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Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych 

powiatu głogowskiego  

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

serdecznie zaprasza na spotkanie 

 

SIECI WSPÓŁPRACY  I SAMOKSZTAŁCENIA   

DLA  DYREKTORÓW  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

pod hasłem 

„Twórcze i relaksacyjne metody pracy z radą pedagogiczną po pandemii ” 

Wspomaganie nauczycieli w okresie popandemicznym to ważne zadanie każdego dyrektora. Dbanie o 

zdrowie psychiczne i właściwe relacje społeczne w gronie pedagogicznym jest wielkim wyzwaniem 

dla każdego. Można  zrealizować takie działania wykorzystując twórcze i relaksacyjne metody i 

techniki pracy, które zintegrują zespół nauczycieli, pobudzą aktywność i zaangażowanie, zbudują 

atmosferę zaufania i współpracy oraz zwiększą wewnętrzną motywację opierającą się na: rozwoju, 

uznaniu, prestiżu i samodzielności.  

Sposoby i propozycje ciekawych spotkań i działań integracyjnych z gronem nauczycieli zostaną 

zaprezentowane podczas warsztatów pełnych radości, śmiechu i dobrej zabawy.  

W programie spotkania znajdą się zagadnienia dotyczące: 

• twórczych i relaksacyjnych metod i form pracy po pandemii  

• zdrowia psychicznego i właściwych relacji społecznych 

• kreatywnych metod  i  technik  pracy działających na zmysł wzroku i słuchu  

• ciekawych sposobów działań integracyjnych w oparciu o : „Grę na emocjach”, „ Grę 

pozorów”, „Memy” do wykorzystania w pracy z zespołem nauczycieli 

• poszerzenia kompetencji uczestników w zakresie  diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli 

oraz planowania doskonalenia  zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami placówki na 

rok 2022  

• propozycji form doradczych i szkoleniowych przygotowanych przez PODM zgodnie  z 

kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021-2022  

• form współpracy, wsparcia merytorycznego i metodycznego dla dyrektorów i nauczycieli. 

Grupa docelowa: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych  

Koordynator sieci: Barbara Krzywulicz 

Termin : 27 października (środa) 2021 r.   godz. 11.00 – 13:00 
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 

Zapisy na warsztat Sieci do dnia 13.10.2021 r. na stronie PODM Głogów   http://odm.pcpppidn.eu/            

w zakładce „Zapisy na szkolenia – elektroniczny formularz zgłoszeniowy na formę bezpłatną”                     

– proszę podać tytuł formy i SIEĆ   lub zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu 76 838 42 93 
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