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    Polkowice, dnia 20.11.2015 r. 
 

  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  
 

ZAPRASZA NA KURS DOSKONALĄCY 

NARZĘDZIA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (EQ) W PROFILAKTYCE 

WYPALENIA ZAWODOWEGO KADRY OŚWIATY (wymiarze 27 godz. dydaktycznych) 

 

Termin realizacji:    
5 spotkań po 4 godziny zegarowe tj. 15:00 – 19:00 w terminach ustalonych po zebraniu grupy 
 

Miejsce realizacji:  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach; ul. Targowej 1, sala konferencyjna parter 

 

Prowadzący: 
Maciej Woropaj  Fundacja „Aby nikt nie zginął”,  Łódź 
Doświadczony Trener biznesu, edukator i konsultant, który specjalizuje się w zakresie inteligencji emocjonalnej, pracy 
zespołów, przywództwa, różnic indywidualnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, a także efektywnej i skutecznej 
sprzedaży oraz narzędzi z zakresu zarządzania i poprawy efektywności działalności organizacji. Osobną dziedziną jego 
działalności trenerskiej jest obszar oświaty oraz administracji publicznej gdzie specjalizuje się w tematyce doskonalenia 
kompetencji nauczycieli, a także funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz strategii i promocji jednostek samorządu 
terytorialnego. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management Training Tools, Certyfikat 
Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Licencjonowanego Systemu Sprzedaży IMPACT® . 
    

Cel szkolenia: 
uczestnicy podczas kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania przyczyni najczęstszych 
symptomów wypalenia zawodowego oraz nabędą i wytrenują umiejętności z zakresu Inteligencji Emocjonalnej 
(EQ) w celu zapobiegania u siebie pojawieniu się tego zjawiska. 
 
Program: 
Moduł 1 – Wypalenie zawodowe i EQ 

1) Wypalenie zawodowe – pojęcie, przyczyny, symptomy, autodiagnoza 
2) Pojęcie inteligencji emocjonalnej (EQ) – IQ a EQ, pojęcie emocji, obszary EQ 
3) 3 x S – samoświadomość, samoocena i samokontrola - fundament EQ, 

Moduł 2 - Samoświadomość 
1) Psychologia różnic indywidualnych w oparciu o wiedzę o temperamentach – temperament pojęcie i geneza, 
autodiagnoza zachowań, mocne i słabe strony temperamentu, umiejętność identyfikacji różnic indywidualnych  
w oparciu o wiedzę o temperamentach 

Moduł 3 - Samoocena 
1) Wpływ samooceny na funkcjonowanie w życiu i pracy 
2) Poczucie własnej wartości - jak odkrywać i budować swoją wartość, przyczyny pojawiania się zaniżonego poczucia 
wartości, wpływ poczucia wartości na zjawisko wypalenia zawodowego 
3) Techniki i metody pracy z własną wartością 

Moduł 4 - Samokontrola 
1) Emocje a potrzeby w życiu i pracy 
2) Kontrola ekspresji emocjonalnej a zarządzanie emocjami 
3) Metoda zarządzania emocjami jako skuteczne narzędzie zapobiegania wypaleniu zawodowemu 
4) Techniki reinterpretacji jako profilaktyka wypalenia zawodowego 

Moduł 5 – Narzędzia do planowania osobistej strategii profilaktyki wypalenia zawodowego 
1) Zmiany i jak na nie reagujemy 
2) Jak optymistycznie interpretować zdarzenia wg M. Selgmana 
3) Techniki asertywne oraz DPI 
4) Narzędzia rozwiązywania problemów – zaplanowanie własnej strategii wprowadzenia zmian 
 

Cena: 450 zł  
 

Zapisy:  
Zapisy przyjmowane są do dnia 30.12.2015 r., na podstawie formularza zgłoszenia udziału w formie doskonalenia 
(formularz do pobrania na www.polkowice.edu.pl) Liczba miejsc ograniczona – 16 osób 
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