania fundamentów sukcesu: zdrowa klasa, jej uczeń i nauczyciel 
Dzień drugi (21 października 2018 r.) 
Motywowanie i komunikowanie [7 godz.] 

 Sztuka motywowania: duch klasy i sposoby jego rozbudzania; temperament ucznia a 
motywacja 

 Sztuka komunikowania: o aktywnym słuchaniu i sprawnym przekazywaniu informacji   
Dzień trzeci (27 października 2018 r.) 
Autorytet i dyscyplina [8 godz.] 

 Jak demonstrować autorytet, by skutecznie nauczać i nawiązać dobry kontakt z uczniami? 
 Jak zapewnić dyscyplinę w klasie, nie raniąc uczuć uczniów?  

Dzień czwarty (28 października 2018 r.) 
Organizacja  [6 godz.] 

 Jak organizować pracę, by pedagogiczny zasiew przyniósł obfite plony?  
Podsumowanie szkolenia [1 godz.] 

 Rola organizacji, dyscypliny i autorytetu w tworzeniu fundamentów zdrowej klasy i 
rozbudzaniu jej ducha  
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Korzyści: 
Uczestnik: 

 pozyska wiedzę sprzyjającą pogłębieniu własnej świadomości pedagogicznej i wzbogaceniu 
warsztatu metodycznego, 

 zdobędzie narzędzia, których twórcze i adekwatne spożytkowanie może dobrze służyć 
efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,  

 będzie się mógł wymienić doświadczeniami i  spostrzeżeniami z  innymi uczestnikami 
szkolenia. 

 
Prowadzący:  
Cezary Piątkowski doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczyciel                                 
z trzydziestoletnim doświadczeniem dydaktyczno-metodycznym, zdobywanym w szkołach 
podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, a także w kolegiach nauczycielskich i centrach 
kształcenia ustawicznego i praktycznego, dyrektor terytorialny studiów podyplomowych dla 
nauczycieli, organizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego, wieloletni sekretarz Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego (oddział zielonogórski). 
 
          
 
 
 
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


