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IV POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 

2018/2019 

SZKOŁA 4.0 - NOWOCZESNA EDUKACJA 

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

leśnicy 

Termin - 6 września 2018 r. 

 godz. 13.30 – 16.00 - część oficjalna konferencji  - sala gimnastyczna II LO  

 godz. 16.15 – 18.00 – seminaria dla nauczycieli – sale dydaktyczne PCEiK oraz II LO. 

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

Temat Godziny Osoba 

 

 

 

Uroczyste otwarcie konferencji  
 

 

 

13.30-13.45 

Wojciech Kociński – Starosta 

Oleśnicki                                               

Roman Kowalczyk – Dolnośląski 

Kurator Oświaty  

 

Przedstawienie oferty edukacyjnej 

PCEiK   na rok szkolny 2018/2019 

 

Przekazanie dyrektorom placówek 

oświatowych materiałów 

promujących działalność Centrum, 

m.in. Informator 2018/2019, 

Kalendarz Działań Edukacyjnych 

 

13.45 – 14.00 
 

Grażyna Dłubakowska – dyrektor 

PCEiK 

 

Uroczyste wręczenie świadectw 

absolwentom studiów 

podyplomowych WSNP                           

w Warszawie 

14.00 – 14.30 dr Monika Brenner-Zawierucha – 

Rektor WSNP w Warszawie                

Rafał Kosmulski - Dyrektor Instytutu 

Studiów Podyplomowych WSNP                     

w Warszawie  

 

Przerwa kawowa 

 

 

14.30 – 14.45 

 

Zaproszeni goście, uczestnicy 

konferencji 
 

 

Szkoła 4.0 – nowoczesna edukacja 

 

14.45 – 15.00 
 

Roman Lorens 

 

Panel dyskusyjny:                                 
 

1. STEAM - Nauczanie przez 

15.00 – 16.00 

 

15 min. 

 

 

Scooty Go - Marcin Paks 



 
 

doświadczanie! 

 

2. Nowoczesne pomoce 

dydaktyczne na zajęciach                 

z programowania i przyrody. 

Jimu Robot i Laboratoria 

Einstein. 

 

3. Pomoce multimedialne dla 

najmłodszych -Matematyka 

bez reszty… 

 

 

4. Smartfloor – Niezwyczajna 

podłoga interaktywna. 

 

5. Projekt Aktywni – przykład 

dobrych praktyk. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

 

MultimediawSzkole.pl 

 

 

 

 

 

Ewa Witkowska - przedstawiciel 

EDUEXPERT 

 

 

 

Mentor Polska 

 

 

MAC 

 

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, OFICYNA MM. 

 

 

Seminaria dla nauczycieli * 

 

 

 

 

 

 

16.15 – 18.00 

Maria Susidko - konsultant                          

ds. zarządzania placówką oświatową. 
 

K02 Temat: Zgodnie z literą prawa – 

prawo i aktualia oświatowe.  

Robot Dash – nauka programowania 

w edukacji - MAC 

 

II LO – sala gimnastyczna                             

Małgorzata Kinstler – konsultant                

ds. awansu zawodowego nauczycieli. 
 

K03 Temat: Awans zawodowy nauczycieli                   

od 1 września 2018 r.  

 

II LO – sala nr 48 

Joanna Szczegodzińska - konsultant                

ds. edukacji polonistycznej. 

 

K04 Temat: Zmiany na lekcjach języka 

polskiego. Czy dobre? 

 

PCEiK – sala nr 23 

Małgorzata Kozłowska - konsultant               
ds. edukacji regionalnej  i patriotycznej. 

 



 
 

K05 Temat: Wykorzystanie źródeł 

ikonograficznych w edukacji historycznej. 
 

PCEiK – sala nr 31 

dr Lidia Sikora  - konsultant ds. pracy                 

z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  i szkolnictwa specjalnego. 

 

K06 Temat: Potrzeby rozwojowe                            

i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego. 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu 

funkcjonowania ucznia jako efekt pracy 

zespołu nauczycieli. 

 

II LO – sala nr 45 

Anna Kocik - doradca metodyczny                    

ds. przedmiotów zawodowych. 
 

K07 Temat: Jak kształtować u uczniów 

wiarę                 w sukces? 

 

II LO– sala nr 41 

Urszula Ewertowska - konsultant                  

ds. wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

K08 Temat: Coach, mentor, trener…a 

może tutor? Wyzwania współczesnej edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Matematycznie podróżnicy – Matematyka bez 

reszty (E. Witkowska – Eduexpert) 

 

PCEiK – sala nr 28  

Ryszarda Wiśniewska-Paluch - 
doradca metodyczny ds. doradztwa 

zawodowego, konsultant  ds. psychoedukacji, 

profilaktyki  i wspierania uzdolnień. 

 

K09 Temat konsultacji: Diagnostyka                    

w pracy doradcy zawodowego. 

 

II LO – sala nr 47             



 
 

Marta Richter-Lesicka - konsultant ds. 

edukacji języka angielskiego. 
 

K10 Temat: Jak przygotować ucznia do 

konkursu językowego? (M. Richter-Lesicka) . 

Dwa oblicza edukacji pozaklasowej: 

nauczanie na dworze jako wzmocnienie 

klasowo-lekcyjnego przekazu treści 

programowych (Ł. Lasocki – Fundacja 

Learnoutdoors) 

Nowe darmowe e-materiały do nauki języka 

obcego zawodowego (A. Dziedzic – 

Eduexpert) 
 

PCEiK – aula                   

Joanna Palińska - konsultant                      

ds. edukacji matematyki. 

 

K11 Temat: Matematyka w podstawówce i 

nie tylko – ciekawe pomysły na lekcje. 

Metody aktywizujące na lekcjach matematyki. 

 

II LO – sala nr 46                        

Stanisław Lota  - konsultant                         

ds. edukacji informatycznej. 

 

K12 Temat: Programowanie dla 

najmłodszych (S. Lota). 

Scottie Go!  - kurs programowania zamknięty 

w pudełku  (M. Paks) 

 

PCEiK – sala nr 27                      

dr Józef Krawczyk - konsultant                    

ds. edukacji przyrodniczej. 

 

K13 Temat: Rozwijanie kreatywności                

na lekcjach biologii  i przyrody (J. Krawczyk). 

Cyfrowe laboratoria szkolne 

(MultimediawSzkole.pl) 

 

II LO – sala nr 49 

Jadwiga Maszorek - koordynator sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy. 

 

K14 Temat: Ibuki w bibliotece – jak z nich 

korzystać? 

 

PCEiK – sala nr 37 

 

 

* Nauczycieli zainteresowanych udziałem w seminariach prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 
04.09.2018 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza 



 
 

(załączonego do zaproszenia) i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK 
(sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia (71 314 01 
72). W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie 
formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zapisów. 

 

Odpłatność za udział w seminariach: 
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały 

z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz 
z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy –  bezpłatnie 

● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda, która 
nie podpisała z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2018 rok, nauczyciele z placówek niepublicznych – 100 zł 

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 


