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Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

 

serdecznie zaprasza 

zainteresowanych nauczycieli na warsztaty metodyczne pt.: 

 

„Nastolatki to przybysze z innej galaktyki. Poznaj ich język i zacznij 

się z nimi skutecznie komunikować.” 

 
Szanowni Państwo, nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w reżimie sanitarnym związanym  

z Covid-19. Na sali wykładowej jednocześnie przebywać może tylko 8 osób. Dlatego też, jeżeli na  szkolenie 

zgłosi się  większa liczba uczestników, zostanie dla nich utworzona odrębna, dodatkowa grupa, o innej godzinie 

lub w innym dniu. 

      Nastolatek w kontakcie często manifestuje trudne zachowania - opór, bunt, agresję, „ucieka z 

kontaktu”, ignoruje, odrzuca. Aby rozumieć te zachowania i radzić sobie z nimi oraz skutecznie 

interweniować i pomagać, warto poznać sposoby nawiązywania kontaktu  

i prowadzenia rozmów „ze zbuntowanym nastolatkiem”.  Słuchacze będą mieli możliwość wczucia się 

w przeżycia ucznia, zrozumienia jego pozycji, a tym samym poznają techniki wpływania na 

zachowanie i postawy uczniów i wychowanków. 

Prowadząca: Wioletta Ziemińska 

Termin realizacji: 22 października 2020r. (czwartek od godz. 14:00) 

Miejsce: PODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38  

Ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych 

Koszt:  60 zł.  
 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się na listę oraz dostarczanie Karty Zgłoszenia za pomocą 

elektronicznego formularza  www.odm.pcpppidn.eu  zakładka ZAPISY NA 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 na druku pdf  KARTA ZGŁOSZENIA  z podpisem i pieczątką 

dyrektora placówki). 

 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Powiatowego Ośrodka Doradztwa 
Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel. (76) 838 42 93 

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w spotkaniu do 15 października 2020r. 

Ilość miejsc ograniczona 

                                                                                                                                            Dyrektor PCPPP i DN 

                                                                                                                              Barbara Krzywulicz 

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

