
 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO 
W POLKOWICACH 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 – 15 – 70,  
e-mail: podm@polkowice.edu.pl, http://www.polkowice.edu.pl 

 
 

 
 
 

KOD FORMY: 
SZ.6.22.23                

SZCZĘŚLIWY RODZIC TO SZCZĘŚLIWE DZIECKO – CYKL AUTORSKICH 
WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI. 

 

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści. 
 
Program: 
Program obejmuje cykl 10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne. 
 
1. POCZUCIE SENSU – CO JA TUTAJ ROBIĘ?  

Cel: Podczas warsztatu uczestnicy będą zapoznani z trendami globalnymi, które wpływają na 
rodzicielstwo, edukację, pracę, sposoby życia. Będą konfrontowani z różnymi sytuacjami, w których 
będą musieli odnaleźć sens i cel.  
Zakres:  
1. Wyzwania współczesności – jak wpływają na nas jako rodziców?  
2. Rzeczywistość VUCA, pokolenia a to, jak siebie postrzegamy.  
3. Konsumpcja, reklama, wszechobecna sieć – jak na nas wpływa? Wyniki najnowszych badań.  
4. Współczesne media – szansa czy zagrożenie?  
5. Kompetencje współczesnych rodziców – wprowadzenie do programu „Rodzicielstwo z Pasją”®.  
 
2. CZYM DYSPONUJĘ – MOJE ZASOBY OSOBISTE  
Cel: Podczas warsztatu uczestnicy poznają swoje zasoby osobiste oraz narzędzia określające ich 
przewagi w  myśleniu, działaniu i  odczuwaniu. Dowiedzą się, czym jest talent i  w  jakim celu go 
rozwijać? Kiedy rozpocząć diagnozowanie talentów u dzieci?  
Zakres:  
1. Moje zasoby osobiste.  
2. Czy moje zasoby osobiste zmieniają się w czasie?  
3. Na co mam wpływ a na co nie mam?  
4. Mój mózg ma specjalizację – co to oznacza?  
5. Każdy ma talent, jak go odkryć?  
 
3. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI RODZICA  
Cel: Omówienie poczucia własnej wartości - czym jest i w jaki sposób poczucie własnej wartości 
rodzica wpływa na poczucie własnej wartości dziecka. Refleksja na temat poczucia własnej wartości 
uczestników, komunikacja wspierająca budowanie własnej wartości u dzieci.  
Zakres:  
1. Czym jest poczucie własnej wartości?  
2. Filary samooceny - świadomość, niezależność, prawość, celowość, asertywność, samoakceptacja. 
3. Komunikowanie poczucia własnej wartości.  
4. Poczucie własnej wartości a wizerunek w sieci.  
5. Jak zmieniać schematy u dorosłych i u dzieci?  
 
4. EMOCJE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?  
Cel: W  trakcie warsztatu, jego uczestnicy zapoznają się ze swoimi emocjami i  nauczą się przeżywać 
trudne emocje. Celem warsztatu jest wypracowanie strategii przeżywania swoich emocji, 
przyjemnych i nieprzyjemnych, w duchu najnowszej wiedzy z dziedziny psychologii pozytywnej. 
Zakres:  
1. Emocje - czym są i o czym nas informują?  
2. Jak przeżywamy nasze emocje?  
3. Pułapki naszego myślenia.  
4. Inteligencja emocjonalna - co to takiego?  
5. Indywidualny styl emocjonalny – na ile potrafimy go wykorzystać?  
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5. UWAŻNY RODZIC – UWAŻNOŚĆ W KOMUNIKACJI  
Cel: Poznają swoje zasoby osobiste oraz narzędzia określające ich przewagi w myśleniu, działaniu 
i odczuwaniu. Dowiedzą się, czym jest talent i w jakim celu go rozwijać? Kiedy rozpocząć 
diagnozowanie talentów u dzieci?  
Zakres:  
1. Jakie relacje buduję?  
2. Uważna obserwacja – czym jest?  
3. Uważność w komunikacji.  
4. Empatyczna komunikacja.  
5. Komunikacja z dzieckiem w oparciu o wartości.  
 
6. PROFILAKTYKA STRESU U RODZICA. SZTUKA REGENERACJI  
Cel: W  trakcie warsztatu, jego uczestnicy zapoznają się z  zagadnieniem stresu, jego mechanizmami 
i  konsekwencjami. Celem warsztatu jest wypracowanie strategii reagowania rodzica w  sytuacji 
stresu i mobilizacji.  
Zakres:  
1. Presja rodzi depresję – jak nie ulegać presji współczesności?  
2. Czym jest stres, kiedy się ujawnia i jakie jest jego podłoże?  
3. Jak pracuje mózg w stresie?  
4. Strategie działania w stresie.  
5. Sztuka regeneracji i techniki relaksacyjne.  
 
7. RODZIC MA TALENT  
Cel: W  trakcie warsztatu, jego uczestnicy zapoznają się z  teorią talentów według Instytutu Gallupa. 
Każdy uczestnik zrobi test Gallupa na stronie: https://store.gallup.com/p/en-ie/10108/top-5-
cliftonstrengths Celem warsztatu jest poznanie TOP 5 talentów tak, by można je było wykorzystać 
w pracy rodzicielskiej.  
Zakres:  
1. Każdy człowiek ma talent.  
2. Talenty według Instytutu Gallupa – jaką mają przewagę?  
3. Jak talenty wpływają na myślenie, działanie i odczuwanie?  
4. Omówienie TOP 5 każdego uczestnika.  
5. Rekomendacje dla rodziców wypływające z talentów Gallupa.  
 
8. RODZIC ZARZĄDZA SOBĄ W CZASIE  
Cel: W  trakcie warsztatu uczestnicy będą przyglądać się swoim osobistym schematom związanym 
z zarządzaniem sobą w czasie. Poznają, co ich rozprasza, a co sprzyja dobrej organizacji. Dowiedzą się, 
jak działają i jak myślą oraz co czują pod presją czasu. Jak wpływa to na relacje z innymi osobami? 
Zakres:  
1. Czym jest czas? Czy możemy nim zarządzać?  
2. Nasze nawyki związane z codzienną organizacją i funkcjonowaniem.  
3. Co pożera mój czas?  
4. Jak mózg działa pod presją czasu?  
5. Co mogę zrobić, aby nie czuć presji czasu?  
 
9. ZDROWY SEN RODZICA  
Cel: W  trakcie warsztatu uczestnicy będą przyglądać się swoim osobistym wzorcom i  nawykom snu. 
Dowiedzą się, dlaczego sen jest tak ważny w  naszym życiu i  zdrowiu, co mu sprzyja a  co ewidentnie 
szkodzi. Zapoznani zostaną z najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie.  
Zakres:  
1. Czym jest sen?  
2. Nasze nawyki związane ze snem.  
3. Po co nam zdrowy sen? Najnowsze wyniki badań.  
4. Co sprzyja zdrowemu snu. Co mu przeszkadza.  
5. Jak zmienić nawyki u rodziców i u dzieci?  
 
 
 
 



10. SZCZĘŚLIWY RODZIC – PODSUMOWANIE CYKLU  
Cel: Warsztat poświęcony podsumowaniu całego cyklu i  zebraniu wniosków, rekomendacji, refleksji 
osobistych. Skoncentrowany na tym, kim jest rodzic z pasją i jakie atrybuty posiada?  
Zakres:  
1. Rodzic z pasją – jakie atrybuty posiada?  
2. Czym jest szczęście we współczesnym świecie?  
3. Jak zadbać o siebie, by żyć w równowadze?  
4. Pielęgnowanie szczęścia w codzienności.  
5. Podsumowanie programu – rekomendacje na przyszłość.  

 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  trendami globalnymi, które wpływają na 
rodzicielstwo, edukację, pracę, sposoby życia. W  trakcie warsztatów uczestnicy poznają swoje zasoby 
osobiste, talenty i mocne strony w roli rodzica i odkryją, gdzie leży ich wartość i ich pasja. 
 
Edukator: Anna Hildebrandt-Mrozek Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku 
pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense 
University (Dania), studia językowe (1996) na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy) oraz 
podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej (2019) na Uniwersytecie SWPS. Doświadczony coach, 
trener, konsultant i doradca w obszarach: zarządzania sobą, zarządzania zmianą, odkrywania 
talentów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Certyfikowany trener Career Direct. 
Jej specjalizacją trenerską jest obszar rozwijania potencjału osobistego, budowania poczucia własnej 
wartości, zarządzania emocjami i życia w zgodzie ze sobą. Jej domeną są talenty na rynku pracy 
przyszłości i profilaktyka stresu we współczesnym świecie. Przez 16 lat pracowała w Instytucie Badań 
nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Stale współpracuje z Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. 
Prowadzi firmę doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl. Autorka książki: 
„Pasja życia – życie z pasją. Rodzicielstwo”. Prowadzi autorskie warsztaty: „Rodzicielstwo z Pasją”. 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Wymiar godzin: 
 40 godzin dydaktycznych 
Cykl 10 spotkań 
 
Forma: 

Webinarium  
Link do szkolenie zostanie przesłany dzień przed szkoleniem na 
adres mailowy podany w zgłoszeniu. 
 

 
 

 

Termin i miejsce realizacji:  
 

16.11.2022 godz. 15.30 
23.11.2022 godz. 15.30 
30.11.2022 godz. 15.30 
07.12.2022 godz. 15.30 
14.12.2022 godz. 15.30 
11.01.2023 godz. 15.30 
18.01.2023 godz. 15.30 
25.01.2023 godz. 15.30 
01.02.2023 godz. 15.30 
08.02.2023 godz. 15.30 
Platforma Zoom 
 

ZAPISY: 
do dnia 31.10.2022 
na podstawie formularza 
zgłoszeniowego przesłanego na 
adres: 

podm@polkowice.edu.pl 
 

Koszt: 
400 zł 
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