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                                                  Polkowice, dnia 22.10.2018r. 

   
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  

JAK BUDOWAĆ AUTORYTET NAUCZYCIELA W DOBIE DYKTATURY MEDIÓW? 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
17.11.2018r. godz. 10.00-14.00 

(5 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.11.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 
Cele: 
wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności sprzyjające: 

 pogłębieniu własnej świadomości pedagogicznej oraz wzbogaceniu i usprawnieniu warsztatu 

metodycznego, 

 zwiększeniu kompetencji w zakresie budowania autorytetu oraz jego efektywnego 

wyzyskiwania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Po przeprowadzonym szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił: 

 wyjaśnić, w jaki sposób nauczyciel może zdobyć autorytet wśród uczniów, a następnie go 

skutecznie demonstrować w pracy z klasą, 

  wskazać pożytki edukacyjne, wynikające z umiejętnego odwoływania się do nauczycielskiego 

autorytetu,  

 zastosować poznane podczas seminarium zasady, narzędzia i techniki do rozwiązywania 

problemów dydaktyczno-wychowawczych 

Program: 
Czym jest autorytet? [1 godz.] 

 Istota autorytetu 

 Werbalne i pozawerbalne sposoby demonstrowania autorytetu i prawa do władzy 
Jak budować autorytet w praktyce szkolnej? [1 godz.] 

 Cechy budujące autorytet nauczyciela w oczach uczniów   

 Rola pierwszych lekcji w tworzeniu wizerunku nauczyciela  
Jak demonstrować autorytet, by zapewnić dyscyplinę, rozbudzić dobrego ducha klasy i efektywnie 
nauczać?  [3 godz.] 
 
Korzyści: 
Uczestnik: 

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

 zdobędzie narzędzia pomocne w zdobywaniu autorytetu i jego efektywnym demonstrowaniu  
w pracy dydaktyczno-wychowawczej,  

 będzie się mógł wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami 
seminarium 
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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 


