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                                                          Polkowice, dnia 03.09.2018r.
  

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 

SZKOŁA KOMUNIKOWANIA SIĘ NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI 

 
29 września 2018r. (sobota) godz. 10.00-17.00 
30 września 2018r.(niedziela) godz. 9.00-14.30 

(15 godzin dydaktycznych)  
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.09.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele szkolenia:  

Szkolenie ma na celu: 

• wyposażenie uczestników w wiedzę  i umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji 
interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel – uczeń, 

• przybliżenie komunikowania się jako sztuki władania słowem i gestem, a zarazem 
wyzwania wymagającego otwartości, aktywnego słuchania, przełamywania barier i 
łagodzenia konfliktów. 

Po przeprowadzonym szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił: 

• dostrzec i omówić pożytki edukacyjne wynikające ze sprawnego i różnorodnego 
komunikowania się nauczyciela z uczniem, 

• zastosować poznane podczas zajęć zasady, narzędzia i techniki do nawiązywania 
dobrych relacji z uczniem oraz rozwiązywania problemów dydaktyczno-
wychowawczych 

 
Program kursu: 
Dzień pierwszy (29 września 2018 r.) 
Komunikowanie się niejedno ma imię [4 godz.] 

• Istota procesu komunikowania się i jego znaczenie dla relacji między nauczycielem  
i uczniem. 

• Dwie formy komunikowania się: komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna. 

• Rola żywego słowa i mowy ciała w oddziaływaniu dydaktyczno-wychowawczym. 
Sztuka nawiązywania kontaktu i przełamywania barier [4 godz.] 

• Przydatne umiejętności usprawniające proces komunikowania się nauczyciela  
z uczniem: otwartość, sztuka słuchania, ekspresja, kultura słowa, dobry styl. 

• Błędy, bariery i konflikty w komunikacji interpersonalnej; sposoby ich przełamywania  
i rozwiązywania w szkole. 

Dzień drugi (30 września 2018 r.) 
Warsztaty metodyczne [6 godz.] 

• Zasady, narzędzia i techniki skutecznej komunikacji – od teorii ku praktyce 
Podsumowanie szkolenia [1 godz.] 
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Korzyści ze szkolenia: 
Uczestnik: 

• uzyska możliwość podniesienia swych umiejętności w zakresie skutecznej 
komunikacji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach taką komunikację 
zakłócających, 

• pozna zasady, narzędzia i techniki usprawniające proces komunikowania się  
z uczniem,  

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

 
Koszt kursu: 150 zł. 

 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
 
dr 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 

 
                                                                 Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

 


