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Dyrektorzy szkół podstawowych       

i ponadpodstawowych 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza 

nauczycieli  języka angielskiego, niemieckiego i innych zainteresowanych tematyką szkolenia na 

konferencję metodyczną  pt.  

WYPALENIE ZAWODOWE. LOKATOR Z DŁUGOTERMINOWĄ UMOWĄ NAJMU 

 

„Cześć! Nazywam się Wypalenie Zawodowe. Ukończyłem wiele szkoleń z dziedziny biologii i 

psychologii dorosłego człowieka, więc wiem, gdzie dokładnie zapukać. Nie jest łatwo mnie zaprosić, 

ale kiedy dowiem się, że chciałbyś żebym Ci towarzyszył, to trudno będzie mnie wyrzucić. Siedzę 

sobie w ciszy, gdzieś w rogu konferencyjnej Sali, czasami przykucnę na Twoim biurku. Sprawdzam, 

wyczuwam atmosferę, robię Ci test, skrupulatnie analizuję wyniki, czasami towarzyszę Ci w drodze 

do domu i przy kolacji. Kiedy mam pewność, że pielęgnujesz mnie od dłuższego czasu i nic nie 

zapowiada zmiany, wtedy wprowadzam się na stałe! Uwierz mi na słowo, nie chcesz żebym był 

Twoim lokatorem, ale co mam zrobić, kiedy to sam mnie zapraszasz…”  

Prelegent i gość: Bartek Janiak, Jadwiga Jóźków 
Kierownik formy: Urszula Majdańska-Wachowicz, Alicja Skoczylas  (doradcy metodyczni) 

 

Termin realizacji: 23 października 2019r. (środa) 

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

Przebieg:  15.00-16.00 – konsultacje Pearson -  Jadwiga Jóźków – Doradca ds. Kluczowych Klientów 

Pearson, 16.00-17.30 – warsztaty -  Bartek Janiak 

Koszt:   forma bezpłatna 

 

Bio: Bartek Janiak – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Filologiczny oraz Akademii Leona 

Koźmińskiego na kierunku Coaching profesjonalny- metody i praktyka. Trener oraz coach obszarów życia 

zawodowego i prywatnego, od ponad 10 lat związany z rynkiem edukacji, metodyki nauczania i wdrażania 

rozwiązań cyfrowych. Swoje doświadczenie zdobywał pracując jako lektor języka angielskiego, doradca do 

spraw kluczowych klientów i specjalista do spraw rozwoju nowego biznesu. Prelegent licznych konferencji 

metodycznych: Edunation, PASE, IATEFL, E-learning Fusion. Jako trener prowadzi warsztaty, m.in. 

na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu psychologii zmiany, kreatywności, inteligencji 

emocjonalnej, komunikacji i zarządzania stresem. Wolontariusz w fundacji Dr Clown, gdzie pracuje z osobami 

dorosłymi ułatwiając im powrót do zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Ośrodka Doradztwa Metodycznego,  

ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel./fax (76) 838 42 93  
Dyrektor PCPPP i DN 

Barbara Krzywulicz 
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