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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.: 

Współpraca z „trudnymi” rodzicami? 

 
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. 

       Cele warsztatu: 

• Zapoznanie uczestników z technikami otwartej i skutecznej komunikacji z rodzicami, 

bez barier komunikacyjnych.  

• Danie nauczycielom szansy wczucia się w postawę rodzica w szkole, a tym samym 

uświadomienia im, jak należy otwarcie, podmiotowo rozmawiać z rodzicami, którzy 

często są „wrogo” nastawieni do szkoły i nauczycieli, albo po prostu obawiają się 

konfrontacji z nauczycielem, który wbrew zasadą traktuje ich „z góry” a tym samym 

blokuje skuteczną komunikacje.  

• Uświadomienie nauczycielom, iż rodzic to partner w nauczaniu wychowaniu, który 

może wiele pomóc, jeżeli będzie miał stworzone sprzyjające warunki. 

Prowadząca: Wioletta Ziemińska 

Termin realizacji: 27 października 2020r. (wtorek) od godz.14:00 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 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 22 października 2020r. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Dyrektor PCPPP i DN 

Barbara Krzywulicz 

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

