INFORMATOR
2017/2018

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Informator
na rok szkolny 2017/2018
Pod redakcją
Grażyny Dłubakowskiej

Działalność
Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Oferta
form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

Oleśnica — 25 sierpnia 2017 r.
2|Strona

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 56
56-400 Oleśnica

Sekretariat czynny od 8:00 do 16:00
Telefon: 71 314 01 72
E-mail: sekretariat@pceik.pl
WWW: www.pceik.pl

Informator dostępny jest w wersji online — na stronie internetowej PCEiK: www.pceik.pl
3|Strona

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Spis treści
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury ......................................................................................................1
Przedmowa .........................................................................................................................................................6
Rozdział I Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ................................................................................7
1.

Harmonogram dyżurów konsultantów i doradców metodycznych .......................................................8

Program: Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych Powiatu
Oleśnickiego. ................................................................................................................................................10
Program: Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim...................................................................................................12
2.

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli ...................................................................................13

E-learning w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy ..............................................................16
Lokalne Centrum Informacji Zawodowej .....................................................................................................18
Rozdział II Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli .............................................................................20
1.

Jak zgłosić się na wybrane szkolenie ....................................................................................................20

OGÓLNY WYKAZ FORM DOSKONALENIA 2017/2018 ...................................................................................25
2.

3.

Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2017/2018 ......................................31
2.1.

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ ..................................................................................37

2.2.

AWANS ZAWODOWY ................................................................................................................49

2.3.

DIAGNOZOWANIE I OCENIANIE ................................................................................................56

2.4.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ...........................................59

2.5.

EDUKACJA HUMANISTYCZNA ....................................................................................................69

2.6.

DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH.................................................................................................80

2.7.

EDUKACJA INFORMATYCZNA ....................................................................................................92

2.8.

EDUKACJA MATEMATYCZNA ...................................................................................................116

2.9.

EDUKACJA PRZYRODNICZA......................................................................................................124

2.10.

EDUKACJA ZAWODOWA .........................................................................................................132

2.11.

METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM ..................................................................................137

2.12.

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.......................................147

2.13.

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA ..............................................................................................154

2.14.

INNE.........................................................................................................................................170

2.15.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA ..............................................................................179

Szkolenie dla grona pedagogicznego..............................................................................................186

Rozdział III Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej ...............................................................................190
1.

Usługi informacyjne........................................................................................................................190

2.

Działalność edukacyjna...................................................................................................................190

4|Strona

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Rozdział IV Młodzieżowy Dom Kultury ........................................................................................................192
Rozdział V Galeria 56 ....................................................................................................................................194
1.

Kalendarz wystaw ...............................................................................................................................195

Rozdział VI - Załączniki ...................................................................................................................................196
Załącznik nr 1 Wykaz kół prowadzonych przez nauczycieli-instruktorów i instruktorów PCEiK w Oleśnicy
....................................................................................................................................................................196
Załącznik nr 2 Kalendarz – przedszkola i szkoły podstawowe ....................................................................199
Załącznik nr 3 Kalendarz - szkoły gimnazjalne ...........................................................................................204
Załącznik nr 4 Kalendarz - szkoły ponadgimnazjalne .................................................................................209

5|Strona

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Przedmowa
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele Placówek Oświatowych
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy prezentuje nową ofertę edukacyjną na rok
szkolny 2017/2018 stanowiącą odpowiedź na potrzeby środowiska oświatowego powiatu oleśnickiego, kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli. Naszą ofertę tworzymy na podstawie badań potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej oraz bieżących zmian w oświacie.
Współczesność konfrontuje nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w rozwoju
zawodowym. Odbywa się to zarówno przez dostarczanie wiedzy i umiejętności z różnych obszarów zgodnych z trendami w edukacji, jak również przez realizację indywidualnych potrzeb
placówek.
Oferta edukacyjna Centrum ma formę otwartą i będzie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania. Obejmuje kursy, warsztaty, konferencje i inne szkolenia doskonalące warsztat
pracy, wzbogacające umiejętności i aktualną Państwa wiedzę. Dodatkowo prezentujemy Program Wspomagania Rozwoju Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych Powiatu Oleśnickiego na rok szkolny 2017/2018 oraz całoroczny Program „Edukacja włączająca w praktyce.
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych

w szkołach ogólnodostępnych w powiecie

oleśnickim.”
6 lipca 2017 r. otrzymaliśmy akredytację od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dokument ten potwierdza wysoką jakość prowadzonych przez nas działań oraz świadczy o naszym
zaangażowaniu w rozwój osób i instytucji, które z nami współpracują. Dzięki akredytacji PCEiK
w Oleśnicy znajduje się w prestiżowym gronie dostawców najwyższej klasy usług szkoleniowych na rynku oświatowym.
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Wierzę, że proponowane przez nas działania pomogą Państwu w warunkach zmiany zadbać o rozwój własny i szkoły.

Grażyna Dłubakowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
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Rozdział I
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Telefon: 71 314 01 72
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 rozpoczynającym 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 elektroniczną - adresy e-mailowe podane są w tabeli;
na zaproszenie nauczyciela doradca lub konsultant może obserwować jego zajęcia dydaktyczne;
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).
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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

1.

Stanowisko

Obszar

Termin konsultacji

konsultant

Zarządzanie
placówką
oświatową

pierwszy wtorek
miesiąca:
16.30 – 17.30
msusidko@pceik.pl

konsultant

Edukacja
polonistyczna

pierwszy poniedziałek
miesiąca:
14.00 – 15.00
mberezowska@pceik.pl

konsultant

Edukacja regionalna
i patriotyczna

każda środa
miesiąca:
16.00 – 17.00
mkozlowska@pceik.pl

konsultant

Praca z uczniami
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych.

druga środa miesiąca:
16.00 – 17.00
lsikora@pceik.pl

konsultant

Awans zawodowy

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

konsultant

Psychoedukacja
i profilaktyka.
Wspieranie
uzdolnień.

ostatni poniedziałek
miesiąca:
16.00 – 17.00
rpaluch@pceik.pl

konsultant

Edukacja
matematyczna

pierwszy wtorek
miesiąca:
17.00 – 18.00
lbiegasik@pceik.pl

konsultant

Edukacja
języka angielskiego

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

konsultant

Wychowanie
przedszkolne
i edukacja
wczesnoszkolna

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

konsultant

Edukacja
przyrodnicza

pierwszy wtorek
miesiąca:
16.00-17.00
jkrawczyk@pceik.pl

konsultant

Edukacja
informatyczna

drugi czwartek miesiąca:
15.00-16.00
slota@pceik.pl

Maria Susidko

2.
Mirosława Berezowska

3.
Małgorzata Kozłowska

4.
dr Lidia Sikora

5.
Małgorzata Kinstler
6.
Ryszarda
Wiśniewska - Paluch
7.
Leszek Biegasik

8.
Marta Richter-Lesicka
9.
Urszula Ewertowska

10.
dr Józef Krawczyk

11.
Stanisław Lota
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Harmonogram dyżurów doradcy metodycznego i doradcy zawodowego
zatrudnionych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Lp.

Imię i nazwisko
doradcy

1.
Anna Kocik
2.
Wioletta
Leśniowska

Stanowisko

Obszar

doradca
metodyczny

szkolnictwo
zawodowe

doradca
zawodowy

Termin konsultacji
każda środa miesiąca:
15.00 – 16.00
akocik@pceik.pl
każdy wtorek miesiąca:
13.00 – 17.00
wlesniowska@pceik.pl
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Program: Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół, Przedszkoli
i Placówek Oświatowych Powiatu Oleśnickiego.
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 realizacji oferty;
teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły lub placówki;
forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, kurs doskonalący) dostosowana 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 zawodowego przez cały rok.
Etapy realizacji programu:
1. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola/placówki.
2. Opracowanie i realizacja rocznego programu wspomagania w zdiagnozowanym obszarze.
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 metodyczni, konsultanci, nauczyciele bibliotekarze i eksperci zewnętrzni (trenerzy, edukatorzy, couchowie, szkoleniowcy, specjaliści z wybranych dziedzin, wykładowcy uczelni
wyższych, terapeuci, mediatorzy).
3. Formami wsparcia są: konferencje, warsztaty szkoleniowe, szkolenia rad pedagogicznych, kursy doskonalące, szkolenia wyjazdowe, laboratoria, seminaria, wykłady, superwizje, treningi interpersonalne, ćwiczenia praktyczne.
4. Możliwe jest wsparcie szkół/przedszkoli/placówek oświatowych w każdym obszarze
wynikającym 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.

10 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

4.
5.
6.
7.

Wypracowanie nowego sposobu myślenia.
Trwała zmiana jakościowa.
Rezultaty dostępne dla całej grupy uczestników.
Efektywność zespołowego doskonalenia.

Procedura wspomagania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do wspomagania.
Uzgodnienie kosztów, zakresu i sposobów wsparcia szkoły/przedszkola/placówki.
Podpisanie umowy na realizację w/w program.
Przeprowadzenie z radą pedagogiczną diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego
nauczycieli, wybór obszarów do rozwoju.
Powołanie zespołu zadaniowego, planowanie zmian, opracowanie harmonogramu
działań.
Opracowanie RPW szkoły odpowiadającego potrzebom szkoły.
Realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań.
Podsumowanie i rekomendacje do pracy na nowy rok szkolny.

Obszary wspomagania rekomendowane przez PCEiK

BEZPIECZNA SZKOŁA

GRONO PEDAGOGICZNE
1. Agresja dzieci i młodzieży – sposoby radzenia sobie w zespole
klasowym
2. Konflikt w zespole klasowym – konstruktywne sposoby rozwiązywania 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 młodzieżą
7. Świadomość i pomoc prawna dla nauczycieli i uczniów

udział radcy
prawnego

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
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

Program: Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w powiecie
oleśnickim.
Kierunek polityki oświatowej:
i placówkach systemu oświaty.

Podnoszenie

jakości

edukacji

włączającej

w

szkołach

Adresaci programu: Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Kierownik merytoryczny programu: dr Lidia Skora
Cel główny: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach powiatu oleśnickiego

Uczestnik programu:
pozna praktyczne aspekty wdrażania edukacji włączającej w powiecie oleśnickim,
rozszerzy umiejętności w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych,
wymieni doświadczenia zawodowe, wynikające z realizacji działań w ramach edukacji
włączającej, z innymi nauczycielami.
Szczegółowe informacje na temat programu są umieszczone w rozdziale II podrozdział 2.12:
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (str. 148).
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2. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze
sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają 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, zatrudnieni 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 samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci;
sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom;
promocja działań sieci.

Spotkanie organizacyjne

Działania w sieci tematycznej
2 godziny

Spotkania robocze

2 spotkania x 4 godziny

Spotkania podsumowujące

2 godziny

Integracja uczestników sieci.
Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
Ustalenie celów, harmonogramu.
Dzielenie się doświadczeniami,
narzędziami, dobrymi praktykami.
Spotkania z ekspertami.
Tworzenie nowych rozwiązań.
Podsumowanie i omówienie
pracy sieci.
Zaplanowanie promocji
i sposobów udostępniania
wypracowanych rozwiązań innym.
Ewaluacja.

Pomiędzy spotkaniami, uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą
za pośrednictwem platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa
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Harmonogram prac sieci zakłada realizację działań
od października 2017 r. do maja 2018 r.
W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest uruchomienie następujących Sieci
Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:
Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa sieci

Forma realizacji

Adresat

Termin
realizacji
X 2017 r.
–V 2018 r.

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

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Bibliotekarzy

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

nauczyciele
bibliotekarze

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
humanistycznych

X 2017 r.
– V 2018 r.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Języków 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 2017 r.
– V 2018 r.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli ds.
Edukacji Regionalnej
i Patriotycznej

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

nauczyciele
historii, WOS,
geografii, przyrody

X 2017 r.
– V 2018 r.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

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

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

X 2017 r.
– V 2018 r.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Wychowawców

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

wychowawcy

X 2017 r.
– V 2018 r.

Koordynator
sieci
koordynator
sieci
Maria Susidko

X 2017 r.
– V 2018 r.

koordynator
sieci
Jadwiga
Maszorek

koordynator
sieci
Mirosława
Berezowska

koordynator
sieci
Marta RichterLesicka

koordynator
sieci
Małgorzata
Kozłowska

koordynator
sieci
Urszula Ewertowska

koordynator
sieci
Ryszarda
WiśniewskaPaluch
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Sieć Współpracy
spotkanie organizacyjne
nauczyciele
X 2017 r. – koordynator
i Samokształcenia i podsumowujące,
posiadający
V 2018 r.
sieci
Nauczycieli Teraszkolenia, zajęcia otwarte,
kwalifikacje
peutów
wymiana doświadczeń,
z zakresu teradr Lidia Sikora
zamieszczanie materiałów
pii pedagogiczna platformie Oleśnickie
nej lub oligofree-Doradztwo
nopedagogiki
Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli ds.
Edukacji Matematyki

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

nauczyciele
matematyki,

X 2017 r.
– V 2018 r.

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, techniki, wychowania
przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej

X 2017 r.
– V 2018 r.

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 ekonomicznych

X 2017 r.
–V 2018 r.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Szkolnych
Doradców
Zawodowych

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

Szkolni doradcy
zawodowi

X 2017 r.
–V 2018 r.

koordynator
sieci
Leszek
Biegasik

koordynator
sieci
Marzenna
Śliwka

koordynator
sieci
Anna Kocik

koordynator
sieci
Wioletta
Leśniowska

Uczestnicy sieci:
Oferta adresowana jest do nauczycieli szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu 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 maksymalnie 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?
zgłoszenia osobiste podczas wrześniowej Konferencji Inaugurującej Rok Szkolny,
zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 71 314 01 72,
zgłoszenia online na stronie internetowej: www.pceik.pl
zgłoszenia telefoniczne lub online przyjmujemy od 15 do 30 września 2017 r.
lub do wyczerpania miejsc.
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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 szkoleniowych. 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 doświadczeń 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.
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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 zaawansowania i przeznaczone dla osób, które chcą wykorzystywać materiały dydaktyczne zapisane
w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub prowadzenia kursów zdalnych, poprzez Internet.
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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 aplikacyjne,
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.
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
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wyboru zawodu, lub zmiany szkoły, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania
rozwoju zawodowego.
b) Rozmowa doradcza, która jest podstawową metodą stosowaną w indywidualnym poradnictwie 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 gronem pedagogicznym
Organizowanie

i

prowadzenie

wspomagania

szkół

polegającego

na

zaplanowaniu

i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.
W tym:
prowadzenie szkoleń grona pedagogicznego,
współpraca z zespołem pedagogów/nauczycieli odpowiedzialnych za wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego,
organizowanie

i

prowadzenie

projektów

dotyczących

poradnictwa

zawodowego.

Jak zamawiać zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych?
Wysyłając zapytanie na adres sekretariat@pceik.pl
Wysyłając zapytanie na adres wlesniowska@pceik.pl
Telefonicznie 71 314 01 72 codziennie od 8:00 - 16:00.
Zajęcia prowadzimy bezpłatnie dla wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego oraz szkół gimnazjalnych tych gmin i miast, które podpisały porozumienie z PCEiK.
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Rozdział II
Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
1. Jak zgłosić się na wybrane szkolenie
Tryb zgłoszenia
Formy doskonalenia zawodowego
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie
udziału w formie doskonalenia) przez zainteresowanego nauczyciela i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK lub telefonicznie (071 314 01 72).
Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymują telefonicznie lub mailowo informacje
o terminie rozpoczęcia zajęć.
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 nazwisko
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
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.
Szkolenie grona pedagogicznego w miejscu pracy
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego), przynajmniej miesiąc przed planowanym
terminem.
Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne jego określenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez PCEiK.
Szkolenie grona pedagogicznego trwa minimum 3 godziny dydaktyczne.
Koszt szkolenia grona pedagogicznego – do uzgodnienia (uzależniony jest od jej liczebności,
miejsca szkolenia, uposażenia trenera).

Formy odpłatności
Uczestnik szkolenia otrzyma rachunek, jeżeli:
Osobiście dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty na konto
PCEiK.
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Uczestnik szkolenia może otrzymać rachunek przelewowy na placówkę z terminem płatności
wynoszącym 14 dni z uwzględnieniem imienia i nazwiska uczestnika kursu, w przypadku złożenia takiej deklaracji na formularzu „Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia”.

Warunki uzyskania zaświadczeń
Nauczyciele, którzy ukończyli formę szkolenia zorganizowaną przez PCEiK w Oleśnicy, otrzymują Zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 22 ust.
2 Rozporządzenia MEN z 29 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
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 otrzymać zaświadczenie
o ukończeniu formy doskonalenia, jeżeli nieobecność nie była dłuższa niż 10% czasu
trwania zajęć (decyzje o wydaniu dokumentu podejmuje 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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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: ………………………………………………………………….
Wpłata za szkolenie następuje po uzyskaniu informacji od kierownika formy o uruchomieniu szkolenia.
Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenie
się na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia
na podstawie wystawionej faktury.
Wyrażam / 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 przetwarzane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 56, 56 -400 Oleśnica zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia zawodowego 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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Formularz zgłoszenia szkolenia grona pedagogicznego

Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego
………………………………………….
(miejscowość i 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 grona pedagogicznego na temat:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………................................

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

Odbiorcy: grono pedagogiczne ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa placówki, nr telefonu)

Liczba uczestników szkolenia: ……………………………………
Proponowany termin: ………………………………………………………….
Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………….
Proszę o wystawienie faktury po przeprowadzonym szkoleniu.

……….………………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
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Ogólny wykaz form doskonalenia
Wprowadzenie
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2017/2018:
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Poniżej zamieszczamy wykaz form doskonalenia obejmujących zagadnienia nawiązujące do realizowanej w roku szkolnym 2017/2018 polityki oświatowej państwa:
L.p.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświa-

Symbole szkoleń

towej państwa
1.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia

W01,

W19,

W20,

W28,

ogólnego.

W29,

W30,

W31,

W33,

W35,

W36,

W37,

W40,

W45, W48, W82, W98
2.

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przy-

W51,

W52,

W53,

W57,

rodniczej i informatycznej.

W60,

W63,

W66,

W68,

W69,

W70,

W72,

W73,

W74,

W75,

W76,

W77,

W78,

W79,

W81,

W83,

W84,

W85,

W86,

W89,

W90, W96, W97
3.

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzy-

W34,

W50,

W54,

W55,

stanie z mediów społecznych.

W56,

W58,

W59,

W61,

W62, W64, W65, W67, W71
4.

Wprowadzanie

doradztwa

zawodowego

do

szkół

W87, W88

i placówek.
5.

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

W38, W105, W106, W107,
W108, W109, W111, W112,
W113, W114, W115, W116,
W117, W118, W119, W123,
W124, W125, W127, W128

6.

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach

W21,

W22,

W23,

W99,

i placówkach systemu oświaty.

W100, W102, W103, W104
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OGÓLNY WYKAZ FORM DOSKONALENIA 2017/2018
Symbol

Temat szkolenia

Nr strony

KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE

K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K14
K15

Konferencja otwarcia (program szczegółowy):
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Powiecie Oleśnickim
Seminarium:
O czym warto pamiętać w nowym roku szkolnym - pierwszy rok wdrażania reformy oświatowej.
Seminarium:
Awans zawodowy – wyzwaniem dla nauczyciela - seminarium
Seminarium:
Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na
lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.
Seminarium:
Kształcenie specjalne i pomoc psychologicznopedagogiczna w szkole/przedszkolu a reforma edukacji.
Seminarium:
Zobaczyć siebie oczami uczniów.
Seminarium:
Rób to, co możesz, za pomocą tego co masz, tam, gdzie
jesteś" czyli... nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej witają nową reformę z uśmiechem.
Seminarium:
Learning Outside the Classroom/ Lernen außerhalb des
Klassenzimmers czyli "Uczenie poza salą lekcyjną - nauka
języków w przestrzeni publicznej".
Seminarium:
Jak uczyć matematyki z sukcesem.
Seminarium:
Kluczowe problemy współczesnej dydaktyki biologii.
Seminarium:
Trendy, perspektywy i ograniczenia między edukacją informatyczną a rynkiem pracy.
Seminarium:
Uczeń w terenie – innowacje pedagogiczne po nowemu.
Seminarium:
Czym jest Żywa Biblioteka?
Seminarium:
Inspiracje…, czyli jak pracować inaczej?
Seminarium:
Mediacja a inne metody alternatywnego rozwiązywania
sporów.

32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
33
35
36
34

KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY

W01

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

38
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W02

Statuty szkół w nowym ustroju szkolnym.

39

W03

Vademecum dyrektora – co nowego w przepisach oświatowych?

40

W04

Zatrudnienie w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019.

41

W05

Impuls do rozwoju szkoły – nowoczesny nadzór pedagogiczny.

42

W06

Od przydziału zadań do rozliczenia, czyli kilka odsłon
rozmów dyrektora z nauczycielem.

43

W07

Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej.

44

W08

Z księgowością za pan brat.

45

W09

Polityka bezpieczeństwa w jednostce oświatowej.

46

W10
W11

Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych.
Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek.

47
48

W12

Konsultacje indywidualne: Przygotowanie dokumentacji
na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

50

W13

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

51

W14
W15

Awans zawodowy nauczyciela - Nauczyciel stażysta.

52

Opiekun stażu mentorem nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy.
Nauczyciel mianowany jako autor własnego rozwoju
w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela
dyplomowanego!
Nauczyciel kontraktowy jako autor własnego rozwoju
w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela
mianowanego!
Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Kompendium wiedzy i umiejętności, które gwarantują satysfakcję z wykonywanego zawodu.
Diagnozowanie kompetencji językowych ucznia
a wymagania nowej podstawy programowej.

53

W20

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

60

W21

Przygotowanie do nauki pisania i czytania systemie
„Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

61

W22

Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

62

W23

Kieruję się logiką czy emocjami, działam czy się namyślam… Odkryj 4 style w komunikacji.

63

W16
W17
W18
W19

54
55
57
58

W24

Dobre maniery otwierają wiele drzwi.

64

W25

SUKCES a SZCZĘŚCIE. Radość odkrywania.

65

W26

Wspomaganie w trudnej sztuce czytania i pisania.

66

W27

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności
człowieka.

67

W28

Przygotowanie dziecka do nauki pisania zgodnie z nową
podstawą programową.

68
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W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35

Od Demostenesa do mówców pozytywnych - sztuka retoryki w nowej podstawie programowej.
Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na
lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
Kresowym szlakiem literatury. Literatura kresowa
w Nowej Podstawie Programowej dla II i III etapu edukacyjnego. Jak uczyć o literaturze kresowej?
Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?
Poeci niepokorni, poeci,, wyklęci”- znów modni. Żywotność poezji Rafała Wojaczka, Edwarda Stachury, Jacka
Kaczmarskiego.
Edukacja w sieci? – wykorzystanie otwartych zasobów
edukacyjnych.
Jak pracować z uczniem obcojęzycznym?

70
71
72
73
74
75
76

W36

Nasze pogranicze – wątki regionalne w nauczaniu historii
w kl. VII.

77

W37

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla
szkół ponadpodstawowych.

78

W38

Sztuki rozmawiania trzeba się uczyć. Efektywne metody
i techniki.

79

W39
W40

Let's play! BTTL (Bring Teaching to Life) on Tour.

81

Egzamin ósmoklasisty w pigułce.
Jak przygotować ucznia do nowego egzaminu z języka
obcego.
Jak skutecznie uczyć słówek? Mnemotechniki
w nauczaniu języków obcych.

82

Czy oceny są OK?
Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych.
Podróże językowe. Wymiana uczniowska, szkoła partnerska, wyjazdy studyjne, konferencja. Organizacja
i finansowanie.
Polubić gramatykę. Jak skutecznie i bezstresowo uczyć
struktur gramatycznych.

84

W45

Materiał autentyczny na lekcji języka obcego. Nowa podstawa programowa.

87

W46

Grywalizacja. Gamifikacja. Nowe sposoby na budowanie
motywacji ucznia.

88

W41
W42
W43
W44

W47

Jak prowadzić atrakcyjne zajęcia językowe?

83
85
86

89

W48

Nowa podstawa programowa w nauczaniu języka obcego
na poziomie ponadpodstawowym.

90

W49

Kurs z języka angielskiego dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

91

W50

Blog jako narzędzie edukacyjne.

93

W51

Office 365 dla edukacji.

94

W52

Darmowe materiały do wykorzystania z tablicami multimedialnymi.

95

W53

Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje.

96

W54

Cyberprzemoc.

97

W55

Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu dzieci
i młodzieży.

98
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W56

Praca z narzędziami Google Apps.

99

W57

Podstawy Microsoft Excel.

100

W58

Internetowe narzędzia współpracy.

101

W59

Media społecznościowe w edukacji. Jak poprowadzić
szkolny profil na Facebooku.

102

W60

Praca z narzędziami Apple iWork.

103

W61

Wykorzystywanie tabletów i telefonów z systemem Apple
iOS podczas zajęć.

104

W62

Wykorzystywanie tabletów i telefonów z systemem Android podczas zajęć.

105

W63

Tworzenie ćwiczeń interaktywnych na stronie Learning
Apps.

106

W64

Platformy e-learningowe.

107

W65

Tworzenie testów i ankiet online.

108

W66

Webquest i jego zastosowanie w edukacji.

109

W67

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

110

W68

Programowanie bez komputera. Gry i zabawy dla dzieci
klas 1-3.

111

W69

Nauka kodowania.

112

W70

Praca metodą projektu na informatyce.

113

W71

Design Thinking.

114

W72

Blended learning.

115

W73

Technologia na matematyce.

117

W74

Gry i zabawy matematyczne.

118

W75
W76
W77

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia.
Ciekawe pomysły na lekcje matematyki.
Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki – warsztaty pomocy dydaktycznych.

119
120
121

W78

Edukacyjna wartość dodana.

122

W79

Quizizz, Kahoot oraz LearningApps - stwórz quiz i grę.

123

W80

Ptasia Liga – projekt edukacyjny dla młodszych
i starszych uczniów.

125

W81

Ćwiczenia praktyczne w nauczaniu budowy
i funkcjonowania ciała człowieka.

126

W82

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej biologii
do szkoły podstawowej.

127

W83

Naturalne środki dydaktyczne w nauczaniu biologii
i przyrody.

128
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W84
W85

Strategia projektu w nauczaniu biologii i przyrody.
Dobór strategii nauczania i typu lekcji w edukacji biologicznej.

129
130

W86

Rozwijanie kreatywności na lekcjach biologii.

131

W87

Działalność produkcyjna w regionie.

133

W88

Giełda Papierów Wartościowych.

134

W89

Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej.

135

W90

Zmiany w przepisach podatkowych.

136

W91

Wytresuj stres!

138

W92

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

139

W93

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

140

W94

Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania.

141

W95

Logorytmika w teorii i praktyce.

142

W96

Metody i techniki aktywizujące w edukacji biologicznej.

144

W97

Jak przygotować lekcję w terenie?

145

W98
W99
W100

Regionalna wycieczka edukacyjna jako metoda realizacji
podstawy programowej.
Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
w powiecie oleśnickim.
Teoria umysłu - trening komunikacji u osób cierpiących
na autyzm.

146
148
149

W101

W to mi graj!

150

W102

Nauczanie wielopoziomowe w praktyce.

151

W103

Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej
i klasie szkolnej.

152

W104

Kształtowanie słuchu fonematycznego a uczenie się polisensoryczne.

153

W105

Teczka wychowawcy.

155

W106

Jak być wychowawcą klasy – integrowanie zespołu klasowego.

156

W107

Jak być wychowawcą klasy – wykorzystanie socjotechnik
w pracy wychowawczej.

157

W108

Jak być wychowawcą klasy – kierowanie zachowania
ucznia.

158

W109

Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia
w szkole.

159

W110

„Mediacja w mojej szkole, dlaczego nie” - warsztaty dla
grona pedagogicznego

160

W111

Jak być wychowawcą klasy – współpraca z rodzicami.

161
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W112

Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami.

162

W113

Gry i zabawy przeciwko agresji.

163

W114

Nauczyciel - wychowawca wobec trudnych zachowań
uczniów w szkole.

164

W115

Szkoła dla rodziców i wychowawców.

165

W116

Umiejętności wychowawcze nauczyciela.

166

W117

Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści.

167

W118

Coaching jako metoda rozwoju oraz motywowania
uczniów do rozwoju.

168

W119

Budowanie motywujących i rozwojowych relacji
z uczniami.

169

W120

Organizacja pracy nauczyciela – zarządzanie czasem.

171

W121

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

172

W122

Wypalenie zawodowe nauczycieli.

173

W123

Jaki jest Twój Styl Myślenia i Styl Działania?

174

W124

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

175

W125

Szkolna konferencja naukowa (polonistyczna) wyzwaniem dla twórczego nauczyciela.

176

W126

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela.

177

W127

Kierunek: Dojrzałość. Wychowawcza rola szkoły
z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli.

178

W128

Inspiracje, czyli jak pracować inaczej. Spotkania ze sztuką.

180

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

181

AW02

Warsztaty ceramiczne

182

AW03

Rysunek i malarstwo

183

AW04

PILATES – a dbałość o kondycję fizyczną

184

AW05

Letnia szkółka tenisa ziemnego

185
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2. Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego na rok szkolny
2017/2018

SZCZEGÓŁOWA OFERTA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NA ROK SZKOLNY
2017/2018

2.1.

Zarządzanie placówką oświatową

2.2.

Awans zawodowy

2.3.

Diagnozowanie i ocenianie

2.4.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

2.5.

Edukacja humanistyczna

2.6.

Dydaktyka języków obcych

2.7.

Edukacja informatyczna

2.8.

Edukacja matematyczna

2.9.

Edukacja przyrodnicza

2.10. Edukacja zawodowa
2.11. Metody i techniki pracy z uczniem
2.12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2.13. Wychowanie i profilaktyka
2.14. Inne
2.15. Edukacja artystyczna i kulturalna
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III POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018
NOWOCZESNA EDUKACJA
Miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
Termin - 7 września 2017 r.
godz. 14.00 – 15.45 - część oficjalna konferencji - sala gimnastyczna II LO
godz. 16.00 – 18.00 - konsultacje grupowe dla nauczycieli – sale dydaktyczne
PCEiK oraz II LO.
Temat

Godziny

Uroczyste otwarcie konferencji

14.00-14.15

Panel dyskusyjny:

14.15– 15.15

Osoba
Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki
Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

1. Nowoczesna edukacja.

Roman Lorens

2. Microsoft dla EDUKACJI –
przykłady rozwiązań wspierających naukę programowania
oraz uczenia przedmiotów
STEM.

Janusz Wierzbicki - Konsultant Microsoft dla Edukacji

3. Roboty, a nowa podstawa
programowa – jak ugryźć temat?

Przedstawiciel portalu MultimediawSzkole.pl

4. ScottieGo – innowacyjną grą
do nauki programowania już
w edukacji wczesnoszkolnej!

Paweł Czerwony
Przedstawiciel CSO NETICTECH SA

5. Programowanie i inne zmiany
w edukacji informatycznej.
Jak je wdrożyć efektywnie i
przyjemnie?

Florian Gałuszka – Przedstawiciel edukacyjny Grupy Helion SA

W czasie trwania konferencji będzie możliwość odwiedzenia stoisk firm uczestniczących w wydarzeniu, Cortland Wrocław – tablety Apple oraz wydawnictw, między innymi:
NOWA ERA, WSiP, OPERON, HELION.

Przerwa kawowa

15.15 – 15.30

Zaproszeni goście, uczestnicy konferencji

Przedstawienie oferty edukacyjnej
PCEiK na rok szkolny 2017/2018

15.30 – 15.45

Grażyna Dłubakowska – dyrektor PCEiK

Przekazanie dyrektorom placówek
oświatowych materiałów promujących
działalność Centrum, m.in. Informator
2017/2018, Kalendarz Działań Eduka-
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cyjnych
Maria Susidko
Konsultacje grupowe nauczycieli
według harmonogramu

Zagadnienia m.in. realizowane
w ramach konsultacji:

16.00 – 18.00
Konsultant ds. zarządzania placówką
oświatową.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia dyrektorów
i wicedyrektorów przedszkoli, szkół
i innych placówek oświatowych.

1. Temat przewodni konsultacji.
2. Przedstawienie oferty szkoleniowej
PCEiK na rok szkolny 2017/2018
(adekwatnie
do potrzeb
danej grupy nauczycieli).
3. Ustalenie tematyki i zakresu pracy
sieci współpracy
i
samokształcenia nauczycieli (przyjmowanie zapisów do planowanych
w r. szk. 2017/2018 sieci współpracy
i samokształcenia).

4. Planowanie konkursów i imprez
edukacyjnych. Ustalenie szczegółów
dotyczących ich organizacji.

Temat konsultacji: O czym warto pamiętać w nowym roku szkolnym - pierwszy
rok wdrażania reformy oświatowej.
II LO – sala gimnastyczna
Małgorzata Kinstler
Konsultant ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Temat konsultacji: Awans zawodowy –
wyzwaniem dla nauczyciela.
PCEiK – sala nr 28
Mirosława Berezowska
Konsultant ds. edukacji polonistycznej.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Temat konsultacji: Zagadnienia języka i
komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej
szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.
PCEiK – sala nr 23
Małgorzata Kozłowska
Konsultant ds. edukacji regionalnej
i patriotycznej.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli przedmiotów historii i WOS.
Temat konsultacji: Uczeń w terenie - innowacje pedagogiczne po nowemu
PCEiK – sala nr 30
dr Lidia Sikora
Konsultant ds. pracy z uczniami
o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i
szkolnictwa specjalnego.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli terapeutów.
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Temat: Kształcenie specjalne i pomoc
psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkolu a reforma edukacji.
II LO – sala nr 45
Anna Kocik
Doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Temat: Zobaczyć siebie oczami uczniów.
II LO– sala nr 48
Urszula Ewertowska
Konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej.
Temat: Rób to, co możesz, za pomocą
tego co masz, tam, gdzie jesteś" czyli...
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej witają nową reformę z
uśmiechem.
II LO – sala nr 49
Ryszarda Wiśniewska-Paluch
Konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli wychowawców.
Temat konsultacji: Mediacja a inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów.
II LO – sala nr 47
Marta Richter-Lesicka
Konsultant ds. edukacji języka angielskiego.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli języków
obcych.
Temat konsultacji: Learning Outside the
Classroom/ Lernen außerhalb des Klassenzimmers czyli "Uczenie poza salą lekcyjną - nauka języków w przestrzeni publicznej".
PCEiK – aula
Leszek Biegasik
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Konsultant ds. edukacji matematyki.
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli matematyki.
Temat konsultacji: Jak uczyć matematyki
z sukcesem.
II LO – sala nr 46
Stanisław Lota
Konsultant ds. edukacji informatycznej.
Temat konsultacji: Trendy, perspektywy i
ograniczenia między edukacją informatyczną a rynkiem pracy.
PCEiK – sala nr 27
dr Józef Krawczyk
Konsultant ds. edukacji przyrodniczej.
Temat konsultacji: Kluczowe problemy
współczesnej dydaktyki biologii.
II LO – sala nr 64
Jadwiga Maszorek
Koordynator sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.
Temat: Czym jest Żywa Biblioteka?
PCEiK – czytelnia w Bibliotece Pedagogicznej
Marzenna Śliwka
Koordynator sieci współpracy
i
samokształcenia nauczycieli przedmiotów
artystycznych.
Temat: Inspiracje, czyli jak pracować inaczej. Spotkania ze sztuką.
PCEiK – Galeria 56

35 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

36 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

2.1. ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

Symbol

W01

Temat

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.

Cele

Zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach prawa – Ustawa wprowadzająca przepisy – Prawo oświatowe (dotyczące prowadzenia dokumentacji
szkolnej).

Zagadnienia

zasady prowadzenia arkuszy ocen od roku 2017/2018
księgi uczniów ocen od roku 2017/2018
Wybrane zagadnienia.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Wrzesień 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Maria Susidko – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Prowadzący

Edukator zewnętrzny
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Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Symbol

W02

Temat

Statuty szkół w nowym ustroju szkolnym.

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.

Cele

ukazanie roli i znaczenia statutu dla funkcjonowania placówek oświatowych;
dostarczenie wiedzy, w jaki sposób dostosować zapisy w statutach
placówek oświatowych do obowiązujących przepisów prawnych.

Zagadnienia

podstawy prawne statutów szkół;
statuty szkół – właściwość organu;
zakres przedmiotowy statutów szkół –prawidłowa realizacja upoważnienia;
nieprawidłowości w statutach
tworzenie statutu z uwzględnieniem „zasad technik prawodawczych”
budowa statutu;
prawidłowe dokonywanie zmian w statucie;
jednostki redakcyjne statutu;
sporządzanie uchwał rady pedagogicznej dotyczących zmian w statucie lub przyjęcia nowego statutu;
elementy, które powinny znaleźć się w statucie zgodnie z nowymi
przepisami prawa.
orzecznictwo.

Forma

Warsztaty
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Termin orientacyjny

Wrzesień 2017 r.

Liczba godzin

5-6 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Maria Susidko – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Symbol

W03

Temat

Vademecum dyrektora – co nowego w przepisach oświatowych?

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele

Wdrażanie reformy oświatowej.

Zagadnienia

Omówienie zmian i przepisów obowiązujących od roku szkolnego 2017/2018.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4-5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Maria Susidko – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W04

Temat

Zatrudnienie w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem lat 20172019.

Adresaci

Pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Cele

Przedstawienie obowiązujących przepisów w zakresie zatrudnienia, zwalniania,
przenoszenie pracowników oraz nauczycieli szkół i placówek.

Zagadnienia

Zasady zatrudniania nauczycieli, zasady zwalniania nauczycieli, zasady obsadzania stanowisk kierowniczych w szkole, zasady zatrudnienia i zwalniania
pracowników niepedagogicznych w szkołach.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Maria Susidko - konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Prowadzący

Michał Kucharski – radca prawny.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

40 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Symbol

W05

Temat

Impuls do rozwoju szkoły – nowoczesny nadzór pedagogiczny.

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele

Doskonalenie umiejętności sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Zagadnienia

Prawo w oświacie, procedury tworzenia nadzoru, nadzór dyrektora w szkole/placówce oświatowej.

Forma

Warsztat z elementami wykładu

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

5-6 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Maria Susidko - konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

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 dyrektora z nauczycielem.

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie budowania efektywnych zespołów pracowniczych.

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

Listopad 2017 r.

42 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018
Liczba godzin

4 godziny zegarowe, ale warsztaty mogą być też dłuższe – zależnie od potrzeb
i zakresu tematycznego szkolenia. Zawsze do ustalenia z zamawiającym szkolenie.

Kierownik merytoryczny

Maria Susidko - konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność,
radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.
Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych wrocławskich
liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Symbol

W07

Temat

Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej.

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele

Zapoznanie uczestników z zasadami i sposobem prowadzenia kontroli zarządczej w jednostce oświatowej (doskonalenie umiejętności).
Zasady prowadzenia kontroli zarządczej. Obszary, cele i zadania kontroli w obszarze oświaty;
Dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej;
Przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego
funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.

Zagadnienia

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r.

Liczba godzin

5–6 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Maria Susidko – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W08

Temat

Z księgowością za pan brat.

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele

Przekazanie słuchaczom elementów wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych
funkcjonowania rachunkowości budżetowej; zasad gospodarki finansowej jednostki strefy budżetowej; klasyfikacji budżetowej; rachunkowości budżetowej;
kontroli gospodarki budżetowej.
partnerski dialog ze służbami finansowo - księgowymi na temat klasyfikacji budżetowej, gospodarki finansowej;

Zagadnienia

poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla jednostki;
ograniczenia i korzyści wynikające z rachunkowości budżetowej;
prowadzenie dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Styczeń 2018 r.

Liczba godzin

5-6 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Maria Susidko – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.
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Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Symbol

W09

Temat

Polityka bezpieczeństwa w jednostce oświatowej.

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele

Zapoznanie uczestników z zasadami i sposobem zapewniania bezpieczeństwa
informacji w jednostce.
Najważniejsze pojęcia i mechanizmy bezpieczeństwa IT;
problemy bezpieczeństwa w systemach IT;
ataki na systemy IT - jak się przed nimi chronić;
bezpieczeństwo infrastruktury mobilnej (telefony, tablety);
przetwarzanie danych osobowych w praktyce;
system ochrony danych osobowych;
zabezpieczanie danych osobowych zgodnie z wytycznymi GIODO;
zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zagadnienia

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Luty 2018 r.

Liczba godzin

5–6 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-
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Prowadzący

Maria Susidko - konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Symbol

W10

Temat

Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz dyrektorzy szkół.

Cele

Przedstawienie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w placówkach oświatowych.

Zagadnienia

Podstawowe obowiązki w zakresie bhp w szkołach i placówkach, konsekwencje
w przypadku naruszenia przepisów bhp, zasady bezpieczeństwa w szkole
i w czasie wyjść z uczniami, agresja w szkole, wypadki w szkołach.

Forma
Termin orientacyjny

Marzec 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Maria Susidko - konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Prowadzący

Michał Kucharski – radca prawny.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W11

Temat

Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek.

Adresaci

Pracownicy niepedagogiczni oraz dyrektorzy szkół.

Cele

Przedstawienie obowiązujących przepisów w zakresie obsługi ekonomicznoadministracyjnej w placówkach oświatowych.

Zagadnienia

Podstawowe obowiązki organów prowadzących wobec szkół, sposób zapewnienia obsługi ekonomiczno-administracyjnej, wspólna obsługa szkół prowadzonych przez j.s.t., odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz
księgowych, pracownicy zatrudnieni w jednostkach obsługujących i w szkołach.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Maria Susidko - konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową.

Prowadzący

Michał Kucharski – radca prawny.
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Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.2. AWANS ZAWODOWY
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Symbol

W12

Temat

Konsultacje indywidualne: Przygotowanie dokumentacji na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Adresaci

Nauczyciele ubiegający się poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Cele

Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji stażu
w procesie awansu zawodowego.

Zagadnienia

Podsumowanie okresu stażu tak, aby z sukcesem go zakończyć.

Forma

Konsultacje indywidualne
Każdy drugi wtorek miesiąca:
12.09.17
10.10.17
14.11.17
12.12.17

Termin orientacyjny

09.01.18
13.02.18
13.03.18
10.04.18
08.05.18
12.06.18

Liczba godzin

1 godzina zegarowa

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W13

Temat

Dyrektor jako autor własnego rozwoju w procesie awansu zawodowego 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.
- awans zawodowy w prawie oświatowym;

Zagadnienia

- analiza dokumentacji z przebiegu stażu;
- praca komisji kwalifikacyjnej.

Forma

Konsultacje

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

1 godzina dydaktyczna

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

Awans zawodowy nauczyciela - Nauczyciel stażysta.

Adresaci

Nauczyciele rozpoczynający pracę w placówkach oświatowych.

Cele

Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji stażu
w procesie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
- przepisy prawne - jak z nich korzystać i gdzie ich szukać,
- kolegialne organy szkoły,
- podstawowe i dodatkowe obowiązki nauczyciela,

Zagadnienia

- dokumentacja w szkole,
- plan rozwoju zawodowego,
- opracowanie sprawozdania,
- postępowanie kwalifikacyjne.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

19.09.2017 r.- godz. 16.00-19.00

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

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 mentorem 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

zakres obowiązków opiekuna stażu,
formy współpracy z nauczycielem stażystą-zawarcie kontraktu,
prowadzenie dokumentacji potwierdzającej przebieg stażu,
opracowanie projektu oceny,
udział w pracy komisji kwalifikacyjnej.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

26.09.2017 r. – godz. 16.00-19.00

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

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 mianowany jako autor własnego rozwoju w procesie awansu 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

Forma

awans zawodowy w prawie oświatowym,
konstruowanie planu rozwoju zawodowego,
opracowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji staż,
opis i analiza przypadku,
praca komisji kwalifikacyjnej.

Kurs doskonalący
17.10.17 r. - g.16.00 -19.00

Termin orientacyjny

24.10.17 r. - g.16.00 -19.00
31.10.17 r. - g.16.00 -19.00
4 godziny dydaktyczne

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne
4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W17

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

Forma

awans zawodowy w prawie oświatowym;
konstruowanie planu rozwoju zawodowego;
opracowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji stażu;
sztuka profesjonalnej prezentacji;
praca komisji egzaminacyjnej.

Kurs doskonalący
21.11.17 r. - g.16.00 -18.15

Termin orientacyjny

28.11.17 r. - g.16.00 -19.00
05.12.17 r. - g.16.00 -19.00
4 godziny dydaktyczne

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne
4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.3. DIAGNOZOWANIE I OCENIANIE
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Symbol

W18

Temat

Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Kompendium
wiedzy i umiejętności, które gwarantują satysfakcję z wykonywanego
zawodu.

Adresaci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - grupa do 16 osób.

Cele

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności, które gwarantują
satysfakcję z wykonywanej pracy w edukacji wczesnoszkolnej.
Znaczenie i cel diagnozy w edukacji. Rodzaje diagnoz wstępnych.
Wykorzystywanie wyników i konstruowanie wniosków. Planowanie pracy ucznia
i nauczyciela. Wstępna diagnoza ucznia, a program nauczania. Konwencjonalne
i niekonwencjonalne metody przeprowadzenia wstępnej diagnozy ucznia
klasy 1. Poznanie przykładowych diagnoz i analiza ich przydatności w pracy.
Teoria inteligencji wielorakich i jej praktyczne zastosowanie. Inteligencje
wielorakie, a praca mózgu. Rodzaje inteligencji i ich wpływ na przebieg
edukacji szkolnej. Określanie typu inteligencji dziecka. Drogi poszukiwania
i odkrywania różnych pasji. Rola nauczyciela w rozwijaniu inteligencji
wielorakich dzieci. Dlaczego wychowywanie dziecka posiadającego różnorodne
zainteresowania jest łatwiejsze? Znaczenie wiedzy na temat swoich
zainteresowań. Planowanie pracy ucznia i nauczyciela.

Zagadnienia

Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału. Konstruowanie autorskich
programów nauczania. Kolejność działań przy dopuszczaniu do użytku
programów własnych. Prezentacja programu czytelniczego „W poszukiwaniu
pasji życia”. Praca z tekstem kultury jako przykład rozwijania inteligencji
językowej. Poznanie różnych metod pracy z książką. Prawidłowy dobór lektur
dla uczniów. Metody zachęcania do czytelnictwa. Rola spotkań autorskich.
Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
Definicja i podstawy prawne oceniania. Historia oceny dzieci w edukacji
wczesnoszkolnej w Polsce (1960- 2016).Potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci
w klasach młodszych, a ocenianie szkolne. Zasady oceniania kształtującego.
Rola nauczyciela w procesie oceniania. Zakłócenia i błędy w procesie oceniania.
Refleksyjna praktyka.
Potencjał i rozwój nauczyciela. Motywacja w procesie nauczania.
Uwarunkowania samooceny i wpływ na efektywność procesu nauczania. Model
„idealnego” nauczyciela. Nauczyciel jako autorytet. Znaczenie osobowości
nauczyciela w procesie edukacyjnym.

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

PIERWSZY TERMIN: 22.09.2017 r.
23.09.2017 r.

Liczba godzin

12 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK
w Oleśnicy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Pedagogika.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 32-letnim stażem pracy. Autorka
książek dla dzieci. Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Absolwentka studiów podyplomowych
WSKPiSM w Warszawie- Coaching w edukacji.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

15.00 – 18.00
9.00 – 15.00
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Symbol

W19

Temat

Diagnozowanie kompetencji językowych ucznia a wymagania nowej
podstawy programowej.

Kierunek polityki oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Adresaci

Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne).

Cele

Przygotowanie do procesu diagnozowania kluczowych umiejętności językowych
w kontekście nowej podstawy programowej.

Zagadnienia

•
•
•
•
•

Kluczowe umiejętności językowe a proces diagnozy;
Diagnoza formalna i nieformalna;
Planowanie procesu diagnozowania;
Analiza i interpretacja wyników diagnozy;
Literatura fachowa.

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Marta Richter-Lesicka

Prowadzący

Ekspert zewnętrzny, specjalista ds. diagnozy szkolnej.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.4. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
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Symbol

W20

Temat

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Cele

Pomoc w zrozumieniu, co zmieni nowa podstawa programowa w codziennej
pracy nauczyciela przedszkola.

Zagadnienia

Forma

-

zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
cele i zadania wychowania przedszkolnego,
warunki i sposób realizacji,
osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego.

Warsztaty
15 września 2017 r.,

Termin orientacyjny

22 września 2017 r.
godz.16.00-19.00

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w PCEiK.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W21

Temat

Przygotowanie do nauki pisania i czytania systemie „Edukacja przez
ruch” Doroty Dziamskiej.

Kierunek polityki
oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci

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

Cele

Przedstawienie techniki nauki pisania i czytania, konkretne ćwiczenia wspierające cielesny i intelektualny mechanizm tych trudnych czynności złożonych.

Zagadnienia

Praktyczne ćwiczenia dotyczące zagadnienia czytania liniatury i pierwszych
prób pisania bez zastosowania klasycznych podręcznikowych ćwiczeń.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

21 września 2017 r. godz. 9.00-13.30

Liczba godzin

6 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

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

Prowadzący

mgr Jolanta Chorzępa - nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, trener wykładowca pedagogicznego systemu kształcenia i terapii ”Edukacja przez ruch”
Doroty Dziamskiej wspierający działalność Pracowni Pedagogicznej im. prof.
Ryszarda Więckowskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W22

Temat

Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch”
D. Dziamskiej.

Kierunek polityki
oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci

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

Cele

Przedstawienie głównych założeń systemu EPR, holistyczną koncepcję rozwoju
oraz praktyczne ćwiczenia i zabawy dla dzieci.

Zagadnienia

Holistyczna koncepcja systemu „Edukacja przez ruch”.
Edukacja przez ruch wybranych metod i technik systemu.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

28 października 2017 r.

Liczba godzin

6 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

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

Prowadzący

mgr Jolanta Chorzępa - nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, trener
wykładowca pedagogicznego systemu kształcenia i terapii ”Edukacja przez
ruch” Doroty Dziamskiej wspierający działalność Pracowni Pedagogicznej im.
prof. Ryszarda Więckowskiego.

Odpłatność

Forma płatna

godz. 9.00-13.30
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Symbol

W23

Temat

Kieruję się logiką czy emocjami,
Odkryj 4 style w komunikacji.

Kierunek polityki
oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cele

Poznanie 4 stylów zachowań wg klasyfikacji DISC.

Zagadnienia

Nie ma stylów dobrych albo złych. Każdy styl ma swoje atuty i swoje ograniczenia. Każdy styl może być efektywny bardziej lub mniej w dostosowaniu się
do potrzeb innych. Każdy z nas reprezentuje mieszankę stylów. Ważne, aby
umieć rozpoznać, zrozumieć i dopasować się.

Forma

Warsztaty/wykłady

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

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

Prowadzący

działam

czy

się

namyślam…

dr Anna Gorgól - trenerka, coach, menadżerka, właścicielka firmy Gamma
Insurance, trenerka DiSC, mentorka, mama 2 dorosłych córek, kobieta szczęśliwa i pracująca z pasją.
Moje motto: Przyszłam na ten świat, by go odkrywać, a nie siedzieć na pupie!

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W24

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!

Zagadnienia

- przy stole i w towarzystwie;
- w kinie i innych podobnych miejscach;
- w domu i w środowisku naturalnym.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik/listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

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

Prowadzący

Aleksandra Tunikowska - szkoleniowiec, wieloletni doradca metodyczny,
konsultant, dyrektor szkoły.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W25

Temat

SUKCES a SZCZĘŚCIE. Radość odkrywania.

Adresaci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cele

Jak postrzegamy sukces w życiu zawodowym i prywatnym, ile w nim szczęścia
i skąd się szczęście bierze.

Zagadnienia

Skąd się bierze szczęście? Co to jest sukces? Co stoi na przeszkodzie w osiąganiu sukcesu zawodowego/w życiu prywatnym? Jak system wartości sprzyja
w osiąganiu sukcesu? Jakie wartości i przekonania reprezentuje osoba szczęśliwa? A jakie osoba, która osiągnęła sukces? Co jest dla ciebie sukcesem?
Marzenia a cele. Świat jest taki jak myślisz, że jest.

Forma

Warsztaty/wykłady

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

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

Prowadzący

dr Anna Gorgól - trenerka, coach, menadżerka, właścicielka firmy Gamma
Insurance, trenerka DiSC, mentorka, mama 2 dorosłych córek, kobieta szczęśliwa i pracująca z pasją.
Moje motto: Przyszłam na ten świat by go odkrywać, a nie siedzieć na pupie!

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W26

Temat

Wspomaganie w trudnej sztuce czytania i pisania.

Adresaci

Nauczyciele I etapu edukacyjnego.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do planowania pracy z uczniem mającym trudności
w czytaniu i pisaniu.

Zagadnienia

Wprowadzenie metod aktywizujących, gier i zabaw wspierających proces przezwyciężania trudności, w szczególności:
- ćwiczenia analizy i syntezy wyrazu,
- ćwiczenia na koncentrację,
- ćwiczenia doskonalące technikę czytania,
- gry rozwijające wyobraźnię,
- ćwiczenia wspierające proces kształtowania pojęć.

Forma

Warsztat

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

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

Prowadzący

Alina Żwirblińska – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel
– doradca metodyczny.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W27

Temat

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka.

Adresaci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
uczniów wraz z opiekunami.

Cele

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Zagadnienia

Spotkanie autorskie dla uczniów i nauczycieli. Wspólne zabawy, czytanie i słuchanie. Metody zachęcania do czytelnictwa. Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Forma

Zajęcia otwarte. Spotkanie autorskie.

Termin orientacyjny

Maj 2018 r. (korelacja terminu z Powiatowym Konkursem)

Liczba godzin

2 godziny

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK
w Oleśnicy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Pedagogika.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 32-letnim stażem pracy. Autorka
książek dla dzieci. Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Absolwentka studiów podyplomowych
WSKPiSM w Warszawie- Coaching w edukacji.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

i

nauczania blokowego. Delegacje
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Symbol

W28

Temat

Przygotowanie dziecka do nauki pisania zgodnie z nową podstawą programową.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele przygotowujący dzieci do nauki w szkole.

Cele

Pomoc nauczycielom w realizacji zadań zaplanowanych w związku ze zmianą
podstawy programowej.

Zagadnienia

-

rozwój psychomotoryczny dziecka,
kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji oko-ręka,
etapy rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego, kreski i rysunku dziecka
diagnoza motoryki małej,
terapia czynności samoobsługowych.

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

(po zebraniu się grupy)

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne
4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

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

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.5. EDUKACJA HUMANISTYCZNA
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Symbol

W29

Temat

Od Demostenesa do mówców pozytywnych - sztuka retoryki w nowej
podstawie programowej.

Kierunek polityki oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele – humaniści.

Cele

Przygotowanie uczniów do tworzenia wypowiedzi zgodnie z zapisami w nowej
podstawie programowej.
1.
2.
3.

Zagadnienia

4.
5.

Trochę historii: od czasów starożytnych do telekomunikacyjnych
cudów. Jakie są cele komunikowania się między ludźmi?
Od czego trzeba zacząć wypowiedź? 6 zasadniczych pytań na starcie.
Przemówienia – jak się do nich przygotować? Wartości do których
warto się odwoływać w sztuce perswazji. Sztuka argumentowania
i perswadowania bez manipulacji.
Budowa zdań w wypowiedzeniach: dobór słów, sposób mówienia.
Przykłady z praktyki- czyli uczniowie- mistrzami słowa.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

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
zawodowego nauczycieli, ekspert w projektach unijnych, certyfikowany
edukator MEN.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W30

Temat

Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.

Kierunek polityki oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych.

Cele

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli
języka polskiego szkół podstawowych w realizacji nowej podstawy programowej.

Zagadnienia

Jak twórczo omawiać lekturę szkolną?
Rozmowa na lekcjach j. polskiego (aktywne słuchanie, uzasadnienie własnego
stanowiska).
Budowa argumentu i tworzenie planu własnej wypowiedzi.
Notatka uczniowska (różne formy zapisywania pozyskanych informacji).
Budowanie wiązek zdań rozwijających umiejętności uczniów w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego, językowego, tworzenia wypowiedzi oraz
samokształcenia.

Forma

Warsztaty/wykład

Termin orientacyjny

Wrzesień 2017 r.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny
i konsultant edukacji humanistycznej

Prowadzący

Blandyna Rosół- Niemirowska - doradca metodyczny w Powiatowym
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
w Oławie. Nauczyciel polonista z 33- letnim stażem pracy.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W31

Temat

Kresowym szlakiem literatury. Literatura kresowa w Nowej Podstawie
Programowej dla II i III etapu edukacyjnego. Jak uczyć o literaturze
kresowej?

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele zainteresowani kulturą i literaturą Kresów RP.

Cele

Rola i znaczenie Kresów Wschodnich RP w literaturze i kulturze oraz w budowaniu tożsamości narodowej Polaków dawniej i dziś.

Zagadnienia

Fenomen literatury kresowej, żywotność wątków kresowych w twórczości
wybranych twórców np. H. Sienkiewicza, Z. Herberta, A. Mickiewicza,
J. Słowackiego, i innych.

Forma

Wykład/seminarium

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny
i konsultant edukacji humanistycznej

Prowadzący

Blandyna Rosół- Niemirowska - doradca metodyczny PODN w Oławie,
autorka wielu konferencji naukowych, w tym konferencji o Kresach Rzeczpospolitej Polskiej.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W32

Temat

Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?

Adresaci

Nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele zainteresowani tematem.

Cele

Przedstawienie alternatywnej formy czytania niezwykle pobudzającej wyobraźnię, wspomagającej kreatywność.

Zagadnienia

Formy pracy z Kamishibai.
Wpływ ilustracji i głośnego czytania na rozwój czytelnictwa u małego dziecka
(obraz i dźwięk).
Tworzenie opowiadania (za pomocą kostek opowieści lub kart metaforycznych)
i przełożenie go na obraz.
Technika kamishibai.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Jadwiga Maszorek

Prowadzący

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W33

Temat

Poeci niepokorni, poeci,, wyklęci”- znów modni. Żywotność poezji
Rafała Wojaczka, Edwarda Stachury, Jacka Kaczmarskiego.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele poloniści szkół ponadpodstawowych i nauczyciele wiedzy o kulturze.

Cele

Przypomnienie twórczości i żywotności we współczesnym odbiorze poezji
R. Wojaczka, E. Stachury, J. Kaczmarskiego.

Zagadnienia

Treści egzystencjalne w poezji ,,niepokornych” i ich odbicie we współczesnym
świecie. Bunt i niezgoda na rzeczywistość w poezji ,,niepokornych”.
Treści patriotyczne w poezji ,,niepokornych”.
Metody odbioru poezji ,,niepokornych”.

Forma

Warsztaty/wykład

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny
i konsultant edukacji humanistycznej

Prowadzący

Blandyna Rosół-Niemirowska – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
w Oławie, autorka konferencji naukowych, w tym o poetach niepokornych.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W34

Temat

Edukacja w sieci? – wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele bibliotekarze i osoby zainteresowane tematem.

Cele

Poznanie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie możliwych
do zastosowania na wszystkich etapach kształcenia. Zasady wykorzystania
otwartych zasobów edukacyjnych w zgodzie z prawem.

Zagadnienia

Prawo autorskie.
Licencje Creative Commons.
Biblioteki cyfrowe.
Otwarte zasoby cyfrowe – krajowe inicjatywy.
Rozwiązania wspomagające procesy realizowane za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Jadwiga Maszorek

Prowadzący

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W35

Temat

Jak pracować z uczniem obcojęzycznym?

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich przedmiotów.

Cele

Zapoznanie z elementami metodyki niezbędnymi w pracy z uczniem obcojęzycznym.

Zagadnienia

Sprawności językowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego;
Trudne miejsca w polszczyźnie, dobór materiału leksykalnogramatycznego;
Gry jako pomoc dydaktyczna;
Podręczniki, materiały i poradniki metodyczne;
Kultura polska na języku polskim jako obcym;
Wymiana doświadczeń – propozycje scenariuszy zajęć, tworzenie bazy
materiałów i pomocy dydaktycznych.

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Marta Richter-Lesicka

Prowadzący

Ewa Obara-Grączewska - nauczyciel dyplomowany; nauczycielka języka
polskiego i wiedzy o kulturze w LO nr X we Wrocławiu, doradca metodyczny
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Po ukończeniu w 2009 roku
Podyplomowego Kwalifikacyjnego Studium Nauczania Języka Polskiego jako
Obcego na Uniwersytecie Wrocławskim uczyła przez kilka lat języka polskiego
jako obcego w Szkole Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli uczących różnych przedmiotów
i zainteresowanych pracą z uczniem obcojęzycznym.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W36

Temat

Nasze pogranicze – wątki regionalne w nauczaniu historii w kl. VII.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, zainteresowani proponowaną
tematyką.

Cele

Włączanie elementów regionalnych do nauki historii Polski.

Zagadnienia

1. Jak zagadnienia regionalne mogą pomóc uczniowi w zrozumieniu historii
kraju.
2. Pogranicze polsko – niemieckie miejscem szczególnego zainteresowania
regionalistów i historyków.
3. Kształtowanie się granicy państwowej w 1918 r. w naszym regionie.
4. Jak wykorzystać tę historię – narzędzia do pracy z uczniami.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Małgorzata Kozłowska – konsultant PCEiK.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W37

Temat

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele poloniści szkół ponadpodstawowych.

Cele

Cele i zadania w realizacji podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Zagadnienia

Kształcenie literackie i kulturowe w nowej podstawie programowej.
Odbiór tekstów kultury.
Kształcenie językowe.
Komunikacja językowa i kultura języka.
Tworzenie wypowiedzi z elementami retoryki.

Forma

Wykład, warsztaty

Termin orientacyjny

Termin po centralnym szkoleniu w ORE.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Mirosława Berezowska - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny
i konsultant edukacji humanistycznej.

Prowadzący

Blandyna Rosół-Niemirowska - doradca metodyczny PODN w Oławie, lider
ORE w zakresie egzaminu maturalnego z j. polskiego. Nauczyciel polonista z 33
letnim stażem pracy w LO.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W38

Temat

Sztuki rozmawiania trzeba się uczyć. Efektywne metody i techniki.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Cele

Przygotowanie uczniów do sztuki rozmowy, dyskusji, argumentowania własnych ocen, sądów i opinii.
1.
2.
3.
4.
5.

Zagadnienia

Konfrontacja poglądów .potrzeb i interesów jako istota dyskusji.
Jakie umiejętności zawiera sztuka dyskutowania, by była efektywna?
Złote zasady dobrej rozmowy i dyskusji. Ćwiczenia praktyczne.
Najciekawsze metody i techniki dyskusji do zastosowania na lekcjach.
Scenariusz przykładowych zajęć z wykorzystaniem wybranych metod
dyskusji.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

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
zawodowego nauczycieli, ekspert w projektach unijnych, certyfikowany
edukator MEN.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.6. DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH
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Symbol

W39

Temat

Let's play! BTTL (Bring Teaching to Life) on Tour.

Adresaci

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele języka angielskiego szkół
podstawowych.

Cele

Wykorzystanie gier planszowych w nauczaniu języka angielskiego dzieci i młodzieży.

Zagadnienia

Zajęcia językowe z wykorzystaniem gier planszowych;
Gry planszowe a budowanie motywacji do nauki języka ;
Popularne gry do nauki języka na przykładzie serii BrainBox i gier Orchard
Toys;
Gry planszowe a indywidualizacja pracy z uczniem;
Pomysł na własne gry językowe.

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

28 września 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Marta Richter-Lesicka

Prowadzący

Jola Ziemba jest absolwentką NKJO, magistrem filologii angielskiej, stażystką
Blacon Infants & Nursery School, uczestniczką licznych konferencji metodycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także pomysłodawczynią i koordynatorką
projektów między bliskimi jej sercu miastami jakimi są Wrocław i Chester
na północy Anglii, inicjatorka I Ogólnoposkiej Konferencji Metodyków i Nauczycieli Języka Angielskiego Bring Teaching to Life (BTTL). Jej mottem jest
„To Teach is To Change Lives Forever” – hasło, które z powodzeniem stosuje
pracując z dziećmi i młodzieżą w założonej 15 lat temu szkole językowej Prospectus. Miss Jola – bo tak wołają na nią najmłodsi uczniowie – to nauczyciel
z powołaniem, nieustannie poszukująca ciekawych ludzi, narzędzi i rozwiązań,
które wdraża do swoich autorskich, 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

W40

Temat

Egzamin ósmoklasisty w pigułce.
Jak przygotować ucznia do nowego egzaminu z języka obcego.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych – szkoły podstawowe.

Cele

Zapoznanie z nową formułą egzaminu z języka obcego po klasie VIII szkoły
podstawowej.
Przebieg i organizacja egzaminu z języka obcego po klasie VIII;
Wymagania egzaminacyjne a kluczowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie;
Techniki i metody wspierające przygotowanie do egzaminu;
Przydatne materiały i pomoce dydaktyczne;
Dobre praktyki nauczycielskie;
Publikacje wspomagające przygotowania do egzaminu.

Zagadnienia

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych (2x4 godz.)

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Marta Richter – Lesicka, konsultant PCEIK ds. 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, absolwentka Akademii Metodyka PASE, autorka innowacji metodycznej „THEATRE
CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji „NA JĘZYKACH”.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W41

Temat

Jak skutecznie uczyć słówek? Mnemotechniki w nauczaniu języków
obcych.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne).

Cele

Wykorzystanie technik i metod ułatwiających skuteczne uczenie się słownictwa.

Zagadnienia

Neurodydaktyka a proces uczenia się języka obcego;
Mnemotechniki jako sposób na naukę słownictwa;
Wskazówki praktyczne i popularne ćwiczenia usprawniające proces
zapamiętywania;
Literatura fachowa.

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Marta Richter-Lesicka

Prowadzący

Ekspert zewnętrzny

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W42

Temat

Czy oceny są OK?
Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne).

Cele

Zapoznanie z zasadami oceniania kształtującego, jego zaletami i sposobami
wdrożenia w praktyce nauczyciela języka obcego.
Ocenianie kształtujące a motywacja do nauki języka obcego;
Strategie i elementy oceniana kształtującego w nauczaniu języka
obcego;
Rodzice a ocenianie kształtujące;
Dobre praktyki nauczycielskie;
OK zeszyt;
Ocenianie kształtujące w statucie szkoły;
Publikacje na temat oceniania kształtującego.

Zagadnienia

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych (2x4 godz.)

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. 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, absolwentka Akademii Metodyka PASE, autorka innowacji metodycznej „THEATRE
CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji „NA JĘZYKACH”.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W43

Temat

Podróże językowe. Wymiana uczniowska, szkoła partnerska, wyjazdy
studyjne, konferencja. Organizacja i finansowanie.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych.

Cele

Organizacja i finasowanie podróży językowych uczniów i nauczycieli.

Zagadnienia

Programy unijne dla młodzieży i dorosłych;
Fundusze unijne, granty, stypendia;
Dokumentacja i formalności;
Publikacje fachowe.

Forma

Spotkanie informacyjne

Termin orientacyjny

Luty 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Marta Richter-Lesicka

Prowadzący

Eksperci zewnętrzni, przedstawiciele organizacji wspierających nauczycieli
w przygotowaniu wyjazdów językowych dzieci i młodzieży.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W44

Temat

Polubić gramatykę. Jak skutecznie i bezstresowo uczyć struktur gramatycznych.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych wszystkie etapy edukacyjne).

Cele

Doskonalenie warsztatu nauczyciela w zakresie nauczania gramatyki języka
obcego. Gramatyka w kontekście i w praktyce.
Mity i fakty na temat uczenia gramatyki;
Nauczanie gramatyki języka obcego w kontekście i praktyce;
Metody i techniki wspierające opanowanie struktur gramatycznych;
Technologia w nauczaniu gramatyki;
Publikacje fachowe.

Zagadnienia

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

Luty 2018 r.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych (2x4 godz.)

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. 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, absolwentka Akademii Metodyka PASE, autorka innowacji metodycznej „THEATRE
CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji „NA JĘZYKACH”.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W45

Temat

Materiał autentyczny na lekcji języka obcego. Nowa podstawa programowa.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych.

Cele

Praktyczne wykorzystanie materiałów autentycznych na lekcji języka obcego.
Definicja materiału autentycznego i jego źródła;
Zastosowanie materiału w trakcie lekcji;
Dobór technik i metod pracy, dydaktyzacja materiałów;
Pułapki, niebezpieczeństwa i materiał autentyczny;
Technologia a materiały autentyczne;
Publikacje fachowe.

Zagadnienia

Forma

Spotkanie informacyjne

Termin orientacyjny

Marzec 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. 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, absolwentka Akademii Metodyka PASE, autorka innowacji metodycznej „THEATRE
CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji „NA JĘZYKACH”.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W46

Temat

Grywalizacja. Gamifikacja. Nowe sposoby na budowanie motywacji
ucznia.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych.

Cele

Wprowadzenie zasad grywalizacji i gamifikacji do procesu nauczania języka
obcego.

Zagadnienia

Pojęcie grywalizacji i gamifikacji;
Zasady prowadzenie grywalizacji w procesie uczenia języka obcego;
Grywalizacja a kompetencje językowe ucznia;
Budowanie motywacji w procesie grywalizacji;
Technologia a gamifikacja;
Publikacje fachowe.

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

Marzec 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Marta Richter-Lesicka

Prowadzący

Ekspert zewnętrzny, specjalista w zakresie dydaktyki języków obcych.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W47

Temat

Jak prowadzić atrakcyjne zajęcia językowe?

Adresaci

Nauczyciele języków obcych.

Cele

Planowanie i prowadzenie atrakcyjnych i ciekawych zajęć językowych, zajęcia
otwarte, lekcje pokazowe.
Panowanie lekcji, scenariusz zajęć, konspekt lekcyjny;
Zajęcia otwarte, lekcje pokazowe;
Rodzice i nauczyciele podczas zajęć otwartych;
Atrakcyjne zajęcia sposobem na budowanie motywacji ucznia;
Technologia podczas zajęć otwartych;
Publikacje fachowe.

Zagadnienia

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

Kwiecień 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. 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, absolwentka Akademii Metodyka PASE, autorka innowacji metodycznej „THEATRE
CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji „NA JĘZYKACH”.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W48

Temat

Nowa podstawa programowa w nauczaniu języka obcego na poziomie
ponadpodstawowym.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele języków obcych szkół ponadpodstawowych.

Cele

Zapoznanie z wymaganiami nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Zagadnienia

Nowa podstawa programowa w nauczaniu języków obcych w szkole
ponadpodstawowej;
Publikacje fachowe.

Forma

Warsztat metodyczny

Termin orientacyjny

Kwiecień 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Marta Richter-Lesicka

Prowadzący

Ekspert zewnętrzny, specjalista w zakresie dydaktyki języków obcych.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W49

Temat

Kurs z języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej.

Adresaci

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cele

Uczestnik kursu zdobywa i doskonali kompetencje językowe umożliwiające
(na drodze indywidualnego zgłoszenia kandydata do egzaminu państwowego)
zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2
(wymóg konieczny do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka).

Zagadnienia
Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

Wrzesień 2017 r. – maj 2018 r.

Liczba godzin

96 godzin dydaktycznych łącznie

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Marta Richter – Lesicka - konsultant PCEIK ds. 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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2.7. EDUKACJA INFORMATYCZNA

92 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Symbol

W50

Temat

Blog jako narzędzie edukacyjne.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Blog ułatwia komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniami ułatwiając interakcje oraz zwiększając aktywność uczniów. Nauczyciel może na nim publikować ogłoszenia, informacje, materiały dydaktyczne, ćwiczenia, przekazywać
informacje zwrotne z analizy prac i zadań oraz umożliwiać pozyskiwanie wiedzy
wykraczającej poza podstawę programową. Prowadzenie blogów jest popularne
m.in. wśród nauczycieli akademickich.

Zagadnienia

1.
2.
3.
4.

Blogi w edukacji.
Jak stworzyć blog.
Dobre praktyki.
Studium przypadku.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Wrzesień 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W51

Temat

Office 365 dla edukacji.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Poznanie możliwości usługi Microsoft Office 365 dla edukacji, dla nauczycieli
oraz dyrektorów szkół.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zagadnienia

Wprowadzenie do usługi Office 365.
Praca w chmurze Office 365.
Składniki Office 365.
Jak wdrożyć w szkole?
Zalety i wady.
Studium przypadku.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

94 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Symbol

W52

Temat

Darmowe materiały do wykorzystania z tablicami multimedialnymi.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Poznanie interaktywnych ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach z tablicami
multimedialnymi.
1. Tablica interaktywna.
2. Materiały interaktywne – skąd pozyskać?
3. Studium przypadku.

Zagadnienia
Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W53

Temat

Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Zapoznanie uczestników z funkcjonalnością aplikacji Prezi służącej do tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych oraz kluczowymi zasadami tworzenia dobrej prezentacji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie
pracować i tworzyć prezentacje multimedialne w środowisku Prezi.

Zagadnienia

Spotkanie 1
1. Czym jest Prezi
2. Licencjonowanie Prezi
3. Pierwsze kroki w środowisku Prezi.
4. Tworzenie własnej prezentacji Prezi. Tworzenie ścieżki pokazu i animacja
obiektów
5. Pozyskiwanie materiałów do prezentacji
6. Prezentacja własnej prezentacji Prezi. Zapisywanie, pobieranie, udostępnianie prezentacji.

Forma

Warsztaty praktyczne
Listopad 2017 r.

Termin orientacyjny
Marzec 2018 r.
Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W54

Temat

Cyberprzemoc.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Kadra nauczycielska (max. 15 os.)
Uczestnicy:
– dowiedzą się czym jest cyberprzepomoc i jak przed nią bronić swoich
uczniów,
– będą potrafili przeprowadzić warsztaty z uczniami na temat cyberprzemocy
(np. na godzinie wychowawczej) w oparciu o materiały i wiedzę zdobytą
na szkoleniu,
– zrozumieją wirtualny świat z perspektywy ucznia i będą bardziej wrażliwi
na problem cyberprzemocy.

Cele

Zagadnienia

–
–
–
–
–

case study,
ćwiczenia,
wykład interaktywny,
praca na materiale filmowym,
praca w grupach.

Forma

Wykład + elementy warsztatu

Termin orientacyjny

możliwość przeprowadzenia szkolenia raz w miesiącu poczynając od 1. października do 15. kwietnia (sugerowane terminy: 15. dnia każdego miesiąca)

Liczba godzin

2 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Magdalena Duszyńska i Anna Lipnicka - Ukończyły psychologię na SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Prowadzą warsztaty
psychologiczne z młodzieżą, kadrą nauczycielską i rodzicami (przeprowadziły
ponad 350 warsztatów). Pracują na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu
w ramach projektu Strefa Młodzieży. Ukończyły kurs na edukatora antyprzemocowego, zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu.
Autorki projektu cyberbullying we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, absolwentki we wrocławskiej szkole dla trenerów biznesu „Moderator”.
Prowadzą prelekcje uświadamiające młodzież i dorosłych nt. zagrożeń w sieci
(współpraca np. z Empikiem, Multikinem). Prowadzą własną działalność szkoleniową www.flowszkolenia.pl

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W55

Temat

Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu dzieci i młodzieży.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Kadra nauczycielska.

Cele

Uczestnicy:
– dowiedzą się jak można wykorzystać nowe technologie w edukacji
młodzieży,
– będą potrafili przeprowadzić warsztaty z uczniami z wykorzystaniem
poznanych nowych technologii,
– zrozumieją wirtualny świat z perspektywy ucznia.
rodzaje aplikacji (padlet, kahoot, trello, facebook, youtube),
nowe trendy technologiczne wśród młodzieży,
pokolenie Z = nowe pokolenie,
cyfrowi tubylcy a cyfrowi imigranci,
nowe media.

Zagadnienia

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

możliwość przeprowadzenia szkolenia raz w miesiącu poczynając od 1. października do 15.kwietnia (sugerowane terminy: 15. Dnia każdego miesiąca)

Liczba godzin

2 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Magdalena Duszyńska i Anna Lipnicka - Ukończyły psychologię na SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Prowadzą warsztaty
psychologiczne z młodzieżą, kadrą nauczycielską i rodzicami (przeprowadziły
ponad 350 warsztatów). Pracują na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu
w ramach projektu Strefa Młodzieży. Ukończyły kurs na edukatora antyprzemocowego, zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu.
Autorki projektu cyberbullying we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, absolwentki we wrocławskiej szkole dla trenerów biznesu „Moderator”.
Prowadzą prelekcje uświadamiające młodzież i dorosłych nt. zagrożeń w sieci
(współpraca np. z Empikiem, Multikinem). Prowadzą własną działalność szkoleniową www.flowszkolenia.pl

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W56

Temat

Praca z narzędziami Google Apps.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone narzędziom Google Apps.
1. Dysk Google, Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google,
Formularze Google.
2. Ćwiczenia praktyczne.

Zagadnienia
Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W57

Temat

Podstawy Microsoft Excel.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Poznanie i opanowanie podstaw obsługi i pracy w programie Microsoft Excel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

12 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 4h)

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W58

Temat

Internetowe narzędzia współpracy.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Zapoznanie uczestników z narzędziami multimedialnymi wspierającymi naukę
i edukację.

Zagadnienia

Narzędzia do zarządzania zakładkami.
Narzędzia do przechowywania notatek – Evernote, Google Keep. Aplikacje do
tworzenia podcastów.
Aplikacje do tworzenia screencastów.
Aplikacje do tworzenia wideokonferencji.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W59

Temat

Media społecznościowe w edukacji. Jak poprowadzić szkolny profil na
Facebooku.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone efektywnemu wykorzystywaniu mediów społecznościowych w edukacji.

Zagadnienia

1. Media społecznościowe w edukacji.
2. Wykorzystanie portalu Facebook w praktyce nauczycielskiej.
3. Szkolny profil na Facebooku.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Styczeń 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W60

Temat

Praca z narzędziami Apple iWork.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone pakietowi biurowemu iWork – stworzonemu przez firmę
Apple dla systemów macOS oraz iOS.

Zagadnienia

Pages – aplikacja do tworzenia dokumentów
Numbers – aplikacja do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
Keynote – aplikacja do tworzenia prezentacji.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Styczeń 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W61

Temat

Wykorzystywanie tabletów i telefonów z systemem Apple iOS podczas
zajęć.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone praktycznej nauce wykorzystywania tabletów i telefonów z systemem Apple iOS podczas zajęć.

Zagadnienia

1. Poznanie aplikacji i narzędzi w systemie Apple iOS do wykorzystywania
w trakcie lekcji np. podręczniki, aplikacje do nauki języków obcych, gry i programy edukacyjne.
2. Studium przypadku: Tablet w klasie czyli jak stworzyć mobilne środowisko
edukacyjne.
3. Zalety i wady wykorzystywania urządzeń mobilnych w trakcie zajęć.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Luty 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W62

Temat

Wykorzystywanie tabletów i telefonów z systemem Android podczas
zajęć.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone praktycznej nauce wykorzystywania tabletów z systemem Android podczas zajęć.

Zagadnienia

1. Poznanie aplikacji i narzędzi w systemie Android do wykorzystywania
w trakcie lekcji np. podręczniki, aplikacje do nauki języków obcych, gry
i programy edukacyjne.
2. Studium przypadku: Tablet w klasie czyli jak stworzyć mobilne środowisko
edukacyjne.
3. Zalety i wady wykorzystywania urządzeń mobilnych w trakcie zajęć.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Luty 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W63

Temat

Tworzenie ćwiczeń interaktywnych na stronie Learning Apps.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone tworzeniu ćwiczeń interaktywnych na stronie Learning
Apps.
1. Wprowadzenie do Learning Apps.
2. Tworzenie ćwiczeń interaktywnych.
3. Studium przypadku.

Zagadnienia
Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Marzec 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W64

Temat

Platformy e-learningowe.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone poznaniu platform e-learningowych.

Zagadnienia

1. Charakterystyka e-learningu.
2. Prezentacja platform e-learningowych.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Marzec 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W65

Temat

Tworzenie testów i ankiet online.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone tworzeniu testów i ankiet online za pomocą aplikacji
internetowych oraz mobilnych.
1. Testy i ankiety online – narzędzia.
2. Studium przypadku.
3. Ćwiczenia praktyczne.

Zagadnienia
Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Kwiecień 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W66

Temat

Webquest i jego zastosowanie w edukacji.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Zapoznanie uczestników z praktycznym tworzeniem webquestów w technologii
HTML5 oraz CSS3 bez znajomości tych technologii.
1. Tworzenie Webquestów i ich zastosowanie w procesie
w edukacji.
2. Zasady publikacji w Internecie. Elementy prawa autorskiego.

Zagadnienia

kształcenia

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W67

Temat

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami z bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w Internecie.
1.
2.
3.
4.

Zagadnienia

Zagrożenia w Internecie. Na co należy szczególnie zwracać uwagę?
Co młodzież robi w Internecie?
Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie.
Studium przypadku.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W68

Temat

Programowanie bez komputera. Gry i zabawy dla dzieci klas 1-3.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone rozwijaniu umiejętności okołoprogramistycznych.
1. Ćwiczenia okołoprogramistyczne.
2. Studium przypadku.

Zagadnienia
Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

111 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Symbol

W69

Temat

Nauka kodowania.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone poznaniu możliwości programowania.
1. Nauka programowania. Zalety i wady. Dlaczego warto nauczyć się
programować?
2. Przykłady i nawiązania. Jaki język programowania wybrać?
3. Studium przypadku: Nauczyć się programowania, a potem uczyć tego
chętnych uczniów w mojej szkole.

Zagadnienia

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W70

Temat

Praca metodą projektu na informatyce.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Warsztaty poświęcone pracy metodą projektu na informatyce.
1. Projekty grupowe, organizacja pracy.
2. Zarządzanie projektami.
3. Studium przypadku.

Zagadnienia
Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W71

Temat

Design Thinking.

Kierunek polityki
oświatowej

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Design Thinking czyli myślenie projektowe to metoda umożliwiająca rozwijanie
kreatywności i innowacyjności oraz tworzenia nowych rozwiązań.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zagadnienia

Wprowadzenie do Design Thinking.
Zalety i wady metody Design Thinking.
Myślenie Design Thinking z Klasą.
Narzędzia do Design Thinking.
Warsztaty praktyczne.
Studium przypadku.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W72

Temat

Blended learning.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele, pracownicy instytucji o charakterze edukacyjnym.

Cele

Blended Learning to nowoczesna metoda nauki, łącząca w sobie, co najmniej
dwie metody nauczania (nauczania zdalnego e-learning z tradycyjnymi metodami nauczania).
1.
2.
3.
4.

Zagadnienia

Wprowadzenie do Blended Learning.
Wady i zalety metody Blended Learning.
Prowadzenie lekcji i szkoleń metodą Blended Learning.
Studium przypadku.

Forma

Warsztaty praktyczne

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

mgr inż. Stanisław Lota - konsultant ds. edukacji informatycznej, informatyk, szkoleniowiec, trener IT, nauczyciel.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.8. EDUKACJA MATEMATYCZNA
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Symbol

W73

Temat

Technologia na matematyce.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych.

Cele

Zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania technologii na lekcjach
matematyki.

Zagadnienia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TIK obowiązek nauczyciela.
Generacja Z.
Różne modele wykorzystania technologii, m.in. odwrócona lekcja.
Ciekawe strony internetowe.
Interaktywne gry i zadania.
Matematyczne aplikacje na tablet.

Forma

Wykład, kurs doskonalący (?)

Termin orientacyjny

27 wrzesień 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej

Prowadzący

Joanna Palińska – trener, nauczyciel, członek Stowarzyszenia Nauczycieli
Matematyki oraz facebookowej grupy Superbelfrzy RP.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W74

Temat

Gry i zabawy matematyczne.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Cele

Matematyka jest wokół nas! Po tych zajęciach bardziej będziemy ją zauważać!

Zagadnienia

Jak liczyć i nie używać cyfr i innych znaków?
Liczenie, mierzenie, ważenie przydatne w życiu.
Tworzenie gier i zabaw matematycznych.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik/listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne – pierwszy stopień
4 godziny dydaktyczne – drugi stopień

Kierownik merytoryczny

Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej

Prowadzący

Aleksandra Tunikowska - szkoleniowiec, wieloletni doradca metodyczny,
konsultant, dyrektor szkoły.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W75

Temat

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

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 poznawczej jako przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się.
Diagnozowanie dyskalkulii.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4

Kierownik merytoryczny

Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej

Prowadzący

dr Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 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

W76

Temat

Ciekawe pomysły na lekcje matematyki.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych.

Cele

Zaprezentowanie ciekawych pomysłów na lekcje matematyki.

Zagadnienia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forma

Wykład, kurs doskonalący

Termin orientacyjny

22 listopada 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej

Prowadzący

mgr Joanna Palińska – trener, nauczyciel, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz facebookowej grupy Superbelfrzy RP.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Ile zapamiętują uczniowie?
Różne metody i formy pracy na matematyce.
Ciekawe pomoce dydaktyczne.
Przerywniki zajęć i zabawy ruchowe.
Niezbędnik matematyka.
Matematyka z papieru: wyszywanki i origami matematyczne.
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Symbol

W77

Temat

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

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

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 intelektualnym.
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

Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej

Prowadzący

dr Elżbieta Kalinowska - doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie 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

W78

Temat

Edukacyjna wartość dodana.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół.

Cele

- zdobycie umiejętności posługiwania się kalkulatorem EWD,
- zdobycie wiedzy na temat wykorzystania wyników w pracy w szkole,
- poprawienie jakości własnej pracy.

Zagadnienia

-

podstawowa wiedza o EWD,
EWD jako miara jakości pracy szkoły,
posługiwanie się kalkulatorem,
analiza wyników,
poprawa jakości pracy własnej i zespołu.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

6 lutego 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej

Prowadzący

mgr Karolina Gomulska – nauczyciel matematyki - II LO w Oleśnicy.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W79

Temat

Quizizz, Kahoot oraz LearningApps - stwórz quiz i grę.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych.

Cele

Zapoznanie uczestników
na lekcjach matematyki.

Zagadnienia

ze

sposobami

wykorzystania

quizów oraz

gier

1.
2.
3.
4.

Idea BOYD.
Platformy do tworzenia quizów: Quizizz, Kahoot.
Platforma do tworzenia gier: LearningApps.
Przykłady wykorzystania na matematyce platform do tworzenia quizów
i gier.
5. Tworzenie przykładowego quizu oraz gier.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

21 marca 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej

Prowadzący

mgr Joanna Palińska – trener, nauczyciel, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz facebookowej grupy Superbelfrzy RP.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.9. EDUKACJA PRZYRODNICZA
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Symbol

W80

Temat

Ptasia Liga – projekt edukacyjny dla młodszych i starszych uczniów.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani tematyką regionalno – ekologiczną.

Cele

Zapoznanie z zasadami realizacji projektu regionalno–ekologicznego.

Zagadnienia

1.
2.
3.
4.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Wrzesień 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Małgorzata Kozłowska – konsultant ds. edukacji patriotycznej i regionalnej.

Prowadzący

Dariusz Stępień

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Nakreślenie celów projektu „Ptasia Liga”
Wykaz działań do zastosowania w projekcie.
Sposoby realizacji zadań w terenie i w szkole.
Kto nam może pomóc – gdzie szukać wsparcia.
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Symbol

W81

Temat

Ćwiczenia praktyczne w nauczaniu budowy i funkcjonowania ciała
człowieka.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele biologii w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Cele

Doskonalenie umiejętności planowania i wykorzystywania ćwiczeń w nauczaniu
zagadnień związanych z tematyką biologii w klasie VII szkoły podstawowej.

Zagadnienia

Podstawa programowa w zakresie nauczania zagadnień z anatomii i fizjologii
człowieka. Analiza możliwości wykonywania ćwiczeń w nauczaniu zagadnień
dotyczących budowy i funkcjonowania ciała człowieka. Rodzaje i rola ćwiczeń,
oraz różnorodnej aktywności uczniów w procesie nauczania i uczenia się. Planowanie, przygotowywanie, przeprowadzanie i przedstawianie wyników ćwiczeń z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych. Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W82

Temat

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej biologii do szkoły podstawowej.

Kierunek polityki oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele biologii w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Cele

Doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania zajęć dotyczących
edukacji prozdrowotnej podczas lekcji biologii w klasie VII szkoły podstawowej.

Zagadnienia

Podstawa programowa w zakresie nauczania zagadnień związanych z edukacją
prozdrowotną. Analiza możliwości i sposobów realizacji zagadnień dotyczących
edukacji prozdrowotnej. Metody i formy pracy, oraz różnorodna aktywność
uczniów podczas realizacji zagadnień prozdrowotnych. Znaczenie edukacji
prozdrowotnej w kształceniu młodzieży. Planowanie, przygotowywanie i przedstawianie wypracowanych grupowo scenariuszy lekcji z zakresu ochrony zdrowia człowieka.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych. Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W83

Temat

Naturalne środki dydaktyczne w nauczaniu biologii i przyrody.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie
jakości
i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Zwiększenie efektywności nauczania poprzez stosowanie naturalnych środków
dydaktycznych w nauczaniu biologii i przyrody.

Zagadnienia

Rola naturalnych środków dydaktycznych w nauczaniu biologii i przyrody, oraz
w podnoszeniu efektywności nauczania i rozbudzaniu ciekawości poznawczej
uczniów. Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem naturalnych
środków dydaktycznych. Analiza możliwości i sposobów pozyskiwania naturalnych środków dydaktycznych. Hodowle roślinne i zwierzęce. Kącik żywej przyrody w pracowni przyrodniczej. Planowanie, przygotowywanie i przedstawianie
wypracowanych grupowo scenariuszy fragmentów lekcji z wykorzystaniem
naturalnych środków dydaktycznych.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych.
Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

edukacji

matematycznej,

przyrodniczej
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Symbol

W84

Temat

Strategia projektu w nauczaniu biologii i przyrody.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie
jakości
i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Umiejętność planowania i przeprowadzania projektów w nauczaniu biologii
i przyrody.

Zagadnienia

Strategia projektu i jej stosowanie. Rodzaje projektów. Planowanie i konstruowanie projektu. Metody pracy w strategii projektu. Wady i zalety projektów.
Umiejętności uczniów nabywane podczas pracy strategią projektu. Projekty
w nauczaniu biologii i przyrody.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Styczeń 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych.
Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

edukacji

matematycznej,

przyrodniczej
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Symbol

W85

Temat

Dobór strategii nauczania i typu lekcji w edukacji biologicznej.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie
jakości
i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Umiejętność doboru strategii nauczania i typów lekcji dla efektywnego nauczania biologii i przyrody.

Zagadnienia

Strategie, metody i formy nauczania. Klasyfikacja strategii w nauczaniu biologii. Typy lekcji stosowane w nauczaniu biologii i przyrody. Przykładowe propozycje rozwiązań dydaktycznych z wykorzystaniem różnych strategii i typów
lekcji.
Projektowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem optymalnej strategii i typu
lekcji dla zapewnienia efektywnego nauczania.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Luty 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych. Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

edukacji

matematycznej,

przyrodniczej
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Symbol

W86

Temat

Rozwijanie kreatywności na lekcjach biologii.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie
jakości
i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Umiejętności planowania i przeprowadzania lekcji biologii rozwijających kreatywność uczniów.

Zagadnienia

Podstawa programowa a kształcenie kreatywności uczniów. Analiza możliwości
i sposobów kształcenia kreatywności na lekcjach biologii i przyrody. Metody
i formy pracy, oraz różnorodne aktywności uczniów kształcące kreatywność
uczniów. Kreatywny nauczyciel – kreatywni uczniowie. Planowanie, przygotowywanie i przedstawianie wypracowanych grupowo scenariuszy lekcji biologii
kształcących kreatywność.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Kwiecień 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych. Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

edukacji

matematycznej,

przyrodniczej
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2.10. EDUKACJA ZAWODOWA
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Symbol

W87

Temat

Działalność produkcyjna w regionie.

Kierunek polityki
oświatowej

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Adresaci

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości.

Cele

Zapoznanie nauczycieli z procesem technologicznym w przedsiębiorstwie oraz
procesem zarzadzania.

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

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Anna Kocik – doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

Prowadzący

Pracownicy przedsiębiorstwa produkcyjnego (branża meblarska Wajnert).

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W88

Temat

Giełda Papierów Wartościowych.

Kierunek polityki
oświatowej

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Adresaci

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości.

Cele

Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania osoby fizycznej oraz
spółki na GPW.

Zagadnienia

osoba fizyczna na giełdzie,
wejście spółki na giełdę,
giełda soczewką gospodarki.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Anna Kocik – doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

Prowadzący

Makler giełdowy

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W89

Temat

Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości.

Cele

Zapoznanie nauczyciela z zasobami edukacyjnymi platformy „Moje finanse”
oraz przygotowanie ich do pracy z uczniami.
Narzędzia interaktywne w edukacji ekonomicznej.
Giełda Papierów Wartościowych - co warto o niej wiedzieć.

Zagadnienia
Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

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

W90

Temat

Zmiany w przepisach podatkowych.

Kierunek polityki
oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości.

Cele

Zapoznanie nauczycieli ze zmianami w zakresie prawa podatkowego.

Zagadnienia

podatki obowiązujące w 2018 r.,
Podatek PIT,
model podzielonej płatności,
Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiebiorcy.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Luty 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Anna Kocik - doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

Prowadzący

Pracownik Urzędu Skarbowego

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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2.11. METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM
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Symbol

W91

Temat

Wytresuj stres!

Adresaci

Kadra nauczycielska (max. 15 os)
Uczestnicy:
– dowiedzą się co to jest stres i jak sobie z nim radzić,
– będą potrafić wprowadzić poznane techniki relaksacyjne w życie,
– zrozumieją mechanizmy psychologiczne stresu.

Cele

Zagadnienia

–
–
–
–

reakcje na stres, funkcjonowanie w stresie, mechanizmy obronne,
fizjologiczne aspekty stresu,
techniki relaksacyjne (mindfulness, metoda Jacobsona, oddech i inne),
fight or flight reaction.

Forma

Warsztaty z elementami wykładu

Termin orientacyjny

możliwość przeprowadzenia szkolenia raz w miesiącu poczynając od 1. października do 15.kwietnia (sugerowane terminy: 15. dnia każdego miesiąca)

Liczba godzin

2 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch – konsultant ds. wychowania i profilaktyki

Prowadzący

Magdalena Duszyńska i Anna Lipnicka - Ukończyły psychologię na SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Prowadzą warsztaty
psychologiczne z młodzieżą, kadrą nauczycielską i rodzicami (przeprowadziły
ponad 350 warsztatów). Pracują na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu
w ramach projektu Strefa Młodzieży. Ukończyły kurs na edukatora antyprzemocowego, zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu.
Autorki projektu cyberbullying we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, absolwentki we wrocławskiej szkole dla trenerów biznesu „Moderator”.
Prowadzą prelekcje uświadamiające młodzież i dorosłych nt. zagrożeń w sieci
(współpraca np. z Empikiem, Multikinem). Prowadzą własną działalność szkoleniową www.flowszkolenia.pl

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W92

Temat

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

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I etapu edukacyjnego.

Cele

Przybliżenie uczestnikom zajęć metod aktywizujących.

Zagadnienia

Wprowadzenie metod aktywizujących, gier i zabaw dydaktycznych wspierających 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.

Forma

Warsztat

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Prowadzący

Alina Żwirblińska – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel
– doradca metodyczny.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W93

Temat

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

Adresaci

Nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.

Cele

Przybliżenie uczestnikom zajęć metod aktywizujących.

Zagadnienia

Wprowadzenie metod aktywizujących, gier i zabaw dydaktycznych wspierających 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 wiadomości.

Forma

Warsztat

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Alina Żwirblińska – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel
– doradca metodyczny.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W94

Temat

Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania.

Adresaci

Nauczyciele przedszkola i I etapu edukacyjnego.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem mającym trudności w podjęciu
zdań szkolnych.

Zagadnienia

Wprowadzenie metod aktywizujących, gier i zabaw wspierających proces przezwyciężenia trudności w szczególności:
- ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową,
- ćwiczenia na koncentrację,
- ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową,
- gry rozwijające wyobraźnię,
- ćwiczenia wspierające proces kształtowania pojęć.

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

10 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Prowadzący

Alina Żwirblińska – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, nauczyciel
– doradca metodyczny.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W95

Temat

Logorytmika w teorii i praktyce.

Adresaci

Pedagodzy, wychowawcy przedszkolni, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci
zajęciowi.

Cele

Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych sesji logorytmicznych. Poprzez połączenie słowa, ruchu i muzyki,
logorytmika staje się inspirującym narzędziem wspomagającym terapię, będąc
jednocześnie atrakcyjna dla małych podopiecznych.
I Dzień godz. 9-16
Wprowadzenie teoretyczne:
- Rys historyczny
- Założenia programowe logorytmiki
- Nuerolingwistyczne aspekty logorytmiki
- Psycholingwistyczne aspekty logorytmiki
- Treści i formy logorytmiki
- Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia
Warsztat pracy terapeuty logorytmiki:
- Etapy kształtowania prawidłowego modelu rytmu
-Trening słuchowy – dobór materiałów, pomocy (instrumentarium, materiał
muzyczny)
- Specyfika pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia
- Logorytmika a praca z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonologicznego

Zagadnienia

II Dzień godz. 9-14
Zajęcia praktyczne:
- Budowa scenariusza zajęć
- Program i cele pracy – określanie potrzeb grupy
- Trening (ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, ćwiczenia naprężająco – rozluźniające, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi itd.)
OPIS:
Logorytmika to program ćwiczeń muzyczno – ruchowych, realizowanych z
dziećmi z zaburzeniami mowy i myślenia, z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami słuchu lub wzroku, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej, zwłaszcza korekcji elementów fonicznych wypowiedzi w obu płaszczyznach: segmentalnej i suprasegmentalnej. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z technikami logorytmicznymi i wdrożenie ich do pracy terapeutów.
Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie bogaty materiał muzyczny, który
pozwala przeprowadzić grupowe zajęcia logorytmiczne bez ...konieczności bycia muzykiem.

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

Grudzień 2017/ styczeń 2018

Liczba godzin

12 godzin dydaktycznych (warsztat dwudniowy)

Kierownik merytoryczny

Mirosława Berezowska – konsultant ds. edukacji humanistycznej

Prowadzący

Ewelina Kordiak – Gołębska - Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego 2012, Dyplom magistra filologii polskiej: Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 2007. Dyplom
neurologopedy: Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział FilologicznyInstytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 2012. Dyplom logopedy:
Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii
Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 2007. Dyplom pedagoga specjalnego: Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej- rehabilitacja osób niepełnosprawnych
intelektualnie, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet
Wrocławski 2011. Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł Terapeuty Dyplomowanego w zakre-
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sie metody psychostymulacyjnej 2008. Wykładowca akademicki Uniwersytetu
Wrocławskiego od 2005. Trener komunikacji interpersonalnej, terapeuta zaburzeń mowy i myślenia. Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczo–Pedagogicznej Fundacji „Promyk Słońca”. Nauczyciel nauczania indywidualnego. Współpraca z placówkami
oświatowymi i poradniami psychologiczno– pedagogicznymi na terenie Wrocławia
i Dolnego Śląska. Organizator turnusów rehabilitacyjnych. Autorka programów
terapeutycznych i publikacji dotyczących autyzmu
Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W96

Temat

Metody i techniki aktywizujące w edukacji biologicznej.

Kierunek polityki oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących.

Zagadnienia

Aktywizujące metody nauczania - przykłady. Klasyfikacja metod aktywizujących. Metody aktywizujące stosowane w nauczaniu biologii i przyrody. Przykładowe propozycje rozwiązań dydaktycznych z wykorzystaniem różnych metod
aktywizujących. Projektowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem metod
aktywizujących.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Marzec 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych.
Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W97

Temat

Jak przygotować lekcję w terenie?

Kierunek polityki oświatowej

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresaci

Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Umiejętność planowania i
w podstawie programowej.

Zagadnienia

Efektywność prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie. Poznanie metod
organizacji zajęć terenowych w ramach przedmiotów przyrodniczych. Rozwijanie umiejętności planowania zajęć w terenie. Realizacja zadań dydaktycznowychowawczych szkoły z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego w celu
podniesienia jakości kształcenia. Poznanie przykładowych propozycji ciekawych
i różnorodnych zajęć terenowych (w szczególności zawartych w podstawie programowej). Zajęcia terenowe w pracy wychowawczej nauczyciela.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Kwiecień 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Józef Krawczyk – konsultant PCEiK ds. przedmiotów przyrodniczych.
Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

przeprowadzania zajęć terenowych zawartych
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Symbol

W98

Temat

Regionalna wycieczka edukacyjna jako metoda realizacji podstawy
programowej.

Kierunek polityki
oświatowej

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Adresaci

Nauczyciele historii, wychowawcy, zainteresowani proponowaną tematyką.

Cele

Wycieczka jako forma pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.

Zagadnienia

1.
2.
3.
4.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Małgorzata Kozłowska – konsultant PCEiK ds. edukacji patriotycznej i regionalnej.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Wycieczka edukacyjna - jej walory i uwarunkowania.
Wycieczka w kontekście realizacji podstawy programowej.
Najbliższa okolica – ziemia nieznana.
Co z tym zrobić czyli jak wykorzystać zdobytą wiedzę.
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2.12. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
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Symbol

W99

Temat

Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w powiecie oleśnickim.

Kierunek polityki
oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Cele

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach powiatu
oleśnickiego.

Zagadnienia

1. Przeprowadzenie ankiety wśród dyrektorów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych, którzy mają doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi
(posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) (wrzesień
2017 r).
2. Analiza wyników zrealizowanych badań i opracowanie raportu nt. edukacji
włączającej w powiecie oleśnickim (listopad/grudzień 2017 r).
3. Zajęcia otwarte dla nauczycieli, związane z tematyką programu (w wybranej szkole na terenie powiatu oleśnickiego) (luty 2018 r.).
4. Seminarium na temat: „Edukacja włączająca. Uczeń niepełnosprawny
w szkole ogólnodostępnej” (marzec 2018 r.).
5.Publikacja (elektroniczna) zawierająca:
referaty i zdjęcia z seminarium,
sprawozdanie z zajęć otwartych (publikacja nauczyciela prowadzącego
zajęcia otwarte),
raport z badań nt. edukacji włączającej w powiecie oleśnickim.
Termin realizacji: kwiecień 2018 r.

Forma

Program edukacyjny

Termin orientacyjny

Wrzesień 2017 r. – maj 2018 r.

Liczba godzin
Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Lidia Sikora - pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, edukator.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W100

Temat

Teoria umysłu - trening komunikacji u osób cierpiących na autyzm.

Kierunek polityki
oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci
Cele

Zagadnienia

Pedagodzy, wychowawcy szkolni i przedszkolni, logopedzi, neurologopedzi,
terapeuci zajęciowi.
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowym deficytem rozwojowym
w autyzmie, jakim jest brak Teorii Umysłu.
I Dzień godz. 9-16
Wprowadzenie teoretyczne:
- Autyzm w świetle najnowszych badań o mózgu
- Zaburzenia mowy na tle autyzmu – charakterystyka
- Teoria umysłu a funkcje językowe
- Komponenty teorii umysłu
- Mechanizmy mózgowe w rozwoju teorii umysłu
- Współczesne badania nad dyskursem
II Dzień godz. 9-14
Zajęcia praktyczne:
- Prezentacja materiału filmowego (nagrania grupowe i indywidualne)
- Etapy terapii neurologopedycznej w autyzmie
- Ćwiczenia „wyciszające” echolalie
- Ćwiczenia rozwijające dyskurs u osób cierpiących na autyzm
- Konstruowanie sesji terapeutycznej w oparciu o trening dialogu

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

październik 2017 r.

Liczba godzin

12 godzin dydaktycznych (warsztat dwudniowy)

Kierownik merytoryczny

dr Lidia Sikora - pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, edukator.

Prowadzący

Ewelina Kordiak – Gołębska - Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego 2012, Dyplom magistra filologii polskiej: Wydział
Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 2007. Dyplom
neurologopedy: Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział FilologicznyInstytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 2012. Dyplom logopedy:
Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii
Polskiej, Uniwersytet Wrocławski 2007. Dyplom pedagoga specjalnego: Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej- rehabilitacja osób niepełnosprawnych
intelektualnie, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet
Wrocławski 2011. Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł Terapeuty Dyplomowanego w zakresie metody psychostymulacyjnej 2008. Wykładowca akademicki Uniwersytetu
Wrocławskiego od 2005. Trener komunikacji interpersonalnej, terapeuta zaburzeń mowy i myślenia. Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczo–Pedagogicznej Fundacji „Promyk Słońca”. Nauczyciel nauczania indywidualnego. Współpraca z placówkami
oświatowymi i poradniami psychologiczno– pedagogicznymi na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Organizator turnusów rehabilitacyjnych. Autorka programów terapeutycznych i publikacji dotyczących autyzmu

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W101

Temat

W to mi graj!

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i olifrenopedagodzy.

Cele

Ćwiczenie funkcji poznawczych podczas gier i zabaw świetlicowych.

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 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

dr Lidia Sikora - pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, edukator.

Prowadzący

Aleksandra Tunikowska - szkoleniowiec, wieloletni doradca metodyczny,
były dyrektor szkoły.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W102

Temat

Nauczanie wielopoziomowe w praktyce.

Kierunek polityki
oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci

Nauczyciele (II i III etap edukacyjny).

Cele

Wskazanie sposobów ułatwiających indywidualizowanie procesu nauczania.
1. Potrzeby ucznia wynikające z jego predyspozycji psychomotorycznych.
2. Warunki dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie organizacji
procesu dydaktycznego.
3. Zróżnicowanie struktury grupy klasowej jako wyznacznik wielopoziomowości nauczania.
4. Wpływ organizacji przestrzeni szkoły i klasy na funkcjonowanie
uczniów w procesie uczenia się.

Zagadnienia

Forma

Kurs doskonalący.
Blended learning.

Termin orientacyjny

09.11.2017 r.
16.11.2017 r.

Liczba godzin

12 godzin (dwa spotkania po 3 godziny w PCEiK w Oleśnicy; 6 godzin pracy
własnej (w domu) na Platformie Edukacyjnej PCEiK)

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Lidia Sikora - pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, edukator.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Początek zajęć:
godz. 16.00
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Symbol

W103

Temat

Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej.

Kierunek polityki
oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci

Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego.

Cele

Zapoznać uczestników szkolenia z objawami zachowań trudnych (ADHD,
zachowań opozycyjno – buntowniczych, zachowań zaburzonych).
a.

b.
Zagadnienia
c.

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

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

dr Lidia Sikora - pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, edukator.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W104

Temat

Kształtowanie słuchu fonematycznego a uczenie się polisensoryczne.

Kierunek polityki oświatowej

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.

Adresaci

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cele

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w procesie kształtowania słuchu
fonematycznego u dzieci.
1. Rola słuchu fonematycznego w nauce czytania.
2. Diagnoza funkcjonalna dziecka w zakresie percepcji słuchowej.
3. Dobór ćwiczeń słuchowych do indywidulanych predyspozycji dziecka.

Zagadnienia

Forma

Kurs doskonalący
Blended learning

Termin orientacyjny

01.03.2018 r.
15.03.2018 r.

Liczba godzin

12 godzin (dwa spotkania po 3 godziny w PCEiK w Oleśnicy; 6 godzin pracy
własnej (w domu) na Platformie Edukacyjnej PCEiK)

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Lidia Sikora - pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, edukator.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Początek zajęć:
godz. 16.00
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2.13. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
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Symbol

W105

Temat

Teczka wychowawcy.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Cele

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy.

Zagadnienia

Teczka wychowawcy w aspekcie dokumentów szkolnych i prawa oświatowego.
Wzory dokumentów/pism/ankiet/kwestionariuszy…

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Wrzesień/październik 2017 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W106

Temat

Jak być wychowawcą klasy – integrowanie zespołu klasowego.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy, doskonalenie warsztaty nauczyciela.

Zagadnienia

Planowanie pracy w klasie/grupie rówieśniczej, rola kontraktu, zasady przeprowadzania gier i zabaw integracyjnych, rola gier w pracy zespołu klasowego.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W107

Temat

Jak być wychowawcą klasy – wykorzystanie socjotechnik w pracy wychowawczej.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy, doskonalenie warsztaty nauczyciela.

Zagadnienia

Budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, integrowanie zespołu,
stosowanie takich narzędzi jak: „Plebiscyt życzliwości i niechęci”, „to jest ktoś,
kto”, „techniki Moreno”, gry decyzyjne itp.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W108

Temat

Jak być wychowawcą klasy – kierowanie zachowania ucznia.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy, doskonalenie warsztaty nauczyciela.

Zagadnienia

Budowanie systemu pomocy w trudnych sytuacjach wychowawczych, podstawa
do tworzenia reguł, mocne i słabe strony ucznia – wychowanka, analiza zachowania, wzmacnianie pozytywne, system ABC.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

158 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Symbol

W109

Temat

Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia w szkole.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele szkół i placówek wszystkich etapów nauczania.

Cele

Wymiana doświadczeń i wiedzy związanej z organizacją nauki.

Zagadnienia

Różnice pokoleń – wpływ na myślenie, działanie, motywację, cele.
Jak młodzi uczą starszych i jak starsi pomagają młodym, czyli o przewodnictwie, zaufaniu i odpowiedzialności i wzajemnym rozwoju
Uczeń i nauczyciel w podwójnej roli - doradcy/przewodnika po wiedzy
i umiejętnościach
Relacje równoległe w kontakcie nauczyciel-uczeń. Różnice pokoleń mity, z którymi warto walczyć.
Korzyści płynące z różnic, czyli jak możemy być dla siebie wzajemnie
atrakcyjni.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych
wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W110

Temat

„Mediacja w mojej szkole, dlaczego nie” - warsztaty dla grona pedagogicznego

Adresaci

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Szerzenie idei mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w życiu szkolnych jak i na szerszych płaszczyznach życia codziennego: rodzina, małżeństwo,
dzieci, sprawy cywilne, działy spadku, podziały majątku, sporu sąsiedzkie itd.

Zagadnienia

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole i zapobiegania przemocy:
Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów.
Mediacja, a inne alternatywne metody rozwiązywania sporów: arbitraż,
negocjacje.
Co to jest mediacja.
Zasady mediacji.
Konflikt – kryzys.
Sposoby rozwiązywania konfliktów.
Kiedy mediujemy.
Kiedy nie mediujemy.
Typy mediacji.
Aspekty prawne mediacji w Polsce i koszty.
Znaczenie mediacji i jej rola w procesie wychowawczym młodego człowieka
(mediacje nieletnich).
Konflikty szkolne, a mediacja.
Mediacja rówieśnicza i mediacja szkolna.
Mediacja w konfliktach nie tylko szkolnych.
Aspekty prawne: małoletni a nieletni, oraz przykłady zachowań mających
swoje konsekwencje w prawie: groźba zniewaga, naruszenie nietykalności
cielesnej, zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia itp.

Forma

szkolenie w formie aktywnego wykładu plus część warsztatowa

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

2 godziny zegarowe

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Katarzyna Gilarska - z wykształcenia socjolog, mediator sądowy przy SO
we Wrocławiu i Zielonej Górze, członek Stowarzyszenia Dobry Mediator, współpracownik Pogotowia Mediacyjengo Dom Pokoju we Wrocławiu, w którym prowadzone są mediacje dla mieszkańców Gminy Wrocław, Autorka prezentowanego programu szkoleniowego i prowadząca . Zawodowo: menadżer ds. sprzedaży na rynkach krajów rozwijających się i UE.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W111

Temat

Jak być wychowawcą klasy – współpraca z rodzicami.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy, doskonalenie warsztaty nauczyciela.

Zagadnienia

Rola rodziców w szkole, scenariusze spotkań z rodzicami, prowadzenie trudnych rozmów, sposoby pozyskiwania sojuszników, organizowanie wspólnych
przedsięwzięć.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

5 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W112

Temat

Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele wychowawcy.

Cele

Doskonalenie i wzmacnianie współpracy z rodzicami.

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
spotkań.
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

Listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych
wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W113

Temat

Gry i zabawy przeciwko agresji.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I i II etapu edukacyjnego.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do zaplanowania i przeprowadzenia zajęć wychowawczych.

Zagadnienia

rodzaje agresji;
zachowania agresywne uczniów, przyczyny, sposoby radzenia sobie
z agresją.
Gry i zabawy przeciwko agresji.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r.

Liczba godzin

5 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W114

Temat

Nauczyciel
w szkole.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Przybliżenie uczestnikom szkolenia problemów uczniów z trudnymi zachowaniami oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zagadnienia

-

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

9 marca 2018 r.

Liczba godzin

3 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

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

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

-

wychowawca

wobec

trudnych

zachowań

uczniów

rodzaje i klasyfikacja zachowań trudnych;
system pomocy w sytuacjach powtarzających się i kryzysowych;
stosowanie pozytywnych wzmocnień;
reguła jako skuteczny sposób kierowania zachowaniem.
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Symbol

W115

Temat

Szkoła dla rodziców i wychowawców.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej
ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu
sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Główne motto Szkoły
dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Zagadnienia

Część I - Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
wyrażenie oczekiwań i ograniczeń tak. Aby były przez dziecko respektowane,
rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
motywowanie dziecka do wsółdziałania,
modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy - cykl 10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne (raz w tygodniu)

Liczba godzin

40 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Agnieszka Gierłowska – realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców,
pedagog, terapeuta.
Joanna Rogowska-Sroka – realizator SDRiW, psycholog, terapeuta rodzinny.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

165 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Symbol

W116

Temat

Umiejętności wychowawcze nauczyciela.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie zarządzania zespołem klasowym.

Zagadnienia

Progres w edukacji – nowa rola nauczyciela. Stare/ nowe nawyki –
kompetencje współczesnego nauczyciela;
Kompetencje komunikacyjne (społeczne) nauczyciela – fundament pracy;
System wartości, postawy i nastawienia nauczyciela, a jego tendencje
w zachowaniu, priorytety i wzmacnianie zachowań w relacji z uczniem;
Nauczyciel jako wsparcie w procesie rozwoju i wychowania ucznia –
decentracja, empatia;
Korzyści i zagrożenia w procesie wychowania w kontakcie z pokoleniem
Y i Z. Kompetencje i trudności nauczyciela;
Zarządzanie zespołem uczniowskim – nauczyciel w roli lidera. Styl kierowania w kontekście indywidualizowania procesu wychowania i rozwoju ucznia;
Informacja zwrotna – ważne narzędzie motywowania do działania
i zmiany zachowań;
Opis stanowiska, modele kompetencyjne a rekrutacja i doskonalenie
kompetencji zawodowych nauczycieli w związku z pełnieniem roli
wychowawcy.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny zegarowe, ale warsztaty mogą być też dłuższe – zależnie od potrzeb
i zakresu tematycznego szkolenia. Zawsze do ustalenia z zamawiają-cym szkolenie.

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych
wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W117

Temat

Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Cele

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z konfliktem.

Zagadnienia

1. 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.
2. 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

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny zegarowe, ale warsztaty mogą być też dłuższe – zależnie od potrzeb
i zakresu tematycznego szkolenia. Zawsze do ustalenia z zamawiającym szkolenie.

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych
wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W118

Temat

Coaching jako metoda rozwoju oraz motywowania uczniów do rozwoju.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele

Cele

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania efektywnych zespołów
klasowych.

Zagadnienia

-

Co to jest coaching – proces coachingu, zastosowanie,
Okoliczności zastosowania coachingu przez nauczycieli,
Coaching jako narzędzie motywacji i rozwoju ucznia – model GROW,
Kompetencje nauczycieli w kontekście wykorzystania metody coachingu
w pracy z uczniami,
- Symulacje rozmów coachingowych.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny zegarowe, ale warsztaty mogą być też dłuższe – zależnie od potrzeb
i zakresu tematycznego szkolenia. Zawsze do ustalenia z zamawiającym szkolenie.

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.
Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć”
przy PTP. Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania
organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów
interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi
klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału
kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie
treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog
czołowych wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W119

Temat

Budowanie motywujących i rozwojowych relacji z uczniami.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele.

Cele

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania relacji i zarządzania zespołem klasowym.

Zagadnienia

1. Relacje – oczekiwania i obawy stron, a poczucie satysfakcji i gotowość do
współpracy.
2. Koncentracja na tym co sprawne i dobrze działa, a nie na tym, co nie
działa – czyli o mocnych i słabych stronach podmiotów relacji
Jednostka jako wartość – wyzwalanie potencjału, jednostkowe kompetencje.
Docenianie starania i wysiłku, czyli nie tylko o celu, ale też o drodze
Szacunek dla błędu – okazywanie zrozumienia i wsparcia
3. Zauważanie rozkwitu, czyli jak być świadkiem rozwoju – o roli informacji
zwrotnej.
4. Przestrzeń w relacjach dla rozwoju – moja i twoja.
Także o uważnym słuchaniu
Neurony lustrzane, czyli o niezaprzeczaniu i
niepodważaniu
doświadczeń
5. Bycie inspiracją. Własne opinie, odczucia oraz informacja zwrotna i prawo
wyboru oraz podejmowania własnych decyzji
6. Korzystanie z własnego wewnętrznego potencjału
7. Progres w edukacji – nowa rola nauczyciela. Stare/ nowe nawyki – kompetencje współczesnego nauczyciela
Kompetencje komunikacyjne (społeczne) nauczyciela – fundament
pracy
System wartości, postawy i nastawienia nauczyciela, a jego tendencje w zachowaniu, priorytety i wzmacnianie zachowań w relacji
z uczniem
8. Nauczyciel jako wsparcie w procesie rozwoju i wychowania ucznia – decentracja, empatia, czyli o wychodzeniu z własnych butów

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Po zebraniu grupy

Liczba godzin

4 godziny zegarowe, ale warsztaty mogą być też dłuższe – zależnie od potrzeb
i zakresu tematycznego szkolenia. Zawsze do ustalenia z zamawiającym szkolenie.

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant PCEIK, pedagog szkolny, olidofrenopedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta.

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych
wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W120

Temat

Organizacja pracy nauczyciela – zarządzanie czasem.

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele.

Cele

Wspieranie nauczycieli w sprawnej i efektywnej organizacji pracy zawodowej.
1. Organizacja pracy nauczyciela – teoria a praktyka.
2. Cele, priorytety i kolejność działań - odpowiedzi na pytanie: co wpływa
na sprawną realizację obowiązków nauczyciela?
3. Czy, i dlaczego, czas nam „ucieka”?
4. Prokrastynacja: dlaczego odkładamy ważne sprawy na później?

Zagadnienia

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

21.09.2017 r.
28.09.2017 r.

Liczba godzin

6 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne)

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

dr Lidia Sikora - pedagog, logopeda, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, edukator.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

Początek zajęć:
godz. 16.00
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Symbol

W121

Temat

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele.

Cele

Postępowanie na miejscu wypadku.
Kontrola czynności życiowych. Bezpieczeństwo własne.
Postępowanie z osobą nieprzytomną.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora.
Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków.
Postępowanie w rożnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zagadnienia

Motywacja do udzielenia pierwszej pomocy,
Bezpieczeństwo własne,
Bezpieczeństwo poszkodowanego,
Zabezpieczenie miejsca wypadku,
Wezwanie pierwszej pomocy,
Kontrola czynności życiowych,
Utrata przytomności,
Omdlenia,
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
Opatrywanie ran,
Zadławienia,
Uszkodzenia kości i stawów.

Forma

Kurs doskonalący

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Dariusz Kozłowski - edukator w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W122

Temat

Wypalenie zawodowe nauczycieli.

Adresaci

Kadra nauczycielska (max. 15 os)
uczestnicy dowiedzą się co to jest wypalenie zawodowe, poznają działania profilaktyczne,
uczestnicy będą potrafili wykryć syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u współpracowników,
uczestnicy zrozumieją psychologiczne mechanizmy, które stoją za syndromem wypalenia.
wypalenie zawodowe (etapy, objawy, determinanty),
diagnoza syndromu wypalenia,
pomocy w sytuacji zagrożenia w różnych fazach wypalenia się,
profilaktyka

Cele

Zagadnienia

Forma

Wykład + elementy warsztatu

Termin orientacyjny

możliwość przeprowadzenia szkolenia raz w miesiącu poczynając od 1. października do 15.kwietnia (sugerowane terminy: 15. dnia każdego miesiąca)

Liczba godzin

2 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Magdalena Duszyńska i Anna Lipnicka - Ukończyły psychologię na SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Prowadzą warsztaty
psychologiczne z młodzieżą, kadrą nauczycielską i rodzicami (przeprowadziły
ponad 350 warsztatów). Pracują na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu
w ramach projektu Strefa Młodzieży. Ukończyły kurs na edukatora antyprzemocowego, zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu.
Autorki projektu cyberbullying we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, absolwentki we wrocławskiej szkole dla trenerów biznesu „Moderator”.
Prowadzą prelekcje uświadamiające młodzież i dorosłych nt. zagrożeń w sieci
(współpraca np. z Empikiem, Multikinem). Prowadzą własną działalność szkoleniową www.flowszkolenia.pl

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W123

Temat

Jaki jest Twój Styl Myślenia i Styl Działania?

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele.

Cele

FRIS® pozwala lepiej zrozumieć własny sposób działania a dzięki temu lepiej
komunikować się i współpracować z innymi ludźmi. Dzięki FRIS® nauczyciel
może dostosować sposób przekazywania wiedzy do sposobu myślenia ucznia.
Znajomość stylów myślenia pomaga mu dostrzegać i usuwać źródła problemów
w komunikacji z innymi oraz trafniej rozpoznawać indywidualny potencjał
uczniów.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

październik/listopad 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

Aleksandra Tunikowska

Prowadzący

Swietłana Listopadzka - certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach, trener międzykulturowy. Przedsiębiorca z 17-letnim doświadczeniem. Konsultant w projektach mających na celu wdrażanie obcokrajowców do
pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku. Opracowuje
i wdraża własne metody nauczania bazujące na nieszablonowym podejściu do
każdego uczestnika.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W124

Temat

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

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele szkół i placówek wszystkich etapów edulacyjnych.

Cele

Kształtowanie kompetencji w zakresie umiejętności asertywnego zachowania
się w trudnych sytuacjach i nie tylko takich.

Zagadnienia

1. Zależność pomiędzy pojęciami asertywność i agresja:
style komunikacyjne;
alternatywne rodzaje zachowań;
postawy życiowe a generowanie zachowań asertywnych.
2. Konstruowanie mapy asertywności – określanie poziomu osobistych
kompetencji w obszarze zachowań asertywnych.
3. 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.
4. Dlaczego trudno nam odmawiać?
5. Asertywny monolog wewnętrzny.
6. Asertywność w miejscu pracy:
 typologia władzy i przywództwa grupowego;
 asertywne radzenie sobie ze stresem zawodowym;
 techniki kontroli emocji.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Grudzień 2017 r. lub styczeń 2018 r.

Liczba godzin

4 godziny

Kierownik merytoryczny

Ryszarda Wiśniewska-Paluch

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych
wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W125

Temat

Szkolna konferencja naukowa
twórczego nauczyciela.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Nauczyciele zainteresowani projektem szkolnej konferencji naukowej i promocją szkoły.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do realizacji pomysłu konferencji naukowej.

Zagadnienia

Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie

Forma

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Termin orientacyjny

Styczeń 2018 r.

Liczba godzin

2 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Blandyna Rosół- Niemirowska - doradca metodyczny PODN w Oławie, lider
ORE w zakresie egzaminu maturalnego z j. polskiego. Nauczyciel polonista z 33
letnim stażem pracy w LO. Pomysłodawca i organizator polonistycznych konferencji naukowych.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna

(polonistyczna)

wyzwaniem

dla

konferencji/debaty ,,Kultura masowa a kultura wysoka”
konferencji o poezji Cz. Miłosza.
konferencji o poezji W. Szymborskiej.
konferencji ,,Motyw podróży w literaturze”.
konferencji o poezji T. Różewicza.
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Symbol

W126

Temat

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela.

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele.

Cele

Wzrost świadomości nauczycieli w zakresie wpływu sposobu ich komunikacji
na efektywność, na rozwój i codzienne zachowania uczniów.
Komunikacja – narzędzie pracy nauczyciela. Proces, zakłócenia, uwarunkowania skuteczności.
Budowanie relacji ze współpracownikami, uczniem i jego rodzicami
oraz przedstawicielami instytucji wspierających prace szkoły. Empatia,
decentracja, współpraca.
Słowo znaczy, słowo boli, słowo uskrzydla – ważne zatem co mówię,
jak mówię, do kogo i po co?
Sztuka słuchania – znaczenie w odczytywaniu intencji i adekwatności
działań.
Język bez przemocy. Komunikaty „Ja”, a czytelność intencji komunikatów i odpowiedzialność komunikacyjna.
Komunikowanie się w sytuacjach trudnych, konfliktowych – metody
postępowania sprzyjające konstruktywnym rozwiązaniom.
Asertywne wzorce zachowań komunikacyjnych.

Zagadnienia

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

Październik 2017 r.

Liczba godzin

4 godziny zegarowe, ale warsztaty mogą być też dłuższe – zależnie od potrzeb
i zakresu tematycznego szkolenia. Zawsze do ustalenia z zamawiającym szkolenie.

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Iwona Haba – wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła
Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP.
Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych
wrocławskich liceów.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W127

Temat

Kierunek: Dojrzałość. Wychowawcza
uczniów, rodziców i nauczycieli.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele.

Cele

Wsparcie nauczycieli w wychowaniu dzieci i młodzieży przez organizowanie
środowiska edukacyjnego szkoły.

rola

szkoły

z

perspektywy

1. Co to znaczy edukacja i wychowywanie ku dojrzałości.
2. Postawy uniwersalne i ponadczasowe na lekcjach i zajęciach w szkole.
3. Czego oczekują od szkoły uczniowie, ich rodzice i nauczyciele od szkoły w obszarze wychowywania?
4. Ekosystem wspierający rozwój społeczny ucznia.
5. Sposoby, formy, metody w drodze do dojrzałości –propozycje metodyczne. Przykłady z praktyki szkolnej.

Zagadnienia

Forma

Szkolenie grona pedagogicznego

Termin orientacyjny

Na zamówienie grona pedagogicznego.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Mirosława Berezowska - trener tutorów w projekcie MEN Wychować człowieka mądrego. Ekspert edukacyjnych projektów Kulczyk Fundation, edukator,
konsultant ds. edukacji humanistycznej.

Odpłatność

Forma płatna/bezpłatna
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Symbol

W128

Temat

Inspiracje, czyli jak pracować inaczej. Spotkania ze sztuką.

Kierunek polityki
oświatowej

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele, w szczególności nauczyciele przedmiotów artystycznych, wychowawcy

Cele

Kształcenie umiejętności wykorzystania sztuki w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Dzielenie się doświadczeniem.
Rozwijanie ekspresji twórczej uczestników zajęć.

Zagadnienia

Jak sztuka działa na człowieka? Kształtowanie osobowości, budzenie wrażliwości i rozwijanie zainteresowań.
Uruchomić ciało i wyobraźnię - muzyka i taniec.
Wyrażanie emocji poprzez sztuki plastyczne.
Spotkanie z filmem. Wychowujemy świadomego odbiorcę.
Jestem twórcą – teatr wyobraźni.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

październik 2017 – maj 2018

Liczba godzin

16 godzin warsztatów (w tym ewentualny wyjazd do teatru lub kina)
5 godzin – praca własna na platformie

Kierownik merytoryczny

-

Prowadzący

Marzenna Śliwka – nauczycielka języka polskiego i zajęć artystycznych; instruktorka grup teatralnych; absolwentka Podyplomowych Studiów Reżyserii
Teatru Dzieci i Młodzieży.

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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Symbol

AW01
Zimowa/Letnia Akademia Nauczyciela

Temat

Zimowa/letnia szkółka Nordic Walking

Adresaci

Nauczyciele, rodzice i wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym i własnym
Uczestnik:
- pozna sprzęt do uprawiania Nordic Walking: kijki, odpowiedni strój i buty,
- zapozna się z zasadami prawidłowej rozgrzewki przed treningiem,

Cele

- rozgrzewanie mięśni, trening siłowy, rozciąganie mięśni z ćwiczeniami oddechowymi.
- nabędzie umiejętność koordynacji ruchowej,
- nauczy się prawidłowej techniki chodzenia Nordic Walking z wydłużonym krokiem, łapaniem i wypuszczaniem kijka z ręki i prawidłowego odepchnięcia kijkiem do Nordic Walking,
- podniesie poziom sprawności fizycznej.

Forma

Warsztaty
I – II 2018 r. – edycja zimowa

Termin orientacyjny
III – IV 2018 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.

Adresaci

Nauczyciele, rodzice uczestników zajęć PCEiK-MDK zainteresowani rozwojem
osobistym.
Uczestnik:
- zapoznaje się z wyrobami ceramicznymi kultury ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych, amfor kulistych,
- poznaje i organizuje warsztat pracy w glinie,
- projektuje formy naczyń użytkowych i form rzeźbiarskich,

Cele

- 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
Forma

Odkrywanie zdolności manualnych.
Technologia warsztatu ceramicznego.
Warsztaty
I – II 2018 r. – edycja zimowa

Termin orientacyjny
III – IV 2018 r. – edycja letnia
Liczba godzin

18 godzin dydaktycznych (6 x 3)

Prowadzący

Beata Szynol - mgr sztuki ASP we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła, nauczyciel - 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
Uczestnik:
- zapoznaje się z kontekstem i warstwą wizualną współczesnej sztuki malarskiej,
- poznaje i organizuje warsztat pracy malarski,

Cele

- 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.
Design sztuki martwego przedmiotu.

Zagadnienia

Odkrywanie kreatywności własnej.
Zdolności manualne
Technologie warsztatu malarskiego.

Forma

Warsztaty
I – II 2018 r. – edycja zimowa

Termin orientacyjny
III – IV 2018 r. – edycja letnia
Liczba godzin

12 godzin dydaktycznych (6 x 2)

Prowadzący

Anita Tomala-Najmrodzka - mgr sztuki ASP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa
i Rzeźby, nauczyciel kontraktowy, instruktor w PCEiK.

Odpłatność

Forma płatna

183 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

Symbol

AW04
Zimowa/Letnia Akademia Nauczyciela

Temat

PILATES – a dbałość o kondycję fizyczną

Adresaci

Nauczyciele, rodzice i wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym i własnym
Uczestnik potrafi wykonywać ćwiczenia:
- wspomagające układ oddechowy,

Cele

- wspomagające układ krwionośny,
- odciążające partie kręgosłupa,
- rozciągające,
- relaksujące.
Przeciwdziałanie bólom kręgosłupa.

Zagadnienia

Faza napięcia i rozluźnienia mięśni.
Prawidłowe oddychanie w czasie ćwiczeń.

Forma
Termin orientacyjny

Warsztaty
I – II 2018 r. – edycja zimowa
III– IV 2018 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
Letnia Akademia Nauczyciela

Temat

Letnia szkółka tenisa ziemnego

Adresaci

Nauczyciele, rodzice i wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym i własnym
Stworzenie moż
ny, jako forma rekreacji ruchowej.

Cele

-

z dyscyplina sportu, jaka jest tenis ziemtowarzyszą grze w tenisa,

- zmotywowanie (zainteresowanie) do gry w tenisa,
- podniesienie poziomu sprawności fizycznej,
- trzymanie świetnej kondycji i prawidłowej postawy.

Forma

Warsztaty

Termin orientacyjny

IV – V 2018 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.

Szkolenie dla grona pedagogicznego

Szkolenie grona pedagogicznego w miejscu pracy nauczycieli
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli
w Państwa miejscu pracy. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej Rady Pedagogicznej 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 specjalnych wymagań dotyczących materiałów szkoleniowych i dydaktycznych koniecznych do realizacji 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 podstawą do wystawienia zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego.



Po zakończeniu zajęć uczestnicy proszeni są o wypełnienie krótkich ankiet ewaluacyjnych, 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, grafoskop, 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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TEMATY SZKOLEŃ GRONA PEDAGOGICZNEGO
(szkolenia realizowane w miejscu pracy nauczycieli)

Symbol

PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA SZKÓŁ

R01

NOWOŚĆ: Organizacja pracy w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z nową podstawą
programową.

R02

NOWOŚĆ: Kształtowanie różnych kompetencji i umiejętności uczniów a osiąganie
przez nich wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych.

R03

NOWOŚĆ: Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące.

R04

NOWOŚĆ: Naprzeciw zmianom - Prawa i obowiązki nauczyciela.

R05

NOWOŚĆ: Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu dzieci i młodzieży.

R06

NOWOŚĆ: Programować każdy może! Nauka programowania na poszczególnych etapach edukacji.

R07

NOWOŚĆ: Wytresuj stres.

R08

NOWOŚĆ: Efektywna praca z uczniem Pokolenia Y.

R09

NOWOŚĆ: Negocjacje i mediacje jako sposób rozwiązania konfliktu w szkole (warsztat
dla nauczycieli/uczniów/rodziców).

R10

NOWOŚĆ: Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej perswazji w pracy nauczyciela.

R11

NOWOŚĆ: Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

R12

NOWOŚĆ: Program wychowawczo-profilaktyczny zgodnie z obowiązującymi zasadami.

R13

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela.

R14

Stop manipulacji – techniki rozpoznawania i obrony przed manipulacją.

R15

Nauczyciel – zawód społecznego szacunku – jak budować własny autorytet?

R16

Nauczyciel pełen entuzjazmu i pasji. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

R17

Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej.

R18

Koncepcja pracy szkoły a wizerunek placówki oświatowej.
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R19

Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do budowania nadzoru pedagogicznego
w szkole/przedszkolu.

R20

Świadomość i pomoc prawna dla nauczyciela i ucznia.

R21

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

R22

Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania.

R23

Dialog motywujący jako jedno z narzędzi w pracy z młodzieżą.

R24

Wykorzystanie kalkulatora EWD w diagnozie pracy placówki oświatowej.

R25

Zebrania z rodzicami – co zrobić aby spotkanie było udane?

R26

Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia.

R27

Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży.

R28

Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy z młodzieżą.

R29

Sposoby wykorzystania TIK na zajęciach szkolnych.

R30

Tablica interaktywna w praktyce szkolnej.

R31

Umiejętności matematyczne a rozwój twórczego myślenia i kreatywności uczniów.

R32

Doradztwo zawodowe sposobem motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju.

R33

Planowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych.

R34

Twórczy nauczyciel w szkole kształcącej w zawodzie.

PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA PRZEDSZKOLI

R35

NOWOŚĆ: Upominki na różne okazje. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
dziecka oraz jego indywidualnych potrzeb.

R36

NOWOŚĆ: Matematyka, algorytmika i programowanie – rozwijanie kompetencji informatycznych od lat najmłodszych.

188 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

R37

Public relations zaczyna się w domu…- wykorzystanie narzędzi komunikacji wewnętrznej w przedszkolu.

R38

Media relations, czyli jak przedszkola powinny współpracować ze środkami masowego
przekazu?

R39

Skuteczny lider – kształtowanie kompetencji lidera w przedszkolu.

R40

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

R41

Metody pracy ze zdolnym przedszkolakiem.

R42

Edukacja wielokulturowa i różnorodność świata w nauczaniu przedszkolnym.

R43

„Moja skrzynia skarbów” - odkrywam swój potencjał w pracy z grupą, czyli jak pracować z dzieckiem aby łatwiej integrowało się z rówieśnikami?

R44

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

R45

Jak wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej?

R46

Jak być dobrym wychowawcą? Kształtowanie kompetencji wychowawcy.
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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 Edukacji i Kultury w Oleśnicy, zaprasza do korzystania z bogatego księgozbioru z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i innych dziedzin oraz zbioru specjalistycznych 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 elektronicznej 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 zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez Internet oraz przeszukiwania księgozbiorów 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 informacyjnego, 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 EDUKACJA:
 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;
Katalogi źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych;
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.
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Terminy zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu:
Telefon: 71 314 21 46
E-mail:

fdbpolesnica@op.pl lub olesnica@dbp.wroc.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na:


Wystawy tematyczne, okolicznościowe, nowości biblioteczne - rok szkolny 2017/2018.

Bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.pceik.nazwa.pl/public_html/fdbp/
Zachęcamy nauczycieli do odwiedzenia modułu Biblioteka w serwisie Oleśnickie Centrum E-doradztwa - www.pceik.pl
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Rozdział IV
Młodzieżowy Dom Kultury
Adres: 56- 400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Telefon: 071 71 314 01 87
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 posiada 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, rysunku, ceramiki i rzeźby. Oprócz zajęć artystycznych działają również koła szachowe, nordic walking, koło fotograficzne.
Zajęcia realizowane są na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w dobrze wyposażonych pracowniach. Dodatkowo wielu nauczycieli– instruktorów zatrudnionych przez PCEiK
prowadzi koła w placówkach oświatowych na terenie całego powiatu. Udział w kołach zainteresowań jest bezpłatny.
Wykaz kół prowadzonych przez nauczycieli - instruktorów Powiatowego Centrum Edukacji
i Kultury w Oleśnicy stanowi załącznik nr 1 do Informatora 2017/2018.
Najzdolniejsi uczestnicy zajęć potwierdzają swoje zdolności w przeglądach i konkursach prezentowanych na rodzimej scenie oraz na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Duże znaczenie 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 „Delfin” w Międzyzdrojach. Co roku z naszej oferty wakacyjnej i feryjnej korzysta ok. 130 dzieci.
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/2018 zostanie zamieszczony na
stronie internetowej placówki www.pceik.pl 1 września 2017 r.
Jak się zapisać na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018
1 września 2017 r. – Dzień Otwarty PCEiK – sala nr 23 (I piętro),
od 2 do 7 września 2017 r. bezpośrednio w budynku PCEiK (I piętro pokój nr 25)
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00.
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Imprezy, konkursy artystyczne i przedmiotowe organizowane w roku szkolnym
2017/2018
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 działań edukacyjnych, w tym konkursów przedmiotowych i artystycznych dla szkół
podstawowych stanowi załącznik nr 2 do Informatora 2017/2018.
Kalendarz działań edukacyjnych, w tym konkursów przedmiotowych i artystycznych dla szkół
gimnazjalnych stanowi załącznik nr 3 do Informatora 2017/2018.
Kalendarz działań edukacyjnych, w tym konkursów przedmiotowych i artystycznych dla szkół
ponadgimnazjalnych stanowi załącznik nr 4 do Informatora 2017/2018.
Ważnym wydarzeniem dla najzdolniejszych dzieci w powiecie jest udział w GALI 2017, podsumowującej 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 prezentowanych 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, koncerty okolicznościowe, spotkania z twórcami, prelekcje o sztuce, akcje plastyczne i in.) jest zróżnicowany.
Galeria 56 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Powiatowego Centrum
Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
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1. Kalendarz wystaw

WYSTAWY TEMATYCZNE –
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

Wystawa fotograficzna –Damian
Rzępiński „Ukryte pierścienie Ziemi”
Wystawa pokonkursowa „Jesienne
bukiety”

X 2017 r.

Galeria 56

Grażyna Dłubakowska,
Damian Rzępiński

X 2017 r.

Galeria 56

3.

Tadeusz Kościuszko – 200 rocznica
śmierci

X 2017 r.

4.

Stanisław Wyspiański – dramaturg,
pisarz, malarz

X 2017 r.

5.

2017 – rok Brata Alberta

6.

Wystawa pokonkursowa „Świąteczna pocztówka”

7.
8.

Wystawa tematyczna uczestników
zajęć z pracowni plastycznych
i ceramicznej
Marszałek Józef Piłsudski

9.

Wystawa regionalno-edukacyjna

1.
2.

Anita Tomala
Czytelnia BP
Grażyna Hrebeniuk
Czytelnia BP
Grażyna Hrebeniuk
XII 2017 r.

Czytelnia BP
Grażyna Hrebeniuk

XII 2017 r.

Galeria 56
Anita Tomala-Najmrodzka

II 2018 r.

Galeria 56
Anita Tomala-Najmrodzka

II/III 2018 r.

Czytelnia BP
Grażyna Hrebeniuk

III/IV 2018 r.

Galeria 56
Małgorzata Kozłowska

10. Wystawa autorska /Noc Muzeów

V 2018 r.

11. Autorska Wystawa Malarstwa Natalii

V 2018 r.

Galik – studentki II roku Architektury Wnętrz ASP Wrocław

Galeria 56
Anita Tomala-Najmrodzka
Galeria 56
Anita Tomala-Najmrodzka
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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
Crejzolki
Bombolada
Iskierki
grupa baletowa

Klaudia Skadorwa

gimnastyka artystyczna
Crejzolki
Taniec nowoczesny
gimnastyka artystyczna
Baby latino
Giganciki
Giganciki

Jadwiga Kalcowska

Ryzykanci 2
Giganci
Ryzykanci 2

Wiek
uczestników

Dzień tygodnia

13-19

poniedziałek

7-9

poniedziałek

10 - 12

wtorek

6 - 10

wtorek

14 - 17

środa

13 - 19

środa

8 - 11

czwartek

7 - 13

czwartek

6-8

piątek

4-6

piątek

7 - 12

piątek

16 - 20

piątek

12 - 15

czwartek

16 - 20

środa

Godziny
15.30-17.00

Miejsce
prowadzenia zajęć
aula PCEiK

17.05-18.35

aula PCEiK

15.30-17.00

aula PCEiK

17.05-18.35

aula PCEiK

15.30-17.00

aula ZSP

17.05-18.35

aula ZSP

15.00-16.30

aula PCEiK

16.35-18.05

aula PCEiK

15.30-17.00

aula PCEiK

15.00-16.30

aula ZSP Bierutów

16.45-18.15

aula ZSP Bierutów

18.30-20.00

aula ZSP Bierutów

16.00-17.30

aula ZSP Bierutów

18.00-18.45

aula ZSP Bierutów
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Zajęcia rytmiczno – taneczne
RYZYKANCI

Karolina Kalcowska

16.35 - 18.50

aula PCEiK (3 godz. dyd.)

15.00 -17.15

Internat ZPS
(3 godz. dyd.)

10 - 15

piątek

HIP – HOP
grupa zaawansowana

10 - 15

piątek

15 - 20

piątek

grupa najmłodsza

6–8

poniedziałek

15.30-17.00

grupa młodsza I

8 - 10

poniedziałek

17.05-18.35

grupa młodsza II

8 - 10

wtorek

15.30-17.00

9 - 12

środa

15.00-17.15

13 - 19

czwartek

15.00-17.15

10 - 13

poniedziałek

15.30-17.45

wtorek

16.00-17.30

13 - 19

środa

15.30-18.30

Mała forma rzeźby

6-9

czwartek

15.30-17.45

zajęcia teoretyczne

12 - 19

poniedziałek

grupa zaawansowana

mały malarz
rysunek i malarstwo

zespół wok.-instr.
Tomasz Zaręba

aula PCEiK (2 godz. dyd.)

HIP – HOP
grupa początkująca

rysunek i malarstwo
Anita Tomala –
Najmrodzka

15.00 -16.30

środa

grupa średniozaawansowana
Roman Szynol

środa

15 - 20

RYZYKANCI

Beata Szynol

4–5

zespół wok.-instr.
zespół wok.-instr.

6-

8

15 - 19

poniedziałek

17.20 – 18.50
18.55 – 19.45

15.25 – 16.55
17.00 -19.15

15 - 18

wtorek

16.30-18.45

12 - 15

czwartek

15.00-16.30

Internat ZPS

Internat ZPS
pracownia ceramiczna
pracownia ceramiczna
pracownia ceramiczna
pracownia ceramiczna
pracownia ceramiczna
pracownia
sala 31
pracownia
sala 31
pracownia
sala 31
pracownia
sala 31
PCEiK

plastyczna
plastyczna
plastyczna
plastyczna

PCEiK
PCEiK
PCEiK
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zespół wok.-instr.
grupa teatralna
zespół wok.-instr.
zajęcia wokalne

13 -16

środa

15 - 19

środa

16.30 -18.45
15.15-16.45
17.00 -19.15

poniedziałek

14.30-16.00

13 - 19

czwartek

15.00-17.15

13 - 19

piątek

16.00-17.30

zajęcia teatralne w języku
angielskim

9 - 13

piątek

szachy

7 - 12

poniedziałek

16.30-18.00

7 - 12

piątek

13.10-14.40

7 - 12

środa

13.10-14.40

13- 19

środa

zajęcia wokalne

Marta
Richter - Lesicka
Ryszard Walentynowicz

piątek

13 - 19

Anna Wozińska

Marzenna Śliwka

13 - 19

zajęcia teatralne

NORDIC WALKING
Mirosława Psujek
NORDIC WALKING

PCEiK
KORELAT
PCEiK
KORELAT
KORELAT
KORELAT
SP Dobroszyce

13.30 -15.00
sala 30
SP Dobrzeń
SP Sokołowice

Iwona Pustelnik
zajęcia fotograficzne

16.05-17.35

pracownia fotograficzna
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Załącznik nr 2
Kalendarz – przedszkola i szkoły podstawowe
KALENDARZ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p
.

NAZWA DZIAŁANIA

TERMIN

MIEJSCE
finału/
eliminacji powiatowych

ORGANIZATOR/
WSPÓŁORGANIZATOR

UWAGI
(miejsce wręczenia nagród)

Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Konsultant PCEiK - Stanisław
Lota, Paweł Weliczko – SP 7
w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Urszula
Ewertowska
Konsultant PCEiK – Mirosława
Berezowska
Konsultant PCEiK – Marta Richter-Lesicka
Koordynator: Mirosława Psujek,
Halina Gwiździel – SP 2
w Sycowie, Mariola Dutkowska –
SP w Ligocie Polska

Gala 2018

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

zDolny Ślązaczek – eliminacje powiatowe – konkurs
interdyscyplinarny
zDolny Ślązaczek - eliminacje powiatowe –
w ramach II Konkursu Języka Angielskiego
zDolny Ślązaczek - eliminacje powiatowe –
w ramach II Konkursu Języka Niemieckiego
II Powiatowy Konkurs Informatyczny dla szkół podstawowych
XVII Powiatowe Dyktando Ortograficzne „Zostań
Mistrzem Ortografii” dla uczniów klas III
XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Piszemy
poprawnie” dla uczniów klas IV – VII
I Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii języka niemieckiego dla kl. IV - VII
IX Powiatowy Turniej SUDOKU
dla klas I-III – godz. 10.00
dla klas IV-VII – godz. 11.00

XI 2017 r.

PCEiK

XI/XII 2017
r.
XI/XII 2017
r.
12.12.2017 r.
godz. 10.00

PCEiK

09.01.2018 r.
godz. 09.00
09.01.2018 r.
godz. 10.30
07.02.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

08.02.2018 r.

PCEiK

PCEiK
PCEiK

PCEiK
PCEiK

Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018

Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
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9.

XVII Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla klas
IV-VII

II Powiatowe Mistrzostwa Językowe w kategorii
języka angielskiego
10.
klasy I-III – godz. 10.00
klasy IV-VII – godz. 12.00

08.03.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

PCEiK
12.03.2018 r.

PCEiK
II Powiatowy Turniej Matematyczny dla klas III

13.03.2018 r.
godz. 10.00

VII Powiatowy Turniej Matematyczny „Matematyczne Duety”

22.03.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

XIV Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych

12. 04.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

Powiatowy Konkurs Literacki „Co jest dla nas ważne…” dla szkół podstawowych
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Ssaki Polski”
15.
dla uczniów klas III
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Ssaki Polski”
16.
dla uczniów klas IV - VI

27.04.2018 r.

PCEiK

09.05.2018 r.
godz. 10.00
10.05.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

11.

12.

13.
14.

PCEiK

Konsultant PCEiK – Mirosława
Berezowska, Agnieszka Grondowa – SP Gminy Oleśnica
Konsultant PCEiK – Marta Richter-Lesicka

Gala 2018

Konsultant PCEiK - Leszek Biegasik, Renata Stadniczenko –SP 8
w Oleśnicy
Anna Płaneta – SP 7 w Oleśnicy
Barbara Rojek – SP 6 w Oleśnicy
Konsultant PCEiK - Leszek Biegasik, Aleksandra Waliszek – SP
w Dobroszycach, Agnieszka
Abramowicz –I LO w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Małgorzata
Kozłowska; Beata Rubaszewska –
SP 7 w Oleśnicy
Biblioteka Pedagogiczna PCEiK

Gala 2018

Koordynator PCEiK - Mirosława
Psujek; Dariusz Stępień - PCEiK
Koordynator PCEiK - Mirosława
Psujek; Dariusz Stępień - PCEiK

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

KONKURSY ARTYSTYCZNE
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne bukiety”

31.10.2017 r.

PCEiK

Koordynator PCEiK - Anita Tomala -Najmrodzka
Koordynator PCEiK - Mirosława
Psujek

07.11.2017 r.

Sala widowiskowa BiFK
w Oleśnicy

17.

18.

XV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej
- dla przedszkoli i kl. I – III szkół podstawowych

Po konkursie
lub w dniu
konkursu
j. w.
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- dla kl. IV - VII SP oraz uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pocztówka świą19.
teczna”
VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
dla szkół podstawowych

08.11. 2017 r.
godz. 10.00
30.11.2017 r.
07.12.2017 r.
godz. 10.00

20.

XI Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Niemiecko21. języcznej

22.

23.

10.01.2018 r.
godz. 10.00

V Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej - „Zielono
mi…”

12.01.2018 r.
godz. 10.00

XX Turniej Tańca o Puchar Starosty

10.02.2018 r.
godz. 10.00
27.02.2018 r.
godz. 9.00

Powiatowy Konkurs Recytatorski – eliminacje po24. wiatowe do XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK
II Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych
- dla przedszkoli i kl. I – III szkół podstawowych
25.
- dla kl. IV - VII SP oraz uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
IV Powiatowy Festiwal Sztuki „Festiwal zespołów
26.
rockowych …”

26.03.2018 r.
27.03.2018 r.
godz. 10.00
IV – V 2018 r.

PCEiK

Koordynator PCEiK - Anita Tomala - Najmrodzka
SM Korelat
Konsultant PCEiK - Marta Richter-Lesicka, Eleonora Marmajewska-Basińska - II LO w Oleśnicy,
Anetta Gugulska – SP 7
w Oleśnicy
CK Syców
Konsultant PCEiK - Marta Richter-Lesicka,
Edyta Ptak - SP 2 w Sycowie,
SM Korelat
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek, Magdalena Stojko ,
Agnieszka Grondowa - SP Gminy
Oleśnica
Hala Sportowa Koordynator PCEiK - Mirosława
ATOL
Psujek
SM Korelat
Koordynator PCEiK - Mirosława
Psujek

j. w.
j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
j. w.

Sala widowiskowa BiFK

Koordynator PCEiK - Mirosława
Psujek;

j. w.

PCEiK

Koordynator PCEiK - Mirosława
Psujek, Tomasz Zaręba

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
KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK
SZKOLNY 2017/2018
27.
1. Część oficjalna – 14.00 – 16.00
2. Seminaria dla nauczycieli – 16.15 – 18.00

07. 09. 2017 r.

Sala gimnastyczna
II LO
w Oleśnicy

PCEiK
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28.
29.
30.
31.
32.

VI Oleśnicki Rajd Pieszy „DREPTAKI”

24.09.2017 r.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK
AKADEMICKI 2017/2018
IX Ogólnopolski Tydzień Kariery

20.10.2017 r.
godz. 16.00
X 2017 r.

Zimowa Akademia Nauczyciela

I - II 2018 r.

Teologiczna Akademia Młodych

II - V 2018 r.

„Wiosna z książką” – projekt z zakresu edukacji czytelniczej dla uczniów szkół podstawowych
VI Oleśnicka Noc z Przyrodą dla szkół podstawo34.
wych
Dzień Otwarty dla Czytelników „Biblioteka z drugiej
35.
strony”
Letnia Akademia Nauczyciela
33.

36.
37.

Gala 2018 – podsumowanie powiatowych konkursów
przedmiotowych

III 2018 r.

Sale wykładowe PCEiK
i II LO
Stadion Miejski w Oleśnicy
Sale wykładowe PCEiK
Zamek Książąt
Oleśnickich
PCEiK
PCEiK
BiFK
Biblioteka
PCEiK

III 2018 r.
IV 2018 r.

BP w PCEiK

IV-V 2018 r.

PCEiK

07. 06. 2018 r.
godz. 10.00

BiFK
w Oleśnicy

PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”,
PCEiK, OKR Atol
PCEiK w Oleśnicy
Koordynator PCEiK - Wioletta
Leśniowska
Instruktorzy PCEiK, trenerzy zewnętrzni
Papieski Wydział Teologiczny
PCEiK
Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w PCEiK
Koordynator PCEiK - dr Józef
Krawczyk
Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w PCEiK
Instruktorzy PCEiK, trenerzy zewnętrzni
Koordynator PCEiK - Mirosława
Psujek

WYSTAWY TEMATYCZNE – WSZYSTKIE POZIOMY EDUKACYJNE
Wystawa fotograficzna –Damian Rzępiński „Ukryte
pierścienie Ziemi”
39. Wystawa pokonkursowa „Jesienne bukiety”
38.

X 2017 r.

Galeria 56

X 2017 r.

Galeria 56

PCEiK - Grażyna Dłubakowska,
Damian Rzępiński
PCEiK - Anita Tomala

40.

Tadeusz Kościuszko – 200 rocznica śmierci

X 2017 r.

Czytelnia BP

PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna

41.

Stanisław Wyspiański – dramaturg, pisarz, malarz

X 2017 r.

Czytelnia BP

PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna
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42.

2017 – rok Brata Alberta

XII 2017 r.

Czytelnia BP

PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna

43.

Wystawa pokonkursowa „Świąteczna pocztówka”

XII 2017 r.

Galeria 56

PCEiK - Anita TomalaNajmrodzka
PCEiK - Anita TomalaNajmrodzka
PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna

Wystawa tematyczna uczestników zajęć z pracowni
plastycznych i ceramicznej
45. Marszałek Józef Piłsudski

II 2018 r.

Galeria 56

II/III 2018 r.

Czytelnia BP

46.

Wystawa regionalno-edukacyjna

III/IV 2018 r.

Galeria 56

PCEiK - Małgorzata Kozłowska

47.

Wystawa autorska /Noc Muzeów

V 2018 r.

Galeria 56

48.

Autorska Wystawa Malarstwa Natalii Galik – studentki II roku Architektury Wnętrz ASP Wrocław

V 2018 r.

Galeria 56

PCEiK -Anita TomalaNajmrodzka
PCEiK - Anita TomalaNajmrodzka

44.

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 3
Kalendarz - szkoły gimnazjalne
KALENDARZ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH
ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p
.

NAZWA DZIAŁANIA

TERMIN

MIEJSCE
finału/
eliminacji powiatowych

ORGANIZATOR/
WSPÓŁORGANIZATOR

UWAGI
(miejsce
wręczenia
nagród)

Konsultant PCEiK – Marta RichterLesicka,
Konsultant PCEiK – Leszek Biegasik; Karolina Gomulska – II LO
w Oleśnicy
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Konsultant PCEiK – Mirosława
Berezowska
Konsultant PCEiK – Marta Lesicka

Gala 2018

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Powiatowy Konkurs Stacji Samodzielnej Nauki Języków Angielskiego i Niemieckiego
III Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rusz głową i
… nogą”

09.10.2017 r.

I LO Oleśnica

05.10.2017 r.

PCEiK/II LO
Oleśnica

zDolny Ślązak Gimnazjalista – część matematycznofizyczna
zDolny Ślązak Gimnazjalista – część przyrodnicza

X/XI 2017 r.

PCEiK

X/XI 2017 r.

PCEiK

zDolny Ślązak Gimnazjalista – część humanistyczna

X/XI 2017 r.

PCEiK

X/XI 2017 r.

PCEiK

X/XI 2017 r.

PCEiK

X/XI 2017 r.

PCEiK

09.01.2018 r.
godz. 12.00
07.02.2018 r.

PCEiK

zDolny Ślązak Gimnazjalista – eliminacje powiatowe
w ramach Konkursu Języka Niemieckiego
zDolny Ślązak Gimnazjalista – eliminacje powiatowe
7.
w ramach Konkursu Języka Angielskiego
zDolny Ślązak Gimnazjalista – eliminacje powiatowe
8.
w ramach Konkursu Języka Francuskiego
XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Piszemy
9.
poprawnie”
10. III Powiatowy Konkurs Językowy w kategorii języka
6.

PCEiK

Gala 2018

Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
Gala 2018
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niemieckiego - „Deutsch – ohne dich geht manchmal
nichts”

godz. 10.00

I Powiatowy Konkurs Fizyczny „ EKSPERYMENT”

08.02 2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

XIV Powiatowy Konkurs Humanistyczny

12.02.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

12.

II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny
13. „Znam i dbam o swój organizm”

14.02.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

II Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne

15.02.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

II Powiatowy Konkurs Językowy w kategorii języka
15. angielskiego „ Let’s play together… would you like
to join us?”
VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Filmie „Kino polskie”

20.02.2018 r.
godz. 9.00

PCEiK

22.02.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

IV Powiatowy Konkurs Historyczny „O Polskę niepodległą. Podziemie antykomunistyczne…”
17.
– dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

05.03.2018 r.
godz.10.00

PCEiK

14.03.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

XIV Powiatowy Konkurs Historyczny „I wojna światowa. Kształtowanie granic Polski po 1918 r.”

20.03.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

V Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

24.04.2018 r.

PCEiK

11.

14.

16.

18.

19.
20.

– Richter, Maciej Swędzioł,
Agnieszka Komsta-Fila – II LO
w Oleśnicy
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek
Łukasz Perczak – I LO w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Mirosława
Berezowska, Joanna Szczegodzińska - SP nr 7 w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Józef Krawczyk, Dorota Bogaczyńska-Janik –
II LO w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Leszek Biegasik, Agnieszka Abramowicz – I LO
w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Marta RichterLesicka, Eleonora MarmajewskaBasińska – II LO w Oleśnicy
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek, Agnieszka Tekień , Aleksander Radzyniak – I LO w Oleśnicy
Konsultant PCEiK - Małgorzata
Kozłowska, Przemysław Strzelec –
LO w Sycowie
Konsultant PCEiK – Małgorzata
Kozłowska, Anetta Grzesik Robak
- I LO w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Małgorzata
Kozłowska, Izabela NoczyńskaDrozd – SP 1 w Sycowie, Jacek
Wojtas –SP w Drołtowicach
Konsultant PCEiK – Ryszarda Wi-

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018
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godz. 10.00

21.

Powiatowy Konkurs Literacki „Co jest dla nas ważne …”
Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej o Sakramentach z Ewangelii wg św. Marka

27.04.2018 r.

PCEiK

07.05.2018 r.

Parafia NMP
Matki Miłosierdzia

22.

śniewska-Paluch, Iga Lewicka –
Uniwersytet SWPS, Katarzyna Wyżyn – I LO w Oleśnicy
BP w PCEiK

Gala 2018

Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek; Grzegorz Bińczyk, Joanna
Stefańczyk, ks. Marcin Milan, Marzena Tyl przy współpracy z ks.
Proboszczem Zdzisławem Paduchem

Gala 2018

Koordynator PCEiK – Anita Tomala – Najmrodzka
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek

W dniu
konkursu
j. w.

KONKURSY ARTYSTYCZNE
23.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne bukiety”

XV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej dla II i III klas gimnazjalnych
24.
i ponadgimnazjalnych
25.

Powiatowy Konkurs Plastyczny z „Pocztówka Świąteczna”
VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

26.

XI Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Niemiecko27. języcznej

28.
29.

31.10.2017 r.

PCEiK

08.11.2017 r.
godz. 10.00

Sala widowiskowa BiFK
w Oleśnicy

30.11.2017 r.
07.12.2017 r.
godz. 10.00

10.01.2018 r.
godz. 10.00

V Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Zielono
mi…”

12.01.2018 r.
godz. 10.00

XX Turniej Tańca o Puchar Starosty

10.02.2018 r.

Koordynator PCEiK – Anita Tomala - Najmrodzka
SM Korelat
Konsultant PCEiK – Marta Richter
– Lesicka, Eleonora MarmajewskaBasińska – II LO w Oleśnicy, Anetta Gugulska – SP nr 1 w Oleśnicy
CK Syców
Konsultant PCEiK – Marta RichterLesicka,
Edyta Ptak – SP 2 w Sycowie,
SM Korelat
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek , Magdalena Stojko,
Agnieszka Grondowa – SP Gminy
Oleśnica
Hala Sportowa Koordynator PCEiK – Mirosława
PCEiK

j. w.
j. w.

j. w.

j. w.

j. w.
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godz. 10.00

ATOL

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
1. Eliminacje Powiatowe XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK
30. 2. Eliminacje Powiatowe 63. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Gimnazjalnych

22.03.2018 r.
godz. 11.30

SM Korelat

Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek

j. w.

II Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych dla kl. IV – VII szkół podstawowych,
uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
IV Powiatowy Festiwal Sztuki „Festiwal zespołów
32.
rockowych …”

27.03.2018 r.
godz. 10.00

sala widowiskowa BiFK

Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek

j. w.

IV/V 2018 r.

PCEiK

Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek, Tomasz Zaręba

j. w.

31.

Psujek

godz. 13.00

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
KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK
SZKOLNY 2017/2018
33. Konsultacje grupowe dla nauczycieli - seminaria

34.
35.
36.
37.
38.

07.09.2017 r.

VI Oleśnicki Rajd Pieszy „DREPTAKI”

24.09.2017 r.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK
AKADEMICKI 2017/2018
IX Ogólnopolski Tydzień Kariery

20.10.2017 r.

Zimowa Akademia Nauczyciela

I - II 2018 r.

Teologiczna Akademia Młodych

II - V 2018 r.

X 2017 r.

Sala gimnastyczna
II LO
w Oleśnicy
Sale wykładowe PCEiK
i II LO
Stadion Miejski w Oleśnicy
Sale wykładowe PCEiK
Zamek Książąt
Oleśnickich
PCEiK
PCEiK
BiFK

PCEiK w Oleśnicy

PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”,
PCEiK, OKR Atol
PCEiK w Oleśnicy
Koordynator PCEiK – Wioletta
Leśniowska
Instruktorzy PCEiK, trenerzy zewnętrzni
Papieski Wydział Teologiczny
PCEiK
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VI Oleśnicka Noc z Przyrodą dla uczniów klas gimnazjalnych
Dzień Otwarty dla Czytelników „Biblioteka z drugiej
40.
strony”
Letnia Akademia Nauczyciela
39.

41.
42.

Gala 2018 – podsumowanie powiatowych konkursów
przedmiotowych

III 2018 r.
IV 2018 r.

BP w PCEiK

IV-V 2018 r.

PCEiK

07.06.2018 r.

BiFK
w Oleśnicy

Koordynator PCEiK – dr Józef
Krawczyk
Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w PCEiK
Instruktorzy PCEiK, trenerzy zewnętrzni
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek

WYSTAWY TEMATYCZNE – WSZYSTKIE POZIOMY EDUKACYJNE
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Wystawa fotograficzna – Damian Rzępiński „Ukryte
pierścienie Ziemi”
Wystawa pokonkursowa „Jesienne bukiety”
Tadeusz Kościuszko – 200 rocznica śmierci
Stanisław Wyspiański – dramaturg, pisarz, malarz
2017 – rok Brata Alberta
Wystawa pokonkursowa „Świąteczna pocztówka”

Wystawa tematyczna uczestników zajęć z pracowni
plastycznych i ceramicznej
50. Marszałek Józef Piłsudski
51. Wystawa regionalno-edukacyjna
52. Wystawa autorska /Noc Muzeów
49.

53.

Autorska Wystawa Malarstwa Natalii Galik – studentki II roku Architektury Wnętrz ASP Wrocław

X 2017 r.

Galeria 56

X 2017 r.
X 2017 r.
X 2017
XII 2017
XII 2017 r.

Galeria 56
Czytelnia BP
Czytelnia BP
Czytelnia BP
Galeria 56

II 2018 r.

Galeria 56

II/III 2018
III/IV
V 2018 r.

Czytelnia BP
Galeria 56
Galeria 56

V 2018 r.

Galeria 56

PCEiK - Grażyna Dłubakowska,
Damian Rzępiński
PCEiK – Anita Tomala
PCEiK – Biblioteka Pedagogiczna
PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna
PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna
PCEiK – Anita TomalaNajmrodzka
PCEiK –Anita TomalaNajmrodzka
PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna
PCEiK - Małgorzata Kozłowska
PCEiK – Anita TomalaNajmrodzka
PCEiK – Anita TomalaNajmrodzka

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
ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p
.

NAZWA DZIAŁANIA

TERMIN

MIEJSCE
finału/
eliminacji powiatowych

ORGANIZATOR/
WSPÓŁORGANIZATOR

UWAGI
(miejsce
wręczenia
nagród)

Konsultant PCEiK - Marta RichterLesicka
Konsultant PCEiK –Marta RichterLesicka,
Agnieszka, Komsta-Fila, Maciej
Swędzioł – II LO w Oleśnicy
Konsultant PCEiK – Leszek Biegasik,
Anna Płaneta – SP 7 w Oleśnicy,
Aleksandra Waliszek – SP
w Dobroszycach
Konsultant PCEiK – Marta RichterLesicka, Aneta Gugulska - SP nr 1
w Oleśnicy
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek,
Agnieszka Tekień, Aleksander Ra-

Gala 2018

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
1.

2.

Powiatowy Konkurs Stacji Samodzielnej Nauki Języków Angielskiego i Niemieckiego
III Powiatowy Konkurs Językowy „Deutsch – ohne
dich geht manchmal nichts” dla szkół ponadgimnazjalnych

09.10.2017 r.

I LO Oleśnica

07.02.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

II Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla szkół
ponadgimnazjalnych

15.02.2018 r.
godz. 12.00

PCEiK

II Powiatowy Konkurs Językowy w kategorii języka
angielskiego „ Let’s play together… would you like
to join us?”
VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Filmie „Kino polskie”

20.02.2018 r.
godz. 11.30

PCEiK

22.02.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

3.

4.

5.

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

209 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2017/2018

6.

VI Powiatowy Konkurs Historyczny „O Polskę niepodległą. Podziemie antykomunistyczne…” dla
uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

05.03.2018 r.
godz. 10.00

PCEiK

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

14.03.2018 r.
godz. 12.00

PCEiK

XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gospodarce

19.03.2018 r.
godz. 10.00
20.03.2018 r.
godz. 12.00

PCEiK

20.04.2018 r.
godz. 10.00
26.04.2018 r.
godz. 10.00

ZSP Oleśnica

7.
8.

9.

10.

XIV Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych: „I wojna światowa. Kształtowanie
granic Polski po 1918 r.”
VII Regionalny Konkurs Rachunkowości
V Powiatowy Konkurs Wiedzy Psychologicznej

PCEiK

PCEiK

11.

dzyniak – I LO w Oleśnicy
Konsultant PCEiK - Małgorzata
Kozłowska, Przemysław Strzelec –
LO w Sycowie

Gala 2018

Konsultant PCEiK – Małgorzata
Kozłowska,
Sabina Stala – ZSP Oleśnica
Konsultant PCEiK – Anna Kocik

Gala 2018

Konsultant PCEiK – Małgorzata
Kozłowska, Izabela NoczyńskaDrozd – SP nr 1 w Sycowie, Jacek
Wojtas – SP w Drołtowicach
Konsultant PCEiK - Anna Kocik

Gala 2018

Konsultant PCEiK – Ryszarda Wiśniewska-Paluch,
Iga Lewicka – Uniwersytet SWPS;
Katarzyna Wyżyn – I LO w Oleśnicy

Gala 2018

Gala 2018

Gala 2018

KONKURSY ARTYSTYCZNE
12.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne bukiety”

XV Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej
13. i Żołnierskiej dla II i III klas gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pocztówka Świą14.
teczna”
VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
15.

31.10.2017 r.

PCEiK

08.11.2017 r
godz. 10.00

Sala widowiskowa BiFK
w Oleśnicy
PCEiK

30.11.2017 r.
07.12.2017 r.
godz. 10.00

SM Korelat

Koordynator PCEiK - Anita Tomala – Najmrodzka
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek

W dniu konkursu
j. w.

Koordynator PCEiK – Anita Tomala - Najmrodzka
Konsultant PCEiK – Marta Richter
– Lesicka,
Eleonora Marmajewska-Basińska –

j. w.
j. w.
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16.

17.

18.
19.

X Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Niemieckojęzycznej

10.01.2018 r.

V Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Zielono
mi…”

12.01.2018 r.
godz. 10.00

XX Turniej Tańca o Puchar Starosty

10.02.2018 r.
godz. 10.00
IV/V 2018 r.

IV Powiatowy Festiwal Sztuki „Festiwal zespołów
rockowych …”

II LO w Oleśnicy, Anetta Gugulska
– SP 1 w Oleśnicy
CK Syców
Konsultant PCEiK – Marta RichterLesicka,
Edyta Ptak – SP 2 w Sycowie,
SM Korelat
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek,
Magdalena Stojko, Agnieszka Grondowa
– SP Gminy Oleśnica
Hala Sportowa Koordynator PCEiK – Mirosława
ATOL
Psujek
PCEiK
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek, Tomasz Zaręba

j. w.

j. w.

j. w.
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

20.

Narodowe Czytanie -„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

02.09.2017 r.

II LO
w Oleśnicy

PCEiK – Biblioteka Pedagogiczna,
II LO w Oleśnicy

07.09.2017 r.

Sala gimnastyczna
II LO
w Oleśnicy
Sale wykładowe PCEiK
i II LO
Stadion Miejski w Oleśnicy

PCEiK w Oleśnicy

PCEiK - Galeria 56

PCEiK – Biblioteka Pedagogiczna,
II LO w Oleśnicy

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK
SZKOLNY 2017/2018
21. Konsultacje grupowe dla nauczycieli - seminaria

22.

VI Oleśnicki Rajd Pieszy „DREPTAKI”

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – propozycja
23. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

24.09.2017 r.
IX 2017 r.

PSZS w Oleśnicy, MIKS „Junior”,
PCEiK, OKR Atol
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„Zapytaj Bibliotekarza” – propozycja zajęć z zakresu
24. edukacji czytelniczo-medialnej dla uczniów I klas
szkół ponadgimnazjalnych

IX-XI.2017 r.

PCEiK - BP

PCEiK – Biblioteka Pedagogiczna

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK
25. AKADEMICKI 2017/2018

20.10.2017 r.

Sale wykładowe PCEiK

PCEiK w Oleśnicy

26.
27.
28.

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery

X 2017 r.

Zimowa Akademia Nauczyciela

I - II 2018 r.

Teologiczna Akademia Młodych

II - V 2018 r.

Zamek Książąt Koordynator PCEiK – Wioletta LeOleśnickich
śniowska
PCEiK
Instruktorzy PCEiK, trenerzy zewnętrzni
PCEiK
Papieski Wydział Teologiczny
BiFK
PCEiK
Koordynator PCEiK – dr Józef
Krawczyk
PCEiK - BP
PCEiK – Biblioteka Pedagogiczna

VI Oleśnicka Noc z Przyrodą dla szkół ponadgimnazjalnych
Dzień Otwarty dla Czytelników „Biblioteka z drugiej
30.
strony”
Letnia Akademia Nauczyciela

IV-V 2018 r.

PCEiK

Gala 2018 – podsumowanie powiatowych konkursów
przedmiotowych

07.06.2018 r.
godz. 10.00

BiFK
w Oleśnicy

29.

31.
32.

III 2018 r.
IV 2018 r.

Instruktorzy PCEiK, trenerzy zewnętrzni
Koordynator PCEiK – Mirosława
Psujek

WYSTAWY TEMATYCZNE – WSZYSTKIE POZIOMY EDUKACYJNE
X 2017 r.

Galeria 56

34.

Wystawa fotograficzna – Damian Rzępiński „Ukryte
pierścienie Ziemi”
Wystawa pokonkursowa „Jesienne bukiety”

X 2017 r.

Galeria 56

PCEiK – Grażyna Dłubakowska,
Damian Rzępiński
PCEiK – Anita Tomala

35.

Tadeusz Kościuszko – 200 rocznica śmierci

X 2017 r.

Czytelnia BP

PCEiK – Biblioteka Pedagogiczna

36.

Stanisław Wyspiański – dramaturg, pisarz, malarz

X 2017 r.

Czytelnia BP

PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna

37.

2017 – rok Brata Alberta

XII 2017 r.

Czytelnia BP

PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna

33.
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38.

Wystawa pokonkursowa „Świąteczna pocztówka”

XII 2017 r.

Galeria 56

PCEiK – Anita Tomala-Najmrodzka

39.

Wystawa tematyczna uczestników zajęć z pracowni
plastycznych i ceramicznej

II 2018 r.

Galeria 56

PCEiK – Anita Tomala-Najmrodzka

40.

Marszałek Józef Piłsudski

II/III 2018 r.

Czytelnia BP

PCEiK - Biblioteka Pedagogiczna

41.

Wystawa regionalno-edukacyjna

III/IV 2018 r.

42.

Wystawa autorska /Noc Muzeów

V 2018 r.

Galeria 56

PCEiK – Anita Tomala-Najmrodzka

43.

Autorska Wystawa Malarstwa Natalii Galik – studentki II roku Architektury Wnętrz ASP Wrocław

V 2018 r.

Galeria 56

PCEiK – Anita Tomala-Najmrodzka

PCEiK - Małgorzata Kozłowska

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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