
 
 

                                                                                             
                                                                                                         Polkowice, dnia 16.11.2016r.  

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 

 „MAMY PROBLEM… - SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA  

KONFLIKTÓW RÓWIEŚNICZYCH” 

 
w terminie : 

     1 spotkanie 15 grudnia 2016r. godz.15.15 -18.15  (4 godziny dydaktyczne) 

     2 spotkanie e- learning : godziny podane będą na 1 spotkaniu (3 godziny  dydaktyczne) 
     3 spotkanie 12.01.2017r. 15.15-17.40 (3 godziny dydaktyczne) 

(10 godzin dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.12.2016r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele:  
  1. Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które  
     już zaistniały.  
  2. Zdobycie umiejętności utrzymywania lepszych relacji z ludźmi z otoczenia, zwiększenie własnej  
     skuteczności we współpracy z innymi. 
 
Program: 
 
Spotkanie 1: 
  1. Konflikty szkolne – źródła i rodzaje. 
  2. Profilaktyka występowania konfliktów między rówieśnikami w szkole. 
  3. Etapy rozwiązywania konfliktu. 
  4. Zasady efektywnej komunikacji w konflikcie. 
 
Spotkanie 2: E-learningowo: 
  1. Materiały dotyczące komunikacji interpersonalnej. 
  2. Scenariusze zajęć dla uczniów dotyczące konfliktów, integracji klasowej, komunikacji i tolerancji. 
  3. Psychotesty dla uczniów poszerzające samoświadomość. 
 
Spotkanie 3: 
   1. Zasady prowadzenia negocjacji i mediacji oraz sposoby wykorzystania ich w rozwiązywaniu    
       konfliktów w szkole. 
   2. Mediacja, jako szansa przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz dyskryminacji. 
   3. Sposoby wspierania uczniów w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, złością, frustracją. 
 
Uczestnik:  
 Zwiększy umiejętności rozwiązywania konfliktów w klasie oraz życiu prywatnym, poszerzy własną    
 samoświadomość dotyczącą komunikacji i asertywności. 
 
 
Koszt: 100 zł 
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Prowadzący: Barbara Malinowska  
 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
 
- psycholog PPP w  Polkowicach,  

- specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii uczniów z trudnościami dydaktycznymi, w tym  ze specyficznymi 

   trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), 

- zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi: zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, efektywnego    

   uczenia się i nauczania, motywacji do nauki oraz ucznia zdolnego, 

- prowadzi psychoterapię, indywidualne treningi uczenia się oraz koncentracji uwagi i pamięci, a także warsztaty   

   w szkołach.  

 

Prowadzący: Dorota Szmidt: 

Kwalifikacje i doświadczenie: 
 
- od 2007 r. doradca metodyczny PODM w Polkowicach w zakresie języka polskiego w szkole    

  podstawowej oraz biblioteki szkolnej i wspierania uzdolnień w pozostałych typach szkół, 

- mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim,  

- nauczyciel dyplomowany, 

- koordynator prac nad redagowaniem „Biuletynu PODM w Polkowicach”, 

- nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Parchowie, 

- szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) z doświadczeniem w zakresie organizacji szkoleń dla    

   nauczycieli i kontaktów z ekspertami-trenerami. 

                             
 

Serdecznie zapraszamy 
                                                    do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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