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                                                                                                                     Dyrektorzy przedszkoli, 

                   szkół podstawowych  

                         i szkolnictwa specjalnego  

 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli 

 

serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty metodyczne  

„ Błędy w komunikacji  - jak (nie) mówić, by inni nas słuchali i rozumieli” 

 

Sukcesy, które osiąga człowiek w każdej dziedzinie życia, w dużej mierze zależą  

od umiejętności komunikowania się. Dopóki inni dzielą nasze poglądy lub myślą podobnie  

do nas, komunikacja wzajemna wydaje  się procesem względnie łatwym. Nie udaje się  

to, kiedy zamykamy się na komunikaty innych, stawiamy bariery i nie chcemy poznać czyjegoś 

spojrzenia na sprawę. Rodzą się wtedy konflikty i coraz trudniej się porozumieć.  

Co zrobić, żeby mimo różnych doświadczeń, poglądów, postaw i uczuć umieć się dogadać? Dobra 

komunikacja to więc ważna umiejętność, bez której efektywna współpraca z innymi jest niemożliwa. 

Warto więc ją ćwiczyć, by móc słuchać i być słyszanym przez drugiego człowieka, by tworzyć dobre, 

zdrowe relacje. 

Warsztaty, które proponujemy wpłyną na podniesienie Państwa kompetencji w zakresie  prawidłowej 

komunikacji, współpracy, wrażliwości na innych i obiektywnego spojrzenia na siebie, a jednocześnie 

dostarczą świetnej zabawy. 

 

W programie warsztatów: 

✓ Najczęściej popełniane błędy w komunikacji. 

✓ Bariery w komunikacji interpersonalnej. 

✓ Czynniki zakłócające proces skutecznego komunikowania się. 

✓ Style komunikacji –  klucz do zrozumienia innych. 

 

Prowadząca:  Beata Cześniuk – doradca metodyczny  

Termin warsztatów: 28 października 2019 r. (poniedziałek)  godz. 15.00 – 18.00 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie,  

               ul. Jedności Robotniczej 38 

Koszt warsztatu: 60 zł 

 

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

elektronicznego formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

zakładka szkolenia (dla osób opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  

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 23 października 2019 r. 

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

Dyrektor PCPPPiDN  

Barbara Krzywulicz 
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