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Dyrektorzy  

szkół podstawowych  

 i ponadgimnazjalnych 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  

zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty: 

 

ZARZĄDZANIE FOCHEM 
Celem warsztatu  jest  uświadomienie uczestnikom, czym jest obszar osobistych zasobów i umiejętności  

w kontekście pracy nastawionej na realizację określonych celów. Szkolenie porusza również zagadnienia 

indywidualnych wzorców myślenia, działania i komunikowania. Odpowiada na pytanie: jak wiedza o pamięci  

i procesie uczenia się buduje efektywną komunikację między ludźmi? 

 

Program warsztatów:  

1.      Model   EMOCJE – CIAŁO –  UMYSŁ – DUCH 

2.      Zasoby osobiste człowieka. 

3.      Jak pracuje mózg i co z tego wynika dla procesu komunikacji? 

4.      Czym jest uczenie się i pamięć? Kiedy uruchamiamy motywację wewnętrzną? 

5.      Określenie dominującej półkuli mózgowej, test. Zasady praktycznego zastosowania. 

6.      Osobiste wzorce myślenia, działania i odczuwania a komunikacja. Poczucie własnej wartości  

         a komunikacja. 

7.      Sztuka uruchamiania zasobów osobistych w procesie komunikacji.  Zarządzanie FOCHEM. 

 

Warsztaty prowadzi dr Anna Hidebrandt trener Instytutu Talentów FLASHPOINT 

Osoba odpowiedzialna za formę: Iwona Rogowska – doradca metodyczny 

 

Termin:  8 października br. godz. 1500 – 1800 

Miejsce:  Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38  

Koszt: 130,00 zł 

 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.odm.pcpppidn.eu zakładka szkolenia (dla osób opłacających warsztaty indywidualnie) lub 

osobiście na  adres Ośrodka Doradztwa Metodycznego,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób 

korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA ZGŁOSZENIA-

pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do 1 października br. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

  Dyrektor PCPPPiDN 

                                                                                                                                                     Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/
http://www.odm.pcpppidn.eu/

