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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 warsztat metodyczny: 

„Dobry styl w komunikacji interpersonalnej  

nauczyciela historii i WOS” 

 
         24 kwietnia 2017r. godz. 16.00-17.30 

                                                              (2 godziny dydaktyczne) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do 20.04.2017r. na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
Przedstawienie nauczycielom metod i technik pracy mających wpływ na poprawę komunikacji 
interpersonalnej z uczniem o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych. 
Program: 
 Omówienie najczęściej spotykanych problemów w pracy z uczniem w zakresie komunikacji 

interpersonalnej. 

 Omówienie błędów popełnianych przez nauczycieli podczas pracy z uczniami, utrudniających 

przekazywanie wiedzy uczniom. 

 Przedstawienie praktycznych sposobów pozwalających nauczycielowi znacząco poprawić jego 

komunikację z uczniem. 

 Dostarczenie informacji o narzędziach służących usprawnieniu procesów komunikowania się 

nauczyciela z uczniami o różnych cechach charakteru i różnorodnych typach temperamentu. 

 
Korzyści ze szkolenia: 

Uczestnik: 
 Pozna narzędzia usprawniające proces komunikowania się z uczniami o różnym typie 

temperamentu i różnorodnych możliwościach edukacyjnych ,  

 Poznane sposoby zastosuje w toku ćwiczeń warsztatowych, 

 Uzyska możliwość podniesienia własnych umiejętności w obszarze komunikacji językowej oraz 

skutecznej komunikacji  interpersonalnej z uczniem 

 Ma możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami.   

 
Prowadzący:  
Grzegorz Kochman – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku doradztwa Metodycznego  

                                     w Polkowicach 

 Nauczyciel dyplomowany posiadający uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie, historii 

oraz edukacji dla bezpieczeństwa,  

 Egzaminator maturalny z przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie, 

 Posiada doświadczenie w pełnieniu oświatowych funkcji kierowniczych, 

 Posiada doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji oświatowych programów unijnych (CIZ), 

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

nauczycieli wszystkich typów szkół. 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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