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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 
 

                                           nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,  
                                           wychowawców świetlic socjoterapeutycznych 

 
NA  WARSZTATY  

                   zainspirowane szczególnie przez metodę porozumienia bez przemocy Marshala Rosenberga. 

 

„WYCHOWAWCA MISTRZEM KOMUNIKACJI !” 
 

  24 marca 2017 roku, godz. 13.00 - 18.30 
  25 marca 2017 roku, godz. 09.00 - 14.30 

(14 godz. dydaktycznych) 
   

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna II piętro) 
   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.03.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania  
na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele:  
 wyrażanie siebie – swoich uczuć, myśli, uważne słuchanie, rozumienie innych i pokazywanie 

tego by budować dobre relacje osobiste i zawodowe  
 nauka i doskonalenie umiejętności dla tych, których praca opiera się na relacjach z ludźmi 
     – managerowie, pracownicy socjalni, nauczyciele 
 szlifowanie tych umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem relacji szkolnych 

Program: 
 
1 dzień – 7 godzin dydaktycznych  
 umiejętności komunikacyjne związane z wyrażaniem siebie 
 umiejętności komunikacyjne związane z słuchaniem i rozumieniem innych 
 umiejętności komunikacji z dziećmi według Gordona i Mazlich-Faber 
 analiza pytań ( pytanie zagrażające typu „ DLACZEGO?)  
 rodzaje komunikacji  ( komunikacja werbalna i niewerbalna – zachowania niewerbalne, funkcje 

zachowania niewerbalnego, sposoby zachowania niewerbalnego, co uczeń mówi a co my 
słyszymy, znaczenie właściwego słuchania, zachowanie się nauczyciela w roli słuchającego, 
błędy popełnianie najczęściej 

2 dzień – 7 godzin dydaktycznych  
 komunikacja autorytarna, linearna, metakomunikacja. 
 dialog i strategie motywacyjne w komunikowaniu się z uczniami. Analiza i zastosowanie 

wiedzy w dialogu i strategiach motywacyjnych – prośby, korzyści, dowartościowania, wartości, 
nacisku społecznego i zagrożenia 

 przeszkody i zakłócenia w komunikowaniu się w sytuacjach szkolnych: bariery komunikacyjne, 
wyrażanie i przyjmowanie krytyki oraz niekiedy trudności w przyjmowaniu pochwał 

 komunikacja z rodzicami szczególnie, kiedy mamy przekazać trudne wiadomości lub kiedy jesteśmy 
atakowani werbalnie 
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Korzyści: 

 radzenie sobie z osądami, krytyką, oceniającą informacją zwrotną budowanie pozytywnych relacji  
z rodzicami, a także w życiu osobistym z najbliższymi. 
 

Koszt: 150 zł 
  
       Prowadzący: Teresa Zabrodzka 
 

Kwalifikacje i doświadczenie: 
 
pedagog, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej", były nauczyciel 
akademicki,  przedszkolny  i klas I-III, posiada tytuł edukatora profilaktyki systemowej, oraz jest 
licencjonowanym trenerem „Treningu Zastępowani Agresji” wg. Goldsteina (ART).  
 
Od 1999 roku w ramach swojej działalności gospodarczej  prowadzi  liczne warsztaty i treningi grupowe 
dla dorosłych – głównie pracowników placówek oświatowych i pracowników innych służb publicznych – 
psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników po’mocy społecznej, administracji itp. ,  a także dla 
rodziców. Prowadzone  szkolenia dla instytucji oświatowych dotyczą przede wszystkim problematyki 
wychowawczej – profilaktyki uzależnień, problemów agresji i przemocy szkolnej, pracy 
socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ,  a także umiejętności interpersonalnych nauczycieli i rodziców 
– rozwiązywanie konfliktów, asertywności oraz współpracy nauczycieli   z  rodzicami. Szkolenia dla innych 
grup zawodowych dotyczą współpracy  w zespole, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz 
pracy interdyscyplinarnej.  

 

 
     
                                         Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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