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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 WOS i historii oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów 

                                                                       na seminarium: 

„SZTUKA PRAWIDŁOWEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PODCZAS LEKCJI HISTORII I WOS” 

 
         25 marca 2017r. godz.11.00 - 15.00  

                                                        (5 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21.03.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 

 Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel – uczeń,  

 Przybliżenie komunikowania się jako sztuki władania słowem,  a zarazem wyzwania wymagającego 
otwartości,  sztuki słuchania oraz umiejętności przełamywania barier i łagodzenia konfliktów, 

Program:  

 Prezentacja zasad prawidłowej komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. 

 Omówienie form komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

 Prezentacja umiejętności usprawniających procesy komunikowania się nauczyciela z uczniem. 

 Omówienie obszarów utrudniających komunikację interpersonalną. 

 Przedstawienie sposobów przełamywania barier w komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. 

 Prezentacja zasad pozwalających pokonywać bariery i błędy komunikacyjne. 

 Omówienie sposobów rozwiązywania problemów w relacjach uczeń-nauczyciel.   

 Prezentacja metod pozwalających nauczycielowi skutecznie korygować błędy komunikacyjne. 

 Zasady, narzędzia i techniki skutecznej komunikacji – ćwiczenia praktyczne. 
Korzyści ze szkolenia: 
          Uczestnik: 
 Pozna zasady, narzędzia i techniki usprawniające proces komunikowania się z uczniem, zastosuje 

je w toku ćwiczeń warsztatowych, 

 Uzyska możliwość podniesienia swych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji oraz 
sposobów radzenia sobie w sytuacjach taką komunikację zakłócających, będzie mógł wymienić się 
doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. 

Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
dr Cezary Piątkowski przy współpracy Grzegorza Kochmana doradcy metodycznego PODM  

w Polkowicach 

dr Cezary Piątkowski:  

 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalista z zakresu dydaktyki 

i metodyki, 

 wieloletni pracownik uczelni wyższych (WSP w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, PWSZ 

w Wałbrzychu), 

 wieloletni sekretarz oddziału zielonogórskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 

 dyrektor terytorialny (województwa lubuskie i wielkopolskie) studiów podyplomowych dla nauczycieli  

w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu język polski (projekt finansowany ze środków  

EFS i budżetu państwa)                                                                 

                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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