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  Jelenia Góra, 10.10.2019 roku

Pan/ Pani Dyrektor Szkoły i Placówki Oświatowe
w Jeleniej Górze

Zawracam się z prośbą do Państwa z prośbą o upowszechnienie wśród 
swoich nauczycieli, ale jak zobaczycie poniżej, również -  rodziców. Z góry 
dziękuję.

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli, kadrę kierowniczą, 
członków Rad: Rodziców i Szkół zapraszam na konsultacje indywidualne, a po 
wcześniejszym uzgodnieniu również, na konsultacje zbiorowe. Jestem do 
dyspozycji w: poniedziałki od 13,00 do 15,00, a w środy i czwartki w 
godzinach: 15,00 -18,00. Kontaktować można się ze mną, dzwoniąc pod 
numer telefonu 508 690 957 lub poprzez e-maila: 
zygmunt.korzeniewski@dodn.dolnyslask.pl

Obszarami moich konsultacji mogą być: zarządzanie strategiczne 
szkołą, marketing usług edukacyjnych, komunikacja społeczna, w tym m.in. 
komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów w szkole, praca 
grupowa, budowanie relacji, radzenie sobie z manipulacją, techniki perswazji 
itp.

Odpowiadając na kierunki polityki oświatowej państwa, służę 
pomocą w tematach: kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów, 
kształtowania postaw społecznych i obywatelskich w szkole, samorządu 
uczniowskiego i wolontariatu, współpracy szkoły z samorządem lokalnym, roli 
i znaczeniu rodziców w szkole. Liczę, że kontaktować się będą ze mną 
nauczyciele WOS, możemy wspólnie porozmawiać o nowoczesnych metodach 
i technikach nauczania tego, jakże trudnego przedmiotu, który na maturze (a 
nie wszyscy o tym wiedzą) osiąga bardzo słabe wyniki. Otwarty jestem 
również na inne tematy.

Do zobaczenia w DODN we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, 
ul. 1 Maja 43. 
Zygmunt Korzeniewski, nauczyciel konsultant
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