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Przedmowa 
 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy i Nauczyciele Placówek Oświatowych 

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy prezentuje nową ofertę edukacyjną na rok 

szkolny 2015/2016 stanowiącą odpowiedź na potrzeby środowiska oświatowego powiatu ole-

śnickiego, kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety doskonalenia zawodowego na-

uczycieli. Znajdziecie Państwo w niej propozycje zarówno doskonalenia przedmiotowo – meto-

dycznego, jak i szkoleń z zakresu m. in. Kierowania i zarządzania oświatą, pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, doskonalenia warsztatu pracy w aspekcie przedmiotowym 

i ponadprzedmiotowym. Oferta ma formę otwartą i będzie modyfikowana w zależności od za-

potrzebowania.  

 

Oferta edukacyjna Centrum związana z Rokiem Otwartej Szkoły obejmuje kursy, warsztaty, 

konferencje i inne szkolenia doskonalące warsztat pracy, wzbogacające umiejętności i aktualną 

Państwa wiedzę. Pragniemy być Państwa partnerem na drodze osobistego i zawodowego roz-

woju, inspirować do innowacji pedagogicznych. 

 

W związku ze zmieniającym się modelem doskonalenia nauczycieli - z dotychczasowego sys-

temu szkoleniowo-doradczego w system wspomagania szkół – pragniemy poszerzyć ofertę 

szkoleniową o propozycje obszarów kompleksowego wspomagania oraz  kursów e  –

lerningowych lub moduły e – lerningowe w wybranych szkoleniach.  

 

Działania oferowane przez pion doskonalenia wspierane są przez pion biblioteki pedagogicznej 

poprzez udostępnianie księgozbioru, czasopism i zbiorów audiowizualnych, rozpowszechnianie 

informacji pedagogicznej, różne formy upowszechniania czytelnictwa oraz pomoc merytoryczną 

skierowaną do bibliotek szkolnych. 

 

Jesteśmy również organizatorem powiatowych konkursów przedmiotowych, prowadzimy zaję-

cia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej i sportowej. 

Stwarzamy szanse dla każdego, kto chce rozwijać swoje zainteresowania, talenty i pasje, kto 

szuka pomysłu, jak wartościowo zagospodarować swój czas wolny. Efekty działań artystycz-

nych prezentujemy w „Galerii 56”, mieszczącej się w murach PCEiK. 

 

Naszym zamiarem  jest stworzenie Państwu optymalnych warunków do podnoszenia kwalifika-

cji zawodowych, które pozwolą sprostać nowej roli nauczyciela zbieżnej z wyzwaniami współ-

czesnej szkoły. 

 

Grażyna Dłubakowska 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  
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Rozdział I   
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
 

 

Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

Telefon: 71 314 01 72, Faks: 71 314 01 72 

www: www.pceik.pl  

E-mail: sekretariat@pceik.pl  

 

 

Doradca metodyczny i konsultant – to nauczyciel o bogatym doświadczeniu zawodowym 

udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczyna-

jącym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia. 

 

Zadania doradcy metodycznego i konsultanta 

 

Zadania doradcy metodycznego i konsultanta polegają na wspomaganiu nauczycieli w: 

 planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

 doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; 

 rozwijaniu umiejętności metodycznych. 

 

Metody realizacji zadań doradcy metodycznego i konsultanta  

 

Doradcy i konsultanci realizują swoje zadania poprzez: 

 udzielanie indywidualnych konsultacji; 

 prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; 

 organizowanie form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą 

nauczycieli. 

 

Sposoby współpracy nauczyciela z doradcą metodycznym i konsultantem 

 

 nauczyciel może skontaktować się z doradcą metodycznym i konsultantem drogą elek-

troniczną - adresy e-mailowe podane są w tabeli; 

 na zaproszenie nauczyciela doradca lub konsultant może obserwować jego zajęcia dy-

daktyczne; 

 dyrektor szkoły może skierować wniosek do Centrum o obserwację zajęć nauczyciela 

przez doradcę lub konsultanta; 

 nauczyciel może uczestniczyć we wszystkich zajęciach dla nauczycieli proponowanych 

przez doradcę lub  konsultanta; 

 nauczyciel może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych doradcy lub konsultanta (po 

wcześniejszym potwierdzeniu terminu). 

 

 

 

  

http://www.pceik.pl/
mailto:sekretariat@pceik.pl


Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

na rok szkolny 2015/2016 

8 | S t r o n a  

1. Harmonogram dyżurów konsultantów i doradców metodycznych 

 

Harmonogram dyżurów konsultantów zatrudnionych  

w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Lp. Imię i nazwisko  
konsultanta 

Stanowisko  Obszar Termin konsultacji 
 

1. dr Lidia Sikora 
 

konsultant Praca z uczniami              
o specjalnych 
potrzebach 

edukacyjnych 

 

druga środa miesiąca: 
15.00 – 16.30 

lsikora@pceik.pl 
 

2. mgr Ryszarda Wiśniewska 
- Paluch 

konsultant Psychoedukacja                  
i profilaktyka. 

 Wspieranie 
uzdolnień. 

 

pierwszy wtorek 
miesiąca:  

15.30-16.30 
rpaluch@pceik.pl 

 

3. dr Józef Krawczyk konsultant Edukacja 
przyrodnicza 

pierwsza środa 
miesiąca:  

16.00 – 17.00 
jkrawczyk@pceik.pl 

 

4. mgr Blandyna Rosół-
Niemirowska 

konsultant Edukacja 
polonistyczna. 

Awans zawodowy 
nauczycieli 

 

pierwszy czwartek 
miesiąca:  

16.00 – 17.00 
bniemirowska@pceik.pl 

 

5. mgr Ewa Piątkowska-

Mider 

konsultant Nauczanie 

języków obcych 

trzecia środa  

miesiąca:  
15.00 – 16.30 

emider@pceik.pl 
 

6. dr Anetta Grzesik-Robak konsultant Nauczanie historii              
i WOS 

trzeci czwartek 
miesiąca:  

15.30 – 16.30 
arobak@pceik.pl 

 

7. mgr Urszula Ewertowska konsultant Wychowanie 
przedszkolne               

i edukacja 
wczesnoszkolna 

 

drugi wtorek 
miesiąca: 

16.00 – 17.00 
uewertowska@pceik.pl  

8.  mgr  Małgorzata  

Mikołajczyk 

konsultant Edukacja matema-

tyczna 

na godzinę przed pro-

wadzoną formą dosko-
nalenia zawodowego 

 

 

 

Harmonogram dyżurów doradcy metodycznego i doradcy zawodowego  

zatrudnionych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Lp. Imię i nazwisko  
doradcy 

Stanowisko  Obszar Termin konsultacji 
 

1.  mgr Anna Kocik 
 

doradca 
metodyczny 

 

szkolnictwo 
zawodowe 

 

drugi i czwarty 
poniedziałek miesiąca: 

15.00 – 16.00 
akocik@pceik.pl 

2. mgr Wioletta  

Leśniowska 

doradca 

zawodowy 
 

 

 
 

każdy wtorek miesiąca: 

14.30 – 17.30 
wlesniowska@pceik.pl 

 

 

  

mailto:lsikora@pceik.pl
mailto:rpaluch@pceik.pl
mailto:jkrawczyk@pceik.pl
mailto:bniemirowska@pceik.pl
mailto:emider@pceik.pl
mailto:arobak@pceik.pl
mailto:uewertowska@pceik.pl
mailto:akocik@pceik.pl
mailto:wlesniowska@pceik.pl
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2. Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju 

szkół/przedszkoli. Polegać ono będzie na zdiagnozowaniu potrzeb (z radą pedagogiczną 

i dyrektorem) i wypracowaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektyw-

ności działań nauczycieli, rodziców, uczniów. 

 

Zapewnimy Państwu doskonalenie pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz 

pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. 

 

Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek wpisuje się w nową formę 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jej najważniejsze założenia:  

 realizacja wszystkich szkoleń w miejscu pracy nauczyciela;  

 dostosowanie programu szczegółowego szkoleń do potrzeb szkoły lub placówki;  

 rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną w szkole lub placówce;  

 zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach przygotowanej do reali-

zacji oferty;  

 teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły lub placówki;  

 forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, kurs doskonalący) dosto-

sowana do potrzeb szkoły lub placówki;  

 nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne nauczycieli konsultantów w miejscu 

pracy nauczycieli;  

 merytoryczna i organizacyjna opieka zespołu nauczycieli doradców i konsultantów 

zatrudnionych w PCEiK nad szkołą lub placówką w obszarze doskonalenia zawodo-

wego przez cały rok.  

 

Korzyści ze wspomagania 

1. Efektywność zespołowego doskonalenia. 

2. Kompleksowa diagnoza obszaru wymagająca rozwoju. 

3. Udział całego zespołu pracowników w pracy nad rozwojem szkoły. 

4. Wypracowanie nowego sposobu myślenia. 

5. Trwała zmiana jakościowa. 

6. Rezultaty dostępne dla całej grupy uczestników. 

7. Efektywność zespołowego doskonalenia. 

 

W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę SORE. 

 

Zadania SORE 

 

1. Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły i określeniu obszaru wymagającego rozwo-

ju. 

2. Wsparcie w przygotowaniu planu wspomagania. 

3. Pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form wspomagania. 

4. Konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. 

5. Monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania. 

6. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW. 

7. Współpraca przy rekomendacjach do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

 

Procedura wspomagania 

1. Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do wspomagania. 

2. Rozmowa Dyrektora szkoły z przedstawicielem Ośrodka i ustalenie warunków współ-

pracy, podpisanie umowy. 
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3. Przeprowadzenie z radą pedagogiczną diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, wybór obszarów do rozwoju. 

4. Powołanie zespołu zadaniowego, planowanie zmian, opracowanie harmonogramu 

działań. 

5. Opracowanie RPW szkoły odpowiadającego potrzebom szkoły. 

6. Realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań. 

7. Podsumowanie i rekomendacje do pracy na nowy rok szkolny. 

 

Obszary wspomagania rekomendowane przez PCEiK 

 

1. Praca z uczniem młodszym. 

2. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 

3. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 

4. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 

5. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 

6. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet. 

7. Projekt edukacyjny w szkole. 

8. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 

9. Współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

10. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 

11. Praca z uczniem zdolnym. 

12. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. 

14. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. 

15. Ocenianie kształtujące. 

16. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 

17. Rodzice są partnerami szkoły. 

18. Nauczyciele 45+. 

19. Budowa koncepcji pracy szkoły. 

20. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 

21. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. 

22. Wykorzystanie procesu EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 

23. Szkoła promuje wartość edukacji. 

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły. 

 

 

3. Sieci współpracy i samokształcenia 

 

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze 

sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywa-

nie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci ko-

rzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. 

Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. 

  

Cele sieci współpracy i samokształcenia:  

 wymiana doświadczeń między uczestnikami; 

 analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników; 

 pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów; 

 poszerzanie kompetencji uczestników; 

 tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci; 

 nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 
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Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradca metodyczny i konsultanci, zatrud-

nieni w PCEiK. 

 

 

Zadania koordynatora sieci: 

 organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów 

z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań); 

 zamieszczanie na platformie Oleśnickie Centrum e-Doradztwa materiałów samokształ-

ceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci; 

 sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom; 

 promocja działań sieci. 

 

Działania w sieci tematycznej 

 

Spotkanie organizacyjne 2 godziny Integracja uczestników sieci. 

Rozpoznanie potrzeb i zasobów. 

Ustalenie celów, harmonogra-

mu. 

Spotkania robocze 2 spotkania x 4 godziny Dzielenie się doświadczeniami, 

narzędziami, dobrymi prakty-

kami. 

Spotkania z ekspertami. 

Tworzenie nowych rozwiązań. 

Spotkania podsumowujące 2 godziny Podsumowanie i omówienie 

pracy sieci. 

Zaplanowanie promocji 

i sposobów udostępniania 

wypracowanych rozwiązań in-

nym. 

Ewaluacja. 

 

Pomiędzy spotkaniami, uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za 

pośrednictwem platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa 

 

 

 

 

Harmonogram prac sieci zakłada realizację działań od października 2015 r. do maja 

2016 r. 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 uruchomiono w PCEiK następujące Sieci Współpracy                   

i Samokształcenia Nauczycieli  

 
Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 

 

L.
p. 

Nazwa sieci 
 

Forma realizacji Adresat Termin 
realizacji 

Koordynator 
sieci 

1. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Dyrektorów/ 
Wicedyrektorów 

Szkół/Placówek 
Oświatowych 
 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, 
zajęcia otwarte, 

wymiana doświadczeń, za-
mieszczanie materiałów na 
platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

dyrektorzy              
i wicedyrektorzy 
szkół                    
oraz  

placówek  
oświatowych 

X 2015 r.– 
V 2016 r. 

Roman 
Lorens 
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2. Sieć Współpracy                           

i Samokształcenia 

Nauczycieli  
Bibliotekarzy 

spotkanie organizacyjne                 

i podsumowujące, 

szkolenia, 
zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, za-
mieszczanie materiałów na 
platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 

nauczyciele 

bibliotekarze 

X 2015 r.– 

V 2016 r. 

Jadwiga 

Maszorek 

3. Sieć Współpracy                          
i Samokształcenia 
Nauczycieli 
w sprawie  
Awansu  

Zawodowego 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, 
zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, za-

mieszczanie materiałów na 
platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

nauczyciele 
ubiegający się 
o stopień awan-
su zawodowego 

X 2015 r.– 
V 2016 r. 

Blandyna 
Rosół-

Niemirowska 

4. Sieć Współpracy                          
i Samokształcenia 

Nauczycieli Przed-
miotów Przyrodni-
czych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 

szkolenia, 
zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, za-
mieszczanie materiałów na 
platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

nauczyciele 
przyrody, biolo-

gii, chemii 

X 2015 r.– 
V 2016 r. 

Józef 
Krawczyk 

5. Sieć Współpracy                          
i Samokształcenia 
Nauczycieli  
Wychowawców 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, 
zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, za-

mieszczanie materiałów na 
platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 

wychowawcy X 2015 r.– 
V 2016 r. 

Ryszarda  
Wiśniewska - 

Paluch 

6. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli Przed-
miotów  

Artystycznych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, 
zajęcia otwarte, 

wymiana doświadczeń, za-
mieszczanie materiałów na 
platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

nauczyciele 
plastyki, techni-
ki,  
wychowania 

przedszkolnego, 
edukacji wcze-
snoszkolnej  

X 2015 r.– 
V 2016 r. 

Kamilla 
Kasprzak 

7. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 

Nauczycieli Przed-

miotów  
Zawodowych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 

szkolenia, 

zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, za-
mieszczanie materiałów na 
platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

nauczyciele 
przedmiotów 

zawodowych, 

głównie ekono-
micznych 

X 2015 r.– 
V 2016 r. 

Anna Kocik 
 

 

8. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli  
Terapeutów-  
dla nauczycieli 
posiadających 

kwalifikacje z za-
kresu terapii peda-
gogicznej lub oligo-

frenopedagogiki 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, 
zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, za-
mieszczanie materiałów          

na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

nauczyciele 
specjaliści 
z zakresu tera-
pii pedagogicz-
nej i oligofreno-
pedagogiki 

X 2015 r.– 
V 2016 r. 

Lidia  
Sikora 
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Uczestnicy sieci:  

 

Oferta adresowana jest do nauczycieli szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego, z którymi PCEiK ma podpisaną umowę w zakresie organizacji doradztwa 

metodycznego i doskonalenia. Udział w pracach sieci dla nauczycieli w/w szkół i placówek jest 

bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. W pracach jednej sieci będzie uczestniczyć maksy-

malnie 20 nauczycieli. 

 

Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują obowiązkowy udział we 

wszystkich zaplanowanych spotkaniach. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzy-

mają zaświadczenia. 

 

Jak stać się uczestnikiem wybranych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli? 

 

1) zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 71 314 01 72 

2) zgłoszenia online na stronie internetowej: www.pceik.pl  

3) zgłoszenia telefoniczne lub online przyjmujemy od 15 do 30 września 2015 r. lub 

do wyczerpania miejsc. 

 

 

4. E-learning w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Platforma e-learningowe PCEiK: 

www.pceik-e-doradztwo.pl  

 

Koordynator projektu Oleśnickie Centrum e-Doradztwa:  

Roman Lorens 

E-mail: roman.lorens@gmail.com  

 

 

Oleśnickie Centrum e-Doradztwa nowatorska inicjatywa edukacyjna:                      

www.pceik-e-doradztwo.pl  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest liderem nowoczesnych rozwiązań szko-

leniowych. Chcąc sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji udostępniło nauczycielom serwis 

Oleśnickie Centrum e- Doradztwa (www.pceik-e-doradztwo.pl) działający na specjalnie 

utworzonym portalu edukacyjnym.  

 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik-e-doradztwo.pl/
file:///C:/informator%202012_2013%20ost/roman.lorens@gmail.com
http://www.pceik-e-doradztwo.pl/
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OCe-D to projekt, zakładający świadczenie usług doradztwa na portalu edukacyjnym, opartym 

na platformie Moodle. Celem oleśnickiej platformy jest organizacja wzajemnej wymiany do-

świadczeń zawodowych a także udostępniania nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia 

własnych działań edukacyjnych. 

Platforma OCe-D stanowi także ogromną bazę materiałów dydaktycznych, o których ilość 

a przede wszystkim, jakość dbają doradca metodyczny i konsultanci. Co więcej każdy 

z nauczycieli może dzielić się z innymi opracowanymi przez siebie materiałami edukacyjnymi 

(umieszczając je na forum), otrzymywać porady i wsparcie bez wychodzenia z domu. 

 

Dostęp i korzystanie z systemu 

Informację na temat procedury korzystania z platformy dostępne są na naszej stronie 

www.pceik.pl . Prezentacja multimedialna krok po kroku pomoże Państwu zalogować się 

w Oleśnickim Centrum e-Doradztwa.  

Zapraszamy również do udziału w kursach komputerowych z zakresu korzystania 

i administrowania platformą Moodle. Kursy prowadzone są na różnych poziomach zaawanso-

wania i przeznaczone dla osób, które chcą wykorzystywać materiały dydaktyczne zapisane 

w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub prowadzenia kur-

sów zdalnych, poprzez Internet. 

 

 

5. Lokalne Centrum Informacji Zawodowej 

 

Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

Telefon: 71 314 01 72   tel. kom. 691 404 707 

WWW: www.pceik.pl  

E-mail: wlesniowska@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/
mailto:wlesniowska@pceik.pl
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1. Poradnictwo grupowe dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Zajęcia grupowe odbywają się na terenie PCEiK oraz w szkołach na terenie powiatu. Tematy 

prowadzonych warsztatów dostosowane są zarówno do potrzeb wiekowych uczniów, etapu 
kształcenia oraz specyfiki szkoły lub profilu klasy. 

Tematy warsztatów: 

 Przygotowanie do wejścia na rynek pracy (przyczyny bezrobocia, dokumenty aplikacyj-

ne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej). 

 Informacje dla kandydatów na uczelnie wyższe (rankingi uczelni, warunki przyjęć). 

 Jak z ucznia stać się pracownikiem? 

 Nowe zawody. 

 Jak efektywnie szukać pracy? 

 Nowe formy zatrudnienia. 

 Oczekiwania pracodawców. 

 Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. 
 Droga do sukcesu zawodowego. 

Zajęcia prowadzone są wspólnie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powia-

towego Urzędu Pracy w Oleśnicy, przedstawicielami wyższych uczelni, fundacji i świata bizne-

su. 

 

Proponowane działanie: I Powiatowy Salon Edukacyjny 

 

Adresaci: nauczyciele i uczniowie/maturzyści szkół ponadgimnazjalnych 

Termin i miejsce: 03.2016 r. 

           Hala sportowa MOKiS 

 

Organizatorzy: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Oleśnicy, PCEiK w Oleśnicy 

 

W programie:  

1. Wykłady dla maturzystów – Prelegenci z OKE 

2. Konferencja dla nauczycieli matematyków – dzielenie się dobrymi praktykami (na-

uczyciele ze szkoły holenderskiej) 

3. Targi edukacyjne – przedstawiciele uczelni wyższych, szkół policealnych, zakładów 

pracy 

 

2. Poradnictwo indywidualne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli 

a) Porada indywidualna, która polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego 

z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu, który dotyczyć może 

wyboru zawodu, lub zmiany szkoły, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania 

rozwoju zawodowego. 

b) Rozmowa doradcza, która jest podstawową metodą stosowaną w indywidualnym poradnic-

twie zawodowym i rozważa następujące zagadnienia: 

 zdefiniowanie problemu, 

 określenie celu porady z punktu widzenia klienta i doradcy, 

 ocenę sytuacji, 

 fazę diagnostyczną, 
 sformułowanie indywidualnego planu działania. 

Podczas porady indywidualnej doradca zawodowy wykorzystuje różne metody i narzędzia takie 
jak: testy, kwestionariusze, programy komputerowe, wywiad i inne. 
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3. Współpraca z radą pedagogiczną 

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół polegającego na zaplanowaniu 

i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

W tym: 

 

a) prowadzenie rad szkoleniowych, 

b) współpraca z zespołem pedagogów /nauczycieli odpowiedzialnych za wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego, 

c) organizowanie i prowadzenie projektów dotyczących poradnictwa zawodowego. 

                                                                                     

Jak zamawiać zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych? 

 

 Wysyłając zapytanie na adres sekretariat@pceik.pl 

 Wysyłając zapytanie na adres wlesniowska@pceik.pl 

 Telefonicznie 71 314 01 72 codziennie od 8:00 - 16:00.  

 

Zajęcia prowadzimy bezpłatnie dla wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli szkół ponad-

gimnazjalnych powiatu oleśnickiego oraz szkół gimnazjalnych tych gmin i miast, które podpisa-

ły porozumienie z PCEiK. 

 

  

mailto:sekretariat@pceik.pl
mailto:wlesniowska@pceik.pl
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Rozdział II   
Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 
 

 

1. Jak zgłosić się na wybrane szkolenie 

 

1.1. Tryb zgłoszenia 

 

Formy doskonalenia zawodowego 

 

1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłosze-

nie udziału w formie doskonalenia) przez zainteresowanego nauczyciela i przesłanie go 

pocztą mailową lub faksem (fax 071 314 01 72) do PCEiK. 

2. Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymują telefonicznie lub mailowo informa-

cje o terminie rozpoczęcia zajęć. 

3. Przed rozpoczęciem szkolenia należy uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy 

danej formie w zaproszeniu. W tytule przelewu należy wpisać kod i nazwę formy oraz na-

zwisko uczestnika. 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

ul. Wojska Polskiego 56,  

56-400 Oleśnica 

 

Numer rachunku: 

26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 

 

 

4. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłączne 

w formie pisemnej (e-mail, fax) najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia 

lub niezgłoszenia się na szkolenie nauczyciel zostanie obciążony kosztami uczestnictwa 

w wysokości 50 % kosztów szkolenia na podstawie wystawionego rachunku. 

 

Rady pedagogiczne 

 

1. Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego for-

mularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowa-

nym terminem. 

2. Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne jego 

określenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez PCEiK. 

3. Szkolenie rady pedagogicznej trwa minimum 3 godziny dydaktyczne. 

4. Koszt szkolenia rady pedagogicznej – do uzgodnienia (uzależniony jest od jej liczebności 

oraz miejsca szkolenia). 

 

1.2. Formy odpłatności 

 

1. Uczestnik szkolenia otrzyma rachunek, jeżeli: 

 

 Osobiście dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty 

na konto PCEiK. 
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2. Uczestnik  szkolenia może otrzymać  rachunek przelewowy na placówkę z terminem płat-

ności wynoszącym 14 dni z uwzględnieniem imienia i nazwiska uczestnika kursu, 

w przypadku złożenia takiej deklaracji na formularzu „Zgłoszenie udziału w formie dosko-

nalenia”.  

 

 

1.3. Warunki uzyskania zaświadczeń 

 

 Nauczyciele, którzy ukończyli formę szkolenia zorganizowaną przez PCEiK w Oleśnicy, 

otrzymują Zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zgodnie z § 20 ust. 2 Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1041).   

 Zaświadczenia wydawane są uczestnikom po spełnieniu wymagań i kryteriów podanych 

do wiadomości przez kierownika formy szkolenia. 

 

Warunki uzyskania zaświadczeń: 

 

 zaświadczenia wydawane są uczestnikom po spełnieniu wymagań i kryteriów podanych 

do wiadomości przez kierownika formy szkolenia w przypadku form doskonalenia 

trwających dłużej niż 12 godzin zajęć dydaktycznych, uczestnik może otrzy-

mać zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia, jeżeli nieobecność nie 

była dłuższa niż 10% czasu trwania zajęć (decyzje o wydaniu dokumentu podej-

muje prowadzący zajęcia po ustaleniu, że nieobecność nie uniemożliwiała uczestnikowi 

osiągnięcia celów założonych w szkoleniu); 

 dla form doskonalenia trwających do 12 godzin dydaktycznych wymagana  

jest 100% obecność na zajęciach. 
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1.4. Formularz zgłoszenia do udziału w formie doskonalenia  

Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia PCEiK 

 

kod formy |__|__|__|__|__|      nazwa formy |____________________________________| 

Pan/Pani* imię uczestnika  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nazwisko uczestnika      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

zatrudniona/y jako (bez przedmiotu)      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

miejsce pracy      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

dane adresowe uczestnika ¹ 

ul./al./pl.|__|__| • |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nr domu |__|__|__|__|   nr mieszkania |__|__|__|__|    kod pocztowy |__|__|-|__|__|__| 

miejscowość  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

tel. kontaktowy |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

1. Wpłata za szkolenie następuje po uzyskaniu informacji od kierownika formy o uruchomieniu 

szkolenia. 

2. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie 

w formie pisemnej (e-mail, fax,) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia 

lub niezgłoszenie się na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa 

w wysokości 50% kosztów szkolenia na podstawie wystawionej faktury. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i przeprowadzenia 

szkolenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182). Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarzane przez Powiatowe Centrum 
Edukacji i Kultury w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica  zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mogą 
być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że jest mi znane prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 

  _______________________________ 
                                                                                                                czytelny podpis uczestnika formy  

 

    

Koszty szkolenia ponosi szkoła  |__|  uczestnik |__|  ².  

W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po zakończeniu szkolenia proszę 

o wystawienie szkole rachunku.  

 

 

¹pola dane adresowe proszę wypełnić w przypadku, gdy płatnikiem jest uczestnik 

²proszę zaznaczyć właściwe pole 
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1.5. Formularz zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej 
 

…………………………………………. 
    (data) 

……….……………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
           (adres i nazwa placówki) 
 

………..……………………………………………. 
           (NIP) 

Dyrektor Powiatowego Centrum  
Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

ul. Wojska Polskiego 56 
56-400 Oleśnica 

 
 

 
Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………................................ 

 

Przewidywany czas szkolenia:   ………………………………… 
                     (liczba godzin) 

 

Odbiorcy: rada pedagogiczna:   ………………………………………………………………………………………………….       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        (nazwa placówki, nr telefonu) 

 

Liczba osób w radzie pedagogicznej: …………………………………… 

Proponowany termin: …………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………. 

 

Proszę o wystawienie faktury po przeprowadzonym szkoleniu. 

……….……………………………….. 
              (podpis i pieczęć  

           dyrektora szkoły) 
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1.6. Ogólny wykaz form doskonalenia  

 

1.6.1.  Wprowadzenie 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2015/2016: 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrod-

kach rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowa-

nie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży. 

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu. 

Poniżej zamieszczamy wykaz form doskonalenia obejmujących zagadnienia nawiązu-

jące do  realizowanej w roku szkolnym 2015/2016 polityki oświatowej państwa: 

 

L.p. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświa-

towej państwa 

Symbole szkoleń 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,            

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalny-

mi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrod-

kach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowaw-

czych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

W13, W18, W37, W43, 

W44, W45, W46, W51, 

W52, W55, K04, W57, W58, 

W59, W64, K05, K06, K07, 

K08, K09 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponad-

gimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawi-

cieli partnerów społecznych w dostosowywanie 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

 

W33, W34, W35, W39, 

W40, K03, W41, W42, W50, 

W56, W68, W71, W73, W75 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych                        

oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci                

i młodzieży. 

 

W14, K02, W19, W66,W70, 

W72  

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza                              

w kształceniu. 

W26, W27, W28, W29, 

W30, W33, W34, W35, W68  
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1.6.2. OGÓLNY WYKAZ FORM DOSKONALENIA 

 

Symbol 

  

Temat szkolenia Nr strony 

 

KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE 

 

K01 Konferencja otwarcia: 

Kompleksowe wspomaganie drogą do edukacyjnego sukce-

su 

29 

K02 Ludobójstwo na Kresach w polskiej literaturze XX wieku 51 

K03 Działalność turystyczno-hotelarska w regionie 79 

K04 Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Przy-
czyny, rozpoznawanie oraz sposoby interwencji 

100 

K05 „Strach ma wielkie oczy”-zaburzenia lękowe u dzieci 109 

K06 „Kiedy dusza boli”. Rozumienie depresji u dzieci i młodzieży 
w ujęciu poznawczo-behawioralnym 

110 

K07 „Świat za  szybą”- zaburzenia ze spektrum autyzmu (Zespół 
Aspergera) 

111 

K08 „Okropne dzieciaki”-nadpobudliwość psychoruchowa 

i ADHD 
112 

K09 „Rodzinny kontekst trudności szkolnych”. Założenia syste-
mowej terapii rodzinnej 

113 

 

KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY 

 

W01 Przewodnik dyrektora szkoły po organizacji pracy oraz pla-
nie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/16 

28 

W02 Kontrola zarządcza 30 

W03 Zasoby szkoły w aspekcie wymagań MEN. Możliwości ich 

wykorzystania 31 

W04 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświato-

wej 
32 

W05 Zarządzanie, bezpieczne użytkowanie oraz utrzymanie 

i kontrola okresowa obiektów oświaty 34 

W06 Organizacja pracy sekretariatu szkoły/przedszkola 35 

W07 Obowiązki zarządcy nieruchomości. Instrukcja kancelaryjna 
obowiązująca w placówce oświatowej 36 

W08 Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowane-

go w świetle aktualnych uregulowań prawnych 
38 
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W09 Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowa-

nego w świetle aktualnych uregulowań prawnych 39 

W10 Podniesienie jakości kształcenia szkół ponadgimnazjalnych 40 

W11 Czy potrzebna nam „super niania”? 42 

W12 Wstępna diagnoza ucznia klasy 1 43 

W13 Wsparcie dziecka z autystycznego spektrum w przedszkolu 44 

W14 W krainie dziecięcych lektur… Praca z tekstem kultury 
w edukacji wczesnoszkolnej 

45 

W15 Pozytywne postrzeganie siebie – budowanie autorytetu 

wśród uczniów 
46 

W16 Kształtowanie słuchu fonematycznego u dzieci sześciolet-

nich (ćwiczenia oparte na uczeniu się polisensorycznym) 
47 

W17 Przygotowanie do nauki pisania technikami Edukacji Przez 
Ruch. 
Moduł I i II 

48 

W18 Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 49 

W19 Intertekstualność i metody porównawcze w interpretacji 
tekstu literackiego 

52 

W20 Edukacja prawna w programie nauczania wiedzy 
o społeczeństwie 53 

W21 Aktywne i aktywizujące metody nauczania na lekcji WOS 
i historii 

54 

W22 Gramatyka jako przeżycie 56 

W23 Dysleksja. Język obcy a dysleksja - metody pracy 57 

W24 Akademia Aktywnego Angielskiego  58 

W25 Ocenianie kształtujące 59 

W26 Metody i sposoby wpływania na jakościowe nauczanie 
matematyki 

61 

W27 Trudności w uczeniu się matematyki w praktyce szkolnej 62 

W28 Oswoić matematykę, czyli sposoby na kreatywne myślenie 63 

W29 Udowodnij, że… Sztuka dowodzenia wyzwaniem dla 
nauczycieli i uczniów 64 

W30 Matura 2016 65 

W31 Prezi – nowe oblicze nauczycielskich prezentacji 66 

W32 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 

w pracy dydaktycznej i zawodowej 67 

W33 Środowisko naturalne jako przestrzeń edukacyjna dla reali-
zacji celów kształcenia 

69 

W34 Ciekawość poznawcza ucznia a nauczanie przedmiotów 
przyrodniczych 

70 

W35 Nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych 71 
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W36 Zabawa w teatr, jako forma pracy edukacyjnej 

i terapeutycznej 
73 

W37 Muzyka czynnikiem wzmacniającym kreatywność dziecka 

w sferze teatru 
74 

W38 Droga do spektaklu 
 

75 

W39 Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej 77 

W40 Umowy cywilnoprawne w świetle zmian w zakresie ubez-
pieczeń społecznych 

78 

W41 Szkolnictwo zawodowe – podstawowe akty prawne 80 

W42 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

w zreformowanym szkolnictwie zawodowym 
81 

W43 Gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych 83 

W44 Taniec na lekcjach wychowania fizycznego 84 

W45 Pierwsza pomoc przedmedyczna 85 

W46 Kierownik wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku 86 

W47 Metody aktywnego nauczania 88 

W48 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody 

aktywnego nauczania 
89 

W49 Efektywne nauczanie i uczenie się – podstawy neurodydak-
tyki  

90 

W50 Jak uczy się mózg?  

 
91 

W51 Wsparcie ucznia z autystycznego spektrum w sytuacji 
szkolnej 

93 

W52 Jak zaplanować zajęcia edukacyjne z uczniem 
z niepełnosprawnością? 

94 

W53 Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania 95 

W54 Nauczanie wielopoziomowe  w praktyce  96 

W55 Muzykoterapia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 
 

97 

W56 Każdy uczeń może osiągnąć sukces w szkole  
 

98 

W57 Wybrane techniki poznawczo – behawioralne, jako strategie 
radzenia sobie z problemami w pracy psychologa, pedagoga 
i wychowawcy 

101 

W58 Uczeń trudny wychowawczo w klasie 
 

102 

W59 Gry i zabawy przeciwko  agresji 103 

W60 Atrakcyjne lekcje wychowawcze 

 
104 

W61 Trening technik antystresowych (mindfulness, dostrojenie, 
techniki poznawczo-behawioralne) 

 

105 

W62 Nauczyciel coachem - wykorzystanie technik coachingo-
wych w pracy z uczniem 
 

106 
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W63 Motywowanie uczniów w praktyce 

 
107 

W64 Asertywność w zawodzie nauczyciela 108 

W65 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb ucznia a obniżenie wieku obowiązku szkolnego  
(II etap edukacyjny) 

115 

W66 Prawo autorskie w szkole 116 

W67 Legalne źródła kultury w szkole 117 

W68 Samorozwój nauczyciela - jak przygotować publikację?  

 
118 

W69 Jak przemawiać na forum publicznym? - trening wystąpień 

publicznych 
119 

W70 Formy i metody współpracy z czytelnikiem 120 

W71 Tutoring w szkole – wprowadzenie 

 
121 

W72 Aktywne formy pracy z czytelnikiem – jak dyskutować 
o książkach? 

122 

W73 Tutoring metodą indywidualizacji pracy z uczniem 123 

W74 Jak projektować lekcję, aby uwzględnić ocenianie kształtu-
jące? 

124 

W75 Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu  
i w uczeniu się 

125 

ZIMOWA AKADEMIA NAUCZYCIELA 

(obejmuje propozycje szkoleń, zajęć, które stanowią okazję osobistego 

i zawodowego rozwoju w czasie wolnym od pracy zawodowej; zapraszamy do 

zapoznania się z nową propozycją Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy i udziału w zajęciach) 

AW01 Zimowa szkółka Nordic Walking 126 

AW02 Warsztaty ceramiczne inspirowane pradziejami Śląska – 
śladami dawnych wierzeń i kultur 

127 

AW03 Warsztaty malarskie – współczesny świat martwej natury 128 

AW04 PILATES – a dbałość o kondycję fizyczną  129 

AW05 Atelierowa fotografia portretowa  130 
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2. Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego na  rok szkolny 

2015/2016 

 

 
 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA  
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

NA  ROK SZKOLNY  

2015/2016 
 

 

 

 

 

  

 

2.1. Zarzadzanie placówką oświatową 

2.2. Administracja placówek oświatowych 

2.3. Awans zawodowy 

2.4. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

2.5. Edukacja humanistyczna 

2.6. Dydaktyka języków obcych 

2.7. Edukacja matematyczna i informatyczna 

2.8. Edukacja przyrodnicza 

2.9. Edukacja artystyczna i kulturalna 

2.10. Edukacja zawodowa 

2.11. Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne 

2.12. Metody i techniki pracy z uczniem 

2.13. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

2.14. Wychowanie i profilaktyka 

2.15. Zimowa Akademia PCEiK i inne 
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2.1.  ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ 

OŚWIATOWĄ 
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Symbol  W01 

Temat 

 

Przewodnik dyrektora szkoły po organizacji pracy oraz planie nadzoru 
pedagogicznego na rok szkolny 2015/16 
 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych, nauczyciele 

Cele 

Na szkoleniu słuchacz pozna: 

- przepisy prawa mające wpływ na sprawne funkcjonowanie pracy szkoły, 

- sposób modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych, 

- organizację nadzoru pedagogicznego, 

- sposób realizacji innych zadań statutowych. 

Po szkoleniu słuchacz będzie potrafił: 

- zgodnie z przepisami prawa tworzyć niezbędną dokumentację dotyczącą pra-

cy szkoły; 

- dokonać modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych; 

- opracować plan nadzoru, 

- dokumentować jego przebieg, 

- przedstawić w sposób ciekawy i nowatorski realizację innych zadań statuto-
wych szkoły/placówki. 

Zagadnienia  

Nowelizacja statutu – konieczność wprowadzenia zmian na dzień 1 września 

2015 roku - zmiany wynikające z ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia    
w sprawie sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

Rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z 6 sierpnia 2015 
– analiza i omówienie. 

Nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły – analiza i omówienie 

zadań. 

Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2015/16. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji 
zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/16;  plan 
nadzoru pedagogicznego  podstawą planowania pracy szkoły. 

Wyjaśnienia MEN. 

Forma  Warsztaty 

Termin  4 września, godz. 10.00  

Liczba godzin 4 godziny 

Prowadzący mgr Roman Lorens 

Odpłatność Forma bezpłatna 
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Symbol  K01 

Temat  

 
Konferencja otwarcia: 

Kompleksowe wspomaganie drogą do edukacyjnego sukcesu 
 

Adresaci 
Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy 

Program konferencji 

Podsumowanie realizacji projektu: Innowacyjny system wspomagania oświaty 
w powiecie oleśnickim. 

Wykład dr. Mirosława Radoły na temat: Nowa rola nauczyciela w edukacji 

Prezentacja oferty szkoleniowej PCEiK na rok szkolny 2015/2016. 

Spotkania organizacyjne doradców metodycznych i konsultantów 
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania. 

Forma  Konferencja, konsultacje grupowe 

Termin orientacyjny 22 września 2015 r., godz. 13.00 

Liczba godzin 4  

Organizator  PCEiK 

Prowadzący dr Mirosław Radoła, Maria Susidko, Grażyna Dłubakowska 

Odpłatność Forma bezpłatna  
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Symbol  W02 

Temat  Kontrola zarządcza 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

Cele 

Uczestnik: 

- rozumie istotę kontroli zarządczej, 

- zna i stosuje zasady i sposoby prowadzenia kontroli zarządczej w jednostce 
oświatowej, 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi dokumentację dotyczącą kon-

troli zarządczej, 

- wie na czym polega zarządzanie ryzykiem. 

Zagadnienia  

Zasady prowadzenia kontroli zarządczej w placówce oświatowej. Obszary, cele 
i zadania kontroli zarządczej w zakresie oświaty. 

Dokumentacja dotycząca kontroli zarządczej obowiązująca w placówce oświa-
towej. 

Budżet zadaniowy jako część kontroli zarządczej placówki oświatowej. 

Rola i znaczenie systemu zarządzania ryzykiem w funkcjonowaniu kontroli za-
rządczej w placówce oświatowej. 

Forma  Warsztat 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 

Liczba godzin 5 

Prowadzący mgr Roman Lorens 

Odpłatność Do ustalenia  
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Symbol  W03 

Temat  
Zasoby szkoły w aspekcie wymagań MEN. Możliwości ich wykorzysta-
nia 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

Cele 

Uczestnik: 

- dostrzega związek między zmianami w prawie oświatowym a prowadzeniem 
ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

- współpracuje w planowaniu pracy szkoły z uwzględnieniem wymagań MEN, 

- wskazuje zasoby placówki spełniające standardy wymagań MEN. 

Zagadnienia  

Analiza wymagań MEN względem szkoły/placówki oświatowej. 

Kryteria spełniania wymagań MEN. 

Procedura przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej. 

Interpretacja narzędzi badawczych. 

Forma  Wykład, warsztat 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny mgr Roman Lorens 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Do ustalenia  
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Symbol  W04 

Temat  Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

Cele 

Uczestnik: 

- zna warunki i zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w kontekście 
wyzwań współczesnej edukacji, 

- planuje skuteczny i efektywny system monitorowania i ewaluacji działań pe-
dagogicznych służących jakościowemu rozwojowi placówki, 

- projektuje ewaluację wewnętrzną. 

Zagadnienia  

Wyzwania współczesnej edukacji. 

Koncepcja pracy szkoły a wskaźniki realizacji standardów. 

Diagnozowanie wybranych aspektów życia szkolnego i ewaluacja pracy szkoły. 

Obserwacje nauczycieli. 

Forma  Warsztat 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny mgr Roman Lorens 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Do ustalenia 
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2.2.  ADMINISTRACJA PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH 
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Symbol  W05 

Temat  
Zarządzanie, bezpieczne użytkowanie oraz utrzymanie i kontrola okre-

sowa obiektów oświaty 

Adresaci 
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych, pracownicy admini-

stracji 

Zagadnienia  

Podstawowa wiedza dotycząca zarządzania nieruchomością - placówką oświa-

tową. 

Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. 

Przepisy dotyczące remontów, kontroli stanu technicznego oraz zasady doku-

mentowania tych działań. 

Forma  Warsztat 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 

Liczba godzin 4 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W06 

Temat  Organizacja pracy sekretariatu szkoły/przedszkola 

Adresaci Sekretarz, sekretarka jednostki oświatowej, inni pracownicy administracji 

Cele 

Uczestnicy: 

- wskazują na rolę i znaczenie sekretariatu w strukturze organizacyjnej szkoły, 

- znają zakres czynności sekretariatu, warunki sprawnego działania sekretaria-

tu. 

Zagadnienia  

Zadania sekretariatu w ułatwieniu pracy dyrektora.  

Organizacja pracy biurowej – przyjmowanie i załatwianie spraw, rejestracja 

dokumentów, obieg dokumentów, zbieranie i gromadzenie dokumentów zgod-

nie z rzeczowym wykazem akt. Korespondencja biurowa – sporządzanie 

i przygotowanie pism zewnętrznych i wewnętrznych. Sprawy uczniowskie 

w tym obowiązek szkolny i jego kontrola. Wydawanie decyzji administracyj-

nych, pisanie uchwał, zarządzeń. 

Forma  Warsztat 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Marta Całka – sekretarz PCEiK 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W07 

Temat  
Obowiązki zarządcy nieruchomości. Instrukcja kancelaryjna obowiązu-

jąca w placówce oświatowej 

Adresaci Dyrektorzy, kadra oświatowa 

Cele 
Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego obiegu dokumentów oraz formalnego 

postępowania z pismami i aktami w placówce edukacyjnej. 

Zagadnienia  

Podstawowe akty prawne; ważne pojęcia w obiegu dokumentów. 

Kwalifikacja i klasyfikacja wytworzonych dokumentów. 

Teczka akt – jak powinna być przygotowana i opisana. 

Dziennik korespondencyjny - jak rejestrować pisma wychodzące i przychodzą-

ce. 

Elementy pisma – rejestracja dziennikowa i bezdziennikowa. Wydawanie decy-

zji administracyjnych, pisanie uchwał, zarządzeń. 

Forma  Warsztat 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Marta Całka – sekretarz PCEiK 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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2.3  AWANS ZAWODOWY 
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Symbol  W08 

Temat  
Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego w świetle 
aktualnych uregulowań prawnych 

Adresaci Nauczyciele ubiegający się o kolejne stopnie awansu zawodowego 

Cele 

Uczestnicy: 

- zapoznają się  z procedurą uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego, 

- znają wymagania kwalifikacyjne, 

- widzą, jak dokumentować dorobek zawodowy i przygotować się do egzaminu. 

Zagadnienia  

Stopień nauczyciela mianowanego w systemie awansu zawodowego – podstawy 
prawne. 

Zasady współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu. 

Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego. 

Dokumentowanie dorobku zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwo-

ju zawodowego. 

Przygotowanie do egzaminu. 

Forma  
Konsultacje w działalności sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli ubie-
gających się o stopień  awansu zawodowego. 

Termin orientacyjny Październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Liczba godzin Według potrzeb 

Prowadzący 
mgr Blandyna Rosół-Niemirowska, ekspert MEN ds. awansu zawodowego na-
uczycieli 

Odpłatność Do ustalenia 
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Symbol  W09 

Temat  
Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego                  
w świetle aktualnych uregulowań prawnych 

Adresaci Nauczyciele mianowani 

Cele 

Uczestnicy: 

- zapoznają się  z procedurą uzyskiwania stopnia nauczyciela dyplomowanego, 

- znają wymagania kwalifikacyjne, 

- widzą, jak dokumentować dorobek zawodowy i przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Zagadnienia  

Stopień nauczyciela mianowanego w systemie awansu zawodowego – podstawy 

prawne. 

Zasady współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu. 

Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego. 

Dokumentowanie dorobku zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwo-
ju zawodowego. 

Opracowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań kwalifikacyj-

nych i przygotowanie do rozmowy. 

Forma  
Konsultacje w działalności sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli ubie-
gających się o stopień  awansu zawodowego. 

Termin orientacyjny Październik 2015 r. – maj 2016 r. 

Liczba godzin Według potrzeb 

Prowadzący 
mgr Blandyna Rosół-Niemirowska, ekspert MEN ds. awansu zawodowego na-
uczycieli 

Odpłatność Do ustalenia 
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Symbol  W10 

Temat  Podniesienie jakości kształcenia szkół ponadgimnazjalnych 

Adresaci Nauczyciele ubiegający się o kolejne stopnie awansu zawodowego. 

Cele 

Przygotowanie nauczycieli do kolejnego stopnia awansu zawodowego w świetle 
Rozporządzenia MEN o awansie zawodowym. 

Przygotowanie dokumentacji nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowe-
go w odniesieniu do wymagań i powinności zawartych Rozporządzeniu MEN 
o awansie zawodowym. 

Zagadnienia  

Awans zawodowy nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplo-
mowanego. Zasady przygotowania sprawozdań, rozmowy w postępowaniu 

kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym. Przygotowanie dokumentacji na kolejne 
stopnie awansu zawodowego. 

Forma  Wykład, warsztat 

Termin orientacyjny 
Grudzień 2015 (pierwszy tydzień) 

Maj 2016 (powtórzenie szkolenia dla kolejnej grupy chętnych) 

Liczba godzin 4 

Prowadzący 
mgr Blandyna Rosół-Niemirowska, ekspert MEN ds. awansu zawodowego na-
uczycieli 

Odpłatność Forma płatna 

 

  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

na rok szkolny 2015/2016 

41 | S t r o n a  

 

 

 

2.4.  WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA 
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Symbol  W11 

Temat Czy potrzebna nam „super niania”? 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli i I etapu edukacyjnego 

Cele 

Uczestnik: 

- przygotuje prawidłową obserwację wychowanka nastawioną na zmianę za-
chowania,  

- przeprowadzi analizę zachowania,  

- opracuje system pomocy oparty na pozytywnych wzmocnieniach. 

Zagadnienia  

Charakterystyka dziecka, objawy ADHD, objawy zachowań opozycyjno – bun-
towniczych, przygotowanie obserwacji, strategie pomocy. 

Analiza zachowania, ustalenie reguł, formułowanie poleceń, pomoc 
w przestrzeganiu reguł.  

System wzmocnień pozytywnych, pochwały, przywileje, system nagród.  

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny Październik 2015  

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny  dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
mgr Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W12 

Temat Wstępna diagnoza ucznia klasy 1 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele 

Uczestnik:  

-  potrafi prawidłowo przeprowadzić wstępną diagnozę ucznia klasy 1, 

-  identyfikuje trudności w uczeniu się, deficyty uwagi oraz specjalne potrzeby  

   edukacyjne swoich uczniów, 

-  wykorzystuje różnorodne narzędzia do przeprowadzenia wstępnej diagnozy  

   ucznia, 

-  potrafi dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania,  

-  podnosi swoje kwalifikacje w celu podniesienia jakości kształcenia.  

Zagadnienia  

Znaczenie i cel diagnozy w edukacji. Rodzaje diagnoz wstępnych. 

Wykorzystywanie wyników i konstruowanie wniosków.  

Planowanie pracy ucznia i nauczyciela.  

Wstępna diagnoza ucznia, a program nauczania.  

Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody przeprowadzenia wstępnej dia-
gnozy ucznia klasy 1. 

Poznanie przykładowych diagnoz i  analiza ich przydatności w pracy. 

Forma  Wykład i warsztaty 

Termin orientacyjny Październik 2015 

Liczba godzin 2 godziny + konsultacje indywidualne. 

Prowadzący 

mgr Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK. 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 30-letnim stażem pracy. Autorka ksią-
żek dla dzieci. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W13 

Temat 
 
Wsparcie dziecka z autystycznego spektrum w przedszkolu 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele 

Uczestnik: 

- zaplanuje pracę z dzieckiem z autystycznego spektrum, 

- rozpoznaje zaburzenia sensoryczne i włączyć terapię, 

- wdraża działania optymalizujące funkcjonowanie dziecka z autystycznego 
spektrum. 

Zagadnienia  

Funkcjonowanie dziecka z autystycznego spektrum. 

Zaburzenia sensoryczne u uczniów z autystycznego spektrum. 

Deficyt teorii umysłu u uczniów z autystycznego spektrum. 

Organizacja pracy z uczniem z autystycznego spektrum. 

Kierowanie zachowaniem. 

Współdziałanie z rodzicami. 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny 
 
20-21 listopada 2015 
 

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 

mgr Izabela Sokołowska-Zatorska, wieloletni doradca metodyczny Wrocław-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w obszarze pedagogiki specjalnej 

(dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim oraz dzieci z autystycznego spektrum), dyrektor Zespołu 
Szkół dla Uczniów z Autyzmem w ZPO Nr 2 we Wrocławiu 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W14 

Temat 

 
W krainie dziecięcych lektur… Praca z tekstem kultury w edukacji 
wczesnoszkolnej 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych (…) 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele 

Uczestnik:  

- potrafi przygotować ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze 

i obcowania z literaturą, 

- ma potrzebę rozwijać u uczniów wyobraźnię, wrażliwość i inwencję twórczą, 

- potrafi dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania,  

- podnosi swoje kwalifikacje w celu podniesienia jakości kształcenia,  

- umacnia poczucie własnej wartości. 

Zagadnienia  

Poznanie różnych metod pracy z książkę.  

Prawidłowy dobór lektur dla uczniów.  

Metody zachęcania do czytelnictwa. Rola spotkań autorskich.  

Różnorodne narzędzia do tworzenia pomocy edukacyjnych.  

Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 

Forma  Wykład z elementami  spotkania autorskiego i warsztaty 

Termin orientacyjny Grudzień 2015 

Liczba godzin 2 godziny + konsultacje indywidualne. 

Prowadzący 
mgr Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK. 
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 30-letnim stażem pracy. Autorka ksią-
żek dla dzieci. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W15 

Temat 
 
Pozytywne postrzeganie siebie – budowanie autorytetu wśród uczniów  
 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele 

Uczestnik: 

-  nazywa swoje mocne stron,  

-  nazywa to, co stanowi o naszej wyjątkowości, 

-  przekłada pozytywne postrzeganie siebie na postawę życiową i postawę            

   w nauczaniu innych. 

Zagadnienia  

Kontakt nauczyciel- uczeń.  

Proces motywacyjny.  

Czynniki wpływające na proces uczenia się.  

Uwarunkowania samooceny i wpływ na efektywność procesu nauczania.  

Model „idealnego” nauczyciela.  

Znaczenie osobowości nauczyciela w procesie edukacyjnym. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Luty/marzec 2016r. 

Liczba godzin 2 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny  mgr Urszula Ewertowska 

Prowadzący 
mgr Justyna Wójcik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Trener  

-uczestnik Warszawskiej Szkoły Coachingu Metrum. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W16 

Temat 

 
Kształtowanie słuchu fonematycznego u dzieci sześcioletnich (ćwicze-

nia oparte na uczeniu się polisensorycznym)  
 

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele 

Uczestnik: 

- pozna ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny u dzieci, 

- wykorzysta uczenie się polisensoryczne w procesie kształtowania słuchu fo-
nematycznego.  

Zagadnienia  

Rola słuchu fonematycznego w nauce czytania. 

Diagnoza funkcjonalna dziecka w zakresie percepcji słuchowej. 

Dobór ćwiczeń słuchowych do indywidulanych predyspozycji dziecka. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Kwiecień 2016 

Liczba godzin 10 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 5 godzin) 

Prowadzący 
dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów  ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W17 

Temat 

 
Przygotowanie do nauki pisania technikami Edukacji Przez Ruch. 
Moduł I i II 
 

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele 

Uczestnik: 

- pozna techniki systemu „Edukacji przez ruch”, 

- zapozna się z podstawami teorii integracji sensorycznej, 

- wdraża ćwiczenia usprawniające cielesny mechanizm pisania. 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem  

Liczba godzin 16 godzin dydaktycznych (2 x 8) 

Kierownik merytoryczny Urszula Ewertowska 

Prowadzący Jolanta Chorzępa 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W18 

Temat 
 
Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 
 

Kierunek polityki oświa-

towej 
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje skuteczne metody aktywizujące rozwój dziecka, 

- otrzyma zbiór utworów muzycznych, pląsów ułatwiających nauczycielowi 

stworzenie w grupie atmosfery sprzyjającej aktywizacji dziecka, 

- wdroży program zawierający propozycje zabaw przy muzyce, łatwe układy 
ruchowe, zabawy ze śpiewem, masażyki, ćwiczenia twórcze, proste pomysły 
plastyczne i rozwiązania scenograficzne z powszechnie znanych materiałów. 

Forma  Warsztat KLANZY 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem  

Liczba godzin 8 godzin dydaktycznych (2 x 4) 

Kierownik merytoryczny Urszula Ewertowska 

Prowadzący Agnieszka Kaczmarczyk 

Odpłatność Forma płatna 
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2.5. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 
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Symbol  K02 

Temat  Ludobójstwo na Kresach w polskiej literaturze XX wieku 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych (…) 

Adresaci 

Nauczyciele zainteresowani tematyką kresową w literaturze oraz twórczością 
pisarską Stanisława Srokowskiego, autora ponad 30 książek  o tematyce kre-
sowej.  

Zainteresowani spotkaniem z Autorem (możliwość nabycia powieści                  
z dedykacją) 

Cele 

Uczestnik uzyskuje wiedzę o: 

- Kresach i ich roli w literaturze polskiej, 

- ludobójstwie na Kresach w literaturze polskiej,  

- twórcach kresowych, 

- Lwowie i okolicach w literaturze polskiej. 

Zagadnienia  

Pamięć o Kresach w literaturze polskiej.  

Wielcy twórcy kresowi i ich rola  w edukacji młodzieży.  

Wkład Kresowian do budowy polskiej i europejskiej kultury. 

Wołyń, Polesie, Pokucie, Podole, Pokucie w literaturze a tożsamość narodowa. 

Forma  Seminarium 

Termin orientacyjny 22 września 2015 r., godz. 17.00, PCEiK (aula) 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny Blandyna Rosół-Niemirowska 

Prowadzący 

Stanisław Srokowski – prozaik, poeta, dramaturg, krytyk literacki. Autor 
m.in. słynnej trylogii kresowej: Ukraiński kochanek, Zdrada, Ślepcy idą do nie-
ba”. Za tom opowiadań kresowych Nienawiść został wyróżniony w 2007 r. na-
grodą im. Józefa Mackiewicza i stał się kanwą dla scenariusza do filmu o tym 

samym tytule, przygotowywanego przez reż. Wojciecha Smarzowskiego. De-
biutował w 1958 r. w Opolu. Najważniejsze utwory prozatorskie: Miłość 
i nienawiść, Lęk, Duchy dzieciństwa Repatrianci. Ostatnie powieści to: Strach, 

Spisek barbarzyńców, Barbarzyńcy u bram. Współorganizator związków twór-
czych i stowarzyszeń naukowych we Wrocławiu. Obecnie również publicysta m. 
in. ,,Gazety Obywatelskiej”, ,,Gazety Warszawskiej”. 

Odpłatność Forma płatna  
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Symbol  W19 

Temat 

 
Intertekstualność i metody porównawcze w interpretacji tekstu lite-

rackiego 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych (...) 

Adresaci Nauczyciele poloniści 

Cele 

Uczestnik:  

- doskonali umiejętności odczytywania tekstu literackiego w powiązaniu              

  z innymi tekstami kultury (obraz, utwór muzyczny, rzeźba, film), 

- odszukuje i określa relacje, jakie zachodzą pomiędzy tekstami kultury, 

- wyjaśnia, co wchodzi w zakres relacji intertekstualnej. 

Zagadnienia  

Intertekstualność. 

Kategoria wpływu. 

Relacja dzieło literackie - tekst kultury. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Marzec 2016 
 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny  mgr Blandyna Rosół- Niemirowska 

Prowadzący 
dr Mateusz Kotwica, doktor nauk humanistycznych, specjalista od współczesnej 
literatury światowej i polskiej. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W20 

Temat Edukacja prawna w programie nauczania wiedzy o społeczeństwie 

Adresaci Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie 

Cele 

Uczestnik: 

- rozszerza wiedzę w zakresie edukacji prawnej, 

- omawia sposoby zastosowania zagadnień  prawnych z wykorzystaniem cie-
kawych  scenariuszy lekcji. 

Zagadnienia  

Sposoby rozwiązywania sporów.   

Nieletni a prawo karne. 

Prawo autorskie i prawo konsumenckie. 

Prawo rodzinne. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 

Liczba godzin 6 godzin dydaktycznych 

Prowadzący 
dr Aneta Grzesik-Robak, doktor nauk humanistycznych, konsultant ds. przed-

miotów humanistycznych, nauczyciel w liceum ogólnokształcącym 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W21 

Temat Aktywne i aktywizujące metody nauczania na lekcji wos i historii 

Adresaci Nauczyciele WOS i historii wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 

Uczestnik: 

- poszerzy wiedzę na temat aktywizujących metod nauczania, 

- pozna zalety aktywizujących metod nauczania. 

Zagadnienia  

Aktywne i aktywizujące metody nauczania. 

Każdy nauczyciel reżyserem swojej lekcji. 

Co zrobić, by edukować skutecznie i atrakcyjnie? 

Świadomy dobór metod kształcenia. 

Wykorzystanie wybranych metod aktywizujących  szczególnie przydatnych na 

lekcji WOS i historii. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem  

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny dr Aneta Grzesik-Robak 

Prowadzący 
mgr Magdalena Zaborska – Skorupa- edukator, nauczyciel w gimnazjum                 
i liceum. 

Odpłatność Forma płatna 
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2.6. DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH 
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Symbol  W22 

Temat 

 

Gramatyka jako przeżycie 

 

Adresaci Nauczyciele języka niemieckiego 

Cele 

Uczestnik: 

-  wymienia doświadczenia na temat nauczania gramatyki na lekcji języka    

   Niemieckiego, 

-  potrafi przygotować lekcje gramatyki zorientowaną na ucznia, 

-  naucza gramatyki poprzez zabawę, 

-  wizualizuje struktury i reguły gramatyczne, 

-  stosuje ćwiczenia służące automatyzacji struktur gramatycznych. 

Zagadnienia  
Rola gramatyki w nauczaniu języka niemieckiego. 

Sposoby nauczania gramatyki języka niemieckiego. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Październik  2015 

 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny mgr Ewa Piątkowska-Mider 

Prowadzący 

mgr Małgorzata Ulrich- Kornacka- od 2007r. prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Nauczycieli Języka Niemieckiego ( Oddział Wrocław). Pracuje jako nauczyciel 

j. niemieckiego w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu. Prowadzi grupę teatralną 

„Durcheinander” działającą przy Instytucie Filologii Germańskiej we Wrocławiu. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W23 

Temat Dysleksja. Język obcy a dysleksja - metody pracy 

Adresaci Nauczyciele języków obcych 

Cele 

Uczestnik: 

-  rozszerza wiedzę o metodach aktywizujących pracę ucznia z problemem  

dysleksji,  

-  poznaje techniki ułatwiające uczniom dyslektycznym opanowanie język ob-

cego, 

-  stosuje zasady prowadzenia lekcji z uczniem dyslektycznym. 

Zagadnienia  
Zapoznanie się z terminem :”Dysleksja”. 

Jak pracować z uczniem dyslektycznym? 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Listopad 2015 

 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny mgr Ewa Piątkowska-Mider 

Prowadzący 
mgr Anna Abramczyk-metodyk języka niemieckiego przy WCDN we Wrocławiu 

i ekspert MEN w zakresie egzaminów 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W24 

Temat Akademia Aktywnego Angielskiego 

Adresaci 
Nauczyciele języka angielskiego, w szczególności szkoły podstawowej 
i przedszkola 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje techniki dramowe, storytelling, gry i zabawy, 

- wzbogaca warsztat pracy o nowe metody aktywizujące uczniów, 

- wykorzystuje autentyczne materiały na lekcjach bezpodręcznikowych. 

Zagadnienia  

Uczenie się w oparciu o projekty tematyczne. 

Drama, storytelling, gry i zabawy jako skuteczne metody aktywizujące na zaję-

ciach językowych dla dzieci. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Listopad 2015 r. 

Liczba godzin 9 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny mgr Ewa Piątkowska-Mider 

Prowadzący 

Akademia Aktywnego Angielskiego to zespół wykwalifikowanych nauczycieli, 
trenerów i konsultantów metodycznych, którzy od wielu lat z pasją wykonują 
swój zawód nieustannie poszukując nowych rozwiązań i wyzwań w dziedzinie 
edukacji języków obcych. Łączy ich wspólna idea – uczyć tak, jakbyśmy sami 

chcieli, aby nas uczono, czyli przez doświadczanie, odkrywanie, muzykę i ZA-

BAWĘ! Szukają i używają różnych metod aktywizujących – ruchu, zabawy, 
projektu, piosenki, tańca, gestu, gry, dramy, opowieści, sztuki i wszystkiego 
pomiędzy. 

Beata Budzyńska jest pomysłodawczynią Akademii Aktywnego Angielskiego, 
magistrem sztuki i filologii angielskiej. Słynie z niespożytej energii, którą prze-
kuwa w  coraz to nowe wyzwania takie jak PLAYMEANDLEARN.COM – innowa-
cyjne gry wspierające naukę języka angielskiego w przedszkolu i w szkole pod-
stawowej. Autorka niezliczonych blogów, administratorka stron i portali eduka-

cyjnych, a także moderatorka English Fun Day – zabawy, w którą angażuje 
dzieci, nauczycieli i rodziców pokazując proste mechanizmy na bardzo efektyw-
ną naukę. 

Jola Ziemba jest absolwentką NKJO, magistrem filologii angielskiej, stażystką 

Blacon Infants & Nursery School, uczestniczką licznych konferencji metodycz-
nych w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także pomysłodawczynią i koordynatorką 
projektów między bliskimi jej sercu miastami jakimi są Wrocław i Chester na 
północy Anglii. Jej mottem jest To Teach is To Change Lives Forever – hasło, 
które z powodzeniem stosuje pracując z dziećmi i młodzieżą w założonej 15 lat 

temu szkole językowej Prospectus. Miss Jola – bo tak wołają na nią najmłodsi 
uczniowie – to nauczyciel z powołaniem, nieustannie poszukująca ciekawych 
ludzi, narzędzi i rozwiązań, które wdraża do swoich autorskich, bezpodręczni-
kowych programów. Dzieciom najchętniej czyta bajki Erica Carle’a i Julii Do-
naldson i układa do nich karty pracy.  

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W25 

Temat Ocenianie kształtujące 

Adresaci Nauczyciele języków obcych 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje  strategie oceniania kształtującego 

- poznaje zasady oceniania kształtującego i potrafi je stosować na swoich lek-

cjach. 

Zagadnienia  

Na czym polega ocenianie kształtujące? 

Elementy oceniania kształtującego. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Luty/ marzec  2016 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny mgr Ewa Piątkowska-Mider 

Prowadzący 
mgr Anna Abramczyk- metodyk języka niemieckiego przy WCDN we Wrocławiu 

i ekspert MEN w zakresie egzaminów. 

Odpłatność Forma płatna 

 

  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

na rok szkolny 2015/2016 

60 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. EDUKACJA MATEMATYCZNA  

I INFORMATYCZNA 
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Symbol  W26 

Temat  Metody i sposoby wpływania na jakościowe nauczanie matematyki 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu  

Adresaci Nauczyciele matematyki trzech etapów kształcenia 

Cele 

Uczestnik: 

- otrzyma zestaw narzędzi pozwalających zbadać poziom umiejętności najważ-
niejszych dla edukacji matematycznej 

- pozna metodę diagnozowania wad w nauczaniu matematyki  

- zapozna się z propozycjami narzędzi badawczych  

Zagadnienia  

Prowadzenie współpracy między nauczycielami różnych poziomów edukacyj-
nych w celu odpowiedniego planowania rozwoju matematycznego uczniów. 

Efektywność wspierania kompetencji matematycznych. 

Metody diagnozowania umiejętności matematycznych. 

Podstawy programowe a dydaktyka matematyki. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 9 września 2015 r. 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący 
Małgorzata Mikołajczyk, kierownik Pracowni Matematyki, Instytut Matematyki, 
Uniwersytet Wrocławski 

Odpłatność Do ustalenia  
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Symbol  W27 

Temat Trudności w uczeniu się matematyki w praktyce szkolnej 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu  

Adresaci Nauczyciele matematyki II i III etapu edukacyjnego  

Cele 

Uczestnik: 

- rozszerza wiedzę na temat przyczyn i objawów trudności w uczeniu się ma-
tematyki, 

- analizuje metody i sposoby rozpoznawania realnych kompetencji matema-
tycznych ucznia, 

- uzyskuje wskazówki do efektywnego indywidualizowania pracy z uczniem  
z trudnościami w uczeniu się matematyki. 

Zagadnienia  

Rozpoznawanie trudności w uczeniu się matematyki na podstawie diagnozy 
funkcjonalnej ucznia. 

Zadanie matematyczne jako sytuacja trudna. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości 
rozwojowych ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki. 

Konstruowanie sprawdzianów matematycznych a indywidualizowanie pracy       
z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.  

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Listopad 2015 

Liczba godzin 6 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 3 godziny) 

Prowadzący 
dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator 

Odpłatność Do ustalenia 
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Symbol  W28 

Temat  Oswoić matematykę, czyli sposoby na kreatywne myślenie 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu  

Adresaci Nauczyciele matematyki trzech etapów kształcenia 

Cele 

Uczestnik: 

- doskonali umiejętności rozwijania zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, 

- wypracowuje metody inspirujące uczniów do rozwijania kreatywności umy-
słowej. 

Zagadnienia  

Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności matematycznej.  

Techniki aktywizujące stosowane na lekcjach matematyki, nauczanie czynno-
ściowe.  

Zabawy z matematyką – zabawy z liczbami, ćwiczenie sprawności rachunko-
wej, niestandardowe sposoby rozwiązywania zadań tekstowych, matematyczne 
rozmaitości. 

Projektowanie działań edukacyjnych rozbudzających aktywność matematyczną. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych nauczycieli 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK  

Odpłatność Do ustalenia  
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Symbol  W29 

Temat  
Udowodnij, że… Sztuka dowodzenia wyzwaniem dla nauczycieli                    
i uczniów  

Kierunek polityki oświa-
towej 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu  

Adresaci Nauczyciele matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Cele 

Uczestnik: 

- doskonali umiejętności rozwijające biegłość uczniów w  rozwiązywaniu zadań 
na dowodzenie. 

Zagadnienia  

Matematyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w świetle zapisów obo-

wiązującej podstawy.  

Techniki przełamywania oporu i zachęcanie uczniów do podjęcia trudu rozwią-
zywania zadań na dowodzenie.  

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych nauczycieli 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK  

Odpłatność Do ustalenia  
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Symbol  W30 

Temat  Matura 2016 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu 

Adresaci Nauczyciele matematyki trzech etapów kształcenia 

Cele 
Uczestnik: 

- doskonali umiejętności rozwijania zainteresowań uczniów naukami ścisłymi. 

Zagadnienia  

Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności matematycznej.  

Techniki aktywizujące stosowane na lekcjach matematyki, nauczanie czynno-
ściowe.  

Zabawy z matematyką – zabawy z liczbami, ćwiczenie sprawności rachunko-
wej, niestandardowe sposoby rozwiązywania zadań tekstowych, matematyczne 
rozmaitości. 

Projektowanie działań edukacyjnych rozbudzających aktywność matematyczną. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych nauczycieli 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK  

Odpłatność Do ustalenia  
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Symbol  W31 

Temat  Prezi – nowe oblicze nauczycielskich prezentacji 

Adresaci Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele 

Uczestnik: 

- doskonali warsztat w zakresie przygotowania atrakcyjnych prezentacji multi-
medialnych, 

- poznaje możliwości Prezi, 

- tworzy własną prezentację, wykorzystuje ramki i ścieżki. 

Zagadnienia  

Zasady tworzenia prezentacji.  

Korzystanie z gotowych szablonów i elementów graficznych.  

Publikowanie prezentacji. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych nauczycieli 

Liczba godzin 8 godziny dydaktyczne (2 x 4) 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK  

Odpłatność Forma płatna  
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Symbol  W32 

Temat  
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w pracy dydak-
tycznej i zawodowej 

Adresaci Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele 

Uczestnik: 

- doskonali umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, 

- dokonuje obliczeń, 

- prezentuje dane i wyniki w postaci tabel i wykresów, sporządza pomoce dy-
daktyczne, tworzy pomoce sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów 
z różnych przedmiotów. 

Zagadnienia  

Praktyczne wykorzystanie funkcji Excela.  

Funkcje zagnieżdżone.  

Excel jako baza danych. 

Excel w pracy nauczyciela. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych nauczycieli 

Liczba godzin 8 godziny dydaktyczne (2 x 4) 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK  

Odpłatność Forma płatna  
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2.8. EDUKACJA PRZYRODNICZA 
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Symbol  W33 

Temat 
Środowisko naturalne jako przestrzeń edukacyjna dla realizacji celów 
kształcenia 

Kierunki polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza w kształceniu ogólnym  

Adresaci Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 

Uczestnik:  

-projektuje i organizuje zajęcia w terenie, 

-określa cele zajęć terenowych oraz dba o ich zgodność z podstawą programo-

wą,  

-dobiera i odpowiednio wykorzystuje teren zajęć,  

-wykorzystuje odpowiednie strategie pracy z uczniem, 

-zna terenowe metody bioindykacyjne określania zanieczyszczeń środowiska 

oraz potrafi je wykorzystać w pracy dydaktycznej na różnych etapach eduka-
cyjnych, 

-zna metody badań populacji organizmów, 

-analizuje i ocenia skuteczności zajęć prowadzonych w terenie, 

-planuje projekty środowiskowe i docenia ich rolę w edukacji środowiskowej 
uczniów oraz społeczności lokalnej, 

-rozumie rolę obserwacji i ćwiczeń terenowych w procesie dydaktycznym oraz 

w podnoszeniu jakości kształcenia.  

W przypadku szkolenia wyjazdowego bardzo ważnym celem jest integracja 
nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk oraz nawiązanie bliższej współpracy. 

Zagadnienia  

Ukazanie efektywności prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie.   

Poznanie metod organizacji zajęć terenowych w ramach przedmiotów przyrod-
niczych.  

Rozwijanie umiejętności planowania zajęć w terenie.  

Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły z wykorzystaniem śro-
dowiska przyrodniczego w celu podniesienia jakości kształcenia.  

Poznanie przykładowych propozycji ciekawych i różnorodnych zajęć terenowych            

(w szczególności zawartych w podstawie programowej).  

Zajęcia terenowe w pracy wychowawczej nauczyciela. 

Forma  
Warsztaty w terenie (wyjazdowe w Stacji Ekologicznej „Storczyk” 
Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu) 

Termin orientacyjny 9 – 11 października 2015  

Liczba godzin 
Wyjazdowe (piątek popołudnie – niedziela popołudnie; dwa noclegi w Stacji) – 
12 godz. szkolenia 

Prowadzący 
dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-
cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W34 

Temat 
 
Ciekawość poznawcza ucznia a nauczanie przedmiotów przyrodniczych 

 

Kierunki polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza w kształceniu ogólnym 

Adresaci Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 

Uczestnik:  
 
-jest świadomy roli ciekawości poznawczej w nauczaniu i uczeniu się,  

-krytycznie i refleksyjnie podchodzi do swojej pracy,  

-analizuje i ocenia metody pracy na lekcjach,  

-stosuje w swej pracy metody sprzyjające rozbudzaniu ciekawości poznawczej 

uczniów,  

-dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,  

-jest świadomy konieczności stałego dokształcania się z zakresu zastosowania 

neurobiologii w dydaktyce i stosuje nową wiedzę i umiejętności w praktyce.  

Zagadnienia  

„Zdolny leń” – co zabija ciekawość poznawczą uczniów.  

Zapobieganie nudzie na lekcjach.  

Metody rozbudzające ciekawość poznawczą uczniów.  

Czy komputer może zastąpić inne środki dydaktyczne na lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych? 

Forma  Warsztaty, seminarium 

Termin orientacyjny Kwiecień 2016 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Prowadzący 
dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-
cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W35 

Temat 
 
Nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych 

 

Kierunki polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza w kształceniu ogólnym 

Adresaci Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 

Uczestnik:  

-analizuje potrzeby własne i uczniów w zakresie kształcenia oraz stosowania 
odpowiednich metod aktywizujących,  

-analizuje własne potrzeby w zakresie dokształcania merytorycznego (biolo-
gicznego),  

-stosuje różnorodne strategie pracy z uczniem oraz metody aktywizujące 

w swojej pracy,  

-analizuje funkcje różnych metod i ocena ich skuteczności,  

-docenia rolę różnorodności stosowania metod aktywizujących w atrakcyjności 
lekcji oraz podnoszeniu jakości kształcenia,  

-konstruuje różnorodne ćwiczenia tematyczne,  

-podnosi swoje kwalifikacje (dydaktyczne i biologiczne) w celu podniesienia 

jakości kształcenia. 

Zagadnienia  Wskazane przez nauczycieli 

Forma  
Warsztaty, seminaria i wykłady dotyczące różnorodnych metod nauczania; 
lekcje otwarte; szkolenia specjalistyczne (przedmiotowe - biologiczne), praca 
na platformie, konsultacje indywidualne, samokształcenie. 

Termin orientacyjny Cały rok, w zależności od potrzeb nauczycieli. 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne każdy warsztat 

Prowadzący 

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-

cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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2.9. EDUKACJA ARTYSTYCZNA  

I KULTURALNA 
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Symbol  W36 

Temat 

 
Zabawa w teatr  jako forma pracy edukacyjnej i terapeutycznej 

 

Adresaci 

 
Wszyscy zainteresowani nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele prowadzący grupy 
teatralne, wychowawcy ze szkół i z placówek opiekuńczo-wychowawczych 
 

Cele 

Uczestnik: 

- pozna różne formy i metody teatralne przydatne podczas zajęć z uczniami,  

- udoskonali umiejętność integrowania grupy dziecięcej lub młodzieżowej, 

- rozwinie własną kreatywność. 

Zagadnienia  

1. Zabawy teatralne jako sposób na poznanie dzieci i młodzieży. 

2. Jak integrować grupę i nauczyć współpracy? 

3. Budzenie kreatywności własnej i podopiecznych. 

4. Wiara w siebie. Oswajanie nieśmiałości i tremy. 

Zajęcia mają charakter warsztatowy.  

Uczestników prosi się o odpowiedni ubiór niekrępujący ruchów. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 24 października 2015 r. (sobota) 

Liczba godzin 5 godzin dydaktycznych (np. 9-13 z przerwą) 

Prowadzący 
mgr Marzenna Śliwka, instruktorka zespołów teatralnych, nauczycielka języka 
polskiego i zajęć artystycznych 

Odpłatność Do ustalenia 
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Symbol  W37 

Temat 

 

Muzyka czynnikiem wzmacniającym kreatywność dziecka w sferze te-

atru 

 

Kierunek polityki oświa-

towej 
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci 
Wszyscy zainteresowani nauczyciele oraz specjaliści szkolni, a także wycho-

wawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje możliwości wykorzystania elementów muzykoterapii  w pracy               

   z dziećmi w ramach zabaw i warsztatów teatralnych, 

- zapoznaje się z możliwościami łączenia różnych form kreacji twórczej  

  (muzyka – ruch - słowo –rysunek) w pracy z dziećmi, 

- rozwinie  poprzez  doświadczenie  twórcze swoją kreatywność                           

   i spontaniczność, 

- dowie się, jak wzbogacić  zajęcia z dziećmi poprzez wykorzystanie  

  rekwizytów. 

Zagadnienia  

Ćwiczenia na koncentrację uwagi, integrację i współpracę – w parach oraz       

w grupie. 

Ćwiczenia artykulacyjne.  

Grupowa wizualizacja muzyczna. 

Rysunki i opowiadania inspirowane muzyką. 

Improwizacje ruchowe do muzyki. 

Improwizacje teatralne do muzyki i stworzonego opowiadania. 

Projektowanie i sporządzanie strojów oraz scenografii z łatwo dostępnych ma-

teriałów. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Luty 2016 r 

 

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych  (piątek :14.30-17.30 ; sobota: 9.00-16.00) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący 

mgr Katarzyna Żuczkowska – mgr terapii pedagogicznej i absolwentka edukacji 

wczesnoszkolnej. Ukończyła  podyplomowe studia Reżyserii Teatru Dzieci          

i Młodzieży , studia Arteterapii oraz podyplomowe studia Muzykoterapii na Aka-

demii Muzycznej we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje z dziećmi, obecnie przede 

wszystkim we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W38 

Temat 

 
Droga do spektaklu 

 

Adresaci 

 
Wszyscy zainteresowani nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele prowadzący grupy 
teatralne, wychowawcy ze szkół i z placówek opiekuńczo-wychowawczych 
 

Cele 

Uczestnik: 

- udoskonali umiejętność integrowania grupy dziecięcej lub młodzieżowej, 

- pozna kolejne etapy budowania szkolnego/amatorskiego przedstawienia te-

atralnego, 

- rozwinie własną kreatywność. 

Zagadnienia  

Nasza grupa teatralna – zabawy integracyjne. 

1. Ćwiczenia ruchowe, elementy pantomimy. 

2. Zabawy i gry słowne.  

3. Rytm w naszym ciele. 

4. Pomysł na przedstawienie – inspiracje. Rodzaje spektakli dziecięcych i młodzie-

żowych. 

5. Efekty akustyczne i scenografia. 

6. Sposoby realizacji pomysłów. 

7.  

8. Zajęcia mają charakter warsztatowy.  

9. Uczestników prosi się o wygodne obuwie i odpowiedni ubiór niekrępujący 

ruchów. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

II semestr – spotkania w soboty – po 5 godzin 
 

Liczba godzin 20 godzi dydaktycznych  (4 spotkania po 5 godzin) 

Prowadzący 
mgr Marzenna Śliwka, instruktorka zespołów teatralnych, nauczycielka języka 

polskiego i zajęć artystycznych 

Odpłatność Do ustalenia 

 

 

Dodatkowa oferta szkoleń z edukacji artystycznej i kulturalnej będzie 

realizowana w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
przedmiotów artystycznych. 

 

Zapraszamy do udziału w działaniach Sieci. 
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2.10. EDUKACJA ZAWODOWA 
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Symbol  W39 

Temat 
 
Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej 

 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Adresaci Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości 

Cele 

Uczestnik: 

- opanuje  umiejętności dotyczące projektowania zajęć z uczniami 
z wykorzystaniem wykładów interaktywnych, 

- wykorzysta w edukacji ekonomicznej wskaźniki i informacje zawarte 
w interaktywnych narzędziach ”infobank”, 

-propaguje wśród uczniów interaktywne konkursy proponowane przez Fundację 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości 

Zagadnienia  

Narzędzia interaktywne w edukacji ekonomicznej. 

Giełda Papierów Wartościowych - co warto o niej wiedzieć. 

System bankowy w Polsce - interaktywny wykład. 

Generator testów narzędziem pracy nauczyciela. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Listopad 2015 

 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne  

Prowadzący 
mgr Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia  zawodowego, nauczyciel 
przedmiotów ekonomicznych w ZSP Oleśnica oraz trener Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W40 

Temat 

 
Umowy cywilnoprawne w świetle zmian w zakresie ubezpieczeń spo-
łecznych 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych  (…) 

Adresaci Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości 

Cele 

Uczestnik opanuje umiejętności w zakresie: 

-  naliczania podatku dochodowego oraz składek ubezpieczenia społecznego 

i zdrowotnego w umowach zlecenia, 

 - naliczania podatku dochodowego oraz składek ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego w umowach o dzieło. 

Zagadnienia  

Charakterystyka umów cywilnoprawnych. 

Zasady naliczania składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego                 
w umowach cywilnoprawnych. 

Zasady naliczania podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Grudzień 2015 
 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny mgr Anna Kocik  

Prowadzący Pracownik ZUS O/Oleśnica 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  K03 

Temat 
 
Działalność turystyczno-hotelarska w regionie 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…)  

Adresaci Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości 

Cele 

Uczestnik poznaje: 

-  standardy hotelowe (dotyczące obsługi, oferowanych usług i wyposażenia), 

-  stanowiska pracy i komórki organizacyjne występujące w hotelu oraz ich  

   kompetencje. 

Zagadnienia  

Rodzaje usług hotelowych. 

Obsługa gości. 

Dokumentacja recepcji. 

Współpraca ze stałymi kontrahentami hotelu. 

Techniki informatyczne w pracy recepcji i obsłudze gości. 

Marketing usług hotelarskich. 

Forma  Wizyta studyjna 

Termin orientacyjny Kwiecień 2016 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny mgr Anna Kocik 

Prowadzący Pracownicy hotelu we Wrocławiu 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W41 

Temat 
 
Szkolnictwo zawodowe – podstawowe akty prawne 
 

Kierunek polityki oświa-

towej 
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Adresaci Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Cele 

Uczestnik: 

- zna podstawowe akta prawne regulujące funkcjonowanie zreformowanego 
szkolnictwa zawodowego.    

Zagadnienia  

Klasyfikacja zawodów w szkolnictwie zawodowym. 

Podstawa programowa szkolnictwa zawodowego. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe jako forma kształcenia pozaszkolnego. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 
 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne  

Kierownik merytoryczny mgr Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia  zawodowego 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Do ustalenia 
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Symbol  W42 

Temat 

 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zreformowanym 

szkolnictwie zawodowym 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Adresaci Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Cele 
Uczestnik zostaje zapoznany z: 

- ideą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.    

Zagadnienia  

Regulacje prawne a „nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Analiza różnic w przeprowadzaniu egzaminów w różnych systemach. 

Kształcenie zawodowe w świetle egzaminu – metody i techniki. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Po zgromadzeniu grupy zainteresowanej tematem 
 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne  

Kierownik merytoryczny mgr Anna Kocik doradca metodyczny ds. kształcenia  zawodowego 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Do ustalenia 
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2.11.  EDUKACJA ZDROWOTNA  

I WYCHOWANIE FIZYCZNE 
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Symbol  W43 

Temat Gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych 

Kierunki polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

Cele 

Uczestnik:  

-projektuje i organizuje zajęcia ruchowe, 

-wykorzystuje podstawowe formy ruchu w połączeniu ze śpiewem  i muzyką. 

Zagadnienia  

Ukazanie efektywności wykorzystania śpiewu i muzyki w zajęciach ruchowych.   

Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym.  

Pojęcia: zabawy i gry ruchowe, toki lekcyjne gier i zajęć ruchowych.  

Propozycje gier i zabaw oraz zajęć muzycznych z wykorzystaniem typowych             
i nietypowych przyborów przy jednoczesnym stosowaniu różnorodnych technik 
i metod pracy z dziećmi.  

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych tematem nauczycieli  

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W44 

Temat Taniec na lekcjach wychowania fizycznego 

Kierunki polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół 

Cele 

Uczestnik:  

-przygotowany jest do prowadzenia obowiązkowych i dodatkowych zajęć wy-
chowania fizycznego z wykorzystaniem elementów tańca, 

-doskonali metody nauczania wybranych form aktywności fizycznej połączonej 

z muzyką. 

Zagadnienia  

Ćwiczenia i zabawy rytmiczne.   

Taniec ludowy.  

Taniec nowoczesny. Elementy gimnastyki artystycznej.  

Taniec towarzyski.  

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych tematem nauczycieli  

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W45 

Temat Pierwsza pomoc przedmedyczna  

Kierunki polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół 

Cele 
Uczestnik:  

nabywa umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

Zagadnienia  

Anatomia i fizjologia układów: oddechowego, krwionośnego, pokarmowego, 

nerwowego. 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

Rany, zwichnięcia i złamania, stłuczenia. 

Stany zagrożenia życia, utrata przytomności. 

Ratownictwo bezprzyrządowe i przyrządowe. 

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych tematem nauczycieli  

Liczba godzin 8 godzin dydaktycznych 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W46 

Temat Kierownik wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku  

Kierunki polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół 

Cele 

Uczestnik:  

-nabywa umiejętności planowania i realizowania wycieczek i innych form wypo-
czynku, 

-poznaje przepisy i zasady organizowania form wypoczynku. 

Zagadnienia  

Wycieczka jako podstawowa forma działalności turystycznej, element procesu 
dydaktyczno-wychowawczego. 

Podstawy prawne i zasady organizacji turystyki szkolnej. 

Obowiązki kierownika, opiekuna, pilota wycieczki. 

Dokumentacja organizatora wycieczki. 

Zasady bezpieczeństwa i zdrowia uczestników wycieczki. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych tematem nauczycieli  

Liczba godzin 8 godzin dydaktycznych 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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2.12. METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM 
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Symbol  W47 

Temat Metody aktywnego nauczania 

Adresaci Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje klasyfikacje metod nauczania, 

- zastosuje w swojej praktyce pedagogicznej wybrane techniki,  

  aktywizujące, dostosowując je do możliwości intelektualnych uczniów, 

- potrafi zastosować niektóre gry dydaktyczne.  

Zagadnienia  

Klasyfikacja metod.  

Różnica między metodami, technikami i grami dydaktycznymi. 

Metody i techniki aktywizujące ucznia, ich rodzaje, style, preferencje. 

Forma  Warsztaty 

Termin 

 

7 października 2015 r.  
 

Liczba godzin 5 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny  dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
mgr Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W48 

Temat 
Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody aktywnego 
nauczania 

Adresaci Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego 

Cele 

Uczestnik: 

-  poznaje klasyfikacje metod nauczania, 

-  potrafi zastosować w swojej praktyce pedagogicznej wybrane metody              

   i  techniki aktywizujące, dostosowując je do możliwości intelektualnych  

   uczniów, 

-  potrafi zastosować niektóre gry dydaktyczne.  

Zagadnienia  

Klasyfikacja metod. 

Różnica między metodami, technikami i grami dydaktycznymi. 

Metody i techniki aktywizujące ucznia, ich rodzaje, style, preferencje. 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny 

 

Październik 2015 r. 
 

Liczba godzin 10 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
mgr Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W49 

Temat 
 
Efektywne nauczanie i uczenie się – podstawy neurodydaktyki  
 

Adresaci Zainteresowani nauczyciele 

Cele 

Uczestnik: 
- utrwali neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, 

- pozna czynniki aktywizujące i hamujące proces przetwarzania informacji,    

- wprowadzi zasady efektywnego wykorzystywania pamięci operacyjnej              

  w organizacji procesu dydaktycznego, 

- wykorzysta pozytywny wpływ emocji na proces nauczania i uczenia się. 

Zagadnienia  

Nauczanie jako proces. 

Podstawy neurodydaktyki.  

Neurobiologia a proces uczenia się. 

Procesy pamięć i przetwarzania informacji a efektywność nauczania.  

Sposoby  wdrażania zasad neurodydaktyki w praktyce szkolnej. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Marzec 2016 r. 
 

Liczba godzin 10 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 5 godzin) 

Prowadzący 
dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W50 

Temat 
 
Jak uczy się mózg?  

 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

Adresaci Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 

Uczestnik:  

-zna podstawy budowy i funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego,  

-zna struktury mózgu ważne w procesie uczenia się,  

-wymienia i omawia  

-przedstawia rolę snu w procesie uczenia się,  

-wykorzystuje odpowiednie emocje i motywuje procesy zachodzące w mózgu 

i układzie nerwowym podczas uczenia się, uczniów do pracy,  

-organizuje proces nauczania i uczenia się zgodnie z zasadami pracy układu 
nerwowego,  

-jest świadomy konieczności stałego dokształcania się z zakresu zastosowania 
neurobiologii w dydaktyce i stosuje nową wiedzę i umiejętności w praktyce.  

Zagadnienia  

Budowa i funkcjonowanie mózgu (wprowadzenie).  

Anatomiczne podłoże uczenia się.  

Hipokamp i jego rola w procesie uczenia się.  

Przekazywanie informacji – impulsy i synapsy.  

Uczenie się i pamięć. Uczenie się umiejętności.  

Reprezentacje neuronowe.  

Mapy korowe.  

Sen i jego rola w procesie uczenia się.  

Koncentracja, emocje i motywacja w procesie uczenia się. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Marzec 2016 r. 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne  

Prowadzący 
dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-
cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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2.13.   

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH 

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
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Symbol  W51 

Temat Wsparcie ucznia z autystycznego spektrum w sytuacji szkolnej 

Kierunki polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (….) 

Adresaci Zainteresowani nauczyciele 

Cele 

Uczestnik: 

- zaplanuje pracę z uczniem z autystycznego spektrum, 

- wdraża działania optymalizujące funkcjonowanie ucznia z autystycznego  

  spektrum 

Zagadnienia  

Funkcjonowanie ucznia z autystycznego spektrum. 

Zaburzenia sensoryczne u uczniów z autystycznego spektrum. 

Deficyt teorii umysłu u uczniów z autystycznego spektrum. 

Organizacja pracy z uczniem z autystycznego spektrum. 

Kierowanie zachowaniem. 

Współdziałanie z rodzicami. 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin  13-14 listopada 2015 r. 

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 

mgr Izabela Sokołowska-Zatorska, wieloletni doradca metodyczny Wrocław-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej 
(dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim oraz dzieci z autystycznego spektrum) dyrektor Zespołu 
Szkół dla Uczniów z Autyzmem w ZPO Nr 2  we Wrocławiu 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W52 

Temat Jak zaplanować zajęcia edukacyjne z uczniem z niepełnosprawnością? 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (….) 

Adresaci Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego 

Cele 

Uczestnik: 

-  zaplanuje zajęcia z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, 

-  określi cele rewalidacyjne, 

-  zastosuje metody i formy pracy wspierające ucznia. 

Zagadnienia  

Budowanie celów ogólnych, szczegółowych, wychowawczych i rewalidacyjnych. 

Temat lekcji. 

Metody i formy pracy. 

Rola zadania domowego. 

Forma  Warsztaty 

Termin  17 listopada 2015 r. 

Liczba godzin 5 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
mgr Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W53 

Temat Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania 

Adresaci Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje gry i zabawy dydaktyczne wspierające naukę czytania i pisania, 

- zaplanuje zajęcia z uczniem mającym trudności w czytaniu i pisaniu. 

Zagadnienia  Autorskie gry i zabawy dydaktyczne.  

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Listopad  2015 r. 
 

Liczba godzin 5 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W54 

Temat Nauczanie wielopoziomowe w praktyce  

Adresaci Nauczyciele (II i III etap edukacyjny) 

Cele 

Uczestnik: 

- rozszerzy praktyczną wiedzę nt. stosowania zasady indywidualizacji 
i wielopoziomowości procesu nauczania, 

- określi  warunki dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia (ze zwróceniem uwagi na wiek życia ucznia), 

- pozna zakres czynności przydatnych do efektywnego indywidualizowania pro-

cesu dydaktycznego. 

Zagadnienia  

Potrzeby ucznia wynikające z wieku życia i z jego predyspozycji psychomoto-
rycznych.  

Warunki dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie  organizacji procesu 

dydaktycznego.  

Zróżnicowanie struktury grupy klasowej jako wyznacznik wielopoziomowości 
nauczania.  

Wpływ organizacji przestrzeni szkoły i klasy na zachowanie uczniów. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Listopad 2015 r. 

 

Liczba godzin 10 godzin (dwa spotkania po 5 godzin) 

Prowadzący 
dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W55 

Temat 

 
Muzykoterapia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (….) 

Adresaci 
Nauczyciele pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tera-
peuci pedagogiczni, pedagodzy, psycholodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

- poszerza  wiedzę na temat edukacyjnej i terapeutycznej funkcji muzyki, 

- poznaje poprzez działanie  różne formy zajęć w ramach muzykoterapii recep-
tywnej i aktywnej, 

- poszerza  warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Zagadnienia  

Krótkie wprowadzenie teoretyczne. 

Zabawy powitalne, pobudzające z wykorzystaniem muzyki. 

Ćwiczenia na koncentrację uwagi z wykorzystaniem muzyki. 

Ćwiczenia przy muzyce na integrację grupy i współpracę. 

Wykorzystanie muzyki dla wyrażenia i odreagowania emocji. 

Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Luty 2016 r. 

 

Liczba godzin 12 godzin (piątek :14.30-17.30 ; sobota: 9.00-16.00) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący 

mgr Katarzyna Żuczkowska – mgr terapii pedagogicznej i absolwentka edukacji 
wczesnoszkolnej. Ukończyła  podyplomowe studia Reżyserii Teatru Dzieci 
i Młodzieży , studia Arteterapii oraz podyplomowe studia Muzykoterapii na Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu. Od wielu lat pracuje z dziećmi, obecnie przede 
wszystkim we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W56 

Temat 
 
Każdy uczeń może osiągnąć sukces w szkole  

 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Adresaci Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 

Uczestnik:  

-identyfikuje trudności w uczeniu się, deficyty uwagi oraz specjalne potrzeby 
edukacyjne swoich uczniów,  

-opracowuje strategię pomocy tym uczniom,  

-zna metody pracy z tymi uczniami,  

-przygotowuje i stosuje odpowiednie ćwiczenia dla każdego z typów dysfunkcji, 

-indywidualizuje nauczanie w oparciu o przygotowane materiały,  

-analizuje skuteczność zastosowanych metod i ćwiczeń,  

-podnosi swoje kwalifikacje w celu podniesienia jakości kształcenia.  

 

Zagadnienia  

Sposoby identyfikowania uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi.  

Opracowanie strategii pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się, deficyta-
mi uwagi oraz uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

w opanowaniu strategii i umiejętności uczenia się, niezbędnych do osiągnięcia 
sukcesów w szkole.  

Zapoznanie z wybranymi metodami umożliwiającymi uczniom opanowanie stra-
tegii i umiejętności uczenia się w zakresie: zapamiętywania informacji, korzy-
stania z podręczników i robienia notatek, interpretacji pomocy graficznych, 

robienia notatek na lekcji, przygotowania się do sprawdzianów, korzystania 
z materiałów pomocniczych, wyszukiwania myśli przewodnich, pisania refera-
tów.  

Opracowanie ćwiczeń do pracy z uczniem  z zaburzeniami koncentracji na na-
uczanym przedmiocie.  

Zastosowanie opracowanych ćwiczeń w praktyce (działania nauczyciela ze swo-
imi uczniami), ocena ich skuteczności oraz analiza zaistniałych problemów. 

Forma  
Warsztaty, seminarium, praca na platformie, konsultacje indywidualne pomię-
dzy dwoma częściami szkolenia. 

Termin orientacyjny 

 
Część 1. – kwiecień 2016 r. 

Część 2. – maj 2016 r. (po zastosowaniu wybranych metod we własnej szkole) 
 

Liczba godzin Część 1 i 2 po 4 godziny dydaktyczne każda 

Prowadzący 

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-

cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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2.14. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA 
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Symbol  K04 

Temat 

 
Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Przyczyny, rozpo-

znawanie oraz sposoby interwencji 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci 
Nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz  specjaliści      
z poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Cele 

Uczestnik: 

- nabywa umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów uzależnień od  

  czynności, 

- poznaje psychologiczny mechanizm odpowiedzialny za rozwój uzależnienia, 

- poznaje różne typy uzależnień behawioralnych i ich skutki, 

- stosuje zasady skutecznego komunikowania się z potencjalnie uzależnionym      

  i jego otoczeniem. 

Zagadnienia  

Obraz uzależnienia od czynności, epidemiologia. 

Pasja czy nałogowe zachowanie – rozpoznawanie objawów. 

Proces uzależniania się, mechanizmy psychologiczne podtrzymujące uzależnie-

nie. 

Czynniki ryzyka sprzyjające uzależnieniu. 

Rodzaje uzależnień behawioralnych, ich sygnały ostrzegawcze i skutki. 

Pomoc i radzenie sobie z problemem. 

Kryteria wyboru modalności terapii (terapia systemowa, grupowa, indywidual-

na). 

Forma  Seminarium 

Termin  
 
23 października 2015 r. (piątek) 

 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne   

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący 
dr Maciej Skibiński - psycholog ,psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 
mgr Anna Niklas - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W57 

Temat 

 
Wybrane techniki poznawczo – behawioralne, jako strategie radzenia 

sobie z problemami w pracy psychologa, pedagoga i wychowawcy 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci 

 
Pedagodzy i psycholodzy szkolni, specjaliści z poradni psychologiczno-
pedagogicznych, wychowawcy zainteresowani tematyką 
 

Cele 

Uczestnik: 

-  nabywa umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, myśli i reakcji fizjo-

logicznych u siebie i innych, 

-  nabywa umiejętności identyfikowania i zmiany dysfunkcjonalnego myślenia, 

- uczy się konstruowania eksperymentu behawioralnego dostosowanego do 
danego problemu, 

-  trenuje umiejętność redukowania napięcia. 

Zagadnienia  

„Na co mi te uczucia?!” Rozpoznawanie emocji i ich roli w życiu. 

Wprowadzenie do praktycznego modelu ABC Alberta Ellisa z ćwiczeniami. 

Główne założenia terapii poznawczo – behawioralnej. 

Czy moje myśli wiodą mnie na manowce - reguły zdrowego myślenia. 

Ćwiczenia w identyfikowaniu zniekształceń poznawczych. 

Skalowanie jako metoda oceny wiarygodności własnych myśli oraz nasilenia 
uczuć. 

Reatrybucja poznawcza – prostowanie pokrzywionych myśli. 

Eksperyment behawioralny – kolejna droga do korekty myśli i zachowań. 

Techniki relaksacyjne. 

Forma  Warsztaty 

Termin  
 
24  października 2015 r. (sobota) 
 

Liczba godzin 8 godzin dydaktycznych  

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący 
dr Maciej Skibiński - psycholog ,psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 
mgr Anna Niklas - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W58 

Temat 
 
Uczeń trudny wychowawczo w klasie 

 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele 

Uczestnik: 

- rozpoznaje zachowania trudne, 

- zaplanuje pracę z uczniem trudnym wychowawczo, 

- stosuje pozytywne wzmocnienia,  

- stosuje metody i techniki umożliwiające sukces wychowawczy,  

- zaplanuje  prawidłową współpracę z rodziną ucznia.  

Zagadnienia  

Podstawowe informacje o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi. Klasyfikacja, rokowania.  

Jak rozpoznajemy ADHD, przyczyny, triada objawów, podtypy ADHD. 

Podstawowe informacje o zachowaniach opozycyjno - buntowniczych  
i zaburzonych. 

Planowanie pracy w klasie (grupie rówieśniczej).  

Obserwacja. Jak przygotować obserwację, ucznia mocne i słabe strony ucznia, 

analiza zachowania, modyfikowanie zachowań, wzmacnianie zachowań pozy-
tywnych. 

Kierowanie zachowaniem. Reguła podstawą pracy z uczniem,  wydawanie pole-
ceń, pochwały, system wzmocnień, przywileje i konsekwencje, rola pochwały 
w systemie wzmocnień.  System nagród, konsekwencji i przywilejów.  

Zadania domowe, planowanie pracy z rodzicami. 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny 
 
Październik 2015 r. 

 

Liczba godzin 10 godzin 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
mgr Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W59 

Temat Gry i zabawy przeciwko agresji 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele II etapu edukacyjnego 

Cele 

Uczestnik: 

- zaplanuje zajęcia, których tematem będą  zachowania agresywne we szkole,  

- wykorzysta na zajęciach  gry i zabawy rozładowujące agresję wśród dzieci. 

Zagadnienia  

Rodzaje agresji. 

Zachowania agresywne uczniów, przyczyny. 

Sposoby radzenia sobie z agresją. 

Gry i zabawy przeciwko agresji. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Listopad  2015 r. 
 

Liczba godzin 5 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
mgr Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W60 

Temat Atrakcyjne lekcje wychowawcze 

Adresaci Nauczyciele II etapu edukacyjnego 

Cele 

Uczestnik: 

- planuje zajęcia integrujące zespół klasowy,  

- wykorzystuje w pracy niektóre socjotechniki. 

Zagadnienia  

Gry i zabawy integracyjne. 

Socjotechniki – plebiscyt życzliwości i niechęci, technika szeregowania rango-

wego. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Listopad 2015 r. 
 

Liczba godzin 5 godzin dydaktycznych 

Kierownik merytoryczny dr Lidia Sikora 

Prowadzący 
mgr Alina Żwirblińska, pedagog, edukator WDN, wieloletni doradca metodyczny 
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli   

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W61 

Temat 

 
Trening technik antystresowych (mindfulness, dostrojenie, techniki 

poznawczo-behawioralne) 
 

Adresaci Wszyscy nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje technikę Uważności (Mindfulness), 

- zapoznaje się z technikami pogłębiającymi świadomość ciała -redukującymi  

  napięcie w ciele, 

- przećwiczy strategie redukowania napięcia emocjonalnego poprzez  

  modyfikowanie schematów poznawczych. 

Zagadnienia  

Jak działa mechanizm reakcji stresowej? 

Na czym polega technika Uważności? 

Ćwiczenia medytacyjne oparte na  Mindfulness. 

Jak poprzez pogłębienie kontaktu z ciałem możemy redukować napięcie emo-
cjonalne? 

„Czujesz, tak jak myślisz”-techniki poznawcze pomocne w reedukacji stresu. 

Forma  Trening  psychologiczny 

Termin orientacyjny 
 
Listopad  2015 r. (sobota) 
 

Liczba godzin 6 godzin dydaktycznych  (9.00-14.00) 

Prowadzący 
mgr Małgorzata Nowak, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, trener umiejęt-
ności psychospołecznych,  coach. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W62 

Temat 

 
Nauczyciel coachem - wykorzystanie technik coachingowych w pracy       

z uczniem 
 

Adresaci Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

- zapoznaje się z historią, założeniami teoretycznymi i praktycznymi coachingu  

  jako metody wspierania rozwoju uczniów, 

- podejmuje dyskusję na temat zalet i wad wspierania uczniów przy pomocy  

  coachingu, 

- przećwiczy wybrane techniki komunikacyjne przydatne w prowadzeniu  

  rozmowy z uczniem, 

- poznaje model GROW i wykorzystuje go w praktyce, 

- doświadcza rozmowy coachingowej z partnerem dyskusji. 

Zagadnienia  

Doradzanie, naprowadzenie, psychoterapia, czyli o tym, czym jest, a czym na 
pewno nie jest coaching. 

Zalety i ograniczenia coachingu jako metody pracy z uczniami. 

Najważniejszym narzędziem w pracy nauczyciela jest on sam – kluczowe umie-

jętności niezbędne w podejściu coachingowym. 

Model GROW w praktyce. 

Case study - ćwiczenie zachowań coachingowych. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Listopad 2015 r.  
 

Liczba godzin 4 dydaktyczne  (poniedziałek 14.30-18.00) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący mgr Rafał Stankiewicz, psycholog, trener, coach 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W63 

Temat 
 
Motywowanie uczniów w praktyce 

 

Adresaci Nauczyciele, pedagodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

- zrozumie istotę motywacji i pozna czynniki motywujące ucznia, 

- zapozna się ze skutecznymi metodami wzbudzania chęci do nauki  
i aktywności poznawczej u uczniów. 

Zagadnienia  

Zapoznanie się z pojęciami: motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrzna      

i motywacja do uczenia się. 

Podjęcie refleksji na temat motywacji do nauki w odniesieniu do wybranych 
współczesnych teorii psychologii motywacji. 

Nabycie wiedzy na temat czynników zwiększających i osłabiających motywację 
do nauki. 

Zdiagnozowanie własnych preferencji w zakresie motywacji i odniesienie ich do 
kontekstu szkolnego. 

Poznanie wybranych sposobów wpływania na motywację uczniów 

Pobocznym celem szkolenia jest uświadomienie sobie  własnych „ukrytych teo-

rii” na temat motywacji. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Styczeń 2016 r. 

Liczba godzin 4 dydaktyczne  (poniedziałek 14.30-18.00) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący mgr Rafał Stankiewicz, psycholog, trener ,coach 

Odpłatność Forma płatna 

 

  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

na rok szkolny 2015/2016 

108 | S t r o n a  

 

Symbol  W64 

Temat Asertywność w zawodzie nauczyciela 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele, pedagodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

- zapozna się z wybranymi założeniami teoretycznymi stojącymi za filozofią 
i praktyką asertywności, 
- podejmie dyskusję na temat roli asertywności w codziennej pracy nauczycie-

la, 

- opanuje wybrane techniki sprzyjające asertywności w budowaniu relacji 
z uczniem i rodzicem ucznia, 

- podejmie refleksję na temat znaczenia asertywności we własnej praktyce 

pedagogicznej. 

Zagadnienia  

Czym jest, a czym nie jest asertywność? 

Miejsce asertywności w zawodzie nauczyciela – Twoja mapa asertywności. 

Kształtowanie zachowań asertywnych w obszarach wymagających rozwoju - 
ćwiczenia praktyczne. 

1. Przekonania w służbie asertywności – rola „nienegatywnego” myślenia. 

2. Komunikacja ułatwiająca wyrażanie własnych opinii i przekonań. 

Reagowanie na krytykę i rzeczowe przyjmowanie ocen. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Kwiecień 2016 r. 

Liczba godzin 4 dydaktyczne (poniedziałek 14.30-18.00) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący mgr Rafał Stankiewicz, psycholog, trener, coach 

Odpłatność Forma płatna 
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Cykl seminariów „Psychologia dla nauczycieli” realizowany przez psychologów ZPPP    

     

Symbol  K05 

Temat „Strach ma wielkie oczy”-zaburzenia lękowe u dzieci 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele, pedagodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

-  poznaje etiologię powstawania zaburzeń lękowych; 

-  zapoznaje się z rozumieniem zaburzeń lękowych w ujęciu poznawczo- 

   behawioralnym 

-  zapoznaje się z metodami pracy i postępowania z dzieckiem przeżywającym  

   nadmierny lęk. 

Zagadnienia  

Zaburzenia lękowe występujące u dzieci. 

Jak funkcjonuje dziecko lękliwe. 

Rodzaje lęków u dzieci. 

Zniekształcenia poznawcze występujące u dzieci nasilonym lękiem. 

Co to są trudne sytuacje? 

Jakie sytuacje trudne spotykają dzieci w domu i w szkole? 

Oznaki stresu u dzieci. 

Zmienne modyfikujące napięcie lękowe i stres. 

Konsekwencje baraku umiejętności radzenia sobie z lękiem i ze stresem. 

Kiedy dziecko mniej się stresuje?  

Sprzyjające sytuacje wychowawcze trenowanie odporności na stres i frustrację. 

Higiena psychiczna, zachowania sprzyjające zdrowiu psychicznemu. 

Prezentacja ćwiczeń relaksacyjnych, zaproszenie do udziału w ćwiczeniach. 

Forma  Seminarium 

Termin orientacyjny 
 
Marzec 2016 r. 
 

Liczba godzin 3 dydaktyczne (14.30-17.00) poniedziałek 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący mgr Agnieszka Cwynar, psycholog w ZPPP w Oleśnicy (diagnosta i terapeuta) 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  K06 

Temat 

 
„Kiedy dusza boli”. Rozumienie depresji u dzieci i młodzieży w ujęciu 

poznawczo-behawioralnym 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz nauczyciele 

Cele 

Uczestnik: 

- zapoznaje się z etiologią zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, 

- poznaje  objawy zwiastujące rozwój zaburzeń, 

- poznaje zasady postępowania z dzieckiem /nastolatkiem z objawami depresji, 

- zapoznaje się z metodami terapii  oraz z innymi sposobami radzenia sobie       

  z depresją. 

Zagadnienia  

Rodzaje depresji. 

Rozpoznawanie objawów prodromalnych. 

Konsekwencje  zdrowotne (kiedy i dlaczego trzeba szukać pomocy                   
u psychiatry). 

Mechanizm popadania w krąg złych myśli, przekonań i emocji. 

Poznawczo-behawioralne strategie radzenia sobie z depresją. 

Inne metody i sposoby  terapeutyczne.  

Forma  Seminarium 

Termin orientacyjny 

 

Marzec 2016r. 
 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne (poniedziałek 14.30-17.00) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący mgr Renata Dąbrowa, psycholog w PPP w Oleśnicy (diagnosta i terapeuta). 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  K07 

Temat 

 
„Świat za  szybą”- zaburzenia ze spektrum autyzmu (Zespół Asperge-

ra) 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy  

Cele 

Uczestnik: 

- uzyskuje  informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i zaburzeń  

  pokrewnych, 

- poznaje  przyczyny odmiennego funkcjonowania dziecka z ZA , 

- uzyskuje  praktyczne wskazówki dotyczące: organizacji zajęć lekcyjnych,  

   form pracy, sposobu motywowania dziecka, dostosowania wymagań, 

- poznaje sposoby  wspierania społecznego rozwoju ucznia w kontakcie z grupą  

  klasową. 

Zagadnienia  

Charakterystyka zespołu Aspergera, kryteria diagnostyczne, diagnoza różnicu-
jąca. 

Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Asperge-
ra. 

Różne oblicza  zaburzeń autystycznych – Rain Man, Forrest Gump, czy brat 
Gilberta Grape’a? 

Deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wynikające z nich 
problemy. 

Warsztaty „Świat oczami Aspi”. 

Jak pomóc dzieciom z ZA zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne? 

Wspomaganie społecznego rozwoju dziecka z zespołem Aspergera. 

Forma  Seminarium 

Termin orientacyjny 

 

Kwiecień 2016r 

 

Liczba godzin 4 dydaktyczne (poniedziałek 14.00-17.30) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący 
mgr Agnieszka Zachodni, psycholog w PPP w Oleśnicy 

(diagnosta i terapeuta min. dzieci ze spektrum autyzmu). 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  K08 

Temat „Okropne dzieciaki”-nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

- poznaje przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej, 

- uczy się różnicować ADHD od innych zaburzeń o podobnych objawach, 

- zapoznaje się  z metodami pracy z dzieckiem nadpobudliwym, 

- uczy się formułować realistyczne oczekiwania wobec dziecka nadpobudliwego. 

Zagadnienia  

Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa. 

Jak funkcjonuje nadpobudliwe dziecko. 

Które objawy są, a które nie są wynikiem nadpobudliwości (jak odróżniać nad-
pobudliwość od „niegrzeczności)”. 

Przyczyny nadpobudliwości u dzieci. 

Czynniki sytuacyjne sprzyjające wzmaganiu objawów nadpobudliwości. 

Zmienne wychowawcze wpływające na impulsywność i brak koncentracji. 

Metody pracy, zabawy wskazane dla uczniów nadpobudliwych. 

Konsekwencje niewłaściwego postępowania z dzieckiem nadpobudliwym. 

Konsekwencja i zasady w pracy z uczniem nadpobudliwym. 

Podsumowanie zajęć- jak minimalizować problemy wynikające                        
z nadpobudliwości. 

Forma  Seminarium 

Termin orientacyjny 
 
Kwiecień 2016 r. 
 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne (poniedziałek 14.30-17.00) 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący mgr Agnieszka Cwynar: Psycholog w PPP w Oleśnicy (diagnosta i terapeuta). 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  K09 

Temat 

 
„Rodzinny kontekst trudności szkolnych”. Założenia systemowej tera-

pii rodzinnej 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (…) 

Adresaci Nauczyciele, pedagodzy szkolni 

Cele 

Uczestnik: 

- spostrzega rodzinę z perspektywy systemowej terapii rodzin, 

- zapoznaje się z kryzysami rozwojowymi rodziny,  

- poznaje zasoby, w które wyposaża nas rodzina i koszty, które ponosimy  

  będąc jej członkiem. 

Zagadnienia  

Co nam daje rodzina?  

Jaki wzorzec zachowań oraz świadomych i nieświadomych wartości przekazuje 
swoim członkom?  

Czy można uwolnić się od rodziny?  

O rodzinnym kontekście trudności szkolnych z perspektywy psychologa - prak-

tyka.   

Forma  Seminarium 

Termin orientacyjny 
 
Kwiecień 2016 r. 
 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny mgr Małgorzata Nowak 

Prowadzący mgr Katarzyna Cybulska, psycholog w PPP w Oleśnicy (diagnosta i terapeuta) 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W65 

Temat 

 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

ucznia a obniżenie wieku obowiązku szkolnego (II etap edukacyjny) 
 

Adresaci Nauczyciele II etapu edukacyjnego  

Cele 

Uczestnik: 

- zwróci uwagę na specyfikę pracy z uczniem młodszym w szkole, 

- uzyska wskazówki do obiektywnego rozpoznawania potrzeb edukacyjnych  

  uczniów zależnych od ich wieku życia, 

- pozna metody i sposoby pracy wspierające ucznia młodszego w procesie  

  dydaktycznym. 

Zagadnienia  

Konsekwencje obniżenia wieku obowiązku szkolnego w praktyce szkolnej. 

Atrybuty rozwoju psychomotorycznego ucznia w młodszym wieku szkolnym       
a organizacja procesu dydaktycznego  i wychowawczego.  

Rozpoznawanie predyspozycji i potrzeb uczniów a wiek życia. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych (warunki organizacji pracy oraz spraw-
dzania wiedzy i umiejętności). 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Październik 2015 r. 
 

Liczba godzin 10 godzin (dwa spotkania po 5 godzin) 

Prowadzący 
dr Lidia Sikora pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów  ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W66 

Temat Prawo autorskie w szkole  

Kierunek polityki oświa-

towej 

 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich poziomów nauczania 

Cele 

Uczestnicy spotkania poznają: 

- wybrane zagadnienia prawa autorskie w szkole – podstawowe pojęcia                      

i uprawnienia instytucji oświatowych, 

- zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki,  

-  publiczne odtwarzanie i wykorzystanie utworów,  

- zasady korzystania z wizerunku różnych osób. 

Zagadnienia  
Wybrane zagadnienia prawa autorskiego, szczególnie istotne w działalności 

szkolnej i bibliotecznej. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
22 października 2015 r. 
 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny Jadwiga Maszorek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w PCEiK 

Prowadzący Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W67 

Temat Legalne źródła kultury w szkole 

Adresaci Nauczyciele zainteresowani tematyką prawną 

Cele 

Uczestnik zapozna się z podstawami prawnymi: 

- problematyki zgodności z prawem pobierania z Internetu książek, filmów 
i innych utworów,  

- korzystania z utworu za zgodą autora, 

- dozwolonego użytku osobistego i publicznego, 

- publicznego czytania literatury oraz poezji, 

- wykorzystywania utworów oraz projekcji filmów, a także obrazów w szkolnych 

inscenizacjach oraz konferencjach, 

- wykorzystywania YouTube,  

- wykorzystywania programów informatycznych, 

- utrwalania obrazu w trakcie projekcji filmowej, 

- utrwalania zajęć dydaktycznych, 

- cytatu oraz plagiatu w pracach uczniów. 

Zagadnienia  

Prawa autorskie i pokrewne. 

Utwór. 

Dozwolony użytek osobisty i publiczny. 

Prawo cytatu. 

Plagiat. 

Forma  Wykład, warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Listopad 2015 r. 
 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny mgr Blandyna Rosół-Niemirowska 

Prowadzący 

Mec. Łukasz Prus. Adwokat świadczący pomoc prawną na rzecz jednostek sa-

morządu terytorialnego, ale także osób fizycznych i prawnych, w tym podmio-
tów krajowych oraz zagranicznych. Trener prowadzący szkolenia za zakresu 

prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz karnego. Ekspert 
Ośrodka Szkoleń  Specjalistycznych Straży Granicznej. Doktorant na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych 
publikacji oraz współautor podręcznika akademickiego z zakresu europejskiego 
prawa administracyjnego. Absolwent m.in. Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury przy Ministrze Sprawiedliwości. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W68 

Temat 
Samorozwój nauczyciela - jak przygotować publikację?  
 

Kierunki polityki oświa-

towej 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

Edukacja matematyczno-przyrodnicza w kształceniu ogólnym 

Adresaci 
Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych, zainteresowa-
ni nauczyciele  

Cele 

Uczestnik:  

- prowadzi prace badawcze w zakresie dydaktyki i nauk biologicznych,  

- zna metody opracowania i prezentowania wyników badań, 

- potrafi odnajdywać i krytycznie wykorzystywać informacje z różnych źródeł,  

- potrafi przygotować artykuł i zabiega o jego publikację, 

- doskonali własne umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informa-
cyjnych w procesie dydaktycznym,  

- rozumie i docenia rolę prowadzenia badań i publikowania artykułów 

w samorozwoju oraz podnoszeniu jakości kształcenia.  

Zagadnienia  

Rola prowadzenia badań przez nauczyciela i publikowania artykułów                
w samorozwoju, nabywaniu nowych kompetencji, oraz podnoszeniu jakości 
kształcenia.  

Praca badawcza nauczyciela.  

Typy publikacji i ich przygotowanie.  

Treść, forma i styl publikacji.  

Piśmiennictwo i sposoby jego cytowania. Plagiat.  

Recenzent i polemika z nim.  

Poster i doniesienia konferencyjne. 

Forma  
Warsztaty, opracowanie własnych publikacji, praca na platformie, konsultacje 

indywidualne 

Termin orientacyjny Listopad - grudzień 2015 r. 

Liczba godzin 
Dwa spotkania: 3 godz. i 2 godz.; praca na platformie, konsultacje indywidual-
ne 

Prowadzący 
dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-
cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W69 

Temat 
 
Jak przemawiać na forum publicznym? - trening wystąpień publicznych 
 

Adresaci 
Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych, zainteresowa-
ni nauczyciele 

Cele 

Uczestnik:  

- rozumie wagę dobrej komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela,  

- przygotowuje merytorycznie wystąpienie publiczne,  

- przygotowuje się emocjonalnie do wystąpienia publicznego,  

- przemawia publicznie (przed grupą) przygotowane wystąpienie,  

- refleksyjnie i bezstresowo przyjmuje uwagi dotyczące swojego wystąpienia,  

- ocenia konstruktywnie i empatycznie wypowiedzi innych,  

- ustala priorytety dotyczące pracy nad sobą w zakresie wystąpień publicznych, 

- stosuje nabyte umiejętności w pracy.  

Zagadnienia  

Czy można nauczyć się przemawiać?  

Komunikacja interpersonalna.  

Rola komunikacji niewerbalnej podczas wystąpienia publicznego.  

Przygotowanie wystąpienia: cel, temat, prezentacja, organizacja prezentacji, 
analiza audytorium, styl wypowiedzi, ekspresja wypowiedzi, materiały uzupeł-

niające, przykład przemówienia.  

Trema – jak sobie z nią radzić podczas wystąpienia?  

Trening wystąpień publicznych. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Styczeń 2016 r. 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący 
dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-
cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W70 

Temat Formy i metody współpracy z czytelnikiem 

Kierunek polityki oświa-
towej 

 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich poziomów nauczania 

Cele 

Uczestnicy spotkania: 

- uporządkują swoją wiedzę na temat form i metod współpracy z czytelnikiem, 

-poznają różnego rodzaju działania kulturalno-edukacyjne mające na celu 
kształtowanie czytelnictwa, promocji biblioteki oraz przykłady pracy z uczniem. 

Zagadnienia  

 
Klasyfikacja form i metod pracy z czytelnikiem. Animacje w bibliotece. Zajęcia 

kulturalno-edukacyjne. 
 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

 

Styczeń 2016 r. 
 

Liczba godzin 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny Jadwiga Maszorek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w PCEiK 

Prowadzący Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W71 

Temat Tutoring w szkole – wprowadzenie  

Kierunek polityki oświa-
towej 

 
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

 

Adresaci 
Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich etapów edukacyjnych, zainteresowa-
ni nauczyciele 

Cele 

Uczestnik:  

- wie, na czym polega metoda tutoringu,  

- wskazuje, jak można wykorzystać tutoring w pracy zawodowej,  

- wskazuje korzyści dla uczniów i siebie płynące ze stosowania tej metody,  

- podaje kompetencje niezbędne dla tutora,  

- przygotowuje przykładowy plan tutorski,  

- pisze esej tutorski,  

- przeprowadza (podczas zajęć) przykładowy tutorial (spotkanie tutorskie),  

- podnosi swoje kwalifikacje w celu podniesienia jakości kształcenia.  

Zagadnienia  

Zapoznanie z metodą tutoringu.  

Tutoring jako relacja i proces.  

Zastosowanie tutoringu w szkole.  

Nauczyciel jako lider.  

Profil kompetencyjny tutora.  

Plan tutorski.  

Esej tutorski.  

Planowanie i przeprowadzanie spotkań tutorskich (tutoriali). 

Forma  Warsztaty, praca na platformie, konsultacje indywidualne po szkoleniu 

Termin orientacyjny Luty 2016 r. 

Liczba godzin 5 godzin dydaktycznych 

Prowadzący 
dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych; Pra-
cownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W72 

Temat 
 
Aktywne formy pracy z czytelnikiem – jak dyskutować o książkach? 

 

Kierunek polityki oświa-
towej 

 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich poziomów nauczania 

Cele 

Uczestnik: 

- zapoznany zostaje z wybranymi metodami organizowania dyskusji przydatnej       

w pracy z książką i czytelnikiem, 

- zdobywa umiejętności organizowania dyskusji, 

- poznaje  technik i zasady ich wyboru. 

Zagadnienia  

 
Techniki dyskusyjne – zasady ich wyboru, metody organizowania dyskusji te-
matycznych. 
 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Kwiecień 2016 r. 
 

Liczba godzin 4 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny Jadwiga Maszorek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w PCEiK 

Prowadzący dr Grażyna Walczewska-Klimczak, Biblioteka Narodowa 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W73 

Temat Tutoring metodą indywidualizacji pracy z uczniem 

Kierunek polityki oświa-
towej 

 
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

 

Adresaci Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania 

Cele 

Uczestnik: 

- uzyskuje informacje o  tutoringu jako idei, 

- poznaje  narzędzia w indywidualnej pracy z uczniem metodą tutoringu, 

- poznaje sposoby zastosowania tutoringu w szkole. 

Zagadnienia  Poznanie metod pracy metodą tuto ringu. 

Forma  

Dwie propozycje: 

-  kurs doskonalący  

-  warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych tematem nauczycieli 

Liczba godzin 
48 godzin- kurs doskonalący  

12 godzin- warsztaty 

Prowadzący 
dr Aneta Grzesik-Robak, doktor nauk humanistycznych, konsultant ds. przed-
miotów humanistycznych, nauczyciel w liceum ogólnokształcącym 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W74 

Temat 
 
Jak projektować lekcję, aby uwzględnić ocenianie kształtujące? 
 

Adresaci Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 

Uczestnik: 

- rozszerzy wiedzę o ocenianiu kształtującym, 

- pozna sposoby praktycznego  zastosowania oceniania kształtującego  na  

  przykładzie konkretnych scenariuszy lekcji. 

Zagadnienia  

Charakterystyka oceniania kształtującego. 

Rola oceniania kształtujące go w procesie dydaktycznym. 

Ocenianie kształtujące w praktyce.  

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych tematem nauczycieli 

Liczba godzin 4 godziny 

Kierownik merytoryczny dr Anetta Grzesik- Robak 

Prowadzący 
mgr T. Grabowska - Wyrwicz – doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W75 

Temat 

 
Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu  
i w uczeniu się 
 

Kierunek polityki oświa-
towej 

 
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych (…) 

 

Adresaci 
Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania, którzy dysponują                        
e-podręcznikami i z nich korzystają lub zamierzają skorzystać 

Cele 

Uczestnik: 

- nabywa praktyczne umiejętności związanych z planowaniem, przygotowaniem   

  i przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem e-podręczników i e-zasobów, 

- uzyskuje wskazówki do tworzenia warsztatu pracy e-nauczyciela, 

- nabywa umiejętności w zakresie planowania i organizacji pracy z uczniem 

metodami aktywnymi z wykorzystaniem e-podręczników i e-zasobów. 

Zagadnienia  

Zapoznanie z koncepcją/ofertą e-podręczników przedmiotowych oraz przykła-
dami ich zastosowań w praktyce pedagogicznej. 

Warsztat pracy e-nauczyciela – bazy dostępnych i własnych materiałów eduka-
cyjnych, umożliwiających zastosowanie TIK w szkole. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Po zgromadzeniu grupy zainteresowanych tematem nauczycieli  
 

Liczba godzin 3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne 

Prowadzący 
dr Aneta Grzesik-Robak, doktor nauk humanistycznych, konsultant ds. przed-
miotów humanistycznych, nauczyciel w liceum ogólnokształcącym 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  AW01 

Zimowa Akademia Nauczyciela 
 

Temat Zimowa szkółka Nordic Walking 

Adresaci 
 
Nauczyciele, rodzice i wszyscy  zainteresowani rozwojem osobistym i własnym 
 

Cele 

Uczestnik: 

- pozna sprzęt do uprawiania Nordic Walking: kijki,  odpowiedni strój i buty, 

- zapozna się z zasadami prawidłowej rozgrzewki przed treningiem, 

- rozgrzewanie mięśni, trening siłowy, rozciąganie mięśni z ćwiczeniami odde-
chowymi. 

- nabędzie umiejętność koordynacji ruchowej, 

- nauczy się prawidłowej techniki chodzenia Nordic Walking z wydłużonym kro-
kiem, łapaniem i wypuszczaniem kijka z ręki i prawidłowego odepchnięcia kij-
kiem do Nordic Walking, 

- podniesie poziom sprawności fizycznej. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Pierwszy tydzień ferii zimowych (1-5 luty 2016 r., godz. 16.00 – 17.30) 

Liczba godzin 10 godzin dydaktycznych (5 x 2) 

Prowadzący 
Mirosława Psujek – instruktor, trener i sędzia Nordic Walking. Legitymacja nr 
027/2010 Szkoła Nord Walk. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  AW02 

Zimowa Akademia Nauczyciela 
 

Temat 

 
Warsztaty ceramiczne inspirowane pradziejami Śląska – śladami daw-
nych wierzeń i kultur 
 

Adresaci 
 
Nauczyciele, rodzice i wszyscy  zainteresowani rozwojem osobistym i własnym 
 

Cele 

Uczestnik: 

- zapoznaje się z wyrobami ceramicznymi kultury ceramiki wstęgowej, pucha-

rów lejkowatych, amfor kulistych, 

- poznaje i organizuje warsztat pracy w glinie, 

- projektuje formy naczyń użytkowych i form rzeźbiarskich, 

- formuje naczynie metodą ręczną- lepienie z wałeczków gliny, 

- dobiera i wykorzystuje odpowiednie metody zdobienia, 

- zna metodę odciskania w formach gipsowych naczynia, 

- kształtuje płaskorzeźbę, 

- formuje formę rzeźbiarską, 

- zna metody szkliwienia metodą „ postarzania”.   

Zagadnienia  

Przybliżenie pradziejów Śląska poprzez poznawanie naczyń ceramicznych, 
zwrócenie uwagi na ponadczasową wartość sztuki. 

Odkrywanie zdolności manualnych. 

Technologia warsztatu ceramicznego. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Pierwszy tydzień ferii zimowych (1-5 luty 2016 r.) 

Liczba godzin 15 godzin dydaktycznych (5 x 3) 

Prowadzący 

 
Kamilla Kasprzak- mgr sztuki ASP we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła, 
nauczyciel dyplomowany, instruktor w PCEiK 

 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  AW03 

Zimowa Akademia Nauczyciela 
 

Temat 
 
Warsztaty malarskie – współczesny świat martwej natury 
 

Adresaci 

 

Nauczyciele, rodzice i wszyscy  zainteresowani rozwojem osobistym i własnym 
 

Cele 

Uczestnik: 

- zapoznaje się z kontekstem i warstwą wizualną współczesnej sztuki malar-
skiej,  

- poznaje i organizuje warsztat pracy malarski, 

- dobiera i odpowiednio wykorzystuje zasady kompozycji, 

- zna proporcje i konstruowanie przedmiotów w obrazie, 

- dobiera i odpowiednio wykorzystuje kolor, 

- projektuje obrazy metodą multiplikacji i powielania, odbijania,  

- zna i wykorzystuje metody szablonowania i malowania sprayem, 

- zapoznaje się z technologią malarstwa.  

Zagadnienia  

Design sztuki martwego przedmiotu. 

Odkrywanie kreatywności własnej. 

Zdolności manualne 

Technologie warsztatu malarskiego. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
Pierwszy tydzień ferii zimowych (1-5 luty 2016 r.) 
 

Liczba godzin 15 godzin dydaktycznych (5 x 3) 

Prowadzący 

 
Marzena Klimowicz- mgr sztuki ASP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby, 
nauczyciel kontraktowy, instruktor w PCEiK. 
 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  AW04 

Zimowa Akademia Nauczyciela 
 

Temat 
 
PILATES – a dbałość o kondycję fizyczną  
 

Adresaci 

 

Nauczyciele, rodzice i wszyscy  zainteresowani rozwojem osobistym i własnym 
 

Cele 

Uczestnik potrafi wykonywać ćwiczenia: 

- wspomagające układ oddechowy, 

- wspomagające układ krwionośny, 

- odciążające partie kręgosłupa, 

- rozciągające, 

- relaksujące.   

Zagadnienia  

Przeciwdziałanie bólom kręgosłupa. 

Faza napięcia i rozluźnienia mięśni.  

Prawidłowe oddychanie w czasie ćwiczeń. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 
 
Pierwszy tydzień ferii zimowych (1-5 luty 2016 r.) 

 

Liczba godzin 10 godzin dydaktycznych (5 x 2) 

Prowadzący 

 
Klaudia Skadorwa – mgr wychowania fizycznego ze specjalnością rekreacja 
i turystyka, instruktor w PCEiK 
 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  AW05 

Zimowa Akademia Nauczyciela 
 

Temat 
 
Atelierowa fotografia portretowa 
 

Adresaci 

 

Nauczyciele, rodzice i wszyscy  zainteresowani rozwojem osobistym i własnym 
 

Cele 

Uczestnik po zakończeniu warsztatów: 

- zna zasady oświetlenia w fotografii portretowej, 

- zna podstawy obsługi aparatu fotograficznego, 

- zna podstawy kompozycji obowiązującej w fotografii portretowej. 

Zagadnienia  

Podstawy oświetlenia. 

Poznanie podstawowych funkcji aparatu fotograficznego. 

Podstawy kompozycji.  

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Pierwszy tydzień ferii zimowych (1-5 luty 2016 r., godz. 16.30 – 18.00) 

Liczba godzin 10 godzin dydaktycznych (5 x 2) 

Prowadzący 

 

Iwona Pustelnik – absolwentka Międzynarodowego Forum Fotografii „KWA-
DRAT”, instruktor fotografii w PCEiK. 
 

Odpłatność Forma płatna 
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3.  Szkolenia rad pedagogicznych 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli 

w Państwa miejscu pracy. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej Rady Pedago-

gicznej w tym samym czasie. Szkolenia mogą być realizowane w formie wykładów oraz 

w formie warsztatowej. Istnieje możliwość przygotowania innych szkoleń wynikających 

z potrzeb Placówki, prowadzonych przez psychologów i pedagogów - praktyków, ekspertów 

komisji ds. awansu i komisji egzaminacyjnych, doradców metodycznych, pracowników poradni 

psychologiczno – pedagogicznych i innych. Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie 

w zależności od: ilości godzin, lokalizacji placówki, ilości uczestników, czasem  także specjal-

nych wymagań dotyczących materiałów szkoleniowych i dydaktycznych koniecznych do realiza-

cji szkolenia. 

 

Procedura realizacji szkolenia 

 

 Osoba zamawiająca szkolenie zobowiązana jest do poinformowania uczestników  

o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o poniższych warunkach uczestnictwa.  

 Każdy uczestnik warsztatu proszony jest o wypełnienie listy obecności, która jest pod-

stawą do wystawienia zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego.  

 Po zakończeniu zajęć uczestnicy proszeni są o wypełnienie krótkich ankiet ewaluacyj-

nych dzięki nim uzyskujemy informację zwrotną o prowadzących, materiałach i treści 

zajęć, co pozwala nam na doskonalenie oferowanych szkoleń.  

 Każdy uczestnik form warsztatowych otrzymuje materiały szkoleniowe. W przypadku 

krótkich, wykładowych form, materiały szkoleniowe są wydawane w skróconej formie 

tylko na specjalne życzenie Placówki.  

 Ilość ankiet uczestników, ankiet ewaluacyjnych i materiałów szkoleniowych jest zawsze 

uzależniona od zgłoszonej przez szkołę ilości uczestników.  

 W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafo-

skop, video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, aula) 

PCEiK ustala z Placówką warunki, w jakich powinno odbywać się szkolenie i sprzęt, jaki 

Placówka może przygotować do realizacji zajęć.  
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PROPOZYCJE TEMATYCZNE 

 

 

 

Symbol  

 

Temat szkolenia 

 

R01 

 

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej. 

 

R02 

 

Zmiany w prawie oświatowym i wewnątrzszkolnym. 

 

R03 

 

Ochrona danych osobowych – dokumentacja nauczyciela i wychowawcy. 

 

R04 

 

Koncepcja pracy szkoły a wizerunek placówki oświatowej. 

 

R05 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli. 

 

R06 

 

Efektywna komunikacja podstawą dobrego klimatu szkoły. 

 

R07 

 

Ceremoniał szkolny. 

 

R08 

 

Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania. 

 

R09 

 

Techniki uczenia się. 

 

R10 

 

Wykorzystanie kalkulatora EWD w diagnozie pracy placówki oświatowej. 

 

R11 

 

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej. 

 

R12 

 

Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia. 

 

R13 

 

Kultura nauczania i uczenia się – nauczanie przyjazne mózgowi. 

 

R14 

 

Ewaluacja wewnętrzna narzędziem poprawy jakości pracy szkoły. 
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R15 Planowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych. 

 

R16 

 

Doradztwo zawodowe sposobem motywowania uczniów do planowania własne-

go rozwoju. 

 

R17 

 

Sposoby wykorzystania TIK na zajęciach szkolnych. 

 

R18 

 

Cyfrowa szkoła. Nowe technologie w edukacji szkolnej. 

 

R19 

 

Umiejętności matematyczne a rozwój twórczego myślenia i kreatywności 

uczniów. 

 

R20 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 

 

R21 

 

Współczesne zagrożenia społeczne dzieci i młodzieży. Działania interwencyjne. 

 

R22 

 

Przeciwdziałanie przemocy w szkole. 

 

R23 

 

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? 

 

R24 

 

Każdy nauczyciel promotorem zdrowia. Edukacja zdrowotna w szkole. 

 

R25 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i wychowawców. 

 

R26 

 

Podstawy prawne organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 
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Rozdział III   
Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 
 

Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

Telefon: 71 314 21 46, Faks: 71 314 21 46  

E-mail: fdbp_olesnica@op.pl lub olesnica@dbp.wroc.pl 

Katalogi WWW:  

 www.dbp.wroc.pl/filie/olesnica/baza  

 www.dbp.wroc.pl/ALEPH           

 

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej, działająca w ramach Powiatowego Centrum Eduka-

cji i Kultury w Oleśnicy, zaprasza do korzystania z bogatego księgozbioru z zakresu nauk pe-

dagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i innych dziedzin oraz zbioru specjalistycz-

nych czasopism z wielu dziedzin wiedzy, a także edukacyjnych kaset wideo, podręczników 

szkolnych oraz atlasów i encyklopedii multimedialnych. 

Udostępnianie zbiorów odbywa się w systemie bibliotecznym ALEPH na podstawie ważnej elek-

tronicznej karty bibliotecznej. 

W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących i roczników, 

książek z magazynu, z CD-ROM-ów i dyskietek dołączonych do książek i czasopism, z kaset 

wideo oraz dokumentów elektronicznych. 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej udostępnia możliwość indywidualnego zdoby-

wania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez Internet oraz przeszukiwania księgozbio-

rów Sieci Dolnośląskich Bibliotek Pedagogicznych, korzystania z użytkowego programu Office, 

wielofunkcyjnego urządzenia (skaner, drukarka, kopiarka). 

 

 

1. Usługi informacyjne 

 

Proponujemy usługi informacyjne prowadzone z wykorzystaniem tradycyjnego warsztatu in-

formacyjnego, czyli katalogów kartkowych, to jest: alfabetycznego (uzupełnianego od roku 

2005 jedynie wydawnictwami wielotomowymi), rzeczowego, podręcznego, serii wydawniczych 

(zamkniętych w roku 2005), podręczników szkolnych (nadal uzupełnianych) oraz katalogu 

komputerowego w systemie bibliotecznym ALEPH oraz bazy bibliograficznej czasopism EDUKA-

CJA: 

 wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach bibliotecznych, 

 udzielanie informacji bibliotecznej i bibliograficznej, 

 sporządzenie na zamówienie spisu literatury na określony temat. 

 

 

2. Działalność edukacyjna 

 

Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną na rzecz uczniów i nauczycieli. 

Zainteresowanym oferujemy zajęcia na temat: 

 

 Moja pierwsza wizyta w bibliotece pedagogicznej; 

 Warsztat informacyjny biblioteki; 

 Katalogi źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych; 

 

 

 

 

mailto:fdbp_olesnica@op.pl
mailto:olesnica@dbp.wroc.pl
http://www.dbp.wroc.pl/filie/olesnica/baza
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 Katalog elektroniczny w bibliotece pedagogicznej; 

 Internet jako źródło informacji; 

 Źródła informacji w bibliotece naukowej – na przykładzie biblioteki pedagogicznej; 

 Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów; 

 Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach sieci bibliotek pedagogicznych; 

 Korzystanie z wydawnictw informacji bezpośredniej; 

 Internet jako źródło informacji. 

 

Terminy zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu: 

Telefon: 71 314 21 46 

E-mail: fdbp_olesnica@op.pl lub olesnica@dbp.wroc.pl 

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na  

 

 Wystawy tematyczne, okolicznościowe, nowości bibliotecznych - rok szkolny 

2015/2016. 

 

Bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: 

www.pceik.nazwa.pl/public_html/fdbp/    

 

Zachęcamy nauczycieli do odwiedzenia modułu Biblioteka w serwisie Oleśnickie Cen-

trum E-doradztwa - www.pceik.pl 
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Rozdział  IV   
Młodzieżowy Dom Kultury 
 

Adres: 56- 400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

Telefon: 071 71 314 01 87, Faks: 071 314 01 72 

WWW: www.pceik.pl  

E- mail: pceik@pceik.pl 

 

 

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży z powiatu oleśnickiego 

 

Młodzieżowy Dom Kultury będący w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury po-

siada bardzo bogatą ofertę artystyczną, edukacyjną i rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. Celem 

naszej działalności jest edukacja przez sztukę.  

Prowadzone są zajęcia artystyczne z tańca, piosenki, muzyki, teatru, koła recytatorskie, lite-

rackie, dziennikarskie, filmowe, fotograficzne, malarstwa na szkle, rysunku i ceramiki. Oprócz 

zajęć artystycznych działają również koła gier logicznych i strategicznych, koła krajoznawcze 

i ornitologiczne, koła brydża sportowego i szachowe oraz koła nordic walking.  

Zajęcia realizowane są na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w dobrze wyposa-

żonych pracowniach. Dodatkowo wielu nauczycieli– instruktorów zatrudnionych przez PCEiK 

prowadzi koła w placówkach oświatowych na terenie całego powiatu. Udział w kołach zaintere-

sowań jest bezpłatny. 

Wykaz kół prowadzonych przez nauczycieli - instruktorów Powiatowego Centrum Edukacji 

i Kultury w Oleśnicy stanowi załącznik nr 1 do Informatora 2015/2016. 

Najzdolniejsi uczestnicy zajęć potwierdzają swoje zdolności w przeglądach i konkursach pre-

zentowanych na rodzimej scenie oraz na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Duże znacze-

nie w promowaniu uzdolnionych artystycznie uczniów odgrywa GALERIA 56. Na wernisaże prac 

plastycznych i fotograficznych zapraszani są znani artyści i fotograficy. 

Dla dzieci i młodzieży uczestniczącej na co dzień w zajęciach kół MDK podczas ferii zimowych 

i wakacji organizowane są ciekawe formy wypoczynku. Tradycją naszą jest organizacja kolonii 

letnich dla dzieci z powiatu oleśnickiego. Od pięciu lat naszą bazą kolonijną jest ośrodek „Del-

fin” w Międzyzdrojach. Co roku z naszej oferty wakacyjnej i feryjnej korzysta ok. 130 dzieci. 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edu-

kacji i Kultury w Oleśnicy w roku szkolnym 2015/2016 zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej placówki www.pceik.pl 1 września 2015 r. 

Jak się zapisać na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016 

 od 1 do 9 września 2015 r. 

 bezpośrednio w budynku PCEiK (I piętro pokój nr 25) od poniedziałku do piątku  

w godzinach 10.00-19.00. 

 

 

http://www.pceik.pl/
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Imprezy, konkursy artystyczne i przedmiotowe organizowane w roku szkolnym 

2015/2016 

Istotnym elementem naszej działalności jest organizacja imprez. Programując ofertę wydarzeń 

kulturalnych nie zapominamy o koneserach sztuki, miłośnikach kina, teatru, filharmonii czy 

opery, pamiętamy też o fanach rocka, bluesa, metalu czy popu. 

 

Jesteśmy jedyną placówką w powiecie oleśnickim, która samodzielnie organizuje konkursy 

przedmiotowe na szczeblu powiatowym. Wielu naszych laureatów zdobywa nagrody 

w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy przy 

organizacji imprez przez inne instytucje w powiecie. 

 

Kalendarz konkursów dla szkół podstawowych stanowi załącznik nr 2 do Informatora 

2015/2016. 

Kalendarz konkursów dla szkół gimnazjalnych stanowi załącznik nr 3 do Informatora 

2015/2016. 

Kalendarz konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik nr 4 do Informatora 

2015/2016. 

Ważnym wydarzeniem dla najzdolniejszych dzieci w powiecie jest Podsumowanie Konkursów 

Przedmiotowych. W tym dniu spotykają się wszyscy laureaci konkursów przedmiotowych po 

odbiór nagród i dyplomów, które wręczane są przez Starostę Powiatu Oleśnickiego, Burmi-

strzów, Wójtów oraz innych gości zaproszonych na tą uroczystość. 

Informację o realizowanych projektach zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie 

internetowej: www.pceik.pl 
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Rozdział V   
Galeria 56 
 
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

Telefon: 071 314 01 72 

Faks: 071 314 01 72 

E-mail: sekretariat@pceik.pl  

 

 

Koncepcja pracy Galerii 56 zakłada stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich chętnych, 

którzy zechcą bezpośrednio spotkać się ze sztuką i artystami. Tworzymy przestrzeń, gdzie  

można obcować ze sztuką obrazu, z fotografią, malarstwem, ciekawą grafiką. Mamy nadzieję, 

że uda nam się to miejsce ożywić i zachęcić mieszkańców Oleśnicy do odwiedzania, a może i 

współtworzenia Galerii - miejsca, w którym będzie możliwość zobaczenia oraz zakupu prezen-
towanych prac. 

Zadaniem Galerii jest opieka nad amatorskim ruchem artystycznym poprzez organizowanie 

wystaw, konkursów, plenerów. Zapraszamy nauczycieli do organizowania wyjść do Galerii, 
spotkanie ze sztuką to z pewnością ciekawe urozmaicenie edukacji artystycznej uczniów. 

Przygotowany harmonogram wystaw wraz z towarzyszącymi im imprezami (wernisaże, koncer-

ty okolicznościowe, spotkania z twórcami, prelekcje o sztuce, akcje plastyczne i in.) jest zróż-
nicowany. 

Galeria 56 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Powiatowego Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy.  
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1. Kalendarz wystaw 

 

 

 

W Y S T A W Y   T E M A T Y C Z N E   –    
WS Z Y S T K I E   P O Z I O M Y   E D U K A C Y J N E 

 

 

l.p.  

 Temat wystawy 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

 

Organizator 

1.  Wystawa prac wykonanych pod-

czas zajęć letnich organizowanych 
p.h. „Koci świat”  

Wrzesień 2015 r. Galeria 56 PCEiK 

2.  Wystawa „Magia roślin” 
 

Październik 2015 r. Galeria 56 PCEiK 

3.  Wystawa Pokonkursowa „Barwami  
Jesieni malowane …” 

Listopad 2015 r. Galeria 56 PCEiK 

4.  Rok 2015 Rokiem Jana Długosza Listopad 2015 r. Czytelnia PCEiK /Biblioteka 
Pedagogiczna 

5.  Wystawa fotograficzno – plastycz-
na „Świat światła i ołówka” 

Grudzień 2015 r. Galeria 56 PCEiK 

6.  Wystawa pokonkursowa „Gwiazdy” Styczeń 2016 r. Galeria 56 PCEiK 

7.  Wystawa prac wykonanych pod-
czas zajęć zimowych organizowa-
nych p.h.  „Walenty Walenty” 

Luty 2016 r. Galeria 56 PCEiK 

8.  Rocznica Chrztu Polski Luty 2016 r. Czytelnia  PCEiK /Biblioteka 
Pedagogiczna 

9.  Henryk Sienkiewicz – w rocznicę 

urodzin 

Marzec 2016 r. Czytelnia  PCEiK /Biblioteka 

Pedagogiczna 

10.  250 lat Teatru Narodowego w Pol-
sce 

Kwiecień - maj 2016 r. Czytelnia  PCEiK /Biblioteka 
Pedagogiczna 

11.  Noc Muzeów + Tematyczne wnę-
trze w Galerii 56 w ramach 
II Powiatowego Festiwalu Sztuki   

Maj 2016 r. Galeria 56 PCEiK 
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 Rozdział VI   
 Załączniki  
 

 

 

Załącznik nr 1 – Wykaz kół prowadzonych przez nauczycieli-instruktorów PCEiK w Oleśnicy   

   

 

Imię i nazwisko  

Instruktora 

 

 

Nazwa koła 

 

Wiek  

uczestnika 

 

Dzień tygodnia 

 

Godziny  

 

Miejsce zajęć 

 

 

 

Klaudia Skadorwa 

CHEERLEADERS 11 - 16 poniedziałek 15.30-17.00 aula PCEiK 

CHEERLEADERS  7 - 10 poniedziałek  17.05-18.35 aula PCEiK 

CHEERLEADERS  9 - 12 wtorek 15.00-17.15 aula PCEiK 

grupa baletowa  6 - 8 wtorek 17.20-18.50 aula PCEiK 

gim. artystyczna  6 - 14 środa 15.00-17.15 aula ZSP 

CHEERLEADERS 11- 16 środa 17.30-19.00 aula ZSP 

HIP - HOP  7 - 10 czwartek 16.00-17.30 aula PCEiK 

mł. gr. taneczno-

rytmiczna 

 6 - 7 piątek 15.30-17.00 aula PCEiK 

 

 

 

Jadwiga Kalcowska 

Giganciki  4 - 6 piątek 15.00-16.30 aula ZSP Bierutów 

Giganciki  7 - 12 piątek 16.35-18.05 aula ZSP Bierutów 

Ryzykanci I 16 - 20 piątek 18.10-20.15 aula ZSP Bierutów 

Giganci  12 - 15 czwartek 17.00-18.30 aula ZSP Bierutów 

 

Karolina Kalcowska 

RYZYKANCI II 15 – 20 środa 16.30-18.45 aula PCEiK 

RYZYKANCI II 15 - 20 piątek 17.30- 19.00 SOSW 

 

Michał Kalcowski 

HIP - HOP 10 - 15 środa 15.00-16.30 aula PCEiK 

HIP - HOP 10 - 15 piątek 15.00-17.15 SOSW 

 

 

Tomasz Zaręba 

 

 

 

 

zespół wok.-instr. Wiaderko 16-19 poniedziałek 15.00-17.15 świetlica środowiskowa 

Zamek Książąt Oleśnic-

kich 

 

zespół wok.-instr. Forehead 15-18 poniedziałek 17.20-19.35 

zespół wok.-instr. NO SIGNAL 14-17 wtorek 16.30-18.45 

zespół wok.-instr. 11-14 czwartek 15.00-16.30 

zespół wok.-instr. 15-17 piątek 17.00-19.45 

grupa teatralna 15-17 środa 15.15-16.30 KORELAT 

zespół wok.-instr. Street 

Mobsters 

14-17 piątek 15-25-16.55 świetlica środo. Zamek 

Książąt Oleśnickich 
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Kamilla Kasprzak 

grupa młodsza I 8 - 10 poniedziałek 15.30-17.00 pracownia ceramiczna 

grupa młodsza II 8 - 10 poniedziałek 17.05-18.35 pracownia ceramiczna 

grupa najmłodsza 6 - 8 wtorek 16.30-18.00 pracownia ceramiczna 

grupa zaawansowana 13 - 19 środa 15.00-18.00 pracownia ceramiczna 

grupa średniozaawanso-

wana 

9 - 12 czwartek 15.00-18.00 pracownia ceramiczna 

 

Marzena Klimowicz 

mała forma rzeźby 6 - 9 poniedziałek 15.30-17.00 pracownia fotograficzna 

mała forma rzeźby 10 - 13 wtorek 15.30-17.45 pracownia fotograficzna 

rysunek i malarstwo 13 - 19 środa 15.30-18.30 sala 31 

 

Anita Tomala-Najmrodzka 

rysunek i malarstwo 10 - 13 poniedziałek 15.30-17.45 sala 31 

mały malarz 6 -   8 wtorek 16.00-17.30 sala 31 

rysunek i malarstwo 13 - 19 czwartek 15.30-18.30 sala 31 

 

Anna Wozińska 

zajęcia wokalne 10 - 12 poniedziałek 14.30-16.00 KORELAT 

zajęcia wokalne 13 - 19 czwartek 15.00-17.15 KORELAT 

 

Marta Richter-Lesicka 

Zajęcia teatralne w języ-

ku angielskim 

  

9 - 13 

 

piątek 

 

12.45-14.20 

 

SP Dobroszyce 

 

Marzenna Śliwka 

Zajęcia teatralne 9 - 13 czwartek 16.30-18.00 KORELAT 

Zajęcia teatralne 13 - 19 piątek 17.00-18.30 KORELAT 

 

Ryszard Walentynowicz 

 

szachy 

 

7 - 12 

 

poniedziałek 

 

16.30-18.00 

 

sala witrażu 

 

Mirosława Psujek 

NORDIC WALKING 7 - 12 piątek 13.10-14.40 SP Dobrzeń 

NORDIC WALKING 7 - 12 wtorek 16.15-17.45 SP Wszechświęte 

 

Iwona Pustelnik 

 

Zajęcia fotograficzne 

 

9 - 19 

 

środa 

 

16.05-17.35 

 

pracownia fotograficzna 

 

Anna Żarnecka 

 

warsztaty teatralno-

plastyczne „po drugie 

stronie Wyobraźni” 

 

13 - 16 

 

środa, 

czwartek, 

piątek 

 

14.30-16.00 

16.30.18.00 

17.00-18.30 

 

Gimnazjum nr 3 

KORELAT 

KORELAT 
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Załącznik nr 2 - Kalendarz konkursów dla szkół podstawowych                                                                                                      

 
KALENDARZ 

POWIATOWYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH,  KONFERENCJI, SEMINARIÓW I PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 
DLA  PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ORGANIZOWANYCH W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY 
 

 

L.p. 

 

 

N A Z W A   D Z I A Ł A N I A 

 

 

T E R M I N 

 

M I E J S C E  

finału/eliminacji 

powiatowych 

 

 

 

ORGANIZATOR/ 

WSPÓŁORGA-

NIZATOR 

 

UWAGI 

(miejsce/termin 

wręczenia nagród/ 

adresaci) 

 

K O N K U R S Y   P R Z E D M I O T O W E 

 

1.  
VIII Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego Listopad 2015 r. PCEiK PCEiK/II LO w Ole-

śnicy 

Gala 2016 

2.  VII Powiatowy Turniej SUDOKU Styczeń 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

3.  
XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Piszemy po-

prawnie” 

Styczeń 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

4.  
X Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego Luty 2016 r. PCEiK PCEiK/II LO 

w Oleśnicy 

Gala 2016 

5.  XII Powiatowy Konkurs Historyczny Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

6.  
XV Powiatowe Dyktando Ortograficzne „Zostań Mi-

strzem Ortografii” 

Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

7.  V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Kwiecień 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

8.  XV Powiatowy Konkurs Humanistyczny Kwiecień 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

9.  
V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matematyczne 

duety” 

Kwiecień 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

10.  
Powiatowy Konkurs Literacki w kategorii: wiersz, opo-

wiadanie, forma dziennikarska 

Kwiecień 2016 r. 

 

PCEiK PCEiK /Biblioteka 

Pedagogiczna 

Gala 2016 

11.  
II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Płazy i gady Pol-

ski” 

Maj 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

12.  
XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny „WESOŁE 

MYŚLENIE” 

Maj 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 
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K O N K U R S Y   A R T Y S T Y C Z N E 

13.  
XIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej 

i Żołnierskiej 

Listopad 2015 r. Sala widowiskowa 

MOKIS Oleśnica 

PCEiK 

 

Nagrody wręczane 

w dniu konkursu 

14.  
Jesienny Powiatowy Konkurs Plastyczny  

„Barwami Jesieni malowane … ” 

Listopad 2015 r. PCEiK PCEiK j.w. 

15.  
XIX Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej 

„Jednością silni” – eliminacje powiatowe 

Listopad 2015 r. DK Korelat  

w SM „Zacisze” 

PCEiK 

 

j.w. 

16.  
IX Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckoję-

zycznej 

Grudzień 2015 r. LO w Sycowie PCEiK/LO w Sycowie j.w. 

17.  Powiatowy Konkurs Plastyczny „Gwiazdy”* Grudzień 2015 r. PCEiK PCEiK j.w. 

18.  
III Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej Styczeń 2016 r. PCEiK PCEiK/Gimnazjum 

Gminy Oleśnica 

j.w. 

19.  
VII Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Luty 2016 r. PCEiK PCEiK/II LO w Ole-

śnicy 

j.w. 

20.  XXI Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK j.w. 

21.  
Konkurs Plastyczny w ramach II Powiatowego Festiwalu 

Sztuki – „Różowy, skrzydlaty…”  

Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK j.w. 

22.  
XVIII Turniej Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego Kwiecień 2016 r. Hala sportowa  

MOKiS Oleśnica 

PCEiK j.w. 

K O N F E R E N C J E,   S E M I N A R I A   I   P R O J E K T Y   E D U K A C Y J N E 

23.  
Konferencja otwarcia 

 

22 września 2015 r. Sala gimnastyczna 

II LO/PCEiK 

PCEiK Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, pedagodzy 

24.  

Konferencja „Nauka przyjazna mózgowi”  

 

Październik 2015 r. PCEiK PCEiK/ 

ZPPP/SWPS 

Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, pedagodzy, 

psycholodzy 

25.  

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci” 

 

Luty 2016 r. MOKiS Oleśnica PCEiK/Fundacja Dzie-

ci Niczyje 

Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, 

pedagodzy, psycholo-

dzy, wychowawcy 

i rodzice 

26.  Ferie zimowe p. h. „Walenty Walenty” Luty 2016 r. PCEiK PCEiK  

27.  

Cykl seminariów „Psychologia dla nauczycieli” 

1. „Zrozumieć dziecko”. Podstawy psychologii roz-

wojowej  (fazy rozwojowe, kryzysy rozwojowe) 

2. „Rodzinny kontekst trudności szkolnych”. Zało-

Marzec –  maj 2016 r. PCEiK PCEiK/ZPPP 

w Oleśnicy 

Adresaci: nauczyciele, 

pedagodzy szkolni 
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żenia systemowej terapii rodzinnej. 

3. „Kiedy dusza boli”. Poznawczo-behawioralne ro-

zumienie depresji u dzieci i młodzieży. 

4. „Za szklaną szybą – zaburzenia ze spektrum au-

tyzmu. 

5. „Strach ma wielkie oczy” – zaburzenia lękowe 

dzieci. 

6. „Okropne dzieciaki” – nadpobudliwość psycho-

ruchowa i ADHD 

28.  
Weekend z psychologią – wykłady i warsztaty dla mło-

dzieży.  

 

Kwiecień 2016 r. 

Sobota   9.30-12.30 

            14.00-17.00 

PCEiK/II LO 

w Oleśnicy 

PCEiK/ZPPP/ II LO 

w Oleśnicy 

Adresaci: nauczyciele, 

pedagodzy, psycholo-

dzy, uczniowie 

29.  
Działania plenerowe nad stawami w ramach 

II Powiatowego Festiwalu Sztuki   

Kwiecień 2016 r. Stawy oleśnickie PCEiK  

30.  

IV Oleśnicka Noc z Przyrodą 

 

20 maja 2016 r. Do ustalenia na spo-

tkaniu organizacyj-

nym nauczycieli Sieci 

Współpracy 

i Samokształcenia 

Nauczycieli Przed-

miotów Przyrodni-

czych  

PCEiK/UWr  

31.  

Zajęcia edukacyjne: 

„Moja pierwsza wizyta w bibliotece pedagogicznej”; 

„Katalogi źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych”; 

„Internet jako źródło informacji”; 

„Korzystanie z wydawnictw informacji bezpośredniej” 

Rok szkolny 

2015/2016 

 

PCEiK PCEiK /Biblioteka 

Pedagogiczna 

 

32.  
„Znam komputer” – cykl zajęć dla dzieci (Poznaj biblio-

tekę; Program Word; Edytor grafiki Paint; Katalog elek-

troniczny) 

Rok szkolny 

2015/2016  

PCEiK PCEiK /Biblioteka 

Pedagogiczna 

 

33.  

Spotkania: 

*Przeciwdziałanie przemocy – spotkanie z Barbarą Ro-

siek, autorką książek o uzależnieniach;  

* Spotkanie autorskie z …. 

II semestr 2015/2016 PCEiK PCEiK /Biblioteka 

Pedagogiczna 

 

34.  
Gala 2016 – podsumowanie powiatowych konkursów 

przedmiotowych 

Czerwiec 2016 r. MOKiS Oleśnica PCEiK  

35.  
Zajęcia letnie p.h. „Insekty – mrówki, robaczki, ślimaczki 

na wesoło” 

Czerwiec – 

 lipiec 2016 r. 

PCEiK PCEiK  

 
*Konkurs skierowany jest również do uczniów szkół specjalnych. 
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          Załącznik nr 3 - Kalendarz konkursów dla szkół gimnazjalnych                                                                                                                                                                          
 

KALENDARZ 
POWIATOWYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH,  KONFERENCJI, SEMINARIÓW I PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

DLA  SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
ORGANIZOWANYCH W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY 

 

 

L.p. 

 

 

N A Z W A   D Z I A Ł A N I A 

 

 

T E R M I N 

 

M I E J S C E  

finału/eliminacji 

powiatowych 

 

 

ORGANIZATOR/ 

WSPÓŁORGA-

NIZATOR 

 

UWAGI 

(miejsce/termin 

wręczenia na-

gród/adresaci) 

 

K O N K U R S Y   P R Z E D M I O T O W E 

 

1.  
VIII Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego Listopad 2015 r. PCEiK PCEiK/II LO w Ole-

śnicy 

Gala 2016 

2.  XII Konkurs Ortograficzny „Piszemy poprawnie” Grudzień 2015 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

3.  II Konkurs Przyrodniczy „Ssaki Polski” Grudzień 2015 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

4.  XIII Powiatowy Konkurs WOS   Luty 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

5.  
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycz-

nych 

Luty 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

6.  
II Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rusz głową” Luty 2016 r. PCEiK PCEiK/II LO w Ole-

śnicy 

Gala 2016 

7.  
X Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego Luty 2016 r. PCEiK PCEiK/II LO 

w Oleśnicy 

Gala 2016 

8.  XII Powiatowy Konkurs Humanistyczny  Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

9.  
VII Regionalny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckoję-

zycznych 

Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK/LO w Sycowie Gala 2016 

10.  III Powiatowy Konkurs Historyczny  Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

11.  

III Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej 23 i 24 marzec 2016 r. PCEiK PCEiK (Małgorzata 

Nowak-konsultant)/ 

I LO w Oleśnicy (Kata-

rzyna Wyżyn)/SWPS 

Gala 2016 

12.  
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Filmie Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK/I LO w Oleśni-

cy (Agnieszka Tekień, 

Aleksander Radzyniak)  

Gala 2016 
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13.  
I Powiatowy Konkurs Biologiczno – Chemiczny „Znam 

i dbam o swój organizm”♦ 

Marzec 2016 r. PCEiK 

 

PCEiK/II LO 

w Oleśnicy  

Gala 2016 

14.  
Powiatowy Konkurs Literacki w kategorii: wiersz, opo-

wiadanie, forma dziennikarska 

Kwiecień 2016 r. 

 

PCEiK  PCEiK /Biblioteka 

Pedagogiczna 

Gala 2016 

15.  
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książętach Oleśnickich  Maj 2016 r. Aula Gimnazjum nr 1 

w Oleśnicy 

PCEiK/Gimnazjum 

nr 1 w Oleśnicy 

Gala 2016 

 

K O N K U R S Y   A R T Y S T Y C Z N E 

 

16.  
III Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną Wrzesień 2015 r. LO w Sycowie PCEiK/LO w Sycowie Nagrody wręczane 

w dniu konkursu 

17.  
XIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej 

i Żołnierskiej 

Listopad 2015 r. Sala widowiskowa 

MOKIS Oleśnica 

PCEiK  j.w. 

18.  
Jesienny Powiatowy Konkurs Plastyczny   

„Barwami Jesieni malowane …” 

Listopad 2015 r. PCEiK 

 

PCEiK j.w. 

19.  
XIX Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej – 

eliminacje powiatowe 

Listopad 2015 r. SK Korelat  

w SM „Zacisze” 

PCEiK 

 

j.w. 

20.  
IX Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckoję-

zycznej 

Grudzień 2015 r. LO w Sycowie PCEiK/LO w Sycowie j.w. 

21.  Powiatowy Konkurs Plastyczny „Gwiazdy”* Grudzień 2015 r. PCEiK PCEiK j.w. 

22.  
III Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej Styczeń 2016 r. PCEiK PCEiK/Gimnazjum 

Gminy Oleśnica 

j.w. 

23.  
VII Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Luty 2016 r. PCEiK PCEiK/II LO w Ole-

śnicy 

j.w. 

24.  LXI  Dolnośląski Konkurs Recytatorski - etap powiatowy Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK j.w. 

25.  XXI Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK j.w. 

26.  
XI Powiatowy Przegląd Grup Teatralnych - eliminacje do 

F-ART 

Marzec 2016 r. Centrum Kultury im. 

Anny Sojko 

w Dobroszycach 

PCEiK j.w. 

27.  
Konkurs Plastyczny w ramach II Powiatowego Festiwalu 

Sztuki – „Różowy, skrzydlaty…”  

Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK j.w. 

28.  
LXI  Dolnośląski Konkurs Recytatorski - etap rejonowy Kwiecień 2016 r. Zamek Książąt  

Oleśnickich  

PCEiK j.w. 

29.  

XVIII Turniej Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego Kwiecień 2016 r. Hala sportowa  

MOKiS Oleśnica  

 

 

 

 

PCEiK j.w. 
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K O N F E R E N C J E,   S E M I N A R I A   I   P R O J E K T Y   E D U K A C Y J N E 
 

30.  
Konferencja otwarcia 

 

22 września 2015 r. Sala gimnastyczna 

 II LO / PCEiK 

PCEiK Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, pedagodzy 

31.  
VII Ogólnopolski Tydzień Kariery Październik 2015 r.  Zamek Książąt  

Oleśnickich 

 

PCEiK/PUP/MCK 

OHP i CKiW OHP/ 

ZPPP w Oleśnicy 

 

32.  

Konferencja „Nauka przyjazna mózgowi” 

 

Październik 2015 r.  PCEiK PCEiK/ZPPP/SWPS Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, pedagodzy, 

psycholodzy 

33.  

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci” 

 

Luty 2016 r. MOKiS Oleśnica PCEiK/Fundacja Dzie-

ci Niczyje 

Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, pedagodzy, 

psycholodzy, wycho-

wawcy i rodzice 

34.  

Cykl seminariów „Psychologia dla nauczycieli” 

1. „Zrozumieć dziecko”. Podstawy psychologii roz-

wojowej  (fazy rozwojowe, kryzysy rozwojowe) 

2. „Rodzinny kontekst trudności szkolnych”. Zało-

żenia systemowej terapii rodzinnej. 

3. „Kiedy dusza boli”. Poznawczo-behawioralne ro-

zumienie depresji u dzieci i młodzieży. 

4. „Za szklaną szybą – zaburzenia ze spektrum au-

tyzmu. 

5. „Strach ma wielkie oczy” – zaburzenia lękowe 

dzieci. 

6. „Okropne dzieciaki” – nadpobudliwość psycho-

ruchowa i ADHD 

Marzec –  

maj 2016 r. 

PCEiK PCEiK/ZPPP 

w Oleśnicy 

Adresaci: nauczyciele, 

pedagodzy szkolni 

35.  
Weekend z psychologią – wykłady i warsztaty dla mło-

dzieży  

 

Kwiecień 2016 r. 

Sobota   9.30-12.30 

14.00-17.00 

PCEiK/II LO 

w Oleśnicy 

PCEiK/ZPPP/ II LO 

w Oleśnicy 

Adresaci: nauczyciele, 

pedagodzy, psycholo-

dzy, uczniowie 

36.  
Działania plenerowe nad stawami w ramach 

II Powiatowego Festiwalu Sztuki   

Kwiecień 2016 r. Stawy oleśnickie PCEiK  

37.  

IV Oleśnicka Noc z Przyrodą 13 maja 2016 r. Do ustalenia na spo-

tkaniu organizacyj-

nym nauczycieli Sieci 

Współpracy 

PCEiK/UWr  
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i Samokształcenia 

Nauczycieli Przed-

miotów Przyrodni-

czych 

38.  

Zajęcia edukacyjne:  

„Warsztat informacyjny biblioteki”; 

„Katalog elektroniczny w bibliotece”; 

„Funkcje i estetyka wystaw bibliotecznych na przykła-

dzie…”; 

„Rola mediów w świecie” 

Rok szkolny 

2015/2016 

 

PCEiK  PCEiK/Biblioteka 

Pedagogiczna 

 

39.  
Gala 2016 – podsumowanie powiatowych konkursów 

przedmiotowych 

Czerwiec 2016 r. MOKiS Oleśnica PCEiK  

 
*Konkurs skierowany jest również do uczniów szkół specjalnych. 

♦ Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  UWAGA !!!   W miesiącu listopadzie 2015 r. zapraszamy na warsztaty przygotowujące 

młodzież do konkursu „Znam i dbam o swój organizm”. Szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej PCEiK www.pceik.pl  

 

  

http://www.pceik.pl/
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    Załącznik nr 4 - Kalendarz konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych                                                                      

        

 

KALENDARZ 
POWIATOWYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH,  KONFERENCJI, SEMINARIÓW I PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

DLA  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
ORGANIZOWANYCH W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY 

 
 

L.p. 

 

 

N A Z W A   D Z I A Ł A N I A 

 

 

T E R M I N 

 

M I E J S C E  

finału/eliminacji 

powiatowych 

 

 

 

ORGANIZATOR/ 

WSPÓŁORGANI-

ZATOR 

 

UWAGI 

(miejsce/termin 

wręczenia na-

gród/adresaci) 

 

K O N K U R S Y   P R Z E D M I O T O W E 

 

1.  VIII Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego Listopad 2015 r. PCEiK PCEiK/II LO w Oleśnicy Gala 2016 

2.  II Konkurs Przyrodniczy „Ssaki Polski” Grudzień 2015 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

3.  
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Angloję-

zycznych 

Luty 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

4.  V Powiatowy Konkurs WOS   Luty 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

5.  
X Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego Luty 2016 r. PCEiK PCEiK/ 

II LO w Oleśnicy 

Gala 2016 

6.  IV Powiatowy Konkurs Historyczny  Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

7.  
VII Regionalny Konkurs Wiedzy o Krajach Nie-

mieckojęzycznych 

Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK/LO w Sycowie Gala 2016 

8.  

III Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej 23 i 24 marzec 2016 r. PCEiK PCEiK (Małgorzata Nowak 

– konsultant)/I LO w Ole-

śnicy (Katarzyna Wy-

żyn)/SWPS 

Gala 2016 

9.  XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

10.  
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Filmie Marzec 2016 r. PCEiK PCEiK/I LO w Oleśnicy 

(Agnieszka Tekień, Alek-

sander Radzyniak) 

Gala 2016 
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11.  
I Powiatowy Konkurs Biologiczno – Chemiczny 

„Znam i dbam o swój organizm”♦ 

Marzec 2016 r. PCEiK 

 

PCEiK/ 

II LO w Oleśnicy  

Gala 2016 

12.  II Powiatowy Konkurs „Ja i mój zawód” Kwiecień 2016 r. PCEiK PCEiK Gala 2016 

13.  VI Powiatowy Konkurs Rachunkowości Kwiecień 2016 r. ZSP Oleśnica PCEiK Gala 2016 

 

K O N K U R S Y   A R T Y S T Y C Z N E 
 

14.  
III Powiatowy Konkurs na Prezentację Multime-

dialną 

Wrzesień 2015 r. LO w Sycowie PCEiK/LO w Sycowie Nagrody wręczane  

w dniu konkursu 

15.  
XIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej 

i Żołnierskiej 

Listopad 2015 r. Sala widowiskowa 

MOKIS Oleśnica 

PCEiK j.w. 

16.  
Jesienny Powiatowy Konkurs Plastyczny  

„Barwami Jesieni malowane …” 

Listopad 2015 r. PCEiK 

 

PCEiK j.w. 

17.  
XIX Turniej Słowa Literatury Patriotycznej 

i Religijnej  – eliminacje powiatowe 

Listopad 2015 r. DK „Korelat” 

w SM „Zacisze” 

PCEiK j.w. 

18.  
IX Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Niemiecko-

języcznej 

Grudzień 2015 r. LO w Sycowie PCEiK/LO w Sycowie j.w. 

19.  
I Powiatowy Konkurs Poetycki w kategorii wiersz  

p. h. „Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie…” 

Grudzień 2015 r. 

 

PCEiK PCEiK /Biblioteka  

Pedagogiczna  

j.w. 

20.  Powiatowy Konkurs Plastyczny „Gwiazdy” * Grudzień 2015 r. PCEiK PCEiK j.w. 

21.  
III Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej Styczeń 2016 r. PCEiK PCEiK/Gimnazjum Gminy 

Oleśnica 

j.w. 

22.  VII Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Luty 2016 r. PCEiK PCEiK/II LO w Oleśnicy j.w. 

23.  
XI Powiatowy Przegląd Grup Teatralnych - elimina-

cje do F-ART 

Marzec 2016 r. Centrum Kultury im. 

Anny Sojko 

w Dobroszycach 

PCEiK j.w. 

24.  
XVIII Turniej Tańca o Puchar Starosty Oleśnickie-

go 

Kwiecień 2016 r. Hala sportowa 

MOKIS Oleśnica 

PCEiK j.w. 

 

K O N F E R E N C J E,   S E M I N A R I A   I   P R O J E K T Y   E D U K A C Y J N E 

25.  

Konferencja otwarcia 

 

22 września 2015 r. Sala gimnastyczna  

II LO/PCEiK 

PCEiK Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, 

pedagodzy 

26.  

Konferencja „Nauka przyjazna mózgowi” 

 

Październik 2015 r. PCEiK PCEiK/ZPPP/SWPS Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele pedagodzy, 

psycholodzy, uczniowie 
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27.  
VII Ogólnopolski Tydzień Kariery Październik 2015 r. Zamek Książąt  

Oleśnickich 

PCEiK/PUP/ZPPP/ 

MCK OHP i CKiW OHP 

 

28.  

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w sieci” 

 

Luty 2016 r. MOKiS Oleśnica PCEiK/Fundacja Dzieci 

Niczyje 

Adresaci: dyrektorzy 

placówek oświatowych, 

nauczyciele, pedagodzy, 

psycholodzy, wychowaw-

cy i rodzice 

29.  
Powiatowy Salon Edukacyjny (wykłady dla matu-

rzystów, targi edukacyjne) 

Marzec 2016 r. Hala sportowa  

MOKiS Oleśnica 

PCEiK/Wydział Kultury 

Oświaty i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Oleśnicy 

 

30.  

Cykl seminariów „Psychologia dla nauczycieli” 

1. „Zrozumieć dziecko”. Podstawy psychologii 

rozwojowej  (fazy rozwojowe, kryzysy roz-

wojowe) 

2. „Rodzinny kontekst trudności szkolnych”. 

Założenia systemowej terapii rodzinnej. 

3. „Kiedy dusza boli”. Poznawczo-

behawioralne rozumienie depresji u dzieci 

i młodzieży. 

4. „Za szklaną szybą – zaburzenia ze spektrum 

autyzmu. 

5. „Strach ma wielkie oczy” – zaburzenia lę-

kowe dzieci. 

6. „Okropne dzieciaki” – nadpobudliwość 

psychoruchowa i ADHD 

Marzec –  

maj 2016 r. 

PCEiK PCEiK/ZPPP w Oleśnicy Adresaci: nauczyciele, 

pedagodzy szkolni 

31.  

IV Oleśnicka Noc z Przyrodą 

 

15 kwietnia 2016 r. Do ustalenia na spo-

tkaniu organizacyj-

nym nauczycieli 

Sieci Współpracy 

i Samokształcenia 

Nauczycieli Przed-

miotów Przyrodni-

czych 

PCEiK/UWr  

32.  
Weekend z psychologią – wykłady i warsztaty dla 

młodzieży 

 

Kwiecień 2016 r. 

Sobota   9.30-12.30 

14.00-17.00 

PCEiK/II LO 

w Oleśnicy 

PCEiK/ZPPP/ II LO 

w Oleśnicy 

Adresaci: nauczyciele, 

pedagodzy, psycholodzy, 

uczniowie 

33.  
Działania plenerowe nad stawami w ramach 

II Powiatowego Festiwalu Sztuki   

Kwiecień 2016 r. Stawy oleśnickie PCEiK  

34.  
Nocne działania artystyczne w Galerii 56 w ramach 

II Powiatowego Festiwalu Sztuki   

Maj 2016 r. Galeria 56 PCEiK  
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35.  

Zajęcia edukacyjne: 

„Źródła informacji w bibliotece naukowej na przy-

kładzie biblioteki pedagogicznej”; 

„Redagowanie bibliografii załącznikowej 

i przypisów”; 

„Wyszukiwanie informacji w bazach biblioteki – 

wyszukiwarka Primo” 

Rok szkolny 

2015/2016 

 

PCEiK PCEiK /Biblioteka  

Pedagogiczna 

 

36.  

Spotkania: 

*Przeciwdziałanie przemocy – spotkanie z Barbarą 

Rosiek, autorką książek o uzależnieniach;  

* Spotkanie autorskie z …. 

II semestr 2015/2016 PCEiK PCEiK /Biblioteka  

Pedagogiczna 

 

37.  
Gala 2016 – podsumowanie powiatowych konkursów 

przedmiotowych  

Czerwiec 2016 r. MOKiS Oleśnica PCEiK  

 

*Konkurs skierowany jest również do uczniów szkół specjalnych. 

♦ Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  UWAGA !!!   W miesiącu listopadzie 2015 r. zapraszamy na warsztaty przygotowujące 

młodzież do konkursu „Znam i dbam o swój organizm”. Szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej PCEiK www.pceik.pl  

 

 

http://www.pceik.pl/

