
 
 

PROGRAM KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU 

„INNOWACYJNY SYSTEM WSPOMAGANIA OŚWIATY w POWIECIE OLEŚNICKIM” 

oraz otwierającej rok szkolny 2015/2016 

 

Miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy 

 część oficjalna konferencji –  sala gimnastyczna II LO  

 konsultacje grupowe dla nauczycieli – sale dydaktyczne PCEiK oraz II LO 

Termin - 22 września 2015 r., godz. 13.00 – 18.00  

 

Temat Godziny Osoba 

 

 

 

Otwarcie konferencji 

 

 

 

 

13.00-13.15 

Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki 

uroczyste otwarcie konferencji 

 

Małgorzata Iwańska – Naczelnik 

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu                    

w Powiecie Oleśnicki 

 

 powitanie i słowo wstępne 

Podsumowanie realizacji 

projektu: 

Innowacyjny system 

wspomagania oświaty             

w powiecie oleśnickim 
1. prezentacja multimedialna, 

2. film „Refleksje środowiska 

pedagogicznego na temat 

projektu” 

 

 

 

13.15 – 14.00 

 

Maria Susidko – kierownik projektu 

 

Grażyna Dłubakowska – koordynator 

merytoryczny 

 

Wykład: 

Nauczyciel – zadania, 

kompetencje, budowanie 

własnego autorytetu 

 

14.00 – 15.30 

 

dr Mirosław Radoła                           
wykładowca Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

 

Przerwa kawowa, prezentacja 

plakatów podsumowujących 

realizację projektu 

 

 

15.30 – 16.00 

 

Zaproszeni goście, uczestnicy działań 

projektowych 
 

 

Wręczenie dyrektorom 

placówek oświatowych 

poświadczeń  uczestnictwa 

nauczycieli w projekcie, 

materiałów podsumowujących 

projekt 

 

 

16.00 - 16.15 

 

Anetta Prajzner                                  

dyrektor ROE   we Wrocławiu 

 

Grażyna Dłubakowska – koordynator 

merytoryczny 

Maria Susidko – kierownik projektu 

 



 
 

 

Przedstawienie oferty 

edukacyjnej PCEiK na rok 

szkolny 2015/2016 

 

16.15 – 16.30 
 

Grażyna Dłubakowska – dyrektor PCEiK 

 

 

Konsultacje grupowe 

nauczycieli według 

harmonogramu 

 

 

Zagadnienia realizowane              

w ramach konsultacji: 

 

1. Przedstawienie oferty 

szkoleniowej PCEiK na rok 

szkolny 2015/2016 

(adekwatnie do potrzeb danej 

grupy nauczycieli). 

 

2. Planowanie konkursów                

i imprez edukacyjnych.            

Ustalenie szczegółów 

dotyczących ich organizacji.  

  

3. Temat przewodni. 

 

4. Ustalenie tematyki i zakresu 

pracy sieci współpracy                          

i samokształcenia nauczycieli. 

 

16.30 – 18.00 
mgr Blandyna Rosół Niemirowska  

edukacja polonistyczna i awans zawodowy 

nauczycieli 

 

Temat: Nowe kierunki badań literackich i 

ich wykorzystanie  w pracy dydaktycznej 

nauczyciela polonisty. 

 

Spotkanie z pisarzem Stanisławem 

Srokowskim. 

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia 

Nauczycieli          w sprawie Awansu 

Zawodowego 

 

PCEiK – sala nr 35   

                           

mgr Małgorzata Mikołajczyk  

edukacja matematyczna 

 

Temat: Czy Archimedes umiał całkować, 

czyli do czego służą wzory w geometrii? 

 

PCEiK – sala nr 28                            

 

mgr Anna Kocik  

przedmioty zawodowe 

mgr Wioletta Leśniowska                         

szkolny doradca zawodowy 

 

Temat: Praktyczne aspekty kształcenia 

zawodowego. 

Oferta wydawnicza i edukacyjna dla 

przedmiotów zawodowych – wydawnictwo 

WSiP. 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 

 

PCEiK – sala nr 23                           

 

mgr Urszula Ewertowska                       

wychowanie przedszkolne i edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Temat: Potencjał i rozwój. Jak stworzyć 

środowisko stymulujące wszechstronny 

http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=4
http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=4
http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=9
http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=9


 
 

rozwój dziecka? 

 

PCEiK – Galeria 56   

 

dr Józef Krawczyk                                 

edukacja przedmiotów przyrodniczych 

 

Temat: „Bliżej natury – dociekliwy uczeń, 

zadowolony nauczyciel” . 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 

 

II LO – sala nr 48  

                             

dr Lidia Sikora                                             

uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i szkolnictwo specjalne  

 

Temat: Neurodydaktyka a uczeń                         

z trudnościami w nauce. 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Terapeutów (dla nauczycieli 

posiadających kwalifikacje z zakresu 

terapii pedagogicznej lub 

oligofrenopedagogiki) 

 

II LO – sala nr 49 

                             

mgr Małgorzata Nowak –  

psychoedukacja, profilaktyka i wspieranie 

uzdolnień   

 

Temat: Obowiązki wychowawcy klasy                 

w świetle przepisów prawa  oświatowego. 

Plan pracy wychowawcy. 

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia 

Nauczycieli Wychowawców 

II LO – sala nr 47 

                           

dr Anetta Grzesik-Robak                        

nauczanie historii i WOS   

 

II LO – sala nr 46 

                             

mgr Ewa Piątkowska-Mider                   

nauczanie języków obcych 

 

Temat: Rozmowa o formach teatralnych. 

http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=6
http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=6
http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=10
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II LO – sala nr 45 

                           

mgr Jadwiga Maszorek 

 

Temat: Biblioteka pedagogiczna bliżej 

szkoły. 

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia 

Nauczycieli Bibliotekarzy 

 

PCEiK – czytelnia w  Bibliotece 

Pedagogicznej 

 

mgr Kamilla Kasprzak 

 

Temat: Wykorzystanie ceramiki  

w relaksacji (warsztat ceramiczny).   

 

Sieć Współpracy  i Samokształcenia 

Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych 

 

II LO – sala nr 33 

 

 

 

 

http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=8
http://e-learning.pceik.pl/course/view.php?id=8

