
 

Polkowice, 07.09.2020 r. 

 

        Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Przedszkoli,  Szkół  

i Placówek Oświatowych 

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach akredytowanej placówki 

doskonalenia nauczycieli wraz z zespołem doradców metodycznych serdecznie zaprasza na  

KONFERECJĘ POWIATOWĄ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

„Dialog i współodpowiedzialność środowiska” 

Termin i miejsce konferencji:  21 września 2020r. godzina 9.30 Starostwo Powiatowe w Polkowicach,  

ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowicach sala konferencyjna IV piętro. 

Konferencja odbędzie się przy zachowaniu wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie pandemii związanej z Covid-19 

 

Program konferencji: 

9.15-9.30 

Rejestracja uczestników 
 

9.30-10.00 

wystąpienie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.  

Przedstawienie i omówienie zadań strategicznych oraz oferty Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 

na rok szkolny 2020/2021.  
 

10.00-11.30  

Wykład „Jak wspierać dzieci w trakcie (i po) pandemii?” Reakcja na zmiany – co może dziać się  

z uczniami w związku z izolacją społeczną. Czego potrzebują uczniowie/klasy po powrocie do szkoły? Jak pomóc  

uczniom „pozostać w relacjach” podczas zdalnej nauki.  

Prelegent: Małgorzata Cużytek 

Trener umiejętności społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wykładowca 

akademicki, psycholog – praktyk. Od 18 lat prowadzi treningi i szkolenia dla nauczycieli m.in. z zakresu 

kompetencji interpersonalnych (komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna), radzenie sobie ze 

stresem , negocjacji i mediacji oraz szkolenia specjalistyczne dla psychologów, pedagogów, terapeutów (praca 

wychowawcza i terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi). Udziela wsparcia uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Od 3lat przygotowuje placówki do wspierania kompetencji kluczowych uczniów.  
 

Przerwa 15 minut  

11.45-13.15 

 Wykład: Jak wykorzystać dorobek psychologii pozytywnej i edukacji pozytywnej w praktyce szkolnej 

i rodzicielstwie? Wprowadzenie do programu "Happinessatschool - szczęście w szkole" i programu 

"Rodzicielstwo z pasją". 

Prelegent: Ania 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 

MOVEREi blog na stroniewww.movusmovere.pl. Autorka książki: „Koniec z pracą?” 

 

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 września 2020 roku telefonicznie 76 746 15 70 wew. 

85, 667 787 782 lub mailowo podm@polkowice.edu.pl. 

 

Uczestników konferencji obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja  

rąk.  
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