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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  WARSZTATY DOSKONALĄCE  
 

PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W BUDOWANIU EFEKTYWNEJ 
WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

03.10.2018r. godz. 16.00-20.00 
(5 godziny dydaktyczne) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa II 
piętro)  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.09.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 
Cele dotyczące wiedzy i umiejętności : 

1. Uczestnik zna pojęcie osobowości i wpływu na nią temperamentu,. 
2. Uczestnik potrafi identyfikować zachowania rodzica wynikające z naturalnego stylu.  
3. Uczestnik zna mocne i słabe strony danego stylu. 
4. Uczestnik posiada umiejętność identyfikacji psychologicznych różnic indywidualnych                                        

u poszczególnych rodziców, 
5. Uczestnik potrafi budować porozumienie i efektywnie współpracować właściwymi metodami 

adekwatnymi do indywidualnego stylu rodzica. 
Program: 

1. Warsztat – dlaczego się różnimy i z kim wolimy pracować – 30 min 
2. Pojęcie i geneza osobowości i temperamentu – 30 min – mini wykład 
3. Autodiagnoza własnego stylu i stylu rodzica – 30 min - warsztat 
4. Style zachowań – mocne i słabe strony – 20 min – mini wykład 
5. Jak się dopasować do danego stylu – 60 min – warsztat 
6. Moja strategia współpracy z rodzicem „trudnym” – 45 min warsztat 
7. Podsumowanie, pytania – 10 min 

Korzyści: 
Poszerzenie samoświadomości, podniesienie poziomu kompetencji osobistych i zawodowych                            
w zakresie współpracy z rodzicem oraz rozwoju własnego, poprawa efektywności w pracy 
wychowawczej, profilaktyka wypalenia zawodowego. 
Prowadzący:  
Maciej Woropaj Fundacja „Aby nikt nie zginął”, M-Coaching Szkolenia i Rozwój.                          
Współpraca z PODM Polkowice od 2013 r, współpraca z ŁCDNiKP od 2013 r., Współpraca z SCDiDN 
Siedlce i CEO Warszawa od 2018 r., doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze 
środków UE przez ORE, działalność na terenie całej Polski w szkołach i placówkach oświatowych od 
2006 r. 
 
          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


