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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 2016/2017 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 edukacyjna Centrum ma formę otwartą i będzie modyfikowana w zależności od zapo-

trzebowania. Obejmuje kursy, warsztaty, konferencje i inne szkolenia doskonalące warsztat 

pracy, wzbogacające umiejętności i aktualną Państwa wiedzę. Dodatkowo prezentujemy Pro-

gram Wspomagania Rozwoju Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych Powiatu Oleśnickiego 

na rok szkolny 2016/2017.  

 
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 kwalifikacji 

zawodowych. 

 

 

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 

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
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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.  
Maria Susidko 

 

konsultant Zarządzanie placów-
ką oświatową  

pierwszy wtorek mie-
siąca:  

16.30 – 17.30 
msusidko@pceik.pl 
 

2.   
Mirosława Berezowska 

konsultant Edukacja poloni-
styczna 

 

 

pierwszy poniedziałek 
miesiąca:                         

14.00 – 15.00 

mberezowska@pceik.pl   
 

3.  
Małgorzata Kozłowska 

konsultant Edukacja regionalna 
i patriotyczna 

pierwsza środa  
miesiąca:                         
16.00 – 17.00 

mkozlowska@pceik.pl 
 

4.  
Aleksandra Tunikowska 

konsultant Praca z uczniami              
o specjalnych 
potrzebach 

edukacyjnych.  
 

drugi wtorek miesiąca: 
15.00 – 16.00 
atunikowska@pceik.pl 

5. Małgorzata Kinstler 
 

konsultant Awans zawodowy drugi wtorek miesiąca: 
15.00 – 16.00 

mkinstler@pceik.pl  
 

6.   
Ryszarda Wiśniewska - 
Paluch 

konsultant Psychoedukacja                  
i profilaktyka. 
Wspieranie 
uzdolnień. 
 

pierwszy wtorek  mie-
siąca:                       
16.00 – 17.00 
rpaluch@pceik.pl 
 

7.  
dr Elżbieta Kalinowska 

konsultant Edukacja wspierają-
ca nauczanie mate-
matyki 

druga środa miesiąca:                       
15.30 – 16.30 
ekalinowska@pceik.pl 
 

8.  

Ewa Piątkowska-Mider 

konsultant Edukacja 

języka niemieckiego 

trzecia środa miesiąca: 

14.30 – 15.30 
emider@pceik.pl  

 

9.  
Marta Richter-Lesicka 

konsultant Edukacja 
języka angielskiego 
 

druga środa miesiąca: 
15.00 – 16.00 
mrichter@pceik.pl 

 

10.  
Justyna Wójcik 

konsultant Wychowanie 
przedszkolne               
i edukacja 
wczesnoszkolna 

 

trzeci poniedziałek  
miesiąca: 
16.00-17.00 
jwojcik@pceik.pl 

  

 

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.  Anna Kocik 
 

doradca 
metodyczny 

 

szkolnictwo 
zawodowe 

 

każda środa miesiąca: 
15.00 – 16.00 

akocik@pceik.pl 

2. Wioletta  
Leśniowska 

doradca 
zawodowy 

 

 
 
 

każdy wtorek miesiąca: 
13.00 – 17.00 

wlesniowska@pceik.pl 

 

mailto:msusidko@pceik.pl
mailto:mberezowska@pceik.pl
mailto:mkozlowska@pceik.pl
mailto:atunikowska@pceik.pl
mailto:mkinstler@pceik.pl
mailto:ryszardapaluch@interia.pl
mailto:elakalin@wp.pl
mailto:emider@pceik.pl
mailto:mrichter@pceik.pl
mailto:jwojcik@pceik.pl
mailto:akocik@pceik.pl
mailto:wlesniowska@pceik.pl
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2. Program Wspomagania Rozwoju Szkół, Przedszkoli i Placówek 

Oświatowych Powiatu Oleśnickiego na rok szkolny 2016/2017.  

 
Celem programu jest wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola i placówki oświatowej jako 

organizacji uczącej się. 

 

Założenia programu:  

 

 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.  

 
Etapy realizacji programu: 

 

1. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola/placówki. 

2. Opracowanie i realizacja rocznego programu wspomagania w zdiagnozowanym obsza-

rze. 

3. Monitoring działań i podsumowanie realizacji rocznego programu Wspomagania. 

 
Zasady i formy realizacji programu: 

 

1. Czas trwania programu wspomagania obejmuje jeden rok szkolny lub jeden semestr                 

z możliwością przedłużenia. 

2. Realizatorami programu są pracownicy merytoryczni PCEiK w Oleśnicy tj. doradcy me-

todyczni, konsultanci, nauczyciele bibliotekarze i eksperci zewnętrzni (trenerzy, eduka-

torzy, couchowie, szkoleniowcy, specjaliści z wybranych dziedzin, wykładowcy uczelni 

wyższych, terapeuci, mediatorzy). 

3. Formami wsparcia są: konferencje, warsztaty szkoleniowe, szkolenia rad pedagogicz-

nych, kursy doskonalące, szkolenia wyjazdowe, laboratoria, seminaria, wykłady, super-

wizje, treningi interpersonalne, ćwiczenia praktyczne.  

4. Możliwe jest wsparcie szkół/przedszkoli/placówek oświatowych w każdym obszarze wy-

nikającym z rzeczywistych potrzeb. 

5. Programy podlegają ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów                   

i osiągniętych rezultatów oraz kończą się wyznaczeniem kierunku dalszych działań. 

6. Koszt udziału w programie ustalany jest indywidulanie dla każdej placówki w zależności 

od jej wielkości i zakresu podejmowanych działań.  

 

Korzyści z realizacji programu 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. 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

10 | S t r o n a  

6. Rezultaty dostępne dla całej grupy uczestników. 

7. Efektywność zespołowego doskonalenia. 

 

 

Procedura wspomagania 

 

1. Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do wspomagania. 

2. Uzgodnienie kosztów, zakresu i sposobów wsparcia szkoły/przedszkola/placówki. 

3. Podpisanie umowy na realizację w/w program. 

4. Przeprowadzenie z radą pedagogiczną diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, wybór obszarów do rozwoju. 

5. Powołanie zespołu zadaniowego, planowanie zmian, opracowanie harmonogramu 

działań. 

6. Opracowanie RPW szkoły odpowiadającego potrzebom szkoły. 

7. Realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań. 

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

 

Obszary wspomagania rekomendowane przez PCEiK 

 

I cykl szkoleniowy: 

BEZPIECZNA SZKOŁA 

 

 

GRONO PEDAGOGICZNE 

 

 

1. Agresja dzieci i młodzieży – sposoby radzenia sobie w zespole 

klasowym 

 

2. Konflikt w zespole klasowym – konstruktywne sposoby roz-

wiązywania konfliktów 

 

3. Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania 

 

udział radcy 

prawnego 

4. Dialog motywujący jako jedno z narzędzi w pracy młodzieżą 

 

 

5. Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży 

 

udział psychologa 

6. Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy z młodzie-

żą  

 

 

7. Świadomość i pomoc prawna dla nauczycieli i uczniów 

 

udział radcy 

prawnego 

 

II cykl szkoleniowy: 

 

KOMPETENCJE COACHINGOWE NAUCZYCIELI W BUDOWANIU RELACJI Z UCZNIEM 

 
 

GRONO PEDAGOGICZNE 

1. System reprezentacji w procesie uczenia 

 

2. Jak (nie) oceniać ucznia i budować informację zwrotną 

 

3. Słuchanie na wielu poziomach 

 

4. Otwieranie ucznia przez zadawanie pyta 

 

5. Wspieranie w rozwoju – sponsoring i motywowanie 
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6. Wyznaczanie celów w pracy z uczniem 

 

7. Mowa ciała 

 

8. Zarządzanie przestrzenią 

 

 

III cykl szkoleniowy: 

 

KOMPETENCJE BIZNESOWE NAUCZYCIELI – ZARZĄDZANIE SOBĄ 

 
 

GRONO PEDAGOGICZNE 

1. Kreowanie wizerunku 

 

2. Zarządzanie czasem 

 

3. Zarządzanie stresem 

 

4. Zarządzanie miejscem pracy 

 

5. Zarządzanie sobą poprzez wyznaczanie celów; automotywacja 

 

6. Zarządzanie zespołem klasowym 

 

7. Zarządzane konfliktem w klasie 

 

 
Obszary wspomagania rekomendowane przez ORE 

 

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. 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

12 | S t r o n a  

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. 

 

 

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 2016 r. do maja 2017 r. 
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W roku szkolnym 2016/2017 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, 
zamieszczanie materiałów                      

na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

 

dyrektorzy              

i wicedyrektorzy 
szkół                    
oraz placówek 
oświatowych 

 X 2016 r. 

–V 2017 r. 

koordynator 

sieci 
Maria Susidko 

2. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli Bi-
bliotekarzy 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów           

na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
bibliotekarze 

   X 2016 r. 
– V 2017 r. 

koordynator 
sieci 
Jadwiga  
Maszorek 

3. Sieć Współpracy                          
i Samokształcenia 

Nauczycieli 

Przedmiotów 
Humanistycznych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 

szkolenia, zajęcia otwarte, 

wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
przedmiotów 

humanistycz-

nych 

  X 2016 r. 
– V 2017 r. 

koordynator 
sieci 

Mirosława 

Berezowska 

4. Sieć Współpracy                 
i Samokształcenia 
Nauczycieli ds. 
Edukacji Regio-
nalnej                              
i Patriotycznej 
 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

 

nauczyciele 
przedmiotów 
humanistycz-
nych, przyrod-
niczych 

  X 2016 r. 
– V 2017 r. 

koordynator 
sieci 
Małgorzata 
Kozłowska 

5. Sieć Współpracy                  

i Samokształcenia 
Nauczycieli Wy-
chowania Przed-

szkolnego i Edu-
kacji Wczesnosz-
kolnej 

spotkanie organizacyjne                 

i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 

zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

nauczyciele 

wychowania 
przedszkolnego 
i edukacji wcze-

snoszkolnej 

  X 2016 r. 

– V 2017 r. 

koordynator 

sieci 
Justyna    
Wójcik 

6. Sieć Współpracy                          
i Samokształcenia 
Nauczycieli Wy-

chowawców 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 

wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

wychowawcy    X 2016 r. 
– V 2017 r. 

koordynator 
sieci 
Ryszarda  

Wiśniewska-
Paluch 

7. Sieć Współpracy                          

i Samokształcenia 
Nauczycieli Tera-
peutów 

spotkanie organizacyjne                 

i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów                       
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

nauczyciele 

posiadający 
kwalifikacje 
z zakresu tera-
pii pedagogicz-
nej lub oligofre-
nopedagogiki 

X 2016 r. –  

V 2017 r. 

koordynator 

sieci 
Aleksandra 
Tunikowska 

8. Sieć Współpracy              
i Samokształcenia 
Nauczycieli ds. 
Edukacji Wspie-

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

nauczyciele 
matematyki, 
edukacji wcze-
snoszkolnej 

  X 2016 r. 
– V 2017 r. 

koordynator 
sieci 
Elżbieta            
Kalinowska 
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rającej Nauczanie  
Matematyki 

 

zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 
 

9. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Przedmiotów 

Artystycznych 

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

zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
plastyki, techni-
ki, wychowania 
przedszkolnego, 

edukacji wcze-
snoszkolnej  

   X 2016 r. 
– V 2017 r. 

koordynator 
sieci 
Marzenna 
Śliwka 

10. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 

Nauczycieli 
Przedmiotów 

Zawodowych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 

szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 

zamieszczanie materiałów           
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
przedmiotów 

zawodowych, 
głównie ekono-

micznych 

   X 2016 r. 
–V 2017 r. 

koordynator 
sieci 

Anna Kocik 
 

 

11. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli Języ-
ków Obcych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów           
na platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
języków obcych 
(głównie 
j. angielskiego                
i niemieckiego) 

   X 2016 r. 
– V 2017 r. 

koordynator 
sieci 
Marta Richter-
Lesicka 
 

 

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 

otrzymają 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 2016 r.                       

lub do wyczerpania miejsc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pceik.pl/
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4. E-learning w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Platforma e-learningowa 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.  

 

 

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. 

 

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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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 

 

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 przy współpracy z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, przedstawicielami wyższych uczelni, fundacji i świata 

biznesu. 

 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/
mailto:wlesniowska@pceik.pl
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W roku szkolnym 2016/2017 organizowany będzie I Powiatowy Salon Edukacyjny. 

 

Adresaci: nauczyciele i uczniowie/maturzyści szkół ponadgimnazjalnych. 

Termin i miejsce: marzec 2017 r. Hala Sportowa ATOL. 

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

 

W programie:  

1. Wykłady dla maturzystów – Prelegenci z OKE. 

2. Konferencja dla nauczycieli matematyki – 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. 

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. 
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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 do PCEiK lub telefonicznie (071 314 01 72). 

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 wyłącznie 

w formie pisemnej (np. e-mail) 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, 

miejsca szkolenia, uposażenia trenera). 

 

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 

najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłosze-

nie się na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50% kosztów 
szkolenia na podstawie wystawionej faktury. 

 
Wyrażam / nie wyrażam*(pole obowiązkowe - niepotrzebne skreślić) zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarza-
ne przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 56, 56 -400 Oleśnica zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonale-
nia 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. 
 
 
(Podpis można złożyć na miejscu w dniu szkolenia) 
                         _______________________ 
                                                                                                                  czytelny podpis uczestnika formy ² 
 
         

    
Koszty szkolenia ponosi szkoła  |__|  uczestnik |__|  ³.  
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 

²w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej podpis nie jest wymagany 
³proszę 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  

 

                Wprowadzenie 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2016/2017: 

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzie-

ży.  

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.  

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez anga-

żowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy. 

 

Poniżej zamieszczamy wykaz form doskonalenia obejmujących zagadnienia nawiązu-

jące do realizowanej w roku szkolnym 2016/2017 polityki oświatowej państwa: 

 

L.p. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświa-

towej państwa 

Symbole szkoleń 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.  

 

W26, W35, W36, W40, 

W43, W46, W52 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży 

w szkołach i placówkach. 

 

W42, W44, W53, W54, 

W55, W56, W57, W58, 

W59, W60, W61, W62, 

W63, W64, W65 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.  

 

 

K01, W33, W39, W80, W83, 

W84, W85, W86, W87, 

W90, W91, W92, W94, 

W96, W97, W98, W101 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców 

w proces dostosowania kształcenia zawodowego do po-

trzeb rynku pracy. 

 

W70,W71, K08 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

24 | S t r o n a  

OGÓLNY WYKAZ FORM DOSKONALENIA 2016/2017 

 

Symbol 

  

Temat szkolenia Nr strony 

 

KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE 

 

K01 Konferencja otwarcia: 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Powiecie Ole-

śnickim 

31 

K02 Planowanie rozwoju własnego i pracowników - seminarium 31 

K03 Awans zawodowy - seminarium 31 

K04 W obronie języka ojczystego – projekt naprawczy znijaczo-
nej polszczyzny - seminarium 

31 

K05 Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. Od pomysłu do 
ewaluacji - seminarium 

31 

K06 Czy pracując w Oświacie jesteśmy oświeceni? - seminarium 31 

K07 Profil nauczyciela XXI wieku- seminarium 31 

K08 Działalność produkcyjna w regionie 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponad-

gimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dosto-

sowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  

– wizyta studyjna 

 

115 

 

KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY 

 

W01 Zarządzanie czasem dyrektora – menedżera 32 

W02 Autorytet szefa 33 

W03 Podstawa programowa w pracy nauczyciela i dyrektora 
szkoły 

34 

W04 Coaching jako metoda rozwoju i motywowania pracowni-
ków 

35 

W05 Teoretyczne i praktyczne aspekty nadzoru pedagogicznego 36 

W06 Od przydziału zadań do rozliczenia, czyli kilka odsłon roz-
mów dyrektora z nauczycielem 

37 

W07 Kontrola zarządcza 38 

W08 Zarządzanie miejscem pracy 39 

W09 Nowe SIO – krok po kroku 41 

W10 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 
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W11 Organizacja pracy sekretariatu szkoły/przedszkola 43 

W12 Archiwum zakładowe czy składnica akt? 
Instrukcja kancelaryjna obowiązująca w placówce oświa-
towej. 

44 

W13 Nauczyciel mianowany jako autor własnego rozwoju w 
procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dy-
plomowanego! 

46 

W14 Nauczyciel kontraktowy jako autor własnego rozwoju w 
procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mia-

nowanego! 

47 

W15 Opiekun stażu tutorem nauczyciela ubiegającego się o 
awans zawodowy. 

48 

W16 Nauczyciel stażysta jako autor własnego rozwoju w proce-
sie awansu zawodowego! 

49 

W17 Dyrektor jako autor własnego rozwoju w procesie awansu 
zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego! 

50 

W18 Elementy oceniania kształtującego w praktyce 
 

52 

W19 Mierz wysoko – wykorzystanie wyników egzaminów ze-
wnętrznych oraz diagnoz do ewaluacji pracy szkoły 

53 

W20 Testy to nie wszystko – kształtowanie różnorodnych kom-
petencji i umiejętności uczniów a osiąganie wysokich wy-
ników 

54 

W21 W to mi graj! 56 

W22 Dobre maniery otwierają wiele drzwi 57 

W23 Rodzice i nauczyciele w przedszkolu - we współpracy 

i partnerstwie 
58 

W24 Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego metodą 
Ośrodków Zainteresowań 

59 

W25 Metoda małego projektu edukacyjnego w rozwoju kompe-
tencji społecznych u dzieci przedszkolnych 

60 

W26 Nauczanie czytania i pisania metodą sylabową  
- warsztaty pomocy dydaktycznych (część I i II) 

61 

W27 Rozwijanie percepcji słuchowej w przedszkolu, szkole 
i w pracy korekcyjno-kompensacyjnej 

62 

W28 Edukacja matematyczna w przedszkolu 63 

W29 Dojrzałość szkolna do uczenia się matematyki 64 

W30 Czynnościowe nauczanie matematyki - I etap edukacyjny 65 

W31 Metodyka nauczania smyka – kram pomysłów, czyli jak                                                 
z przygotowania dziecka do posługiwania się językiem 

obcym zrobić przygodę? Nie tylko dla malucha! Nauczyciel 
też musi mieć frajdę 

66 

W32 „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela- czyli 
jak nie stracić motywacji do pracy?” 

67 

W33 „Komunikacja, która zbliża - wydobywanie mocnych stron 

ucznia sposobem na efektywna pracę” 
68 

W34 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody 
aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego 

69 

W35 Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania 70 

W36 Przestrzeń literacka jako teren zabaw w systemie „Eduka-

cja przez ruch” Doroty Dziamskiej 
71 
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W37 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja 
przez ruch” D. Dziamskiej- tematyka wiosenna i wielka-

nocna 

72 

W38 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja 
przez ruch” D. Dziamskiej- tematyka bożonarodzeniowa 

73 

W39 Wychowanie do wartości. 
Jak przygotować uczniów do udziału w społeczeństwie 
otwartym? 

75 

W40 Jak wychować w szkole miłośnika książek? 76 

W41 Projekt edukacyjny –metodą integrowania wiedzy, umie-
jętności i postaw w edukacji humanistycznej 

77 

W42 Infografika – atrakcyjny sposób przedstawienia informacji 
 

78 

W43 Awaryjne recepty na nagłe zastępstwo – ciekawe pomysły 
na zajęcia 

79 

W44 Blog – wielozadaniowe narzędzie edukacyjne 80 

W45 Metody i techniki pracy aktywizujące ucznia 
 

82 

W46 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania 
 

83 

W47 Koło językowe, klub  filmowy, forum dyskusyjne, teatr ...  -  
jak zorganizować i prowadzić dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego 

84 

W48 W poszukiwaniu motywacji do nauki języka angielskiego 85 

W49 „Merry Christmas!”  Projekt  edukacyjny  na zajęciach ję-

zyka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym na przykładzie projektu o tematyce świą-
tecznej 

86 

W50 Jak opracować i wdrożyć innowację w zakresie nauczania 

języka obcego 
87 

W51 Tablica mutlimedialna i najnowsze multimedia na lekcji 
języka angielskiego 

88 

W52 Drama na lekcji języka angielskiego. Jak samodzielnie na-
pisać scenariusz i wprowadzić projekt teatralny 

89 

W53 Jak przygotować w "5 minut" karty pracy i ćwiczenia inte-

raktywne na tablicę? - praktyczne warsztaty przy kompu-
terach i tablicy 

91 

W54 Podstawy Microsoft Excel 94 

W55 Proste sposoby na przekazanie informacji w graficzny spo-
sób za pomocą infografiki 

 

95 

W56 Efektywne tworzenie prezentacji multimedialnych z wyko-
rzystaniem Prezi oraz Microsoft Sway 
 

96 

W57 Podstawy Microsoft Word 
 

97 

W58 Edukacja mobilna. Edukacja z wykorzystaniem technologii 

chmury obliczeniowej 
98 

W59 Wykorzystywanie tabletów z systemem Android podczas 

zajęć 
99 

W60 Webquest i jego zastosowanie w edukacji 100 

W61 Technologie w nowoczesnej edukacji 101 

W62 Media społecznościowe w edukacji 102 
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W63 Wideokonferencje i webinaria. Wideoblogi 103 

W64 Platformy e-learningowe 104 

W65 Nauka kodowania 105 

W66 Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskal-
kulia 

107 

W67 Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki 
– warsztaty pomocy dydaktycznych 

108 

W68 Muzyka i śpiew jako narzędzia umuzykalniające, terapeu-
tyczne i komunikacyjne w pracy z dziećmi. 

110 

W69 Wokół maski, kukły i pacynki, czyli różne twarze teatru 

 
111 

W70 Zmiany w prawie pracy 113 

W71 Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej. 114 

W72 „ Nie odkładaj na jutro, zadbaj o siebie dziś… czyli jak 
w pełni sił przetrwać kolejny rok? 

117 

W73 „Jestem trudny- przytul mnie holistycznie czyli od widelca 
do długopisu.” 

118 

W74 Storytelling na lekcjach języka angielskiego (część I i II) 120 

W75 Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń? 121 

W76 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody 

aktywnego nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego 
122 

W77 Jak (nie) oceniać ucznia i budować konstruktywną infor-
mację zwrotną? 

124 

W78 Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej 125 

W79 Otwieranie ucznia przez zadawanie pytań. 126 

W80 Motywowanie uczniów do zmiany zachowań 127 

W81 Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem 

zdolnym 
128 

W82 Mowa ciała 130 

W83 Atrakcyjne lekcje wychowawcze 132 

W84 Gry i zabawy przeciwko agresji 133 

W85 Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie 
szkolnej 

134 

W86 Sytuacje trudne – nauczyciel w roli negocjatora i mediato-
ra 

135 

W87 Rola i działanie nauczyciela w sytuacjach trudnych 136 

W88 Rodzice w szkole – płaszczyzny współuczestnictwa rodzi-

ców w jakościowym rozwoju oferty oraz realizowanych 
w szkole procesów edukacyjnych 

137 

W89 Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści 138 

W90 Internet - szansą czy zagrożeniem dla szkoły? 139 

http://www.rodn.pl/jak-pracowac-na-lekcji-aby-najaktywniejszy-byl-uczen-1


Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

28 | S t r o n a  

W91 Nauczyciel –wychowawca wobec trudnych zachowań 

uczniów w klasie 
140 

W92 Zdążyć przed agresją 141 

W93 Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami 142 

W94 Jawna i ukryta dyskryminacja wśród uczniów oraz w rela-
cjach nauczyciel- uczeń. Jej przejawy i zapobieganie. 

143 

W95 Jak efektywnie realizować swoje kompetencje społeczne 
w pracy nauczyciela i wychowawczej? 

144 

W96 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie  145 

W97 Agresja i przemoc w szkole – jak jej zapobiegać? 146 

W98 Mentor, coach czy ekspert?  Role  nauczyciela w rozwoju 

ucznia współczesnej szkoły 
148 

W99 Zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach szkol-
nych                      

149 

W100 Zespół wespół. Praca zespołów nauczycielskich i uczniow-
skich –zasady, role i komunikacja. 

150 

W101 Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 151 

W102 Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej per-
swazji w pracy nauczyciela 

152 

ZIMOWA/LETNIA 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/Letnia szkółka Nordic Walking 153 

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

154 

AW03 Warsztaty malarskie – współczesny świat martwej natury 155 

AW04 PILATES – a dbałość o kondycję fizyczną  156 

AW05 Atelierowa fotografia portretowa  157 

AW06 Letnia szkółka tenisa ziemnego 158 
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2. Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego na  rok szkolny 
2016/2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA  
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

NA  ROK SZKOLNY  
2016/2017 

 

 

 

 

2.1. Zarzadzanie placówką oświatową 

2.2. Administracja placówek oświatowych 

2.3. Awans zawodowy 

2.4. Diagnozowanie i ocenianie 

2.5. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

2.6. Edukacja humanistyczna 

2.7. Dydaktyka języków obcych 

2.8. Edukacja informatyczna 

2.9. Edukacja matematyczna 

2.10. Edukacja artystyczna i kulturalna 

2.11. Edukacja zawodowa 

2.12. Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne 

2.13. Metody i techniki pracy z uczniem 

2.14. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

2.15. Wychowanie i profilaktyka 

2.16. Inne 
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2.1. ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ 
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Symbol  K01 

Temat  

Konferencja inaugurująca rok szkolny 2016/2017 w Powiecie Oleśnic-
kim 

Wykład inauguracyjny: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 
 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

 

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

Cele 
Omówienie zmian w prawie oświatowym. 
Prezentacja oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury. 

Zagadnienia  

 

1. Zamiast wstępu, czyli dlaczego wartości są potrzebne?                                   
2. Czym są wartości i które chcemy uczynić przedmiotem edukacji i wy-

chowania? 
3. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw uczniów w kontekście 

specyfiki pokolenia Y i Z.                                         
4. Pomaganie w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości. 
5. Rola nauczyciela, - rola przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wycho-

waniu i kształtowaniu postaw.                                                                
6. Trzy aspekty kształtowania postaw – myśl, uczucie i zachowanie.                

7. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw zaczyna się w głowie, 
czyli o wpływie myślenia na działanie.                           

8. Współpraca szkoły z rodzicami – niezbędny warunek efektywności po-
dejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych. 

Forma  Konferencja 

Termin orientacyjny 08.09.2016 r. godz. 14.00 

Liczba godzin 120 min. 

Kierownik merytoryczny Grażyna Dłubakowska 

Prowadzący 

Grażyna Dłubakowska, Małgorzata Kozłowska 

Wykład – Iwona Haba 

Odpłatność Forma bezpłatna  
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Symbol  W01 

Temat  Zarządzanie czasem dyrektora – menedżera 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych 

Cele Efektywne zarządzanie czasem 

Zagadnienia  

 

Kto kradnie czas dyrektora? 
Z których czynności dyrektor powinien zrezygnować? 
Kiedy i co delegować? 
Wyznaczanie priorytetów w pracy. 

Zasada 80/20 
„Na czyim ramieniu siedzi małpa?” - narzędzie 

Forma  Warsztat z elementami wykładu i sesji coachingowej  

Termin orientacyjny Wrzesień 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący 

Joanna Gromolak – absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocłwiu, 
kierunek ZARZĄDZANIE ze specjalnością International Business and Trade; 

studia podyplomowe COACHING W BIZNESIE (z wyróżnieniem); certyfikowany 
TRENER (tytuł Master Trainer – Mistrzowski Kurs Trenerski); certyfikowany 

COACH (międzynarodowa akredytacja ICI) 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna    
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Symbol  W02 

Temat  Autorytet szefa 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych 

Cele 
Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych jako narzędzia wywierana wpły-

wu. 

Zagadnienia  

 

Autorytet i wpływ społeczny. 
Jak można budować autorytet podczas rozmowy? 
Komunikacja z perspektywy ról zadaniowych, a receptywne i ekspresywne 
wywieranie wpływu.  

Wizerunek nadawcy a metody wpływu społecznego. 
Identyfikacja odpowiedzialności za słowo, jego przekaz i zaniechanie - konse-
kwencje. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Wrzesień 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący 

Iwona Haba – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                      

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-
nerów “Sieć” przy PTP. 

Odpłatność Forma płatna    
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Symbol  W03 

Temat  Podstawa programowa w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły 

Adresaci Dyrektorzy szkół z powiatu oleśnickiego 

Cele 
Podkreślenie rangi podstawy programowej ustalonej przez Państwo, jako źró-
dła programowania i realizowania działań pedagogicznych nauczycieli oraz ich 
monitorowania 

Zagadnienia  

 

1. Formalne a faktyczne znaczenie podstawy programowej w polskiej edukacji. 
2.  Struktura podstawy programowej. 
3. Prawne aspekty pracy nauczyciela/dyrektora szkoły związane z podstawą 
programową. 

4. Podstawa programowa a program nauczania. 
5. Co to znaczy, że podstawa programowa/program zostały zrealizowane? 
6. Program nauczania a rozkład materiału/plan wynikowy. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący 
Danuta Leśniewska -  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, 

wieloletni wizytator KO we Wrocławiu, były wicekurator oświaty 

Odpłatność Forma bezpłatna 
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Symbol  W04 

Temat  Coaching jako metoda rozwoju oraz motywowania pracowników 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy  

Cele 
Wykorzystywanie coachingowej techniki prowadzenia rozmowy z pracownikami 

dla budowania efektywnych zespołów pracowniczych. 

Zagadnienia  

 

Co to jest coaching – proces coaching.  
Okoliczności zastosowania coachingu przez dyrektorów. 
Etapy przeprowadzenia coachingu w szkołach. 
Różne obszary zastosowania coachingu w szkole (np. relacji: opiekun - 

stażysta, dyrektor – nauczyciel, nauczyciel – uczeń, itp.). 
Symulacje rozmów coachingowych. 
  

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący 

Iwona Haba – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                    
i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 
 

Odpłatność Forma płatna    
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Symbol  W05 

Temat  Teoretyczne i praktyczne aspekty nadzoru pedagogicznego 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych 

Cele 
Zapoznanie z prawnymi, teoretycznymi aspektami sprawowania nadzoru peda-
gogicznego, zapoznanie z praktyką sprawowania nadzoru pedagogicznego 

Zagadnienia  

 

Prawo w oświacie, procedury tworzenia nadzoru, nadzór dyrektora placówki 
oświatowej  

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny Październik 2016 r. lub po zebraniu grupy – informacje u kierownika formy 

Liczba godzin 20 godz. 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący Grzegorz Społowicz – Starszy Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna  
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Symbol  W06 

Temat  
Od przydziału zadań do rozliczenia, czyli kilka odsłon rozmów dyrekto-
ra z nauczycielem 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy 

Cele 
Doskonalenie umiejętności w zakresie delegowania i egzekwowania powierzo-
nych zadań. 

 

Zagadnienia  

 

Reguły dyrektora – zasady współpracy w organizacji. 

Reguły dyrektora, a cele organizacji, zespołowe i jednostkowe. 
Kiedy zespół pracowniczy sprawnie pracuje 

 – wdrażanie pracowników do pracy, zasad, zadań. 
Wydawanie poleceń służbowych. 
Rozmowa o zadaniu – delegowanie zadań. Zasady i uwarunkowania 
efektywności. 
Bieżąca informacja zwrotna.  

Kontrola, czyli rozmowa o wynikach. 
Rozmowa krytykująca i pochwała (jako narzędzie utrzymywania standardów 
pracy oraz motywowania). 
Rozmowa dyscyplinująca.  
Jak przekazywać trudne decyzje. Zwolnienie pracownika – rozmowa. 
 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący 

Iwona Haba – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                      
i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-
nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna    
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Symbol  W07 

Temat  Kontrola zarządcza 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

Cele 
Zapoznanie uczestników z zasadami i sposobem prowadzenia kontroli zarząd-

czej w jednostce oświatowej 

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  Warsztaty 

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący Roman Lorens 

Odpłatność Forma płatna  
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Symbol  W08 

Temat  Zarządzanie miejscem pracy 

Adresaci Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych 

Cele 
Organizacja miejsca pracy w taki sposób, aby sprzyjała jak największej sku-
teczności. 
 

Zagadnienia  

 

Organizacja miejsca i warsztatu pracy. 
Ergonomia w miejscu pracy. 
System reprezentacji a miejsce pracy. 

Metoda Toyoty – ciągłe ulepszanie. 
Jak powinna wyglądać sala lekcyjna. 
Aranżacja miejsca wypoczynku. 
 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Grudzień 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Maria Susidko 

Prowadzący 

Joanna Gromolak – absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocłwiu, 
kierunek ZARZĄDZANIE ze specjalnością International Business and Trade; 
studia podyplomowe COACHING W BIZNESIE (z wyróżnieniem); certyfikowany 

TRENER (tytuł Master Trainer – Mistrzowski Kurs Trenerski); certyfikowany 
COACH (międzynarodowa akredytacja ICI). 

Odpłatność Forma płatna    
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2.2. ADMINISTRACJA PLACÓWEK 

 OŚWIATOWYCH 
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Symbol  W09 

Temat  Nowe SIO – krok po kroku 

Adresaci Pracownicy księgowości, kadr, sekretariatów szkół/placówek oświatowych 

Cele 

Celem naszego szkolenia będzie zapoznanie Państwa z elementami nowej 
struktury systemu informacji oświatowej, zakresem gromadzonych danych, 
sposobem przekazywania danych do bazy SIO,  ich przechowywania i udostęp-
niania oraz funkcjonowaniem systemu informacji oświatowej w okresie przej-
ściowym, rozporządzeniami wykonawczymi oraz projektami  rozporządzeń wy-
konawczych. 

Zagadnienia  

Zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej. 

Nowa struktura systemu informacji oświatowej – baza danych SIO oraz lokalne 
bazy SIO, elementy baz danych SIO. 

Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO. 

Najczęstsze problemy występujące na obecnym etapie wdrażania nowego SIO - 

które z nich możemy rozwiązać sami, a które na obecnym etapie wdrażania 
wynikają z ograniczeń technicznych działania Systemu Centralnego? 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W10 

Temat  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Adresaci Pracownicy księgowości i kadr szkół/placówek oświatowych 

Cele 
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami tworzenia i rozliczania zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych. 

Zagadnienia  
Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.                            
Zasady finansowania, obliczanie liczby zatrudnionych, przyznawanie świadczeń 
i dysponowanie funduszem. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W11 

Temat  Organizacja pracy sekretariatu szkoły/przedszkola 

Adresaci Sekretarz, sekretarka jednostki oświatowej, inni pracownicy administracji 

Cele 
Rola i znaczenie sekretariatu w strukturze organizacyjnej szkoły (czynności 
sekretariatu, warunki sprawnego działania sekretariatu, kwalifikacje sekretar-
ki). 

Zagadnienia  

Zadania sekretariatu w ułatwieniu pracy dyrektora. Organizacja pracy biurowej 
– przyjmowanie i załatwianie spraw, rejestracja dokumentów, obieg dokumen-

tów, zbieranie i gromadzenie dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 
Korespondencja biurowa – sporządzanie i przygotowanie pism zewnętrznych 
i wewnętrznych. Sprawy uczniowskie w tym obowiązek szkolny i jego kontrola. 
Wydawanie decyzji administracyjnych, pisanie uchwał, zarządzeń. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Grudzień 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Magdalena Herczuch  

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma bezpłatna 
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Symbol  W12 

Temat  
Archiwum zakładowe czy składnica akt? 

Instrukcja kancelaryjna obowiązująca w placówce oświatowej. 

Adresaci Sekretarz, sekretarka jednostki oświatowej, inni pracownicy administracji 

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 przychodzące 

Elementy pisma – rejestracja dziennikowa i bezdziennikowa. Wydawanie decy-
zji administracyjnych, pisanie uchwał, zarządzeń. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Magdalena Herczuch 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna 
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2.3.   AWANS ZAWODOWY 

 

 

 

 

 

Konsultant PCEiK:  Małgorzata Kinstler 

 

Terminy dyżurów: 

 
Każdy drugi wtorek miesiąca: 

 

11.10.16 ; 08.11.16; 13.12.16; 

10.01.17;14.02.17;14.03.17; 

11.04.17;09.05.17;13.06.17 

 

- godz.15.00-16.00 
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Symbol  W13 

Temat  
Nauczyciel mianowany jako autor własnego rozwoju w procesie awan-
su zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego! 

Adresaci Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Cele 
Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji stażu 

w procesie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Zagadnienia  

Awans zawodowy w prawie oświatowym. 

Analiza dokumentacji z przebiegu stażu. 

Praca komisji kwalifikacyjnej. 

Jak podsumować okres stażu i z sukcesem go zakończyć. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 11 października 2016 r. godz. 16.00 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Małgorzata Kinstler -  edukator, wieloletni doradca metodyczny,  ekspert 
MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W14 

Temat  
Nauczyciel kontraktowy jako autor własnego rozwoju w procesie 
awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego! 

Adresaci Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Cele 
Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji stażu 

w procesie awansu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zagadnienia  

Interpretacja wymagań i wszelkich zapisów w prawie oświatowym. 

Przykładowe dokumentowanie aktywności nauczyciela w okresie stażu. 

Sztuka profesjonalnej prezentacji.  

Praca komisji egzaminacyjnej. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 8 listopada 2016 r. godz. 16.00 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Małgorzata Kinstler -  edukator, wieloletni doradca metodyczny,  ekspert 
MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W15 

Temat  
Opiekun stażu tutorem nauczyciela ubiegającego się o awans  

zawodowy. 

Adresaci Nauczyciele – opiekunowie stażu. 

Cele 
Pomoc nauczycielom, którzy pełnią rolę opiekuna stażu by czas współpracy 

z nauczycielem stażystą był korzystny także dla nich. 

Zagadnienia  

Aktualne prawo dotyczące awansu. 

Planowanie pracy i współpracy. 

Arkusz dokumentujący obserwację zajęć. 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 13 grudnia 2016 r. godz. 16.00 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Małgorzata Kinstler -  edukator, wieloletni doradca metodyczny,  ekspert 
MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W16 

Temat  
Nauczyciel stażysta jako autor własnego rozwoju w procesie awansu 
zawodowego! 

Adresaci Nauczyciele stażyści, rozpoczynający pracę w placówkach powiatu oleśnickiego. 

Cele 
Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji stażu 

w procesie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. 

Zagadnienia  

Poradnik nauczyciela stażysty z: 

- interpretacją wymagań i wszelkich zapisów w prawie oświatowym; 

- przykładowym dokumentowaniem aktywności nauczyciela w okresie stażu; 

- podpowiedzią jak podsumować okres stażu i z sukcesem go zakończyć. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 10 stycznia 2017 r. godz. 16.00 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Małgorzata Kinstler -  edukator, wieloletni doradca metodyczny,  ekspert 
MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

50 | S t r o n a  

 

Symbol  W17 

Temat  
Dyrektor jako autor własnego rozwoju w procesie awansu zawodowe-
go na stopień nauczyciela dyplomowanego! 

Adresaci Dyrektorzy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Cele 
Pomoc dyrektorom w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji stażu 

w procesie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Zagadnienia  

Awans zawodowy w prawie oświatowym. 

Analiza dokumentacji z przebiegu stażu. 

Praca komisji kwalifikacyjnej. 

Jak podsumować okres stażu i z sukcesem go zakończyć. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 14 lutego 2017 r. godz. 16.00 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Małgorzata Kinstler -  edukator, wieloletni doradca metodyczny,  ekspert 
MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.4. DIAGNOZOWANIE I OCENIANIE 
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Symbol  W18 

Temat  Elementy oceniania kształtującego w praktyce 

Adresaci Nauczyciele szkół podstawowych  

Cele 
Uzyskanie wiedzy na temat kryteriów oceniania kształtującego – NACOBEZU.  
Zastosowanie elementów oceniania kształtującego na lekcji.  
 

Zagadnienia  

 

Ocenianie kształtujące a podstawa programowa. 
Elementy oceniania kształtującego w teorii. 
Elementy oceniania kształtującego w praktyce – na matematyce. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

Prowadzący 
Ekspert - Bronisława Korpecka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Brze-
ziej Łące, nauczyciel matematyki i informatyki 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W19 

Temat  Mierz wysoko – wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych 
oraz diagnoz do ewaluacji pracy szkoły 

Adresaci Nauczyciele szkół trzech etapów edukacyjnych  

Cele 
Określanie przesłanek do planowania rozwoju własnego i szkoły  na podstawie 
diagnoz i egzaminów zewnętrznych.  

Zagadnienia  

 

I MODUŁ: Znajomość wymagań MEN wobec szkół i placówek. Określanie celów 
diagnozowania osiągnięć uczniów. Informacje, które można pozyskać z analizy 
wyników różnych diagnoz i egzaminów zewnętrznych. Konieczność analizowa-

nia wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych. Współodpowiedzialność za 
wyniki ewaluacji pracy szkoły. 

II MODUŁ: Analiza wyników diagnoz szkolnych, formułowanie wniosków wyni-

kających z analiz.  Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, formułowanie 
wniosków wynikających z analiz. Identyfikacja przyczyn niezadowalających 
wyników leżących po stronie ucznia, zapewnienie mu pomocy. Organizowanie 
wsparcia w szkole i poza nią. 

III MODUŁ: Interpretacja wskaźników statystycznych z wyników egzaminów 
i diagnoz. Określanie słabych i mocnych stron procesu edukacyjnego w danej 
szkole na podstawie wyników badań umiejętności uczniów z kilku lat. Organi-
zowanie współpracy w zespołach wychowawczych i przedmiotowych w zakresie 

wykorzystania wyników diagnoz i egzaminów. Planowanie zmiany metod i spo-

sobów pracy nauczycieli służących poprawie wyników kształcenia. 

Forma  Kurs doskonalący  

Termin orientacyjny Grudzień  2016 r. 

Liczba godzin 3 x 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W20 

Temat  Testy to nie wszystko – kształtowanie różnorodnych kompetencji                    
i umiejętności uczniów a osiąganie wysokich wyników 

Adresaci Nauczyciele szkół trzech etapów edukacyjnych  

Cele 
Wspieranie rozwoju uczniów w oparciu o ich mocne strony zapewniając możli-

wie najwyższe wyniki z  egzaminów zewnętrznych.  

Zagadnienia  

 

Po szkoleniu uczestnik: 

MODUŁ I: odróżnia kompetencje sprawdzane na egzaminach od pozostałych 
określonych w podstawie programowej, identyfikuje formy i metody pracy po-
zwalające wpływać na postawy uczniów, planując lekcje z uczniami, uwzględnia 
kompetencje niesprawdzane na egzaminach, a wynikające z podstawy progra-
mowej. 

MODUŁ II: identyfikuje kompetencje kluczowe uczniów sprzyjające efektywnej 
nauce, organizuje proces uczenia się z wykorzystaniem kompetencji kluczo-
wych, wpływa na poczucie odpowiedzialności uczniów za własny proces uczenia 
się, zachęca uczniów do rozwijania mocnych stron. 

MODUŁ III: zachęca uczniów do samodzielnego planowania nauki, tak w pełni 
wykorzystywali swoje mocne strony, stosuje w pracy indywidualnej elementy 

coachingu i tutoringu. 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 3 x 3 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

Prowadzący Edukator współpracujący z PCEiK 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.5. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
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Symbol  W21 

Temat  W to mi graj! 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i oliferenopedagodzy. 

Cele 

Ćwiczenie funkcji poznawczych podczas gier i zabaw świetlicowych 
Uczestnik szkolenia: 
- pozna nowe gry i zabawy  
- będzie umiał sam projektować gry planszowe; 

-będzie podejmował wiele decyzji; 
-nawiąże relacje; 
-zdobędzie wiedzę – każde doświadczenie czegoś uczy! 

Zagadnienia  

 

Dwa rodzaje gier: wyścigi i kto ma najwięcej 
Gry typu: Kto pozmywa?; Łap psiaka, łap prosiaka!; Słońce i księżyc!;  
Rummikub; Farmer, Gorący ziemniak;… 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik/listopad 2016 r. 

Liczba godzin 

3 godziny dydaktyczne –I stopień 

3 godziny dydaktyczne –II stopień 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący Aleksandra Tunikowska - szkoleniowiec, wieloletni doradca metodyczny 

Odpłatność Forma płatna   bezpłatna 
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Symbol  W22 

Temat  Dobre maniery otwierają wiele drzwi 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagodzy. 

Cele 

Poznamy tradycje i obowiązujące normy zachowania. Możemy się z nimi nie 
zgadzać, możemy o nich dyskutować, ale warto je znać! 
Uczestnik szkolenia: 
- pozna sposoby uczenia dzieci dobrych manier 
- będzie umiał projektować zadania z wykorzystaniem elementów savoir 
vivre’u; 

- stworzy sytuacje praktycznego wykorzystywania dobrych manier 

Zagadnienia  

 

- przy stole i w towarzystwie; 

- w kinie i innych podobnych miejscach;  
- w domu i w środowisku naturalnym 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik/listopad 2016 r. 

Liczba godzin 

3 godziny dydaktyczne –I stopień 

3 godziny dydaktyczne –II stopień 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący Aleksandra Tunikowska - szkoleniowiec, wieloletni doradca metodyczny 

Odpłatność Forma płatna   bezpłatna 
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Symbol  W23 

Temat  Rodzice i nauczyciele w przedszkolu - we współpracy i partnerstwie 

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Cele 

Zdobywanie wiedzy praktycznej na temat zasad partnerstwa i udanej współ-
pracy rodziców i  nauczycieli w przedszkolu. 

Planowanie i organizowanie zajęć edukacyjnych z rodzicami  i dziećmi. 
 

Zagadnienia  

 

Kiedy razem, a kiedy osobno?  
Wypracowanie zasad partnerstwa, zakreślenie obszarów współpracy i obszarów 

rozwoju dziecka przedszkolnego, za które  odpowiedzialny jest nauczyciel. 
Projektowanie planu współpracy. Przygotowanie rodziców do roli partnerów 

przedszkola.  
Zasady efektywnej komunikacji między rodzicami a nauczycielami. 
Jak wykorzystać zasoby środowiska dla rozwoju dziecka? Rodzice -  
partnerami przedszkola w podejmowaniu twórczych inicjatyw społecznych                                          
i rozwiązywaniu problemów. 
Razem- znaczy więcej i lepiej .Projektowanie spotkań, zajęć edukacyjnych, 

świąt rodzinnych - z wykorzystaniem potencjału i zasobów rodziców oraz śro-
dowiska. Zajęcia warsztatowe w  Szkole Dobrego Rodziców- propozycje. Zaję-
cia dla dzieci organizowane przez rodziców. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 6 

Kierownik merytoryczny  

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - certyfikowany edukator MEN .  

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel –doradca metodyczny, nauczyciel –
konsultant; kierownik pracowni systemu doskonalenia. 
Autor programów kursów kwalifikacyjnych  i warsztatów  grantowych, trener             
i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN , CODN, ORE, MCDN. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W24 

Temat  
Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego metodą Ośrodków Zainte-
resowań 

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele 

Analizowanie sposobów rozwijania zdolności dziecka przez podejmowanie wie-
lokierunkowej aktywności w oparciu o koncepcję Howarda Gardnera.  
Kształcenie umiejętności współpracy z rodzicami w celu rozwijania predyspozy-
cji, zdolności i inteligencji dzieci. 

Zagadnienia  

 

Wykorzystywanie wiedzy o inteligencjach wielorakich Howarda Gardnera do 
organizowania środowiska stymulującego  proces twórczego rozwijania  dzieci. 

Sposoby diagnozowania inteligencji wielorakich, preferencji i zdolności do   
swobodnej ekspresji w  nauce i zabawie.   
Przykłady tworzenia „Kącików Zainteresowań” rozwijających zdolności kierun-
kowe i twórcze. 
Sposoby wspierania rodziców w procesie uważnego i odpowiedzialnego rozwi-

jania zdolności dzieci. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Grudzień 2016 r. 

Liczba godzin 6 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - certyfikowany edukator MEN.  
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel –doradca metodyczny, nauczyciel –

konsultant; kierownik pracowni systemu doskonalenia. 
Autor programów kursów kwalifikacyjnych  i warsztatów  grantowych, trener                  
i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN , CODN, ORE, MCDN. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W25 

Temat  
Metoda małego projektu edukacyjnego w rozwoju kompetencji spo-
łecznych u dzieci przedszkolnych  

Adresaci Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Cele 

Wdrażanie działań dydaktycznych w planowaniu, organizowaniu, monitorowa-

niu i ewaluacji zajęć edukacyjnych z dziećmi - metodą małego projektu ba-

dawczego. 

Wykorzystywanie osiągnięć dzieci do promowania pracy przedszkola                               
w środowisku. 

Zagadnienia  

 

Cele i zadania nauczyciela w projekcie edukacyjnym. 

Wykorzystanie wyników obserwacji diagnostycznej do wyznaczenia celów, te-
matyki projektu edukacyjnego. 
Metody i techniki aktywizujące ucznia i jego rodziców w projekcie edukacyj-
nym. 

Sposoby rozwijania kompetencji społecznych przez świadomy i celowy dobór 
zajęć edukacyjnych. 
Prezentacja najefektywniejszych metod i technik rozwijających poczucie warto-
ści, przynależności do grupy i współpracy w grupie. 
Dobra praktyka czyli prezentacja przykładowych scenariuszy zajęć edukacyj-
nych kształcących empatię, charakter czyli rozwój społeczny.  
 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 6 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - certyfikowany edukator MEN .  
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel –doradca metodyczny, nauczyciel –
konsultant; kierownik pracowni systemu doskonalenia. 
Autor programów kursów kwalifikacyjnych  i warsztatów  grantowych, trener                

i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W26 

Temat  
Nauczanie czytania i pisania metodą sylabową  
- warsztaty pomocy dydaktycznych (część I i II) 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

Adresaci 

Nauczyciele klas 0 oraz klas I-III, terapeuci pedagogiczni, nauczyciele szkół 
specjalnych, wychowawcy w placówkach opiekuńczych (domach dziecka), 
świetlicach szkolnych i środowiskowych. 
Zalecane jest uczestnictwo w obu częściach szkolenia. 

Cele 

Pogłębienie rozumienia istoty procesu uczenia się czytania i pisania. 
Poszerzenie własnego warsztatu metodycznego w zakresie nauczania czytania  
i pisania dzieci, w tym uczniów z grupy ryzyka dysleksji. 
 

Zagadnienia  

 

Istota procesu czytania i pisania. 
Walory nauczania czytania i pisania metodą sylabową. 

Etapy nauczania czytania i pisania metodą sylabową. 
Środki dydaktyczne w nauczaniu czytania i pisania metodą sylabową. 
Zastosowanie metody sylabowej w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania 
u uczniów z grupy ryzyka dysleksji, z dysleksją oraz dysleksją głęboką. 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 
diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na-
uczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania edu-
kacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W27 

Temat  Rozwijanie percepcji słuchowej w przedszkolu, szkole i w pracy korek-
cyjno-kompensacyjnej. 

Adresaci 

Nauczyciele przedszkola, klas 0-III, terapeuci pedagogiczni, nauczyciele szkół 
specjalnych, wychowawcy w placówkach opiekuńczych (domy dziecka), świetli-

cach szkolnych i środowiskowych. 

Cele 

Poszerzenie wiedzy na temat prawidłowości i nieprawidłowości rozwoju percep-
cji słuchowej. 
Wzbogacenie warsztatu metodycznego związanego ze stymulowaniem                         
i korygowaniem rozwoju percepcji słuchowej. 

Zagadnienia  

 

Rola percepcji słuchowej w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. 

Prawidłowości i nieprawidłowości rozwoju percepcji słuchowej. 
Rozwijanie percepcji słuchowej (w tym słuchu fonematycznego) w procesie 
przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania w przedszkolu. 
Doskonalenie percepcji słuchowej w toku nauczania czytania i pisania w kla-
sach I-III. 

Praca terapeutyczna z uczniem z zaburzeniami percepcji słuchowej (uczeń                          
z grupy ryzyka dysleksji, uczeń z dysleksją i dysleksją głęboką). 
Środki dydaktyczne wykorzystywane w stymulowaniu rozwoju percepcji słu-
chowej. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 
diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na-
uczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania edu-
kacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W28 

Temat  
Edukacja matematyczna w przedszkolu 

 

Adresaci 
Nauczyciele przedszkola oraz klas zerowych, terapeuci pedagogiczni, wycho-
wawcy w placówkach opiekuńczych (domach dziecka) 

Cele 

Poszerzenie wiedzy na temat roli edukacji matematycznej w przedszkolu. 
Pogłębienie kompetencji w zakresie dostrzegania prawidłowości i nieprawidło-
wości rozwoju umysłowego dzieci. 
 

Zagadnienia  

 

Prawidłowości i nieprawidłowości rozwoju umysłowego dzieci. 

Nabywanie umiejętności arytmetycznych przez dzieci. 
Stymulowanie rozwoju operacyjnego rozumowania. 
Wspomaganie dzieci w osiąganiu dojrzałości do uczenia się matematyki. 
Środki dydaktyczne w edukacji matematycznej w przedszkolu. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Grudzień 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 
diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na-

uczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania edu-
kacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W29 

Temat  
Dojrzałość szkolna do uczenia się matematyki 
 

Adresaci 
Nauczyciele przedszkola klas zerowych i klas I-III, terapeuci pedagogiczni, 

wychowawcy w domach dziecka 

Cele 

Poszerzenie wiedzy na temat zakresu i wskaźników dojrzałości szkolnej do 
uczenia się matematyki. 
Poznanie prób diagnostycznych stosowanych w nauczycielskiej diagnozie doj-
rzałości szkolnej. 

Zagadnienia  

 

Dojrzałość szkolna a wiek dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 

Dojrzałość do uczenia się matematyki jako komponent dojrzałości szkolnej. 
Dojrzałość do uczenia się matematyki na sposób szkolny - rozumienie pojęcia. 
Wskaźniki dojrzałości szkolnej w zakresie umiejętności liczenia, rozwoju opera-
cyjnego rozumowania, orientacji przestrzennej. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 
diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na-

uczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania edu-
kacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W30 

Temat  
Czynnościowe nauczanie matematyki - I etap edukacyjny 
 

Adresaci 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni, wychowawcy 
placówek opiekuńczych (domy dziecka) 

Cele 

Rozumienie istoty czynnościowego nauczania matematyki na pierwszym etapie 
edukacji. 
Poznanie rozwiązań metodycznych możliwych do zastosowania w toku realizacji 
zagadnień podstawy programowej. 
 

Zagadnienia  

 

Poziom rozwoju umysłowego dzieci na I etapie edukacyjnym. 
Specyfika nabywania umiejętności matematycznych przez dzieci na poziomie 
rozumowania operacyjnego na konkretach. 
Istota czynnościowego nauczania matematyki. 
Środki dydaktyczne stosowane w czynnościowym nauczaniu matematyki. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Luty 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 

diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na-
uczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania edu-
kacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

66 | S t r o n a  

 

 

Symbol  W31 

Temat  
Metodyka nauczania smyka – kram pomysłów, czyli jak z przygotowa-
nia dziecka do posługiwania się językiem obcym zrobić przygodę? Nie 
tylko dla malucha! Nauczyciel też musi mieć frajdę. 

Adresaci 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego realizujący moduł przygotowanie 

dziecka do posługiwania się językiem obcym 

Cele 

Utrwalenie mechanizmów przyswajania języka dziecka przez dziecko. 

Stosowanie wybranych technik pracy. 
 

Zagadnienia  

 

Przyswajanie, czy uczenie się  – prawdy i mity o uczeniu języka obcego dzieci 
na podstawie opinii ekspertów z 26 krajów – „Zalecenia norymberskie”. 

Metodyka nauczania dziecka młodszego w pigułce – przegląd metod i technik 
pracy wraz z przykładami. 
Prezentacja wybranych technik pracy z kartami obrazkowymi, teatrzykiem 
kamishibai, pacynkami … 
Z czego korzystać? – przegląd materiałów przydatnych do pracy językowej 

z dzieckiem młodszym. 
Wątpliwości? Rozwiejemy! Pytania uczestników. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 12 stycznia 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Ewa Piątkowska-Mider- konsultant d/s. j. obcych przy PCEiK 

Prowadzący 
Anna Abramczyk - doradca metodyczny, edukator, ekspert MEN ds. awansu 

zawodowego, rzeczoznawca ds. podręczników 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W32 

Temat  
„Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela - czyli jak nie stracić 
motywacji do pracy?” 
 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele 
Poznanie przyczyn, objawów i skutków wypalenia zawodowego.  
Zrozumienie mechanizmów jego powstawania.   

Poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze skutkami stresu. 

Zagadnienia  

 

Uczestnicy szkolenia uzyskają umiejętności niezbędne do świadomego                            

i celowego budowania osobistej strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodo-
wemu. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 20 października 2016 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Justyna Wójcik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Trener- uczestnik 
Warszawskiej Szkoły Coachingu Metrum, absolwent kierunku trener biznesu               
w SWPS we Wrocławiu. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W33 

Temat  
„Komunikacja, która zbliża - wydobywanie mocnych stron ucznia spo-
sobem na efektywna pracę” 

Kierunek polityki oświa-

towej  
Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Cele 
Kształtowanie świadomości zróżnicowanych potrzeb uczniów i ich indywidual-
nego stylu komunikowania się.  
 

Zagadnienia  

 

Poznanie zasad współdziałania w zespole klasowym. 
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 
Aktywne słuchanie nauczyciel- uczeń. 
Poznanie narzędzi komunikacyjnych ułatwiających wzajemną współpracę                         

i wpływających na efektywność uczenia się oraz na właściwe budowanie relacji 
interpersonalnych. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Justyna Wójcik -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Trener- uczestnik 
Warszawskiej Szkoły Coachingu Metrum, absolwent kierunku trener biznesu                  

w SWPS we Wrocławiu. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W34 

Temat  
Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody aktywnego 
nauczania – dla I etapu edukacyjnego 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I etapu edukacyjnego 

Cele 
Zastosowanie w swojej praktyce pedagogicznej wybranych metod i technik 
aktywizujących i dostosowanie ich do możliwości intelektualnych uczniów. 
 

Zagadnienia  

 

Wprowadzenie metod aktywizujących, gier i zabaw dydaktycznych wspierają-
cych proces dydaktyczny w szczególności: 

- zabawy ćwiczące analizę i syntezę, 

- gry i ćwiczenia doskonalące technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem, 
- gry rozwijające wyobraźnię i kreatywność, 
- ćwiczenia wspierające proces kształtowania pojęć, 
- gry i zabawy skuteczne w podsumowaniu, powtórzeniu i utrwaleniu wiadomo-
ści.  

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 

12.09.2016 r. – 15.10.2016 r.  

10.02.2017 r. -  31.03.2017 r. 

Liczba godzin 5 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Alina Żwirblińska -  nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel 
– doradca metodyczny 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W35 

Temat  Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele I etapu edukacyjnego 

Cele 
Poznanie metod i technik ułatwiających uczniom naukę czytania i pisania. 
Opracowanie własnych ćwiczeń wspierających ucznia. 

Zagadnienia  

 

Wprowadzenie metod aktywizujących, gier i zabaw wspierających proces prze-

zwyciężania trudności  w szczególności: 
- ćwiczenia analizy i syntezy wyrazu, 
- ćwiczenia na koncentrację, 
- ćwiczenia doskonalące technikę czytania,  

- gry rozwijające wyobraźnię,  
- ćwiczenia wspierające proces kształtowania pojęć. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 

12.09.2016 r. – 15.10.2016 r.  

10.02. 2017 r. - 31.03.2017 r. 

Liczba godzin 5 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Alina Żwirblińska -  nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel 

– doradca metodyczny. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W36 

Temat  

Przestrzeń literacka jako teren zabaw w systemie „Edukacja przez 
ruch” Doroty Dziamskiej 
 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

Adresaci 
Nauczyciele wychowanie przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, 
ośrodków specjalnych 

Cele 
Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. 
Odczuwanie radości z uczestnictwa w zabawie. 

 

Zagadnienia  
Holistyczna koncepcja systemu „Edukacja przez ruch”. 
Edukacja przez ruch w odniesieniu do pracy z tekstem literackim. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny 

24.09.2016 r.  

godz. 9.00-13.30 

Liczba godzin 6 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Jolanta Chorzępa -  nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, trener systemu” 

Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W37 

Temat  
Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” 
D. Dziamskiej - tematyka wiosenna i wielkanocna 

Adresaci 
Nauczyciele wychowanie przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, 

ośrodków specjalnych 

Cele 

Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. 

Odczuwanie radości z uczestnictwa w zabawie. 
 

Zagadnienia  

 

Holistyczna koncepcja systemu „Edukacja przez ruch”. 

Edukacja przez ruch wybranych metod  i technik systemu. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 

04.03.2017 r.  

godz. 9.00-13.30 

Liczba godzin 6 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Jolanta Chorzępa - nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, trener systemu” 

Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej 

Odpłatność Forma płatna    
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Symbol  W38 

Temat  
Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” 
D. Dziamskiej- tematyka bożonarodzeniowa 
 

Adresaci 
Nauczyciele wychowanie przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, 
ośrodków specjalnych 

Cele 
Poznanie ćwiczeń, technik i metod systemu. 
Stosowanie zabaw i ćwiczeń na podstawie systemu „Edukacja przez ruch”. 
 

Zagadnienia  

 

Założenia systemu EPR, holistyczna koncepcja rozwoju. 

Praktyczne ćwiczenia i zabawy dla dzieci. 
 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 
28.11.2016 r. lub 12.12.2016 r. 
godz. 9.00-13.30 

Liczba godzin 6 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Jolanta Chorzępa - nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, trener systemu 
”Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej 

Odpłatność Forma płatna    
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Symbol  W39 

Temat  
Wychowanie do wartości. 
Jak przygotować uczniów do udziału w społeczeństwie otwartym? 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

 

Adresaci 
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych - na każdym etapie kształcenia, do 

przedszkoli program zmodyfikowany. 

Cele 

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru: odpowiedzialność, tolerancję, 
aktywność, odwagę cywilną. 

Rozwijanie poczucia otwartości i dialogu, tolerancji dla innych postaw, poglą-
dów i ras. 
 

Zagadnienia  

 

Godność człowieka - banał czy podstawa? 
Projekt nt. praw człowieka w życiu codziennym. 
Uchodźcy - działania państwa, status i empatia obywateli. 
Rasizm - problem codzienny - stereotyp, uprzedzenie. 
Niepełnosprawni - bariery w społeczeństwie. 

Ubóstwo - biedny nie znaczy gorszy. Wartości , wizja szczęścia- refleksja                              
i krytyczna ocena. 
Bezdomni -przyczyny problemu społecznego. Uprawnienia a pomoc. 
Wolontariusz - bohater naszych czasów .Co to jest wolontariat i kim jest wo-
lontariusz, istota działalności, cechy charakteru, kompetencje społeczne; em-
patia. 

Aktywność społeczna w naszym mieście. Samodzielna realizacja projektu 

(opracowanie programu) 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Wrzesień 2016 r. 

Liczba godzin 8 (2 x 4 godz. dydaktyczne) 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - certyfikowany edukator MEN.  
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel –doradca metodyczny, nauczyciel -
konsultant. Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów granto-

wych, trener  i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN , CODN, ORE, MCDN , 

PODN. 
Koordynator regionalny programu PAH Humanitaryzm. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W40 

Temat  Jak wychować w szkole miłośnika książek? 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Analizowanie wniosków z raportu  badania współczesnego stanu czytelnictwa  
dzieci i młodzieży. 

Wykorzystywanie umiejętności zastosowania nowych metod rozwijających 
kompetencje czytelnicze uczniów na lekcjach wychowawczych, przedmioto-

wych,  
Opracowanie projektu edukacyjnego pt.: Myślę i tworzę, bo czytam. 
 

Zagadnienia  

 

Charakterystyka postaw i umiejętności czytelniczych pokolenia współczesnych 
dzieci i nastolatków. 
Nowe formy czytelnictwa dzieci i młodzieży- zagrożenie czy rozwój? 
Metody stymulujące czytelnictwo- gry dydaktyczne i żywe okładki. 
Działania społeczne: kampanie, akcje, festiwale, happeningi, spotkania, kon-
kursy, wycieczki - przykłady aktywnego kształcenia kultury czytelniczej dzieci 

i młodzieży we współdziałaniu ze środowiskiem (w wersji warsztatowej).  
Założenia do szkolnego projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje 

czytelnicze dzieci i młodzieży np.: Myślę i tworzę bo czytam (tytuł roboczy). 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 6 

Kierownik merytoryczny 

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny                          

i konsultant edukacji humanistycznej , trener w  programach MEN-TERM, NO-
WA SZKOŁA, Ocenianie w Nowej Szkole , Program FORUM-wspieranie rozwoju 
zawodowego nauczycieli, ekspert w projektach unijnych, certyfikowany eduka-
tor MEN. 

Prowadzący 

Justyna Wójcik- nauczyciel mianowany, uczestnik warszawskiej Szkoły Tre-

nerów Metrum, absolwent SWPS we Wrocławiu – kierunek trener biznesu, na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W41 

Temat  
Projekt edukacyjny –metodą integrowania wiedzy, umiejętności                         

i postaw w edukacji humanistycznej 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Nabywanie sprawności wykorzystywania metody projektu w wybranych sytu-
acjach społecznych - od formułowania celów do organizowania publicznej pre-
zentacji efektów. 
 

Zagadnienia  

 

Dlaczego projekt edukacyjny jest najefektywniejszą metodą stymulującą 
wszechstronny rozwój ucznia? 

Jaki projekt do jakich zadań? 
Kroki tworzenia projektu. 
Rola nauczyciela na poszczególnych etapach realizacji projektu. 

Poradnik dla nauczyciela. 
Przykłady praktyk -  ciekawe projekty uczniowskie. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 
6 godz. warsztaty (z wypracowaniem planu ramowego długoterminowego  
projektu dla konkretnej placówki oświatowej)  

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny                        

i konsultant edukacji humanistycznej , trener w  programach MEN-TERM, NO-

WA SZKOŁA, Ocenianie w Nowej Szkole , Program FORUM-wspieranie rozwoju 

zawodowego nauczycieli, ekspert w projektach unijnych, certyfikowany eduka-

tor MEN. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W42 

Temat  
Infografika – atrakcyjny sposób przedstawienia informacji 
 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze, osoby zainteresowane tematem 

Cele 
Rozszerzanie wiedzy na temat ikonografiki. 
 

Zagadnienia  

 

Czym są infografiki i dlaczego warto się nimi posługiwać? 
Zasady i reguły tworzenia infografiki. 
Planowanie i tworzenie dobrej infografiki przy pomocy programów dostępnych 
w Internecie. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny Jadwiga Maszorek 

Prowadzący Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Odpłatność Forma   bezpłatna 
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Symbol  W43 

Temat  
Awaryjne recepty na nagłe zastępstwo – ciekawe pomysły na zajęcia 

 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze 

Cele Poznanie różnorodnych propozycji zajęć na nieplanowane spotkania z klasą. 

Zagadnienia  

 

Pomysły na awaryjne zastępstwa zróżnicowane pod względem formy i etapów 
nauczania: 
- w obszarze edukacji wczesnoszkolnej pobudzające dziecięcą kreatywność 
oraz wyobraźnię (jak: zabawy słowem, zabawy rysowane), zabawy łączące 

naukę z aktywnością ruchową oraz propozycje wykorzystania komputera 
w procesie dydaktycznym, 
- dla poziomu szkół podstawowych (klasy 4-6) zabawy rozwijające logiczne 
myślenie, układanie rebusów, zagadek, krzyżówek, tworzenie lapbooka, 
- dla uczniów klas gimnazjalnych zabawy twórcze, zagadki logiczne, wirtualny 
spacer po muzeach, a także m.in. zabawa w projektowanie wnętrz, 
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oglądanie filmów (np. z NINATEKI),             

a po ich projekcji rozmowa, wykorzystanie Mega Scrabble, stworzenie interak-
tywnej publikacji (ze strony Superbelfrzy), czy stworzenie fotoreportażu. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Grudzień 2016 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny Jadwiga Maszorek 

Prowadzący Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Odpłatność Forma   bezpłatna 
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Symbol  W44 

Temat  
Blog – wielozadaniowe narzędzie edukacyjne 

 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele bibliotekarze, osoby zainteresowane tematem 

Cele 
Rozwijanie wiedzy na temat bloga jako narzędzia w procesie nauczania. 
Rozszerzanie zakresu umiejętności edycji postów, dodawania gadżetów. 
 

Zagadnienia  

 

Założenie konta Google. 
Edycja postów – wstawianie tytułu tekstu, obrazów, wideo, etykiet/tagów. 

Wybór odpowiednich ustawień bloga. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Luty 2017 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny Jadwiga Maszorek 

Prowadzący Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Odpłatność Forma  bezpłatna 
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2.7. DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH 
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Symbol  W45 

Temat  
Metody i techniki pracy aktywizujące ucznia 

 

Adresaci Nauczyciele języków obcych 2,3,4 etapu edukacji 

Cele 
Poznanie metod i technik sprzyjających aktywizacji uczniów. 
 

Zagadnienia  

 

Podział metod według Szloska – puzzle. 
Aktywizujące czyli jakie? 

Techniki: ryneczek, zick-zack, zamek, dyskusja kolorowe kapelusze, dyskusja 
plakatowa, technika 90-60-30, Web- Quest, metoda odwróconej szkoły. 
Praktyczne przećwiczenie technik wynikających z celów szkolenia. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad/grudzień 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Ewa Mider - Piątkowska  

Prowadzący 
Anna Abramczyk – nauczyciel, egzaminator, doradca metodyczny, edukator, 

ekspert MEN ds. awansu zawodowego, rzeczoznawca ds. podręczników 

Odpłatność Forma płatna bezpłatna 
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Symbol  W46 

Temat  
Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem 
aktywnych metod nauczania 
 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele języków obcych II, III i IV etapu edukacji 

Cele 
Poznanie technik pracy z tekstem: przed, po w trakcie czytania. 
Planowanie sekwencji lekcyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb         

i możliwości uczniów w zakresie technik czytania. 

Zagadnienia  

 

Praca z tekstem nie musi być nudna i żmudna. 
Atrakcyjne dla ucznia techniki pracy z tekstem czytanym. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 03.03.2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Ewa Piątkowska-Mider - konsultant d/s. j. obcych przy PCEiK 

Prowadzący 
Anna Abramczyk – doradca metodyczny, edukator, ekspert MEN ds. awansu 

zawodowego, rzeczoznawca ds. podręczników 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W47 

Temat  
Koło językowe, klub filmowy, forum dyskusyjne, teatr ...  -  jak zorga-
nizować i prowadzić dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.  
 

Adresaci Nauczyciele języka angielskiego (wszystkie etapy edukacyjne) 

Cele 
Opracowanie planu pracy zajęć pozalekcyjnych w oparciu o potrzeby placówki, 
ucznia i własne. 

 

Zagadnienia  

 

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego- budowanie oferty placówki zgodne 

z potrzebami ucznia i nauczyciela. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. edukacji języka angielskiego, 
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Filologicznej we 
Wrocławiu, słuchaczka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy 

Brandta, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej                           

w Dobroszycach, nauczyciel dyplomowany,  lektorka  języka angielskiego 
i niemieckiego,  uczestniczka Akademii Metodyka PASE,  autorka innowacji 
metodycznej „THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji „NA JĘZY-
KACH”.       

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W48 

Temat  W poszukiwaniu motywacji do nauki języka angielskiego 

Adresaci Nauczyciele języka angielskiego (wszystkie poziomy edukacyjne) 

Cele 
Określenie trudności i wyzwań z zakresie motywowania ucznia. 
Poznanie sposobów i technik budowania motywacji do nauki języka obcego. 
 

Zagadnienia  

 

Motywacja do nauki języka obcego- trudności i wyzwania.   
Skuteczne sposoby na podniesienie poziomu zaangażowania ucznia w proces 
nauki języka angielskiego.  

Metody aktywizujące. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. edukacji języka angielskiego, 
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Filologicznej we 
Wrocławiu, słuchaczka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy 

Brandta, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej                           
w Dobroszycach, nauczyciel dyplomowany,  lektorka  języka angielskiego                    
i niemieckiego,  uczestniczka Akademii Metodyka PASE,  autorka innowacji 

metodycznej „THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji                                        
„NA JĘZYKACH”.       

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W49 

Temat  

„Merry Christmas!”  Projekt edukacyjny na zajęciach języka angiel-
skiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym na przykładzie 
projektu o tematyce świątecznej 

 

Adresaci 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele języka angielskiego szkół 

podstawowych 

Cele 
Planowanie, przygotowanie do realizacji i wdrażanie projektu językowego         
o tematyce bożonarodzeniowej. 
 

Zagadnienia  

 

Konstruowanie i wdrażanie projektów tematycznych na zajęciach języka obce-

go. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 5 

Kierownik merytoryczny Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. edukacji języka angielskiego  

Prowadzący 

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 Wro-

cław 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 poszuku-

jąca ciekawych ludzi, narzędzi i rozwiązań, które wdraża do swoich autorskich, 

bezpodręcznikowych programów. Dzieciom najchętniej czyta bajki w plenerze                    

i układa do nich karty pracy. Wśród jej ulubionych autorów są: Eric Carle’a, 

Julia Donaldson, Beatrix Potter, Allan Ahlberg, Judith Kerr, Michael Rosen, Tony 

Ross, Kes Gray, A.A.Milne i Roald Dahl. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W50 

Temat  
Jak opracować i wdrożyć innowację w zakresie nauczania języka ob-
cego 
 

Adresaci Nauczyciele języka angielskiego (wszystkie etapy edukacyjne) 

Cele 
Poznanie zasad i procedur przygotowania, rejestracji, wdrożenia i ewaluacji 
innowacji metodyczno-pedagogicznej. 

 

Zagadnienia  

 

Procedura rejestracji innowacji w Kuratorium Oświaty. 

Przygotowanie programu innowacji. 
Wdrożenie programu w placówce. 
Ewaluacja innowacji. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Marta Richter – Lesicka, konsultant PCEIK ds. edukacji języka angielskiego, 

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Filologicznej we 
Wrocławiu, słuchaczka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy 
Brandta, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszy-

cach, nauczyciel dyplomowany, lektorka języka angielskiego i niemieckiego,  
uczestniczka Akademii Metodyka PASE,  autorka innowacji metodycznej „THE-
ATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji                                        „NA 

JĘZYKACH”.       

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

88 | S t r o n a  

 

 

Symbol  W51 

Temat  
Tablica mutlimedialna i najnowsze multimedia na lekcji języka angiel-
skiego 

Adresaci Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Cele 
Planowanie zajęć języka angielskiego w oparciu o nowoczesne narzędzia 
multimedialne. 
 

Zagadnienia  

 
Najnowsze trendy w stosowaniu multimediów na zajęciach języka obcego. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Luty 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. edukacji języka angielskiego, 
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Filologicznej we 
Wrocławiu, słuchaczka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy 
Brandta, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszy-

cach, nauczyciel dyplomowany, lektorka języka angielskiego i niemieckiego, 
uczestniczka Akademii Metodyka PASE, autorka innowacji metodycznej „THE-

ATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji „NA JĘZYKACH”.       

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W52 

Temat  
Drama na lekcji języka angielskiego. Jak samodzielnie napisać scena-
riusz i wprowadzić projekt teatralny 

 

Kierunek polityki oświa-

towej 
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży. 

Adresaci Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkoli. 

Cele 

Dobieranie tematyki projektu teatralnego zgodnie z potrzebami ucznia. 
Planowanie realizacji projektu teatralnego w klasie- od pierwszej próby do 

premiery przedstawienia. 

 

Zagadnienia  

 

Projekt teatralny na zajęciach języka angielskiego – przygotowanie, wdrożenie, 
realizacja. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Marzec 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. edukacji języka angielskiego, 
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Filologicznej we 

Wrocławiu, słuchaczka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy 
Brandta, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszy-
cach, nauczyciel dyplomowany, lektorka języka angielskiego i niemieckiego,  
uczestniczka Akademii Metodyka PASE, autorka innowacji metodycznej „THE-

ATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”.       

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.8. EDUKACJA  INFORMATYCZNA 
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Symbol  W53 

Temat  
Jak przygotować w "5 minut" karty pracy i ćwiczenia interaktywne na 
tablicę? - praktyczne warsztaty przy komputerach i tablicy 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci 

Uwaga: warsztat będzie planowany osobno dla każdej z sześciu wska-
zanych poniżej grup nauczycieli: 

1. Nauczyciele przedszkolni 

(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart, IQBoard) 

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1-3) 

(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart, IQBoard) 

3. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych 
(kl. 4-6) 

(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart, IQBoard) 

4. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podsta-

wowych (kl. 4-6) 

(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart, Qomo, IQ Board) 

5. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych w gimnazjach, liceach - (użyt-
kownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart) 

6. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach 
i liceach (użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart, Qomo, IQ Bo-
ard) 

Cele 

Uczestnik szkolenia: 
- będzie gotowy do samodzielnej, bieżącej pracy na lekcji z wykorzystaniem 
tablicy i jej programu,  
- będzie potrafił  samodzielnie stworzyć materiały (ćwiczenia, karty pracy dla 
nauczyciela i ucznia) z wykorzystaniem programu tablicy oraz innych dostęp-
nych źródeł, 

- pozna narzędzia i możliwości pozwalające na ewentualną zmianę sposobu 
prowadzenia i przygotowania zajęć. 

Zagadnienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 
W ramach warsztatów  uczestnik będzie posługiwał się odpowiednim progra-
mem tablicy (oraz ewentualnie innymi dodatkowymi źródłami) i będzie korzy-

stał z odpowiednich opcji programu – wstawianie różnego rodzaju stron, wsta-
wianie i edycja tekstu, wstawianie i edycja elementów graficznych, wstawianie 
łączy i elementów multimedialnych,  wykorzystanie z dodatkowych narzędzi 
edycyjnych – grupowanie, kolejność elementów, warstwy, latarka, kurtyna, 
tabele, szablony ćwiczeń między innymi  - anagram, grupowanie w kolumny, 
gorące punkty, ukryte słowa, test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, łą-
czenie w pary, układanie zdań, uzupełnianie zdań, krzyżówka, memory, oś 

czasu, odkrywanie obrazka. 
Uczestnicy poznają również inne dostępne bezpłatnie pomoce – programy 
i strony przydatne do prowadzenia i przygotowania zajęć.  
1. Nauczyciele przedszkolni 
(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart) nauczą się jak tworzyć 
karty pracy obejmujące poniższe zagadnienia:  

- przygotowanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne na tablicy, kolo-
rowanki, pisanie/rysowanie po śladzie, odwzorowywanie. 
- dopasowywanie i rozpoznawanie elementów w tym kształtów 
- ćwiczenia przygotowujące do liczenia: układanie w zbiory, mniej/więcej, 
większy/mniejszy) 
- ćwiczenia w mowie – budowanie zdań i opisy zdarzeń i sytuacji,  
- rozpoznawanie i nazywanie dźwięków (edukacja muzyczna i ekologiczno-

przyrodnicza)  
- uzupełnianie obrazów według wzoru, przesuwanie, dopasowywanie, grupo-
wanie elementów,  
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- zagadki obrazkowe  
- edukacja muzyczna i plastyczna (rozpoznawanie dźwięków, rozpoznawanie 

instrumentów, kolorowanki, mieszanie kolorów itp.)  

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1-3) 
(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart) 
- ćwiczenia grafomotoryczne na tablicy, 
- nauka pisania (pisanie po śladzie, układanie zdań, wyrazów, liczenie głosek 
itp.), 

- układanki/rozsypanki literowe, sylabowe i wyrazowe, 
- uzupełnianie zdań i wyrazów,  
- nauka liczenia (zbiory, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, dopa-
sowywanie elementów w tym kształtów, wstawianie brakujących elementów) 
- ćwiczenia w mowie – budowanie zdań i opisy zdarzeń i sytuacji 
- rozpoznawanie/dopasowanie dźwięków i obrazów, 
- uzupełnianie obrazów według wzoru, przesuwanie elementów, 

- zagadki obrazkowe 

- edukacja muzyczna i plastyczna (rozpoznawanie dźwięków, rozpoznawanie 
instrumentów, obrazów, mieszanie kolorów itp.). 

3. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych (kl. 4-
6) 

(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart) 
- ćwiczenia ortograficzne (dyktanda interaktywne, uzupełnianie wyrazów lite-
rami, uzupełnianie zdań, kolejność zdań lub wyrazów wykreślanki, krzyżówki, 
itp.), 
- ćwiczenia gramatyczne (rodzaje zdań, wykresy zdań, budowa zdań, uzupeł-
nianie zdań itp.), 
- mapy historyczne i nanoszenie adnotacji na mapy, 

- wykorzystywanie na lekcjach dźwięków i filmów oraz innych multimediów 
(fragmenty ekranizacji lektur szkolnych, historyjki obrazkowe itp), 
- postaci historyczne i literackie z możliwością dodawania opisów, notatek, itp., 

- ćwiczenia językowe (nauka słownictwa, ćwiczenia gramatyczne z języków 
obcych, itp.) 
- szybkie sprawdzanie wiadomości z lekcji. 

4. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podsta-
wowych (kl. 4-6) 
(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart, Qomo, IQ Board) 
- wstawianie zadań z treścią  
- pisanie wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych, 
- interaktywne wykresy, tabele, tablica Mendelejewa i inne, 

- szybkie wstawianie skomplikowanych wzorów i rozbudowanych schematów, 
- wizualizacja funkcji geometrycznych i doświadczeń fizycznych i chemicznych, 
- wykorzystanie dodatkowych programów np. Geogebra podczas zajęć, 
- interaktywne figury geometryczne płaskie i bryły przestrzenne i ich edycja  
- wykorzystanie interaktywnych narzędzi typu ekierka, linijka, kątomierz, cyr-

kiel, 
- uzupełnianie zdań, kolejność zdań lub wyrazów wykreślanki, krzyżówki, itp., 

- wykorzystywanie na lekcjach dźwięków i filmów oraz innych multimediów,  
- ćwiczenia z wykorzystaniem obrazów, zdjęć: dopasowanie opisów, nazw do 
zdjęcia i jego fragmentów, 
- szybkie sprawdzanie wiadomości z lekcji. 

6. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych w gimnazjach  

(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart) 
- ćwiczenia ortograficzne (dyktanda interaktywne, uzupełnianie wyrazów lite-
rami, uzupełnianie zdań, kolejność zdań lub wyrazów wykreślanki, krzyżówki, 
itp.), 
- ćwiczenia gramatyczne (rodzaje zdań, wykresy zdań, budowa zdań, uzupeł-
nianie zdań itp.), 

- mapy historyczne i nanoszenie adnotacji na mapy, 

- wykorzystywanie na lekcjach dźwięków i filmów oraz innych multimediów 
(fragmenty ekranizacji lektur szkolnych, historyjki obrazkowe itp), 
- postaci historyczne i literackie z możliwością dodawania opisów, notatek, itp., 
- ćwiczenia językowe (nauka słownictwa, ćwiczenia gramatyczne z języków 
obcych, itp.) 
- szybkie sprawdzanie wiadomości z lekcji. 

7. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach 
(użytkownicy tablic interaktywnych Interwrite, Smart, Qomo, IQ Board) 
- pisanie wzorów matematycznych, fizycznych i chemicznych, 
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- interaktywne wykresy, tabele, tablica Mendelejewa i inne, 
- szybkie wstawianie skomplikowanych wzorów i rozbudowanych schematów, 

- wizualizacja funkcji geometrycznych i doświadczeń fizycznych i chemicznych, 
- wykorzystanie dodatkowych programów np. Geogebra podczas zajęć, 
- interaktywne figury geometryczne płaskie i bryły przestrzenne, 
- wykorzystanie interaktywnych narzędzi typu ekierka, linijka, kątomierz, cyr-
kiel. 
-uzupełnianie zdań, kolejność zdań lub wyrazów wykreślanki, krzyżówki, itp. 
- wykorzystywanie na lekcjach dźwięków i filmów oraz innych multimediów,  

- ćwiczenia z wykorzystaniem obrazów, zdjęć: dopasowanie opisów, nazw do 
zdjęcia i jego fragmentów, 
- szybkie sprawdzanie wiadomości z lekcji. 

Forma Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik – listopad 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Trener z wykształceniem pedagogicznym i kilkuletnim doświadczeniem.                 

Firma Synapia. 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  W54 

Temat  Podstawy Microsoft Excel 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele trzech etapów edukacyjnych 

Cele Sprawne posługiwanie się programem Excel. 

Zagadnienia  

 

Zapoznanie z programem Excel. Wprowadzanie treści. 

Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie. 
Formuły i funkcje. 
Sortowanie danych i filtry. 
Tworzenie wykresów. 
Drukowanie i jego opcje. 

Zarządzanie skoroszytami. 
Excel Online. Praca w chmurze. 

Forma  Kurs doskonalący   

Termin orientacyjny 

26.09.2016 r. 

03.10.2016 r. 

10.10.2016 r. 

Liczba godzin 12 h (3 spotkania po 4h) 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W55 

Temat  
Proste sposoby na przekazanie informacji w graficzny sposób za po-

mocą infografiki 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Tworzenie efektownych infografik. 

 

Zagadnienia  

 

Spotkanie 1 

Czym jest infografika? Zasady tworzenia infografiki 

Poznanie aplikacji służących do tworzenia infografik m.in. Piktochart, Easel.ly, 

Infogr.am, Visual.ly. 

Ćwiczenia praktyczne. 

Prezentacja infografik. Zapisywanie, pobieranie, udostępnianie infografik. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 28.09.2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W56 

Temat  
Efektywne tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem 
Prezi oraz Microsoft Sway 
 

Kierunek polityki oświa-

towej 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Tworzenie prezentacji w środowisku Prezi oraz Microsoft Sway. 

 

Zagadnienia  

 

Spotkanie 1 

Czym jest Prezi oraz Microsoft Sway? Porównanie aplikacji Prezi, Microsoft 

Sway. 

Licencjonowanie Prezi oraz Microsoft Sway. 

Pierwsze kroki w środowisku Prezi. 

Tworzenie własnej prezentacji Prezi. Tworzenie ścieżki pokazu i animacja 

obiektów 

Spotkanie 2 

Pierwsze kroki w środowisku Microsoft Sway. 

Tworzenie własnej prezentacji Microsoft Sway.  

Spotkanie 3 

Pozyskiwanie materiałów do prezentacji 

Prezentacja własnej prezentacji Prezi. Zapisywanie, pobieranie, udostępnianie 

prezentacji. 

Prezentacja własnej prezentacji Microsoft Sway. Zapisywanie, pobieranie, udo-

stępnianie prezentacji. 

Forma  
Kurs doskonalący  

Termin orientacyjny 5,12, 19 października 2016 r. 

Liczba godzin 12 h (3 spotkania po 4h) 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W57 

Temat  
Podstawy Microsoft Word 
 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele Sprawne posługiwanie się programem Word. 

Zagadnienia  

 

Tworzenie dokumentu i podstawowe operacje. 
Formatowanie tekstu. 
Tabulatory. 
Listy. 
Nagłówek i stopka. 

Tabele. 
Używanie obiektów. 
Przygotowywanie końcowe dokumentu. 
Word Online. Praca w chmurze. 

Forma  Kurs doskonalący  

Termin orientacyjny 7,14,21 listopada 2016 r. 

Liczba godzin 12 h (3 spotkania po 4h) 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

98 | S t r o n a  

 

 

Symbol  W58 

Temat  

Edukacja mobilna. Edukacja z wykorzystaniem technologii chmury ob-
liczeniowej 
 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Wykorzystywanie w codziennej pracy funkcjonalności aplikacji „chmurowych”.  

 

Zagadnienia  

 

Spotkanie 1 
Edukacja mobilna jako sposób zdobywania wiedzy za pomocą aplikacji prze-
znaczonych na urządzenia takie jak tablety czy smartfony. 
Chmura w rozwiązaniach edukacyjnych. 

Internetowe narzędzia współpracy:  Aplikacje wspomagające pracę grupową na 
plikach oraz umożliwiające przechowywanie danych. Narzędzia do zarządzania 
zakładkami. Narzędzia do przechowywania notatek – Evernote, Google Keep. 
Aplikacje do tworzenia podcastów. Aplikacje do tworzenia screencastów. Apli-
kacje do tworzenia wideokonferencji. 
Spotkanie 2 

E-learning. Masowe otwarte kursy online MOOC (ang. massively open online 
courses), otwarte zasoby edukacyjne. 

Aplikacje edukacyjne w technologii Web 2.0 
Spotkanie 3 
BYOD w edukacji. Wykorzystanie urządzeń mobilnych, tabletów.  
Przegląd aplikacji edukacyjnych dostępnych na system Android i możliwości 
wykorzystania ich w procesie edukacyjnym 

Forma  Kurs doskonalący 

Termin orientacyjny 9,16, 23 listopada 2016 r. 

Liczba godzin 12 h (3 spotkania po 4h) 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W59 

Temat  Wykorzystywanie tabletów z systemem Android podczas zajęć 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele 

Cele 
Zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem tabletów z systemem Android 
podczas zajęć. 

Zagadnienia  

 

Poznanie aplikacji i narzędzi w systemie Android do wykorzystywania w trakcie 

lekcji np. podręczniki, aplikacje do nauki języków obcych, gry i programy edu-
kacyjne.  
Studium przypadku: Tablet w klasie czyli jak stworzyć mobilne środowisko 
edukacyjne. 
Zalety i wady wykorzystywania urządzeń mobilnych w trakcie zajęć. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 05.12.2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna bezpłatna 
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Symbol  W60 

Temat  
Webquest i jego zastosowanie w edukacji 
 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Zapoznanie się z praktycznym tworzeniem webquestów w technologii HTML5 
oraz CSS3 bez znajomości tych technologii. 
 

Zagadnienia  

 

Tworzenie Webquestów i ich zastosowanie w procesie kształcenia w edukacji. 
Zasady publikacji w Internecie.  
Elementy prawa autorskiego. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 14.12.2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W61 

Temat  Technologie w nowoczesnej edukacji 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Zapoznanie się z nowymi technologiami wykorzystywanymi nie tylko                          
w edukacji, ale i w życiu codziennym. 

Zagadnienia  

 

Edukacja w erze Internetu. 

Klocki Lego i roboty w edukacji. 
Druk 3D, holografia oraz urządzenia Internetu Rzeczy (IoT). 
SmartTV, urządzenia ubieralne (Wearables), gadżety. 
Studium przypadku. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 14.12.2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W62 

Temat  Media społecznościowe w edukacji 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem portali społecznościowych                    
w edukacji. 

Zagadnienia  

 

Media społecznościowe w edukacji. 

Poznanie narzędzi, portali, aplikacji społecznościowych takich jak Facebook, 
Twitter, Flickr, MySpace, Pinterest, LinkedIn, Google+, Instagram, SlideShare, 
YouTube, Vimeo. 
Studium przypadku: Wykorzystanie portalu Facebook w praktyce nauczyciel-
skiej. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 11.01.2017 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W63 

Temat  Wideokonferencje i webinaria. Wideoblogi. 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Zapoznanie się z możliwościami wideokonferencji i webinariów oraz wideoblo-
gów. 

Zagadnienia  

 

Materiały video jako sposób przekazywania informacji. 

Prezentacja narzędzi do tworzenia wideokonferencji i webinariów. 
Studium przypadku: Wideoblogi prowadzone przez uczniów i nauczycieli. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 16.01.2017 r.  

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W64 

Temat  Platformy e-learningowe 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele Zapoznanie się z możliwościami platform e-learningowych. 

Zagadnienia  

 

Charakterystyka e-learningu. 
Prezentacja platform e-learningowych. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 18.01.2017 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W65 

Temat  Nauka kodowania 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele Zapoznanie się z możliwościami programowania.  

Zagadnienia  

 

Nauka programowania. Zalety i wady. Dlaczego warto nauczyć się programo-

wać? 
Przykłady i nawiązania. Jaki język programowania wybrać? 
Studium przypadku: nauczyć się programowania, a potem uczyć tego chętnych 
uczniów w mojej szkole. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 06.03.2017 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.9. EDUKACJA MATEMATYCZNA 
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Symbol  W66 

Temat  
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia 
 

Adresaci Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 
Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat przyczyn trudności                         

w uczeniu się, w tym przyczyn  trudności specyficznych. 

Zagadnienia  

 

Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się 
matematyki. 
Poziom sprawności intelektualnej a uczenie się matematyki. 

Odporność emocjonalna a uczenie się matematyki. 

Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych i innych funkcji sfery poznaw-
czej jako przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się. 
Diagnozowanie dyskalkulii. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 
Szkolenie powinno odbędzie się przed szkoleniem dotyczącym pracy z uczniem                  

z trudnościami w uczeniu się matematyki 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

dr Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w za-

kresie diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
nauczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania 
edukacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W67 

Temat  Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki – warsztaty 
pomocy dydaktycznych 

Adresaci Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele 
Poznanie możliwości i ograniczeń w pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu 
się matematyki. 

Zagadnienia  

 

Stymulowanie rozwoju operacyjnego rozumowania. 

Metody i środki dydaktyczne w pracy z uczniem z obniżonym potencjałem inte-
lektualnym. 

Metody i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem z dyskalkulią. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Szkolenie odbędzie się po szkoleniu dotyczącym dyskalkulii 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

dr Elżbieta Kalinowska -  doktor nauk humanistycznych, specjalistka w za-

kresie diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
nauczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania 
edukacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.10. EDUKACJA ARTYSTYCZNA  

I KULTURALNA 
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Symbol W68 

Temat  Muzyka i śpiew jako narzędzia umuzykalniające, terapeu-
tyczne i komunikacyjne w pracy z dziećmi. 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele żłobka i przedszkola, młodszych klas szkoły  
podstawowej, nauczyciele dzieci o specjalnych potrzebach  
edukacyjnych, rodzice niemowląt i małych dzieci, kobiety  
oczekujące dziecka. 

Cele  

 

Poznanie różnych form zajęć w ramach muzykoterapii oraz teo-

rii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. 

Zagadnienia 
 

Krótkie wprowadzenie teoretyczne – co to jest muzykoterapia    
i jak ją stosować; śpiew jako podstawa komunikacji z dzieckiem  

według teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona.  
Metody muzykoterapii.  

Śpiewamy dla dziecka zostawiając przestrzeń na jego  
muzyczne wypowiedzi.  
Wykorzystanie muzyki dla wyrażenia i odreagowania emocji.  
 

Forma  
 

Warsztaty  

Termin orientacyjny Luty – marzec 2017 r. 
 

Liczba godzin  10 
 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący  Katarzyna Żuczkowska – absolwentka terapii pedagogicznej                         

i edukacji wczesnoszkolnej oraz Liceum Muzycznego. Od wielu 
lat pracuje z dziećmi inspirując je do aktywności twórczej 

Odpłatność  
 

Forma płatna  
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Symbol  W69 

Temat  Wokół maski, kukły i pacynki, czyli różne twarze teatru 

Adresaci 
Opiekunowie grup teatralnych, nauczyciele prowadzący teatralne formy aktyw-
ności dzieci i inni zainteresowani nauczyciele 

Cele Rozwijanie umiejętności tworzenia i animowania lalek teatralnych. 

Zagadnienia  

 

Krótka historia teatru lalkowego. Rodzaje lalek. 
Znaczenie maski w kulturze i wykorzystanie jej w teatrze. 

Etapy wykonania maski. 

Techniki sporządzania głów kukieł i pacynek. 
Kostium lalki teatralnej. 
Jak ożywić lalkę? O animacji. 

Forma  Kurs doskonalący  

Termin orientacyjny Daty do ustalenia -  od 22.10  do 10.12. 2016 (4 spotkania w soboty) 

Liczba godzin 4 spotkania po 5 godzin (np. 9.00-13.00) 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Marzenna Śliwka - nauczycielka języka polskiego, zajęć artystycznych i tech-
nicznych; instruktorka grup teatralnych; absolwentka Studiów Podyplomowych 
Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (PWST) 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 

 

 

 

 

 

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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2.11. EDUKACJA ZAWODOWA 
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Symbol  W70 

Temat  
Zmiany w prawie pracy 
 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgim-

nazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowa-

nia kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Adresaci Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości 

Cele 
Kształcenie umiejętności świadomego i sprawnego korzystania z przepisów 
prawa pracy. 
 

Zagadnienia  

 

Rodzaje  umów o pracę. 
Zasady zawierania umów. 
Limity umów na czas określony. 
Okresy wypowiedzenia umów oraz ich sposoby. 

Opieka nad dzieckiem a wymiar czasu pracy. 
Urlopy w świetle kodeksu pracy. 
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 
Listopad 2016 r. 

 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny Anna Kocik 

Prowadzący Inspektor pracy 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W71 

Temat  Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgim-

nazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowa-

nia kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Adresaci Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości 

Cele 
Zapoznanie się z nowymi zasobami edukacyjnymi platformy „Moje finanse” 
oraz przygotuje się do wykorzystania ich do pracy z uczniami. 

Zagadnienia  

 

Narzędzia interaktywne w edukacji ekonomicznej. 
Giełda Papierów Wartościowych - co warto o niej wiedzieć. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 
Marzec 2017 r. 
 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

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

Przedsiębiorczości 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  K08 

Temat  Działalność produkcyjna w regionie 

Kierunek polityki oświa-

towej  

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgim-

nazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowa-

nia kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Adresaci Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości 

Cele 
Poznanie stanowisk pracy i komórki organizacyjne występujących                                                   
w przedsiębiorstwie oraz ich kompetencje. 

Zagadnienia  

 

Misja przedsiębiorstwa. 
Produkt (jakość, funkcjonalność, design). 
Obsługa klienta.  
Współpraca ze stałymi kontrahentami. 

Marketing przedsiębiorstwa. 
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym. 

Forma  Wizyta studyjna 

Termin orientacyjny 
Kwiecień – maj 2017  
 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Anna Kocik  

Prowadzący Pracownicy przedsiębiorstwa produkcyjnego(branża meblarska) 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.12. EDUKACJA ZDROWOTNA  

I WYCHOWANIE FIZYCZNE 
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Symbol  W72 

Temat  
„Nie odkładaj na jutro, zadbaj o siebie dziś… czyli jak w pełni sił prze-
trwać kolejny rok? 
 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele  

Cele 
Uzyskanie podstawowych wiadomości dotyczące zdrowia oraz funkcjonowania 
organizmu człowieka. 
 

Zagadnienia  

 

Wspólne tworzenie z uczestnikami zrównoważonego i pełnowartościowego ja-

dłospisu. 
Praktyczne porady dotyczące zmian nawyków żywieniowych. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny Wrzesień 2016 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny Justyna Wójcik 

Prowadzący 
Joanna Mielnik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej absolwentka podyplo-
mowych studiów –kierunek „Psychodietetyka” w SWPS we Wrocławiu. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W73 

Temat  „Jestem trudny- przytul mnie holistycznie czyli od widelca do długopi-
su” 

Adresaci Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, szkół gimnazjalnych 

Cele Analizowanie czynników wpływających na zachowanie dziecka. 

Zagadnienia  

 

Wpływ wybranych składników odżywczych na zachowanie dziecka. 
Prezentacja właściwej diety dla dziecka z nadpobudliwością psychoruchową. 

Co to znaczy świadome spożywanie posiłków? – aspekty związane ze świado-

mym spożywaniem posiłków.  
Zmiana nawyków żywieniowych u dzieci. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 16.11.2016 r. 

Liczba godzin 3 

Kierownik merytoryczny Justyna Wójcik 

Prowadzący 
Joanna Mielnik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, absolwent studiów 

podyplomowych SWPS we Wrocławiu – kierunek - psychodietetyka. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.13. METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM 
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Symbol  W74 

Temat  
Storytelling na lekcjach języka angielskiego (część I i II) 

 

Adresaci 

- nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjach,  
- szkolenie może także zainteresować nauczycieli przedszkola, edukacji wcze-
snoszkolnej, wychowawców świetlic szkolnych, gdyż zaprezentowane sposoby 
pracy mogą być także stosowane w języku polskim,  
- część I szkolenia oparta będzie na prostszym materiale, a część II na nieco 

bardziej zaawansowanym, 
- można uczestniczyć w obu częściach albo w jednej. 

Cele 
Poznanie zasad doboru i adaptacji tekstów na potrzeby zastosowania storytel-
ling w różnych grupach wiekowych. 

Zagadnienia  

 

Storytelling jako metoda: 
- osłuchiwania uczniów z językiem obcym,  
- doskonalenia rozumienia ze słuchu oraz  
- kształtowania umiejętności opowiadania. 
Zasady doboru i adaptacji teksów. 
Metody prezentacji tekstów (pozajęzykowe środki wyrazu). 

Aktywności uczniów przy zastosowaniu storytelling. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 8 (dwa spotkania) 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 
diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na-

uczyciel akademicki, metodyk nauczania, konsultant PCEiK ds. wspierania edu-
kacji matematycznej 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W75 

Temat  Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń? 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Rozszerzenie świadomości i wiedzy w zakresie ustalania priorytetów w działa-

niach edukacyjnych. 
Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania dobrej lekcji, angażującej 
uczniów. 

Zagadnienia  

 

Wprowadzenie do tematu – fundamenty nauczania. 
Nauczanie i uczenie się w kontekście wyników badań Johna Hattiego. 

Taksonomia B. Blooma w planowaniu działań edukacyjnych. 

Zasady planowania dobrej lekcji angażującej uczniów w kształcenie umiejętno-
ści, zastosowanie technik Merrill Harmin.  
Co tzn. dobra lekcja? – taka, w której każdy uczeń uczy się efektywnie. 
Wspomaganie uczniów w procesie przejmowania odpowiedzialności za własne 
uczenie się.  
Planowanie działań celem zwiększenia odpowiedzialności ucznia za swój roz-

wój. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba - psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                         

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rodn.pl/jak-pracowac-na-lekcji-aby-najaktywniejszy-byl-uczen-1
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Symbol  W76 

Temat  
Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody aktywnego 
nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego 

 

Adresaci Nauczyciele II i III etapu edukacyjnego 

Cele 
Zastosowanie w swojej praktyce pedagogicznej wybranych metod i technik 
aktywizujących. 

 

Zagadnienia  

 

Wprowadzenie metod aktywizujących, gier i zabaw dydaktycznych wspierają-

cych proces dydaktyczny w szczególności: 
- zabawy ćwiczące analizę i syntezę, 
- gry i ćwiczenia doskonalące technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem, 
- gry rozwijające wyobraźnię i kreatywność, 
- ćwiczenia wspierające proces kształtowania pojęć, 
- gry i zabawy skuteczne w podsumowaniu powtórzeniu i utrwaleniu wiadomo-
ści. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 

12.09.2016 r. – 15.10.2016 r. 

10.02.2017 r. -  31.03.2017 r. 

Liczba godzin 5 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Alina Żwirblińska  - nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel 
– doradca metodyczny 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.14.  PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH 

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 
 

  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

124 | S t r o n a  

 

Symbol  W77 

Temat  
Jak (nie) oceniać ucznia i budować konstruktywną informację zwrot-
ną? 

Adresaci Nauczyciele trzech etapów edukacyjnych 

Cele 
Nabycie umiejętności oceniania ucznia 
Nabycie umiejętności budowania konstruktywnej informacji zwrotnej  

Zagadnienia  

 

Czym jest ocenianie ucznia? 
Czym ocenianie ucznia NIE jest? 
W jaki sposób oceniać ucznia? 

Rola pedagoga w rozwoju ucznia. 

Czym jest informacja zwrotna? 
W jaki sposób udzielać informacji zwrotnej – narzędzie. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny I semestr - po zebraniu grupy 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

mgr Joanna Gromolak – absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocł-

wiu, kierunek ZARZĄDZANIE ze specjalnością International Business and Tra-
de; studia podyplomowe COACHING W BIZNESIE (z wyróżnieniem); certyfiko-
wany TRENER (tytuł Master Trainer – Mistrzowski Kurs Trenerski); certyfiko-

wany COACH (międzynarodowa akredytacja ICI). 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W78 

Temat  Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Analizowanie potrzeb edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością. 
Organizowanie procesu edukacji uczniowi z niepełnosprawnością. 

Zagadnienia  

 

Teoretyczne podstawy edukacji uczniów z niepełnosprawnością. 
Rozporządzenia – aktualności. 
Praktyczne rozwiązania – dobre praktyki. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Styczeń – luty 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Ryszarda Wiśniewska-Paluch -  konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olido-
frenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W79 

Temat  Otwieranie ucznia przez zadawanie pytań 

Adresaci Nauczyciele trzech etapów edukacyjnych 

Cele 
Zdobycie umiejętności korzystania z narzędzia, jakim jest zadawanie pytań, 
w celu wspierania ucznia, diagnozowania jego potrzeb i motywowania go do 
działania. 

Zagadnienia  

 

W jaki sposób pytanie wpływa na pracę mózgu? 
Pytania otwarte a pytania zamknięte. 
W jaki sposób motywować pytaniami – narzędzie? 

Czym są „mocne” pytania i w jakich sytuacjach z nich korzystać? 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny I semestr - po zebraniu grupy 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

mgr Joanna Gromolak – absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocł-
wiu, kierunek ZARZĄDZANIE ze specjalnością International Business and Tra-
de; studia podyplomowe COACHING W BIZNESIE (z wyróżnieniem); certyfiko-

wany TRENER (tytuł Master Trainer – Mistrzowski Kurs Trenerski); certyfiko-
wany COACH (międzynarodowa akredytacja ICI). 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W80 

Temat  Motywowanie uczniów do zmiany zachowań 

Kierunek polityki oświa-
towej 

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Utrwalenie wiedzy w zakresie indywidualnych uwarunkowań motywacji 

uczniów. 
 

Zagadnienia  

 

Przywództwo, sytuacja, grupa, jednostka a motywacja. 

Motywacja wobec potrzeb jednostki, przenikanie potrzeb. 

Koncepcje motywacji Herzberga, Maslowa i Blancharda. 

Motywacja a oczekiwania uczniów związane z nauką, relacjami, itp. 

Podstawowe czynniki motywujące.   

Wewnętrzne i zewnętrzne sposoby motywowania: 

 rzeczowe 

 przez rozwój 

 przez cele 

 przydzielanie zadań i egzekwowanie ich wykonania 

 za pomocą nagród i kar. Kompetencyjny bądź kontrolny aspekt 
nagradzania. 

Sposoby uzasadniania nagród: 

 komunikaty motywujące –informacje zwrotną (rozmowa 
dyscyplinująca, ostrzegająca, rozmowa korygująca błędy, rozmowa 
rozwojowa, rozmowa o wynikach, rozmowa doceniająca ucznia, pytanie 
o opinię), 

 przygotowanie do rozmowy motywującej. 

Nastawienia a zachowania – koncepcja Mc Gregora. 

Czynniki wpływające na zadowolenie i niezadowolenie uczniów. 

Optymizm jako czynnik motywujący. 

Charakterystyka uczniów a optymalny styl kierowania ich zachowaniami  
i motywowania. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 
Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                    
i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-
nerów “Sieć” przy PTP. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W81 

Temat  Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym 

Adresaci Nauczyciele  

Cele Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

Zagadnienia  

 

MODUŁ I: 

Zagadnienia szkoleniowe (4 godziny zegarowe): 

1. Zainteresowania, potencjał, zdolności, talent – ważne kwestie defini-
cyjne oraz ich implikacje dla indywidualizacji pracy z uczniem w ra-
mach szkolnictwa powszechnego 

2. Czy każdy uczeń jest zdolny? Zdolności w ujęciu elitarnym i egalitar-
nym – któremu bliżej do szkoły? 

 Zdolności w ujęciu wieloaspektowym, czy wydaniu przedmio-
towym ( np. olimpiady przedmiotowe) 

 Wykorzystanie potencjałów jednostkowych w ich rozwoju – 

w kontekście badań Instytutu Gallupa. Obowiązek, czy dobra 
wola nauczyciela. 

3. Budowanie zintegrowanych systemów pracy z uczniem zdolnym – 

przykłady dobrych krajowych praktyk  
4. Praca z uczniem zdolnym – działanie akcyjne, działanie systemowe 

 Wizja, misja, cele i planowanie strategiczne szkoły, a indywi-
dualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy 
z uczniem zdolnym. Tworzenie środowiska rozwoju. 

 Świadome pozyskiwanie uczniów zdolnych – kreowanie wize-
runku szkoły i jej oferty, badanie rynku edukacyjnego i zaso-
bów uczniowskich, listy intencyjne, bazy danych, otwarte szko-

ły, i in. Czy warto zapraszać uczniów do własnej szkoły i reko-
mendować ich innym placówkom?  

 Diagnoza, indywidualne programy i ewaluacja pracy, a rozwój 
zainteresowań i zdolności uczniów. 

 Dlaczego w Polsce tak mało szkół korzysta z ITN? 

 Budowanie zespołów nauczycieli ds. pracy z uczniem zdolnym. 

 Budowanie współpracy z rodzicami/ opiekunami uczniów zdol-
nych. 

5. Uczeń zdolny – przyjemna, czy trudna praca? 

 Uczeń zdolny jako „samograj” – korzyści i zagrożenia dla pracy 
i rozwoju ucznia oraz nauczycieli prowadzących. 

 Uczeń zdolny jako „trudność” -  korzyści i zagrożenia dla pracy 
i rozwoju ucznia oraz nauczycieli prowadzących. 

 Charakterystyka i specyfika ucznia zdolnego - profil ucznia zdolne-
go. 

 Metodologia pracy z uczniem zdolnym, a wymagane kompetencje 

nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym – profil nauczyciela 
(kreatywność, zarządzanie czasem, planowanie, komunikacja, in-

formacja zwrotna, …). 
 Tutoring, coaching, mentoring w indywidualizowaniu procesu 

kształcenia i pracy z uczniem zdolnym. 
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MODUŁ II ( cele jak powyżej): 

Zagadnienia szkoleniowe (4 godziny zegarowe): 

1. Budowanie własnych propozycji pracy z uczniem zdolnym 
 Określenie własnych problemów badawczych. Praca w małych zespo-

łach projektowych –  poszukiwanie rozwiązań/ odpowiedzi na interesu-
jące nauczycieli kwestie, z wykorzystaniem metody burzy mózgów. 

 Konstruowanie własnych projektów działań w oparciu o wyodrębnione 

propozycje rozwiązań, wygenerowane w zespole podczas burzy mó-
zgów. 

 Prezentacja projektów – integracja pomysłów, informacji, doświadczeń. 
 Dyskusje i informacje zwrotne międzygrupowe ze wskazaniem moc-

nych i słabych stron zaproponowanych projektów, wraz ze wskazaniem 
korzyści i zagrożeń z nich płynących – analiza SWOT. 

 Zarekomendowanie wybranego projektu jako propozycji szkoleniowej 
rady pedagogicznej w szkołach uczestników szkolenia. 

Deklaracja zmiany 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik – listopad 2016 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                    

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-
nerów “Sieć” przy PTP. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W82 

Temat  
Mowa ciała 
 

Adresaci Nauczyciele trzech etapów edukacyjnych 

Cele Świadomość mowy ciała swojej i rozmówcy 

Zagadnienia  

 

Udział mowy ciała w komunikacji. 
Mowa ciała poszczególnych partii ciała. 
Znaczenie gestów. 
Różnice kulturowe. 

Słuchanie odzwierciedlające – narzędzie. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny II semestr - po zebraniu grupy 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

mgr Joanna Gromolak – absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocł-
wiu, kierunek ZARZĄDZANIE ze specjalnością International Business and Tra-
de; studia podyplomowe COACHING W BIZNESIE (z wyróżnieniem); certyfiko-
wany TRENER (tytuł Master Trainer – Mistrzowski Kurs Trenerski); certyfiko-
wany COACH (międzynarodowa akredytacja ICI). 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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2.15. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA 
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Symbol  W83 

Temat  Atrakcyjne lekcje wychowawcze 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

 

Adresaci Nauczyciele wychowawcy i inni nauczyciele II i III etapu edukacyjnego 

Cele Zaplanowanie zajęć wychowawczych z zastosowaniem poznanych gier. 

Zagadnienia  

 
Planowanie zajęć wychowawczych, formułowanie i realizowanie celów. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 12.09.2016 r. – 15.10.2016 r. i od 10.02.2017 do 31.03.2017 r. 

Liczba godzin 5 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Alina Żwirblińska  - nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel 
– doradca metodyczny 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W84 

Temat  Gry i zabawy przeciwko agresji 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I i II etapu edukacyjnego, 

Cele Zaplanowanie zajęć rozładowujących napięcia i zachowania agresywne. 

Zagadnienia  

 

Rodzaje agresji. 

Zachowania agresywne uczniów, przyczyny, sposoby radzenia sobie z agresją. 
Gry i zabawy przeciwko agresji. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 12.09.2016 r. – 15.10 i od 10.02. 2017 do 31.03.2017 r. 

Liczba godzin 5 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Alina Żwirblińska  - nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel 
– doradca metodyczny 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W85 

Temat  Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I i II etapu edukacyjnego 

Cele 

Rozpoznanie zachowań ADHD, opozycyjno – buntowniczych i zaburzonych.  
Zastosowanie w swojej pracy z uczniami metod i technik umożliwiających 
sukces wychowawczy.  
 

Zagadnienia  

 

Podstawowe informacje o zespole nadpobudliwości psychoruchowej                                
z deficytem uwagi. Klasyfikacja, rokowania. Jak rozpoznajemy ADHD, 
przyczyny, triada objawów, podtypy ADHD, edukacyjne potrzeby dziecka. 
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 pozytywnych, 

 

Planowanie pracy w klasie (grupie rówieśniczej). Kierowanie zachowaniem. 
Reguła podstawą pracy z uczniem, wydawanie poleceń, pochwały, system 

wzmocnień, przywileje i konsekwencje, rola pochwały w systemie wzmocnień.  

System nagród, konsekwencji i przywilejów, Zadania domowe, planowanie 
pracy z rodzicami. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 12.09.2016 r. – 15. 10.2016 r. i 10.02.2017 r. - 31.03.2017 r. 

Liczba godzin 5 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 
Alina Żwirblińska  - nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel 

– doradca metodyczny 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W86 

Temat  Sytuacje trudne – nauczyciel w roli negocjatora i mediatora 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza negocjacyjnych i mediacyjnych                                     

w zakresie postępowania w sytuacjach trudnych. 
 

Zagadnienia  

 

Sytuacja trudne we współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami                                     

i współpracownikami. Rodzaje sytuacji trudnych. 
Negocjacje – istota, zastosowania. 
Mediacje – istota, zastosowanie. 
Zasady prowadzenia efektywnych negocjacji oraz mediacji. 
Znaczenie i zastosowanie umiejętności komunikacyjnych podczas prowadzenia 

rozmów negocjacyjnych oraz mediacyjnych. 
Style negocjacji – kiedy i z jakiego stylu warto korzystać  

– Strategia miękkiego negocjatora. 
– Strategia twardego negocjatora. 
– Strategia sprawnego negocjatora. 

Typologia rozmówców (rodziców, uczniów, współpracowników). 
Roszczenia, czy potrzeby rodziców - jak je rozpoznawać i jak na nie reagować? 

Perswazja (rodzaje argumentów perswazyjnych) i techniki wpływania na 
innych, a skuteczność rozmów 

Asertywność - Sztuka wymiany ustępstw. Granice ustępstw. 
Najczęściej popełniane błędy rozmowach negocjacyjnych i mediacyjnych. 
Wypracowania indywidualnego stylu zachowań w poszukiwaniu negocjacyjnych 
kompromisów. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trene-

rów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W87 

Temat  Rola i działanie nauczyciela w sytuacjach trudnych 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 
Doskonalenie umiejętności diagnozowania sytuacji trudnych w szkole. 
 

Zagadnienia  

 

Sytuacje trudne: 
 definicja,  

 rodzaje (deprywacje, przeciążenia, zagrożenia, utrudnienia) 

Przyczyny sytuacji trudnych w szkole: 
 nauczyciel jako źródło/sprawca trudności 

 uczeń jako źródło/sprawca trudności 

 otoczenie/sytuacja jako źródło/sprawca trudności 

Uwarunkowania zachowania w sytuacjach trudnych – różnice indywidualne: 
 samoocena 
 potrzeby 
 aspiracje 

 postawy lękowe 
 odporność na stres 
 doświadczenia 

 inne …. 
 

Zastosowanie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach: 

trudnych/konfliktowych  
 typ rozmówcy 
 rola pytań 
 wyrażanie opinii 
 informacja zwrotna 

 
Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej: 

 strategie negocjatora 
 etapy rozwiązywania konfliktów (nastawienie na rozwiązanie problemu) 
 reagowanie na obiekcje – zasady 
 Stopniowanie reakcji – procedura 4 kroków/etapów 
 obrona przed manipulacją – sposoby działania 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Luty 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna bezpłatna 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

137 | S t r o n a  

 

 

Symbol  W88 

Temat  

Rodzice w szkole – płaszczyzny współuczestnictwa rodziców                               
w jakościowym rozwoju oferty oraz realizowanych w szkole procesów 
edukacyjnych 

Adresaci Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy  

Cele 
Poznanie sposobów wpływania na odpowiedzialność rodziców za edukacje wła-
snych dzieci i ich zaangażowanie na rzecz pracy szkoły. 

 

Zagadnienia  

 

Rola współpracy szkoły/placówki z rodzicami uczniów/podopiecznych – oczywi-

sta oczywistość. 

Budowanie tożsamości i świadomości wspólnego dążenia do celów – cele jed-
nostkowe, a cele placówki i pojęcie dobra dziecka. Co dla kogo jest ważne  
- zbieżność, rozbieżność, trudności na drodze do celów. Działania systemowe, 
czy jednostkowe? 
Role nauczycieli i role rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci – ko-
rzystne i niekorzystne wpływy wychowawcze. 

Nie tylko rywalizacyjne postawy rodziców i nauczycieli w kontekście budowania 
jakości pracy szkoły. „Moje mojsze”. 
Rola i aktywność nauczycieli w tworzeniu płaszczyzny współuczestniczenia ro-
dziców w rozwoju placówki. Etapy i formy rozwoju współpracy z rodzicami 
Uwarunkowania skutecznej współpracy rodziców z placówką i podnoszenia jej 
jakości pracy – komunikacja pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi 

w rozwoju oferty  jakości pracy szkoły. Badanie potrzeb 
Szkoła jako społeczność wychowująca. Zasady współpracy i strefy wpływu. 

Asertywność i prawo oświatowe, a życzenia rodziców. Granice współpracy  
z rodzicami i jej znaczenie dla stabilnego rozwoju placówki 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Marzec 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W89 

Temat  Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści 

Adresaci Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy  

Cele 
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania w sytuacjach 
konfliktowych. 
 

Zagadnienia  

 

Radzenie sobie z konfliktem- indywidualny styl interpretacji i radzenia sobie  
z sytuacją konfliktową. 
Sytuacje problemowe. Sposoby radzenia sobie z konfliktem w grupie.  

 
Negocjacje jako jedna z technik radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. 

Negocjacje w relacji nauczyciel – uczeń/ nauczyciel – rodzic (i inne) jako 
specyficzna sytuacja negocjacyjna. 

Umiejętności komunikacyjne użyteczne w procesie negocjacji. 

Techniki konstruowania i zadawania pytań. 

Komunikowanie wartości, potrzeb i oczekiwań. 

Trzy fundamentalne style negocjacyjne i ich zastosowanie w pracy nauczyciela. 

Wybór między stylami negocjacyjnymi w zależności od zmieniających się 
uwarunkowań sytuacyjnych i typu rozmówcy. 

Techniki asertywnej komunikacji wspomagające zarządzanie konfliktem: 

- Asertywne mówienie “nie” 
- Asertywne radzenie sobie z różnymi typami krytyki  

 
Krytykowanie innych; jak i kiedy krytykować aby nasz komunikat był nie tylko 
asertywny ale i konstruktywny. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Marzec 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                  

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W90 

Temat  Internet - szansą czy zagrożeniem dla szkoły? 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele 

Cele 

Planowanie lekcji metodami projektu i Webquestu  wykorzystującymi Internet                  
i inne źródła informacji. 
Projektowanie zadań kampanii szkolnej pt: „Internet: szanse i zagrożenia”. 
Poznanie podstaw profilaktyki agresji elektronicznej i cyberbullyingu. 

Zagadnienia  

 

Charakterystyka postaw i umiejętności pokolenia współczesnych dzieci                                
i nastolatków. 
Szanse i zagrożenia zasobów Internetu. 
Poznanie metod uczenia się wykorzystujących zasoby Internetu i inne źródła 
informacji w procesie uczenia się.  
Profilaktyka nadużywania Internetu przez organizowanie kampanii szkolnej ,we 

współpracy z rodzicami. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Styczeń 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska. Nauczyciel dyplomowany, doradca i konsultant, 

trener w programach MEN -TERM, NOWA SZKOŁA, GIMNAZJUM 2002, ekspert                           

w projektach unijnych, certyfikowany edukator MEN.  
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W91 

Temat  Nauczyciel –wychowawca wobec trudnych zachowań uczniów w klasie 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele i wychowawcy 

Cele 

Wypracowanie strategii RUN (rodzice, uczeń, nauczyciel) w kulturze organiza-

cyjnej szkoły do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. 
 

Zagadnienia  

 

Nauczyciel w roli wychowawcy szkolnego- kompetencje społeczne, autorytet, 

poczucie wartości. 
Obszary do zmiany lub budowania programu naprawczego. 
Trudności wychowawcze, ich rodzaj, przyczyny, symptomy.  
Poznanie technik i metod możliwych do zastosowania w sytuacji szkolnej. Do-
kumentowanie interwencji wychowawczej krok po kroku.  

Sposoby wzmacniania poczucia wartości uczniów i techniki tworzenia pozytyw-
nego klimatu klasowego. 
Praktyczne przykłady rozwiązań problemowych sytuacji szkolnych. 
Scenariusze lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Luty 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - certyfikowany edukator MEN.  
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel –doradca metodyczny, nauczyciel -
konsultant. 
Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów grantowych, trener                
i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W92 

Temat  Zdążyć przed agresją 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele i wychowawcy 

Cele 

Rozwijanie umiejętności projektowania działań wychowawcy klasowego                       
w profilaktyce agresji, przemocy  w klasie.  
Wdrażanie nowoczesnych metod i technik kreatywnego rozwiązywania proble-
mów do aktywizowania uczniów w proces zapobiegania przemocy                         

i agresji w klasie. 

Zagadnienia  

 

Formy zajęć w działaniach profilaktycznych adresowane do dzieci i młodzieży 
na lekcjach wychowawczych.  
Metody pracy i przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania                            
w szkolnych działaniach profilaktyki agresji. 
Klasowy projekt edukacyjny lub WebQuest pt: Niemoc rodzi przemoc                    

w  zmianie sposobu myślenia i postępowania w treningu zachowań właściwych. 
Projektowanie działań. 
Wykorzystanie środków medialnego przekazu w szkolnych akcjach np.: Agresji 
-stop. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Luty 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - certyfikowany edukator MEN.  
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel – doradca metodyczny, nauczyciel -
konsultant. 
Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów grantowych, trener                  
i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W93 

Temat  Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami 

Adresaci Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy 

Cele 
Wykorzystywanie spotkań z rodzicami jako narzędzia wprowadzana zmian, 
ulepszeń i pozytywnego potencjału rodziców dla poszukiwania rozwiązań. 

Zagadnienia  

 

Przygotowanie do spotkania.  
Po co się spotykam? Cele spotkań, zasady ich formułowania, priorytety, plan 
działania. 

Przebieg spotkania: dynamika spotkania, kontrola przebiegu spotkania                                             

w kontekście sformułowanych celów, poczucie sensu i przydatności spotkania. 
Zasady prowadzenia spotkań. Siedem kroków efektywnego prowadzenia spo-
tkań. 
Rola i zadania prowadzącego spotkanie - korzyści wynikające z prowadzenia 
zebrań: 

 cechy dobrego mówcy i komunikatu, 

 sytuacje trudne podczas spotkań – konstruktywne sposoby reagowania 

na trudności. Trudni uczestnicy spotkań – Sposoby postępowania. 

Podsumowywanie i wyciąganie wniosków ze spotkania. Czy osiągnęliśmy to, co 
zakładaliśmy? 
Efekty spotkania. Wnioski na przyszłość. Wprowadzanie zmian. 
Autorefleksja – moje mocne strony i strefy rozwoju w kontekście umiejętności  

prowadzenia spotkań. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Marzec 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                                      

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W94 

Temat  
Jawna i ukryta dyskryminacja wśród uczniów oraz w relacjach nauczy-
ciel - uczeń. Jej przejawy i zapobieganie. 
 

Kierunek polityki oświa-

towej  
Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Nabywanie większej świadomości w zakresie wpływu ich postaw na rozwój                        
i codzienne zachowania uczniów. 

Diagnozowanie przejawów dyskryminacji i umiejętne wykorzystywanie sposo-

bów ich przeciwdziałania. 
 

Zagadnienia  

 

Poglądy Polaków a światopogląd dzieci i młodzieży – czym skorupka za młodu 
nasiąknie……   
Nauczyciele nośnikami uprzedzeń i dyskryminujących postaw. 

Szkoła wolna od dyskryminacji – zagadnienie tolerancji i otwartości na inność. 
Granice tolerancji. 
Ważne definicje – równouprawnienie, równość, stereotyp, uprzedzenie, anty-
semityzm, homofobia, ksenofobia, rasizm, romofobia, seksizm, klasizm, dys-
kryminacja. 
Powody dyskryminacji. Dyskryminacja jawna i ukryta – przykłady dyskrymina-

cji w szkole. 
Profilaktyka antydyskryminacyjna w szkole, czyli jak walczyć z nienawiścią. 
Zapobieganie dyskryminacji. Przykłady dobrych praktyk. Prawa człowieka  

– Konwencja. 
Szkoła dzieli, nie integruje! Codzienne praktyki oświatowe. Lepsi/gorsi ucznio-
wie, lepsze/gorsze klasy, lepsze/gorsze szkoły. 
System i sposób oceniania oraz system i sposób komunikacji jako ważne na-

rzędzia budowania i wzmacniania satysfakcjonujących, motywujących do roz-
woju relacji z uczniem, wolnych od krzywdzących ocen i dyskryminacji. 
Deklaracje i działania na rzecz zmiany. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Kwiecień 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                    

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W95 

Temat  
Jak efektywnie realizować swoje kompetencje społeczne w pracy na-
uczyciela i wychowawczej? 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Nabywanie wiedzy w zakresie wpływu kompetencji społecznych nauczyciela na 
efektywność procesów dydaktycznych i wychowawczych. 
Wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych i zachowań asertywnych dla 
stymulowania pracy i współpracy uczniów. 
 

Zagadnienia  

 

Pojęcie i zastosowanie kompetencji społecznych. 

Samoocena, samoakceptacja – czynniki wpływające w istotny sposób na 
ujawnianie kompetencji społecznych. 
Autoprezentacja – efektywne prezentowanie „ja społecznego”. 
Komunikacja: 

• komunikacja werbalna i niewerbalna; 
• aktywne słuchanie; 

• bariery komunikacji, czynniki efektywnej komunikacji. 
Asertywność. 
Konstruktywna krytyka. 
Zagadnienia konfliktu: 

 diagnozowanie sporów (fazy konfliktu); 
 strategie radzenia sobie z konfliktami, typy reakcji. 

Style kierowania zespołem uczniowskim. 

Efektywność zespołu uczniowskiego: 

 bariery efektywności zespołu; 
 metody stymulowania efektywności pracy zespołowej; 
 zespoły efektywne. 

10.Inteligencja emocjonalna. 
 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Kwiecień 2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                    

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W96 

Temat  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie  

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym 

Cele 
Zapoznanie się z problemami związanymi z zagrożeniami dzieci i młodzieży                    
w Internecie. 

Zagadnienia  

 

Zagrożenia w Internecie. Na co należy szczególnie zwracać uwagę? 

Co młodzież robi w Internecie? 
Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie. 
Studium przypadku. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny 14.03.2017 r. 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący mgr inż. Stanisław Lota - informatyk, trener, nauczyciel. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W97 

Temat  Agresja i przemoc w szkole – jak jej zapobiegać? 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych i konstruktywnych 

sposobów zapobiegania agresji i przemocy w szkole. 
 

Zagadnienia  

 

Pogłębianie wiedzy w zakresie przyczyn oraz przejawów agresji i przemocy                       

w szkole. 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania agresji                               

i przemocy. 

Doskonalenie umiejętności komunikowania się bez przemocy. 
 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny II semestr 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 
Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                        
i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-
nerów “Sieć” przy PTP. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W98 

Temat  
Mentor, coach czy ekspert?  Role nauczyciela w rozwoju ucznia współ-

czesnej szkoły 

Kierunek polityki oświa-

towej  
Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci 
Dyrektorzy,  
Nauczyciele  

Cele 
Analizowanie najważniejszych aspektów zawodu nauczyciela jako zawodu spo-
łecznego zaufania w sytuacji zmiany. 

Zagadnienia  

 

Wyzwania dla edukacji XXI wieku a kompetencje nauczyciela. Czego uczniowie 
i ich rodzice oczekują dziś od nauczyciela. 

Zawód nauczyciela-zawodem społecznego zaufania - w świetle orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego -ranga, cechy i etyka: 
a) czynności zawodowe, wymagające profesjonalnego przygotowania, doświad-
czenia, dyskrecji oraz taktu i kultury osobistej, 
b)czynniki zaufania publicznego: –wola, motywacja , staranność zawodowa, 
wartości, kompetencje społeczne. 
Filary budowania autorytetu nauczyciela. Poczucie wartości. Samoocena. Wery-

fikacja. Moderowanie zmiany- rozwój osobisty i zawodowy. 
„Kodeks drogowy nauczyciela” (autorska propozycja) w skutecznym nauczaniu- 

dyskusja, przyjęcie zasad.   

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Październik 2016 r. 

Liczba godzin 6 godz. warsztaty +  trening umiejętności 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny 

i konsultant edukacji humanistycznej , trener w programach MEN-TERM, NOWA 

SZKOŁA, Ocenianie w Nowej Szkole , Program FORUM-wspieranie rozwoju za-

wodowego nauczycieli, ekspert w projektach unijnych, certyfikowany edukator 

MEN. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W99 

Temat  Zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach szkolnych                      

Adresaci Nauczyciele 

Cele 

Wykorzystywanie podstawowych zasad i metod efektywnej komunikacji inter-
personalnej.  
Zastosowanie technik aktywnego słuchania i komunikacji asertywnej w różnych     
trudnych sytuacjach zawodowych. 

Zagadnienia  

 

Autodiagnoza mocnych i słabych stron w komunikowaniu się z innymi - przy 

pomocy profesjonalnych narzędzi diagnostycznych.  

Komunikacja interpersonalna – po co ta wiedza? 

Aktywne słuchanie. 
Komunikacja asertywna. 
Autoprezentacja nauczyciela –w sytuacjach społecznych. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny Listopad 2016 r. 

Liczba godzin 6 godz. Warsztaty + trening   

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny                    

i konsultant edukacji humanistycznej , trener w  programach MEN-TERM, NO-

WA SZKOŁA, Ocenianie w Nowej Szkole, Program FORUM-wspieranie rozwoju 

zawodowego nauczycieli, ekspert w projektach unijnych, certyfikowany eduka-

tor MEN. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W100 

Temat  
Zespół wespół. Praca zespołów nauczycielskich i uczniowskich –
zasady, role i komunikacja. 

Adresaci Rady pedagogiczne 

Cele 
Porządkowanie wiedzy na temat ról w zespole zgodnie z profilem osobowości, 
samooceną i kompetencjami społecznymi. 

Zagadnienia  

 

Autodiagnoza (samoocena) ról w zespole zgodnie z profilem osobowości, kom-
petencjami społecznymi. 

Jakie zasady obowiązują przy planowaniu, organizowaniu i ewaluowaniu zadań  

w zespole? 
Od rywalizacji do współpracy czyli jak rozwiązywać problemy w zespole?  
Wdrożenie kluczowych umiejętności interpersonalnych do budowania mostów 
zamiast murów. 
Wypracowanie katalogu zasad pracy zespołowej zgodnie z kulturą organizacyj-
ną szkoły. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny I semestr 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Mirosława Berezowska - certyfikowany edukator MEN.  
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel –doradca metodyczny, nauczyciel -
konsultant, kierownik pracowni systemu doskonalenia, pełnomocnik ds. jakości 

i akredytacji w wojewódzkim ośrodku metodycznym.  
Autor programów kursów i warsztatów grantowych, trener i ekspert w projek-
tach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN. 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  W101 

Temat  Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 

Kierunek polityki oświa-
towej  

Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

Adresaci Nauczyciele  

Cele 

Pogłębianie wiedzy w zakresie uwarunkowań skutecznego porozumiewania się            

z uczniami i rodzicami. 

Zagadnienia  

 

Komunikacja – narzędzie pracy nauczyciela. Proces, zakłócenia, uwarunkowa-

nia skuteczności. 

Budowanie relacji ze współpracownikami, uczniem i jego rodzicami oraz przed-

stawicielami instytucji wspierających prace szkoły. Empatia, decentracja, 

współpraca. 

Słowo znaczy, słowo boli, słowo uskrzydla – ważne zatem co mówię, jak mó-

wię, do kogo i po co?  

Sztuka słuchania – znaczenie w odczytywaniu intencji i adekwatności działań. 

Język bez przemocy. Komunikaty „Ja”, a czytelność intencji komunikatu  

i odpowiedzialność komunikacyjna. 

Komunikowanie się w sytuacjach trudnych, konfliktowych – metody postępo-

wania sprzyjające konstruktywnym rozwiązaniom. 

Asertywne wzorce zachowań komunikacyjnych. 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny I semestr 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 
Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                
i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-
nerów “Sieć” przy PTP. 
 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

152 | S t r o n a  

 

 

Symbol  W102 

Temat  
Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej perswazji w pracy 
nauczyciela 

Adresaci Nauczyciele 

Cele 
Pogłębianie wiedzy w zakresie wykorzystywania asertywnych sposobów 
prowadzenia dyskusji.  
 

Zagadnienia  

 

Zależność pomiędzy pojęciami asertywność i agresja: 
 style komunikacyjne, 

 alternatywne rodzaje zachowań, 

 postawy życiowe a generowanie zachowań asertywnych. 

Konstruowanie mapy asertywności – określanie poziomu osobistych 
kompetencji w obszarze zachowań asertywnych. 
Diagnozowanie obszarów asertywnych (ćwiczenie umiejętności w tym 
zakresie): 

 obrona swoich praw w kontaktach z ludźmi, 

 przyjmowanie ocen, 

 reagowanie na krytykę, 

 wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, 

 wyrażanie własnych opinii i poglądów, 

 kontakt z autorytetem. 

Dlaczego trudno nam odmawiać? 

Asertywny monolog wewnętrzny. 

Asertywność w miejscu pracy: 
 typologia władzy i przywództwa grupowego, 

 asertywne radzenie sobie ze stresem zawodowym, 

 techniki kontroli emocji. 

 

Forma  Warsztaty  

Termin orientacyjny II semestr 

Liczba godzin 4 

Kierownik merytoryczny - 

Prowadzący 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener i asesor. Absolwentka Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. 

Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania                     

i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Tre-

nerów “Sieć” przy PTP. 

 

Odpłatność Forma płatna/bezpłatna 
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Symbol  AW01 

Zimowa/Letnia Akademia Nauczyciela 
 

Temat Zimowa/letnia 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 
I – II 2017 r. – edycja zimowa 
 

IV – V 2017 r. – edycja letnia 

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych (6 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/Letnia 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 

I – II 2017 r. – edycja zimowa 

 
IV – V 2017 r. – edycja letnia 

Liczba godzin 18 godzin dydaktycznych (6 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/Letnia 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 
I – II 2017 r. – edycja zimowa 
 
IV – V 2017 r. – edycja letnia 

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych (6 x 2) 

Prowadzący 

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

 

Odpłatność Forma płatna 
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Symbol  AW04 

Zimowa/Letnia 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 

 
I – II 2017 r. – edycja zimowa 

 
IV – V 2017 r. – edycja letnia  

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych (6 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/Letnia 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 
I – II 2017 r. – edycja zimowa 
 
IV – V 2017 r. – edycja letnia 

Liczba godzin 12 godzin dydaktycznych (6 x 2) 

Prowadzący 

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

Odpłatność Forma płatna 

 

  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

158 | S t r o n a  

 

 

Symbol  AW06 

Letnia Akademia Nauczyciela 
 

Temat 
 
Letnia szkółka tenisa ziemnego 
 

Adresaci 
 
Nauczyciele, rodzice i wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym i własnym 
 

Cele 

Stworzenie moż  z dyscyplina sportu, jaka jest tenis ziem-

ny, jako forma rekreacji ruchowej.  

- , 

- zmotywowanie (zainteresowanie) do gry w tenisa, 

- podniesienie poziomu sprawności fizycznej,  

- trzymanie świetnej kondycji i prawidłowej postawy. 

Forma  Warsztaty 

Termin orientacyjny IV – V 2017 r. – edycja letnia 

Liczba godzin 10 godzin dydaktycznych (5 x 2) 

Prowadzący 

 
Anita Tomala-Najmrodzka - instruktor sportu – tenis ziemny. Legitymacja nr  
1949, instruktor 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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WSPOMAGANIE SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

TEMATY SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

 

Symbol  

 

PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA SZKÓŁ 

 

R01 Dokumentacja przebiegu nauczania po zmianach. 
 

R02 Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela. 
 

R03 Prawa i obowiązki nauczyciela. 

 

R04 Stop manipulacji – techniki rozpoznawania i obrony przed manipulacją. 

 

R05 Nauczyciel – zawód społecznego szacunku – jak budować własny autorytet? 

 

R06 Analiza ryzyka związana z obszarem działania rady pedagogicznej. 

 

R07 Trening asertywności dla nauczycieli.  

 

R08 Nauczyciel pełen entuzjazmu i pasji. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? 

 

R09 Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej. 

 

R10 Koncepcja pracy szkoły a wizerunek placówki oświatowej. 

 

R11 Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do budowania nadzoru pedagogicznego 

w szkole/przedszkolu. 
 

R12 Mediacje i negocjacje jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interperso-

nalnych.  

 

 

R13 Świadomość i pomoc prawna dla nauczyciela i ucznia. 

 

R14 

 

Agresja dzieci i młodzieży – sposoby radzenia sobie w zespole klasowym. 

R15 Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania. 

 

R16 Dialog motywujący jako jedno z narzędzi w pracy z młodzieżą. 
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R17 Wykorzystanie kalkulatora EWD w diagnozie pracy placówki oświatowej. 

 

R18 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej. 

 

R19 Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia. 

 

R20 Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. 

 

R21 Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy z młodzieżą. 

 

R22 

 

Sposoby wykorzystania TIK na zajęciach szkolnych. 

 

R23 Tablica interaktywna w praktyce szkolnej. 

 

R24 Przygotowanie materiałów do pracy z tablicą interaktywną. 

 

R25 Umiejętności matematyczne a rozwój twórczego myślenia i kreatywności uczniów. 

 

R26 Doradztwo zawodowe sposobem motywowania uczniów do planowania własnego roz-

woju. 

 

R27 Planowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych. 

 

R28 Twórczy nauczyciel w szkole kształcącej w zawodzie. 

 

 

PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA PRZEDSZKOLI 

 

R29 Public relations zaczyna się w domu…-  wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrz-

nej w przedszkolu. 

R30 Media relations, czyli jak przedszkola powinny współpracować ze środkami masowego 

przekazu? 

R31 Skuteczny lider – kształtowanie kompetencji lidera w przedszkolu. 

 

R32 „Jak cię widzą… tak o tobie mówią”- nauczyciel wizytówką przedszkola.  

 

R33 Metody pracy ze zdolnym przedszkolakiem. 

 

R34 Edukacja wielokulturowa i różnorodność świata w nauczaniu przedszkolnym. 
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R35 „Moja skrzynia skarbów” - odkrywam swój potencjał w pracy z grupą, czyli jak praco-

wać z dzieckiem aby łatwiej integrowało się z rówieśnikami? 

R36 „Krok po kroku…”, czyli zabawy wspomagające adaptację dziecka w pierwszych dniach 

w przedszkolu. 

R37 Jak wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkol-

nej? 

R38 Jak być dobrym wychowawcą? Kształtowanie kompetencji wychowawcy. 

 

R39 Zebrania z rodzicami – co zrobić aby spotkanie było udane? 

 

R40 Public relations zaczyna się w domu … - wykorzystanie narzędzi komunikacji we-

wnętrznej w przedszkolu. 

 

  

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1926:wsparcie-dla-dziecka-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-adaptacji-przedszkolnej&id=177:ksztacenie-uczniw-niepenosprawnych-w-szkoach-oglnodostpnych&Itemid=1084
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1926:wsparcie-dla-dziecka-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-adaptacji-przedszkolnej&id=177:ksztacenie-uczniw-niepenosprawnych-w-szkoach-oglnodostpnych&Itemid=1084
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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
http://www.dbp.wroc.pl/ALEPH
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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 

2016/2017. 

 

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 

 

   

 

  

mailto:fdbp_olesnica@op.pl
mailto:olesnica@dbp.wroc.pl
http://www.pceik.nazwa.pl/public_html/fdbp/
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Rozdział  IV   
Młodzieżowy Dom Kultury 
 

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

Telefon: 071 71 314 01 87 

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 fotograficzne, rysun-

ku, ceramiki i rzeźby. Oprócz zajęć artystycznych działają również koła szachowe, nordic wal-

king, Odyseja Umysłu.  

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 2016/2017. 

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 ośmiu 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 2016/2017 zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej placówki www.pceik.pl 1 września 2016 r. 

Jak się zapisać na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 

 1 września 2016 r. – Dzień Otwarty PCEiK – sala nr 23 (I piętro), 

 od 2 do 7 września 2016 r. bezpośrednio w budynku PCEiK (I piętro pokój nr 25) od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00. 

 

 

 

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

2016/2017 

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. 

 

PCEiK jest  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 

2016/2017. 

Kalendarz konkursów dla szkół gimnazjalnych stanowi załącznik nr 3 do Informatora 

2016/2017. 

Kalendarz konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik nr 4 do Informatora 

2016/2017. 

Ważnym wydarzeniem dla najzdolniejszych dzieci w powiecie jest udział w GALI 2017, podsu-

mowującej konkursy przedmiotowe i inne działania edukacyjne. W tym dniu spotykają się 

wszyscy laureaci konkursów przedmiotowych po odbiór nagród i dyplomów, które wręczane są 

przez Starostę Powiatu Oleśnickiego, Burmistrzów, 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 

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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Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2016/2017 

168 | S t r o n a  

 

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 fotograficzna „Nasz FotoŚwiat”  - 

pracownia fotograficzna PCEiK 

 

20.09.2016 r. Galeria 56 PCEiK –  

Iwona Pustelnik 

2.  Wystawa pokonkursowa „Jesienne pudeł-

ko” 

 

X 2016 r. Galeria 56 PCEiK –  

Kamilla Kasprzak 

3.  Joseph Conrad – w 160 rocznicę urodzin X 2016 r. Czytelnia BP PCEiK –  

Biblioteka  

Pedagogiczna 

4.  Wystawa fotograficzna „Młodzi w tle” – 

kalendarz 

 

XI 2016 r. Galeria 56 PCEiK – Marzena 

Klimowicz 

5.  Wystawa pokonkursowa „Pajęczyna 

gwiazd” 

 

XII 2016 r. Galeria 56 PCEiK –  

Kamilla Kasprzak 

6.  Tadeusz Kościuszko – 200 rocznica śmierci 

 

II 2017 r. Czytelnia BP PCEiK  –  

Biblioteka  

Pedagogiczna 

7.  Wystawa tematyczna uczestników zajęć 

z pracowni plastycznych i ceramicznej 

„Ptaki i Ptaszyska” 

II 2017 r. Galeria 56 PCEiK –  

Kamilla Kasprzak,  

Anita Tomala-

Najmrodzka,  

Marzena  

Klimowicz 

8.  Wystawa fotograficzna pokonkursowa 

„Portret rodzinny” 

 

III 2017 r. Galeria 56 PCEiK –  

Iwona Pustelnik 

9.  Wystawa autorska Jakuba Horbacza „Po-

szukiwanie słów w materii” 

 

IV 2017 r. Galeria 56 PCEiK –  

Kamilla Kasprzak 

10.  Wystawa pokonkursowa „Emotikony” 

 

V 2017 r. Galeria 56 PCEiK –  

Kamilla Kasprzak 
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 Rozdział VI  - Załączniki  
 

 

Załącznik nr 1  

Wykaz kół prowadzonych przez nauczycieli-instruktorów i instruktorów PCEiK w Oleśnicy 

 

 
Imię i nazwisko  

instruktora 

Nazwa koła Wiek  

uczestników 

Dzień tygodnia   Godziny Miejsce  

prowadzenia 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 

gimnastyka 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 

15.00-16.30 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 

16.45-18.15 aula ZSP Bierutów 

Ryzykanci 2 

 
16 - 20 piątek 

18.30-20.00 aula ZSP Bierutów 

Giganci 

 
12 - 15 czwartek 

16.00-17.30 aula ZSP Bierutów 

 

Ryzykanci 2 16 - 20 środa 
18.00-18.45 aula ZSP Bierutów 
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Karolina Kalcowska  

HIP – HOP 

 
10 - 15 środa 

15.00 -16.30  aula PCEiK 

RYZYKANCI 

 
15 - 20 środa 

16.45 - 19.00 aula PCEiK 

Zajęcia rytmiczno – taneczne 

 
4 – 5 piątek 

17.15 – 18.45  aula PCEiK 

 

Michał Kalcowski 

HIP – HOP 

 
10 - 15 piątek 

15.00 - 17.15  internat ZPS 

RYZYKANCI 

 
15 – 20 piątek 

17.30 – 19.00 internat ZPS 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
15.30-17.00 

pracownia ceramiczna 

grupa zaawansowana 13 - 19 
środa 

 
15.00-18.00 

pracownia ceramiczna 

grupa średniozaawansowana 9 - 12 
czwartek 

 
15.00-18.00 

pracownia ceramiczna 

 

 

Marzena Klimowicz 

mała forma rzeźby 6 - 9 poniedziałek 16.30-18.00 
pracownia plastyczna sala 

31 

mała forma rzeźby 

 
10 - 13 czwartek 15.30-17.45 

sala 30 

rysunek i malarstwo 

 
13 - 19 piątek 15.30-18.30 

pracownia plastyczna sala 

31 

 

 

Anita Tomala –  

Najmrodzka 

 

rysunek i malarstwo 

 
10 - 13 wtorek 15.30-17.45 

pracownia plastyczna sala 

31 

mały malarz 

 
6 -   8 środa 16.00-17.30 

pracownia plastyczna sala 

31 

rysunek i malarstwo 

 
13 - 19 czwartek 15.30-18.30 

pracownia plastyczna sala 

31 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

na rok szkolny 2016/2017 

171 | S t r o n a  

 

 

 

 

Tomasz Zaręba 

zespół wok.-instr. 

 
15 - 19 

 

poniedziałek 
15.00 -19.35 

PCEiK 

zespół wok.-instr. 

 
15 - 18 wtorek 16.30-18.45 

PCEiK 

zespół wok.-instr. 

 
12 - 15 czwartek 15.00-16.30 

PCEiK 

zespół wok.-instr. 13 - 19 piątek 
15.25 -19.45 

 

PCEiK 

grupa teatralna 

 
13 -16 środa 15.15-16.45 

KORELAT 

 

Anna Wozińska 

zajęcia wokalne 

 
13 - 19 poniedziałek 14.30-16.00 

KORELAT 

zajęcia wokalne 

 
13 - 19 czwartek 

15.00-17.15 KORELAT 

Marzenna Śliwka 
zajęcia teatralne 

 
13 - 19 piątek 16.00-17.30 KORELAT 

Marta  

Richter - Lesicka 

zajęcia teatralne w języku  

angielskim 
9 - 13 piątek 

13.30 -15.00 SP Dobroszyce 

 

 

 

Ryszard Walentyno-

wicz szachy 7 - 12 poniedziałek 
16.30-18.00 sala 30 

 

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 13- 19 środa 

16.05-17.35 pracownia fotograficzna 

Anna Żarnecka 

 
ODYSEJA UMYSŁU 

15 - 19 
piątek 

17.00 – 18.30 sala 30 
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       Załącznik nr 2 
Kalendarz – przedszkola i szkoły podstawowe 

 
KALENDARZ 

DZIAŁAŃ 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/ 

WSPÓŁORGANIZATOR 

 
UWAGI 
(miejsce  

wręczenia 

nagród) 

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

 

1.  
zDolny Ślązaczek – eliminacje powia-

towe – konkurs interdyscyplinarny 

Listopad 2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

Gala 2017 

2.  

zDolny Ślązaczek - eliminacje  powia-

towe – w ramach II Konkursu Języka 

Angielskiego 

Listopad/grudzień 

2016 r. 

PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

Gala 2017 

3.  

zDolny Ślązaczek - eliminacje  powia-

towe – w ramach II Konkursu Języka 

Niemieckiego 

Listopad 2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

Gala 2017  

4.  
Powiatowy etap Konkursu „Ojczyzna – 

Polszczyzna” 

Listopad 2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

Gala 2017 

5.  

I POWIATOWE  MISTRZOSTWA  JĘZY-

KOWE   w kategorii języka angielskiego 

dla klas I-III i IV-VI 

24.11.2016 r. 

kl. I-III 9.00 

kl. IV-VI 12.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Marta Rich-

ter-Lesicka  

Gala 2017 

6.  

I POWIATOWE  MISTRZOSTWA  JĘZY-

KOWE  w kategorii języka niemieckiego 

dla klas IV-VI 

22.11.2016 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Ewa Piąt-

kowska-Mider  

Gala 2017 

7.  

XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

„Piszemy poprawnie” dla uczniów klas 

IV – VI 

10.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Mirosława 

Berezowska 

Gala 2017 
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8.  

XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

„Zostań Mistrzem Ortografii” dla 

uczniów klas III 

12.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Justyna 

Wójcik 

Gala 2017 

9.  
XIII Powiatowy Konkurs Historyczny 

 

17.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Beata Rubaszewska – Gimna-

zjum nr 2 w Oleśnicy  

Gala 2017 

10.  

VI Powiatowy Konkurs Matematyczny  

„Matematyczne Duety” dla klas VI 

19.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Aleksandra Waliszek – Gimna-

zjum w Dobroszycach, Halina 

Gwiździel – SP nr 2 w Sycowie, 

Mariola Dutkowska – SP w Ligo-

cie Polskiej 

Gala 2017 

11.  
I Powiatowy Turniej Informatyczny  

dla uczniów klas VI 

24.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK  Koordynator – Paweł Weliczko – 

Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy                     

Gala 2017 

12.  

XVI Powiatowy Konkurs Humanistycz-

ny 

 

07.03.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Mirosława 

Berezowska, Marzenna Śliwka – 

Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy 

Gala 2017 

13.  
Powiatowy Konkurs Literacki   

„Ten dzień zapamiętam …” 

28.04.2017 r. PCEiK BP w PCEiK Gala 2017 

14.  
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

„Ptaki Polski” dla uczniów klas III 

09.05.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Dariusz Stępień –  PCEiK Gala 2017 

15.  
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

„Ptaki Polski” dla uczniów klas IV - VI 

10.05.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Dariusz Stępień –  PCEiK Gala 2017 

16.  

I Powiatowy Turniej Matematyczny                      

 dla uczniów klas III 

16.05.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK –  Justyna 

Wójcik, 

Agnieszka Abramowicz – I LO              

w Oleśnicy, 

Aleksandra Waliszek – Gimna-

zjum Gminne w Dobroszycach, 

Halina Gwiździel – SP nr 2 w 

Sycowie, 

Mariola Dutkowska – SP w Ligo-

cie Polskiej 

Gala 2017 

 

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

17.  

Powiatowy Konkurs Fotograficzny 

„Portret rodzinny” dla uczniów szkół 

podstawowych 

ogłoszenie-  

IX 2016r. 

rozstrzygnięcie –  

I 2017r. 

PCEiK Koordynator PCEiK  – Iwona 

Pustelnik 

Nagrody wrę-

czane w dniu 

konkursu 
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18.  

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Je-

sienne pudełko” dla uczniów szkół pod-

stawowych 

31.10.2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla 

Kasprzak 

j. w. 

19.  

XIV Powiatowy Festiwal Pieśni Patrio-

tycznej i Żołnierskiej dla przedszkoli  

i szkół podstawowych 

08.11.2016 r. 

godz. 10.00 

Sala widowisko-

wa BiFK w Ole-

śnicy 

Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

j. w. 

20.  

Powiatowy Konkurs Plastyczny z cyklu 

MINIATURY „Niebo gwieździste” dla 

przedszkoli i szkół podstawowych 

30.11.2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla 

Kasprzak 

j. w. 

21.  

VII Powiatowy Konkurs Piosenki An-

glojęzycznej dla uczniów szkół podsta-

wowych 

05.12.2016 r. 

godz. 10.00  

PCEiK Konsultant PCEiK – Marta Rich-

ter-Lesicka 

Eleonora Marmajewska-

Basińska –  

II LO w Oleśnicy, Anetta Gugul-

ska – Gimnazjum nr 1 w Oleśni-

cy 

j. w. 

22.  

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Pol-

skiej dla uczniów szkół podstawowych 

26.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Magdalena Stojko i Agnieszka 

Grondowa – Gimnazjum Gminy 

Oleśnica 

j. w. 

23.  

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 

– Eliminacje Powiatowe do XXII Dolno-

śląskiego Konkursu Recytatorskiego 

PEGAZIK  

22.03.2017 r. 

godz. 9.00 

SM „Zacisze” Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

j. w. 

24.  

I Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecię-

cych dla przedszkoli, szkół podstawo-

wych i szkół gimnazjalnych 

27.03.2017 r. 

godz. 10.00 

SM „Zacisze” Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek; 

Marzenna Śliwka, Anna Żarnec-

ka-  

Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy 

j. w. 

25.  
XIX Turniej Tańca o Puchar Starosty 08.04.2017 r. 

godz. 10.00 

Hala Sportowa 

ATOL 

Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

j. w. 

26.  
Powiatowy Konkurs Plastyczny z cyklu 

ZNAKI CZASU „Emotikony” 

IV 2017 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla 

Kasprzak 

j. w. 

27.  

III Powiatowy Festiwal Sztuki „W ta-

necznym rytmie …” 

IV – V 2017 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek, 

Instruktorzy – J. K. M. Kalcow-

scy 

 

 

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 

 

28.  

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK 

SZKOLNY 2016/2017 

 

Wykład wprowadzający: Kształtowanie 

postaw. Wychowanie do wartości. 

 

Konsultacje grupowe dla nauczycieli. 

 

IX 2016 r. Sala gimnastycz-

na               II 

LO w Oleśnicy 

Sale wykładowe 

PCEiK i II LO 

PCEiK 

 

Tematyka konsultacji: 

1. Czy pracując w Oświacie 

jesteśmy oświeceni? 

2. W obronie języka ojczy-

stego – projekt napraw-

czy „znijaczonej” polsz-

czyzny. 

3. Granice magii, czyli o 

trudnościach w uczeniu 

się matematyki. 

4. Jakość relacji nauczyciel-

uczeń-rodzic  w budowa-

niu wysokich osiągnięć w 

edukacji wczesnoszkol-

nej. 

5. Profil nauczyciela XXI 

wieku. 

6. Wolontariat w szkole. 

7. Biblioteka Webowa. 

8. Competition based learn-

ing and teaching. Rywa-

lizacja  

i współzawodnictwo w 

nauczaniu języków ob-

cych. Za czy przeciw? 

 

29.  
V Oleśnicki Rajd Pieszy „DREPTAKI” 25.09.2016 r.  PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”, 

PCEiK 

 

30.  
VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery X 2016 r. Zamek Książąt 

Oleśnickich 

Koordynator PCEiK – Wioletta 

Leśniowska 

 

31.  

„Jak wytłumaczyć Marsjaninowi, co to 

znaczy pies?” – spotkanie autorskie  

z Leszkiem Korzeniowskim, autorem 

książek, wydawcą, anglistą 

08.11.2016 r. Aula w PCEiK Pracownicy Biblioteki Pedago-

gicznej w PCEiK 
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32.  

Konferencja metodyczna: 

Czytam, więc istnieję… 

III 2017 r. Zamek Książąt 

Piastowskich                

w Oleśnicy 

Powiatowe Centrum Edukacji 

i Kultury w Oleśnicy 

 

33.  
Dzień Otwarty dla Czytelników  

„Biblioteka z drugiej strony” 

IV 2017 r. BP w PCEiK Pracownicy Biblioteki Pedago-

gicznej w PCEiK 

 

34.  
V Oleśnicka Noc z Przyrodą V 2017 r.  Koordynator PCEiK – dr Józef 

Krawczyk 

 

35.  

XVIII Rodzinny Oleśnicki Rajd Pieszy  VI 2017 r.  PSZS w Oleśnicy,  MIKS „Ju-

nior”, 

PCEiK 

 

36.  
Gala 2017 – podsumowanie powiato-

wych konkursów przedmiotowych 

VI 2017 r. BiFK w Oleśnicy Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

 

37.  
Zimowa Akademia Nauczyciela 

 

I-II 2017 r. PCEiK Instruktorzy PCEiK, trenerzy 

zewnętrzni 

 

38.  
Letnia Akademia Nauczyciela 

 

IV-V 2017 r. PCEiK Instruktorzy PCEiK,  

trenerzy zewnętrzni 

 

 
UWAGA!  Kalendarz może być modyfikowany w trakcie roku szkolnego (szczegóły w Regulaminach konkursów i innych działań edukacyjnych na stronie 

www.pceik.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pceik.pl/
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Załącznik nr 3 
 Kalendarz - szkoły gimnazjalne 

KALENDARZ 
DZIAŁAŃ 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/ 

WSPÓŁORGANIZATOR 

 
UWAGI 
(miejsce 

wręczenia 

nagród) 

 

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

1.  

Powiatowy Konkurs Stacji Samodzielnej 

Nauki Języków Angielskiego i Niemieckie-

go 

26.09.2016 r. ZSP Oleśnica Konsultant PCEiK – Marta Richter-

Lesicka, Ewa Piątkowska-Mider  

Gala 2017 

2.  

„Rusz głową i … nogą” –  I Matematyczne 

Biegi Terenowe 

06.10.2016 r.  PCEiK/II LO 

Oleśnica 

Konsultant PCEiK – Elżbieta Kali-

nowska; II LO w Oleśnicy - Karoli-

na Gomulska, Leszek Biegasik 

Gala 2017 

3.  
XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

„Piszemy poprawnie”  

10.01.2017 r. 

godz. 12.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Mirosława Be-

rezowska 

Gala 2017 

4.  

XVI Powiatowy Konkurs Humanistyczny 

 

17.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Mirosława Be-

rezowska, Joanna Szczegodzińska 

– SP nr 7 w Oleśnicy 

Gala 2017 

5.  

I Powiatowy Konkurs Biologiczno-

Chemiczny „Znam i dbam o swój orga-

nizm” 

31.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Dorota Bogaczyńska-Janik –  II LO 

w Oleśnicy 

Gala 2017 

6.  

I POWIATOWE  MISTRZOSTWA  JĘZYKO-

WE  w kategorii języka angielskiego 

02.02.2017 r. 

godz. 9.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Marta Richter-

Lesicka, Eleonora Marmajewska-

Basińska – II LO w Oleśnicy 

Gala 2017 

7.  

POWIATOWE MISTRZOSTWA JĘZYKOWE 

w kategorii języka niemieckiego - „Deut-

sch – ohne dich geht manchmal nichts” 

07.02.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Ewa Piątkow-

ska-Mider; Maciej Swędzioł, 

Agnieszka Komsta-Fila  – II LO  

w Oleśnicy 

Gala 2017 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

na rok szkolny 2016/2017 

178 | S t r o n a  

8.  

 VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społe-

czeństwie 

03.03.2017 r. 

godz.10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Mirosława Psu-

jek; Anetta Grzesik-Robak – I LO 

w Oleśnicy 

Gala 2017 

9.  

I POWIATOWE  MISTRZOSTWA  MATEMA-

TYCZNE                                   

14.03.2017 r. 

 

PCEiK Konsultant PCEiK – Elżbieta Kali-

nowska, Agnieszka Abramowicz – 

I LO w Oleśnicy 

Gala 2017 

10.  

XIII Powiatowy Konkurs Historyczny 

 

30.03.2017 r. 

godz.10.00 

PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek, Przemysław Strzelec – 

I LO w Oleśnicy 

Gala 2017 

11.  

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Filmie 11.04.2017 

godz. 10.00 

PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek, Agnieszka Tekień, Alek-

sander Radzyniak  – I LO w Ole-

śnicy 

Gala 2017 

12.  

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Psycholo-

gicznej 

25.04.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Ryszarda Wi-

śniewska-Paluch, Iga Lewicka – 

Uniwersytet SWPS,Katarzyna Wy-

żyn – I LO w Oleśnicy 

Gala 2017 

13.  
Powiatowy Konkurs Literacki  „Ten dzień 

zapamiętam …” 

28.04.2017 r. PCEiK BP w PCEiK Gala 2017 

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

 

14.  

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Portret 

rodzinny”  

ogłoszenie-  

IX 2016 r. 

rozstrzygnię-

cie – I 2017 r. 

PCEiK Koordynator PCEiK  - Iwona Pu-

stelnik 

Nagrody wrę-

czane w dniu 

konkursu 

15.  
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne 

pudełko”  

31.10.2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla Ka-

sprzak 

j. w. 

16.  

XIV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycz-

nej i Żołnierskiej dla szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych 

09.11.2016 r. Sala widowi-

skowa BiFK  

w Oleśnicy 

Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

j. w. 

17.  
Powiatowy Konkurs Plastyczny z cyklu MI-

NIATURY „Niebo gwieździste” 

30.11.2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK –  Kamilla Ka-

sprzak 

j. w. 

18.  

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Angloję-

zycznej 

05.12.2016 r. 

godz. 10.00 

PCEiK 

 

Konsultant PCEiK – Marta Richter 

– Lesicka, Eleonora Marmajewska-

Basińska – II LO w Oleśnicy, Anet-

ta Gugulska – Gimnazjum nr 1 

w Oleśnicy 

j. w. 
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19.  

X Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji 

Niemieckojęzycznej 

18.01.2017 r. LO Syców Konsultant PCEiK – Ewa Piątkow-

ska-Mider, Małgorzata Herbeć – 

LO w Sycowie 

j. w. 

20.  

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej 26.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek; Magdalena Stojko,  

Agnieszka Grondowa – Gimna-

zjum Gminy Oleśnica 

j. w. 

21.  

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 

1. Eliminacje Powiatowe XXII Dolnoślą-

skiego Konkursu Recytatorskiego PEGA-

ZIK  

2. Eliminacje Powiatowe 62.Dolnośląskiego 

Konkursu Recytatorskiego dla Szkół 

Gimnazjalnych 

22.03.2017 r. 

godz. 11.30  

SM „Zacisze” Koordynator PCEiK –  

Mirosława Psujek 

j. w. 

22.  

I Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych 

dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół 

gimnazjalnych 

27.03.2017 r. SM „Zacisze” Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek; Marzenna Śliwka, Anna 

Żarnecka – Gimnazjum nr 3 

w Oleśnicy 

j. w. 

23.  
XIX Turniej Tańca o Puchar Starosty 08.04.2017 r. Hala Sportowa 

ATOL 

Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

j. w. 

24.  
Powiatowy Konkurs Plastyczny z cyklu 

ZNAKI CZASU „Emotikony” 

IV 2017 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla Ka-

sprzak 

j. w. 

25.  

III Powiatowy Festiwal Sztuki „W tanecz-

nym rytmie …” 

IV – V 2017 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek, Instruktorzy – J. K. M. 

Kalcowscy 

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 

 

26.  

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK 

SZKOLNY 2016/2017 

 

Wykład wprowadzający: Kształtowanie po-

staw. Wychowanie do wartości. 

 

Konsultacje grupowe dla nauczycieli. 

 

IX 2016 r. Sala gimna-

styczna               

II LO w Oleśnicy 

Sale wykładowe 

PCEiK i II LO 

PCEiK 

 

Tematyka konsultacji: 

1. Czy pracując w Oświacie 

jesteśmy oświeceni? 

2. W obronie języka ojczyste-

go – projekt naprawczy 

„znijaczonej” polszczyzny. 

3. Granice magii, czyli o trud-

nościach w uczeniu się ma-
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tematyki. 

4. Jakość relacji nauczyciel-

uczeń-rodzic  w budowaniu 

wysokich osiągnięć w edu-

kacji wczesnoszkolnej. 

5. Profil nauczyciela XXI wie-

ku. 

6. Wolontariat w szkole. 

7. Biblioteka Webowa. 

8. Competition based learning 

and teaching. Rywalizacja  

i współzawodnictwo w na-

uczaniu języków obcych. 

Za czy przeciw? 

27.  
V Oleśnicki Rajd Pieszy „DREPTAKI” 25.09.2016 r.  PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”, 

PCEiK 

 

28.  
VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery X 2016 r. Zamek Książąt 

Oleśnickich 

Koordynator PCEiK – Wioletta Le-

śniowska 

 

29.  

„Jak wytłumaczyć Marsjaninowi, co to zna-

czy pies?” – spotkanie autorskie z Leszkiem 

Korzeniowskim, autorem książek, wydaw-

cą, anglistą 

08.11.2016 r. Aula w PCEiK Pracownicy Biblioteki Pedagogicz-

nej w PCEiK 

 

30.  
Konferencja metodyczna: 

Czytam, więc istnieję… 

III 2017 r. Zamek Książąt 

Oleśnickich 

Powiatowe Centrum Edukacji 

i Kultury w Oleśnicy 

 

31.  
Dzień Otwarty dla Czytelników „Biblioteka 

z drugiej strony” 

IV 2017 r. BP w PCEiK Pracownicy Biblioteki Pedagogicz-

nej w PCEiK 

 

32.  
V Oleśnicka Noc z Przyrodą IV/V 2017 r.   Koordynator PCEiK – dr Józef 

Krawczyk 

 

33.  
XVIII Rodzinny Oleśnicki Rajd Pieszy  VI 2017 r.  PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”, 

PCEiK 

 

34.  
Gala 2017 – podsumowanie powiatowych 

konkursów przedmiotowych 

VI 2017 r. BiFK w Oleśnicy Koordynator PCEiK –Mirosława 

Psujek 

 

35.  
Zimowa Akademia Nauczyciela 

 

I-II 2017 r. PCEiK Instruktor PCEiK, trenerzy ze-

wnętrzni 

 

36.  
Letnia Akademia Nauczyciela 

 

IV - V  2017 r. PCEiK Instruktor PCEiK, trenerzy ze-

wnętrzni 

 

UWAGA!  Kalendarz może być modyfikowany w trakcie roku szkolnego (szczegóły w Regulaminach konkursów i innych działań edukacyjnych na stronie 

www.pceik.pl) 
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Załącznik nr 4 
Kalendarz - szkoły ponadgimnazjalne 

KALENDARZ 
DZIAŁAŃ 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 po-

wiatowych 

 

 
ORGANIZATOR/ 

WSPÓŁORGANIZATOR 

 
UWAGI 
(miejsce 

wręczenia 

nagród) 

 

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

1.  

Powiatowy Konkurs Stacji Samodzielnej 

Nauki Języków Angielskiego i Niemieckiego 

26.09.2016 r. ZSP Oleśnica Konsultanci PCEiK - Marta Rich-

ter-Lesicka, Ewa Piątkowska-

Mider 

Gala 2017 

2.  

I POWIATOWE  MISTRZOSTWA  JĘZYKOWE                                  

w kategorii języka angielskiego 

 

02.02.2017 r. 

godz. 10.00 

 

PCEiK Konsultant PCEiK – Marta Rich-

ter-Lesicka,  Aneta Gugulska – 

Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy 

Gala 2017 

3.  

I POWIATOWE MISTRZOSTWA JĘZYKOWE 

„Deutsch – ohne dich geht manchmal 

nichts” 

07.02.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Ewa Piątkow-

ska-Mider; Maciej Swędzioł, 

Agnieszka Komsta-Fila  – II LO 

w Oleśnicy 

Gala 2017 

4.  

 VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społe-

czeństwie 

28.02.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek, Bożena Kula – Gimna-

zjum Gminy Oleśnica  

Gala 2017 

5.  

XIII Powiatowy Konkurs Historyczny 

 

09.03.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Izabela Noczyńska-Drozd – 

SP nr 1 w Sycowie, Jacek Wojtas 

– SP w Drołtowicach 

Gala 2017 

6.  

I POWIATOWE  MISTRZOSTWA  MATEMA-

TYCZNE                                   

14.03.2017 r. 

godz. 10.00 

 

PCEiK Konsultant PCEiK – Elżbieta Kalin 

owska, Agnieszka Abramowicz – 

I LO w Oleśnicy 

 

Gala 2017 

7.  XVI Powiatowy Konkurs Humanistyczny 20.03.2017 r. PCEiK Konsultant PCEiK – Mirosława Gala 2017 
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„Czytam, piszę, rozumiem” 

 

godz. 10.00 Berezowska, Marzenna Śliwka – 

Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy,   

Joanna Szczegodzińska – SP nr 7 

w Oleśnicy 

8.  
XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospo-

darce 

29.03.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Anna Kocik Gala 2017 

9.  

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Filmie 11.04.2017 r.  

godz. 10.00 

PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek; Agnieszka Tekień , Alek-

sander Radzyniak –  I LO w Ole-

śnicy 

Gala 2017 

10.  
VII Powiatowy Konkurs Rachunkowości 20.04.2017 r. 

godz. 10.00 

ZSP Oleśnica Konsultant PCEiK - Anna Kocik Gala 2017 

11.  

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Psycholo-

gicznej 

26.04.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK – Ryszarda 

Wiśniewska-Paluch; Iga Lewicka 

– Uniwersytet SWPS; Katarzyna 

Wyżyn – I LO w Oleśnicy 

Gala 2017 

12.  
III Powiatowy Konkurs  „Ja i mój zawód” 28.04.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Konsultant PCEiK - Anna Kocik Gala 2017 

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

 

13.  

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Portret 

rodzinny” 

IX 2016 r. –  

I 2017 r. 

PCEiK Koordynator PCEiK –Iwona Pu-

stelnik 

Nagrody wrę-

czane w dniu 

konkursu 

14.  
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne 

pudełko” 

31.10.2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla 

Kasprzak 

j. w. 

15.  

XIV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycz-

nej i Żołnierskiej dla szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych 

09.11.2016 r. Sala widowisko-

wa BiFK  

w Oleśnicy 

Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

j. w.  

16.  
Powiatowy Konkurs Plastyczny z cyklu MI-

NIATURY „Niebo gwieździste” 

30.11.2016 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla 

Kasprzak 

j. w. 

17.  

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Angloję-

zycznej 

05.12.2016 r. 

godz. 10.00 

PCEiK 

 

Konsultant PCEiK – Marta Rich-

ter-Lesicka, Eleonora Marmajew-

ska-Basińska – II LO w Oleśnicy,                  

Anetta Gugulska – Gimnazjum nr 

1 w Oleśnicy 

 

j. w. 

18.  X Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji 18.01.2017 r. LO Syców Konsultant PCEiK – Ewa Piątkow- j. w. 
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Niemieckojęzycznej ska-Mider, Małgorzta Herbeć – 

LO w Sycowie 

19.  

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej 26.01.2017 r. 

godz. 10.00 

PCEiK Magdalena Stojko i Agnieszka 

Grondowa – Gimnazjum Gminy 

Oleśnica 

j. w. 

20.  
III Powiatowy Konkurs Poetycki  

„W podróży” 

28.02.2017 r. PCEiK BP w PCEiK j. w. 

21.  
XIX Turniej Tańca o Puchar Starosty 08.04.2017 r. Hala Sportowa 

ATOL 

Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

j. w. 

22.  
Powiatowy Konkurs Plastyczny z cyklu 

ZNAKI CZASU „Emotikony” 

IV 2017 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Kamilla 

Kasprzak 

j. w. 

23.  

III Powiatowy Festiwal Sztuki „W tanecz-

nym rytmie …” 

IV – V 2017 r. PCEiK Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek, instruktorzy – J. K. M. 

Kalcowscy 

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 

 

24.  

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK 

SZKOLNY 2016/2017 

 

Wykład wprowadzający: Kształtowanie po-

staw. Wychowanie do wartości. 

 

Konsultacje grupowe dla nauczycieli. 

 

IX 2016 r. Sala gimnastycz-

na II LO 

w Oleśnicy 

Sale wykładowe 

PCEiK i II LO 

PCEiK 

 

Tematyka konsultacji: 

1. Czy pracując w Oświacie 

jesteśmy oświeceni? 

2. W obronie języka ojczy-

stego – projekt napraw-

czy „znijaczonej” polsz-

czyzny. 

3. Granice magii, czyli 

o trudnościach w uczeniu 

się matematyki. 

4. Jakość relacji nauczyciel-

uczeń-rodzic  w budowa-

niu wysokich osiągnięć 

w edukacji wczesnoszkol-

nej. 

5. Profil nauczyciela XXI 

wieku. 

6. Wolontariat w szkole. 

7. Biblioteka Webowa. 
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8. Competition based learn-

ing and teaching. Rywali-

zacja i współzawodnictwo 

w nauczaniu języków ob-

cych. Za czy przeciw? 

25.  
V Oleśnicki Rajd Pieszy „DREPTAKI” 25.09.2016 r.  PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”, 

PCEiK 

 

26.  
VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery X 2016 r. Zamek Książąt 

Oleśnickich 

Koordynatorzy PCEiK – Wioletta 

Leśniowska 

 

27.  

„Jak wytłumaczyć Marsjaninowi, co to zna-

czy pies?” – spotkanie autorskie z Lesz-

kiem Korzeniowskim, autorem książek, 

wydawcą, anglistą. 

08.11.2016 r. Aula w PCEiK Pracownicy Biblioteki Pedago-

gicznej w PCEiK 

 

28.  

Konferencja metodyczna: 

Czytam, więc istnieję… 

III 2017 r. Zamek Książąt 

Piastowskich                

w Oleśnicy 

Powiatowe Centrum Edukacji 

i Kultury w Oleśnicy 

 

29.  
V Oleśnicka Noc z Przyrodą IV 2017 r.   Koordynatorzy PCEiK –  

dr Józef Krawczyk 

 

30.  
Dzień Otwarty dla Czytelników                                    

„Biblioteka z drugiej strony” 

IV 2017 r. BP w PCEiK Pracownicy Biblioteki Pedago-

gicznej w PCEiK 

 

31.  
XVIII Rodzinny Oleśnicki Rajd Pieszy  VI 2017 r.  PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”, 

PCEiK 

 

32.  
Gala 2017 – podsumowanie powiatowych 

konkursów przedmiotowych 

VI 2017 r. BiFK w Oleśnicy Koordynator PCEiK – Mirosława 

Psujek 

 

33.  
Zimowa Akademia Nauczyciela 

 

I - II 2017 r. PCEiK Instruktorzy PCEiK, trenerzy ze-

wnętrzni 

 

34.  
Letnia Akademia Nauczyciela 

 

IV-V 2017 r. PCEiK Instruktorzy PCEiK, trenerzy ze-

wnętrzni 

 

 

UWAGA!  Kalendarz może być modyfikowany w trakcie roku szkolnego (szczegóły w Regulaminach konkursów i innych działań edukacyjnych na stronie 

www.pceik.pl). 

 


