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Przedmowa
Szanowni Państwo,
Zapraszam do zapoznania się z Informatorem Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy. Prezentowana w nim oferta szkoleniowa, realizowana

w roku szkolnym

2018/2019, stanowi odpowiedź na potrzeby środowiska oświatowego powiatu oleśnickiego,
kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Została

stworzona

na

podstawie

badań

potrzeb

szkoleniowych

kadry

pedagogicznej

oraz bieżących zmian w prawie oświatowym.
Oferta

edukacyjna Centrum ma formę otwartą i

będzie modyfikowana w zależności

od zapotrzebowania. Obejmuje kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, konsultacje m.in.
z zakresu obowiązującej podstawy programowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, diagnozowania, ewaluacji, edukacji zawodowej, awansu zawodowego, form
sprzyjających rozwojowi osobistemu nauczyciela i ułatwiających zarządzanie placówką.
Dodatkowo proponujemy udział w całorocznych programach: Uczeń niepełnosprawny
w szkole ogólnodostępnej – szanse i zagrożenia, Niepodległość – duma i obowiązek
(adresowany do młodzieży szkolnej m.in. cykl wykładów: 1. U źródeł odrodzonych polskich
granic – polityków i geografów starania o zarysowanie przestrzennej wizji oczekiwanej niepodległości, 2. Sprawa polska w trakcie Wielkiej Wojny i Kongresu Pokojowego - dylematy i wybory czołowych polskich polityków i praktyków, 3. Polska nareszcie niepodległa - wizje i następstwa w gestach, słowach i czynach elit niepodległościowych na niwie życia codziennego), Programowanie dla najmłodszych, Oleśnicka Noc z Biologią, Kultura wizualna w szkole historia Polski w sztuce XIX i XX w. Dodatkowo prezentujemy Program Wspomagania
Rozwoju Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych Powiatu Oleśnickiego.
Na naszej stronie internetowej – www.pceik.pl – czekają na Państwa aktualizowane na bieżąco
propozycje szkoleń oraz informacje o trybie składania zgłoszeń i zasadach odpłatności za formy
doskonalenia zawodowego. Stosowne druki i pełną ofertę szkoleń znaleźć można w zakładce
Informator. Zachęcamy do spotkań z naszymi doradcami metodycznymi i konsultantami, którzy w ramach bezpłatnych konsultacji indywidualnych oraz sieci współpracy i samokształcenia
nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych oferują Państwu pomoc i wsparcie
w zakresie dydaktyki, wychowania i innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówek.
Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania i sugestie, służymy swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zapraszamy
Grażyna Dłubakowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

5|Strona

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2018/2019

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Telefon: 71 795 30 80
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.

Konsultanci i doradcy metodyczni PCEiK
Lp.

Imię i nazwisko
konsultanta

Stanowisko

Obszar

Adres e-mail

doradca
metodyczny

Szkolnictwo
zawodowe

akocik@pceik.pl

Anna Kocik
dr Lidia Sikora

doradca
metodyczny

Praca z uczniami
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych.

Doradca
metodyczny

Doradztwo zawodowe.

konsultant

Psychoedukacja
i profilaktyka.
Wspieranie
uzdolnień.
Zarządzanie
placówką
oświatową

1.
2.

3.
Ryszarda
Wiśniewska - Paluch

4.

konsultant
Maria Susidko

5.

konsultant

konsultant

Edukacja
polonistyczna

jszczegodzinska@pceik.pl

konsultant

Edukacja
języka angielskiego

mrichter@pceik.pl

Marta Richter-Lesicka
8.

konsultant

Edukacja
wczesnoszkolna

konsultant

Awans zawodowy
Wychowanie przedszkolne

Urszula Ewertowska
9.
Małgorzata Kinstler
10.

konsultant
Joanna Palińska

11.

Stanisław Lota

Edukacja
matematyczna

uewertowska@pceik.pl

mkinstler@pceik.pl

jpalinska@pceik.pl

konsultant

Edukacja
przyrodnicza

jkrawczyk@pceik.pl

konsultant

Edukacja
informatyczna

slota@pceik.pl

dr Józef Krawczyk
12.

msusidko@pceik.pl
mkozlowska@pceik.pl

Joanna Szczegodzińska
7.

rpaluch@pceik.pl

Edukacja regionalna
i patriotyczna

Małgorzata Kozłowska
6.

lsikora@pceik.pl
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PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

1. Program: Szkoła dla rodziców i wychowawców
Wychowanie dokonuje się w codziennych sytuacjach życiowych. Dzieci mają możliwość doświadczania miłości, akceptacji, szacunku lub odrzucenia i poniżania. Od postawy i zachowania
rodzica zależy, jakie doświadczenia staną się udziałem dziecka. Zajęcia trwają 3 godz. zegarowe/4 dydaktyczne. Jest to 10 spotkań , które odbywają się co tydzień.
Adresat: rodzice i wychowawców oraz profesjonaliści, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
Cel programu:
zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmiana postaw wychowawczych
rodziców/ wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży. Dodatkowo wypracowanie prawidłowych
relacji rodzicielskich, które zawierają dwa aspekty:
1. Miłość, akceptację, szacunek dla dziecka okazywane przez :


szacunek dla jego potrzeb i uczuć,



akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka,



dostrzeganie jego starań i mocnych stron,



obdarzanie zaufaniem,



poświęcanie dziecku czas i uwagę.

2. Granice, normy, wymagania stawiane dziecku, których rodzice uczą przez:


pokazywanie dziecku praw rządzących światem,



pozwalanie dziecku na ponoszenie konsekwencji własnych zachowań,



określanie oczekiwań,



egzekwowanie wymagań.

Założenia:
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny
i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. System rodzinny charakteryzuje się
między innymi ważną cechą – cyrkularnością, która oznacza, że relacje międzyludzkie nigdy
nie są jednostronne, a zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ. W konsekwencji rodzina jest strukturą niesprowadzalną do sumy poszczególnych części, tj. członków
rodziny, lecz stanowi dynamiczny system kształtowany przez wzajemne interakcje (de Barbaro, 1999). Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające z tego
skutki oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw ojca i matki w stosunku do
dziecka (Rembowski, 1972). Program kładzie nacisk na poznanie dynamiki relacji międzyludzkich i świadomości intencji, kształtowanie umiejętności komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka, kształtowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku
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do siebie, poszanowania innych oraz stawianie jasnych wymagań i granic – rodzicielstwa dojrzałego, odpowiedzialnego i satysfakcjonującego wszystkich członków rodziny.
Po realizacji cyklu spotkań nauczyciele :












L.p.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Uświadamiają sobie, że potrzebują pracy nad sobą oraz jak wiele powinni zmienić
w sobie.
Zdecydowanie mniej krzyczą na dzieci.
Potrafią skuteczniej radzić sobie z emocjami, szczególnie ze złością i gniewem.
Czytelniej komunikują swoje potrzeby i oczekiwania.
Precyzyjnie określają wymagania i granice.
Zauważają w dzieciach więcej mocnych stron i chętniej to komunikują.
Rozumieją przyczyny niektórych niepokojących zachowań u dzieci.
Poznają zasady dobrego słuchania i skutecznej komunikacji.
Uświadamiają sobie znaczenie indywidualnych kontaktów z dziećmi (przeznaczam
więcej czasu na rozmowy).
Rozumieją, że dziecko jest osobą, którą można zaprosić do współpracy, szanując jego uczucia i potrzeby.
Znają sposób na rozwijanie samodzielności w dzieciach i towarzyszenie im w rozwijaniu swoich możliwości.
Temat spotkania
Poznanie się, kontakt, integracja. Jak widzę swoje
dziecko? Do czego wychowujemy dzieci?
Granice. „Bajka” o państwie. Jakie są twoje granice?
Granice w relacjach rodzinnych.
Uczucia cz. I. Zbiorowa lista uczuć. Odgrywanie i odgadywanie uczuć. Silne uczucie zamknięte w kręgu.
Uczucia cz. II. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?
Redagowanie właściwego komunikatu – asertywność
w praktyce. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć.
Zachęcanie dziecka do współpracy. Co najczęściej
robią rodzice, gdy chcą, aby dzieci zachowywały się
tak, jak się od nich wymaga?
Kary. Funkcje wychowawcze kary. Zamiast karaniaomówienie metod.
Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Sposoby rozstrzygania konfliktów w praktyce.
Zachęcanie do samodzielności.
„Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od grania
ról.

Pomocna pochwała i zachęta. Dlaczego dorośli „skąpią” dzieciom pochwał? Pułapki i szanse dobrej pochwały.
Program rekomendowany przez PARPA oraz CMPP i ORE.

Uwagi

Uczucia jako nasz wróg.
Uczucia i emocje w roli panów.
Słuchanie ze zrozumieniemaktywne słuchanie, akceptacja tego, co mówi dziecko

6 kroków Metody Bez Porażek

Pomocne Metody , aby uwolnić dziecko od grania określonych ról.
Zakończenie programu, rozdanie ce
tyfikatów
ukończenia Szkoły dla rodziców.
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2. Program: Program rozwoju szkoły/przedszkola w ramach
kompleksowego systemu wspomagania.
Cel programu:
wspomaganie szkoły

w

jej

rozwoju

przez

podejmowanie

działań

w

wybranych

przez szkołę obszarach.
Elementy programu:
1. Zdiagnozowanie obszaru problemowego/rozwojowego dla szkoły
2. Opracowanie programu rozwiązania zdiagnozowanego problemu
3. Opracowanie planu harmonogramu pracy i współpracy realizatorów programu ze szkołą,
4. Zrealizowanie programu poprzez dostosowanie odpowiednich form doskonalenia
5. Ewaluacja zrealizowanego programu
6. Efektywna współpraca podmiotów środowiska edukacyjnego na rzecz wsparcia szkół
w tym placówek PCEiK w Oleśnicy: Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
Biblioteki Pedagogicznej, Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.
Założenia programu:
1. Czas trwania programu obejmuje jeden rok szkolny lub jeden semestr, z możliwością
przedłużenia w sytuacji, gdy szkoła uzna to za zasadne i korzystne dla jej rozwoju.
2. Istotą programu jest stosowanie takich form doskonalenia oraz wsparcia, które
uwzględniają wynik przeprowadzonej diagnozy i sprzyjają realizacji założonych celów
przez szkołę.
3. Realizatorami programu są pracownicy merytoryczni PCEiK w Oleśnicy tj. doradcy metodyczni/konsultanci PODN we współpracy ze specjalistami Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczycielami bibliotekarzami Biblioteki Pedagogicznej oraz
eksperci zewnętrzni ( trenerzy, edukatorzy, szkoleniowcy).
4. Formami wsparcia są: szkolenia rady pedagogicznej, warsztaty, konsultacje grupowe,
odbywające się w szkole i z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Oleśnickie eDoradztwo.
5. Konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie PCEiK lub w wyznaczonej placówce.
6. Przyjęte do realizacji zadania umożliwią wszystkim nauczycielom wprowadzenie istotnych zmian w wybranym obszarze oraz dokonanie oceny tych działań pod kątem wspierania uczniów w rozwoju i osiąganiu wymiernych sukcesów edukacyjnych.
7. Możliwe jest wsparcie szkół i placówek oświatowych w każdym obszarze wynikającym
z rzeczywistych potrzeb szkoły.
8. Programy podlegają ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów
i osiągniętych rezultatów oraz kończą się wyznaczeniem kierunku dalszych działań.
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Zasady przystąpienia do programu:
1. Zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki zapotrzebowania na realizację Programu Rozwoju
Szkoły/Przedszkola przesłane do PCEiK w Oleśnicy.
2. Uzgodnienie zakresu i sposobów wsparcia szkoły/placówki.
3. Podpisanie umowy na realizację w/w programu.
Koszt udziału szkoły /przedszkola/ placówki w programie jest ustalany indywidualnie.
Obszary wspomagania rekomendowane przez PCEiK
W roku szkolnym 2018/ 2019 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury proponuje realizację kompleksowego wspomagania w obrębie ustanowionych 8 kompetencji kluczowych:
1. kompetencje w zakresie czytania i pisania,
2. kompetencje językowe,
3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii,
4. kompetencje cyfrowe,
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,
6. kompetencje obywatelskie,
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Umiejętności wszystkich kompetencji kluczowych:
 myślenie krytyczne,
 rozwiązywanie problemów,
 praca zespołowa,
 umiejętność porozumiewania się i negocjowania,
 umiejętności analityczne,
 kreatywność
 umiejętności międzykulturowe
Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne;


każda z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie, mogą być
stosowane w wielu różnych kontekstach i rozmaitych powiązaniach,



ich zakresy się pokrywają i są ze sobą powiązane,



aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.
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3. Program: Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej –
szanse i zagrożenia.
Kierunek polityki oświatowej: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Adresaci programu: Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Kierownik merytoryczny programu: dr Lidia Skora
Czas realizacji: wrzesień 2018 – maj 2019
Cele główne:
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego.
2. Wskazanie możliwości wykorzystywania informacji zawartych w wielospecjalistycznych
ocenach poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce.
3. Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół ogólnodostępnych
oraz szkół specjalnych.
Planowane działania:
1. IV Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2018/2019 – seminarium: „Potrzeby edukacyjne ucznia niepełnosprawnego. Wielospecjalistyczna ocena poziomu
funkcjonowania ucznia jako efekt pracy zespołu nauczycieli.”
2. Zajęcia otwarte w Zespole Szkół Specjalnych w Oleśnicy – październik 2018 r.
3. Seminarium nt. diagnozy funkcjonalnej ucznia niepełnosprawnego z wykorzystaniem
elementów Międzynarodowej Klasyfikacji Niepełnosprawności ICF (eksperci zewnętrzni)
- PCEiK.
4. Zajęcia otwarte w wybranej szkole ogólnodostępnej na terenie powiatu oleśnickiego –
marzec 2019 r.
5. Ankieta dla nauczycieli nt. rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i dostosowania wymagań w zakresie realizacji podstawy programowej – marzec 2019 r.
6. Kwiecień – opracowanie raportu z wyników badań ankietowych.
7. Publikacja elektroniczna podsumowująca program doskonalenia nauczycieli–maj 2019 r.

4. Program: „Programowanie dla najmłodszych – Projekt edukacyjny
dla nauczycieli Powiatu Oleśnickiego”.
Kierunek polityki oświatowej: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Czas realizacji: wrzesień 2018 – maj 2019
Cele główne:
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli w zakresie programowania.
2. Nauka programowania oraz obsługi aplikacji programistycznych zgodnych z podstawą
programową nauczania informatyki w szkole podstawowej.
3. Zwiększenie kompetencji informatycznych i programistycznych nauczycieli.
Planowane działania:
1. IV Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2018/2019 – seminarium: „Programowanie dla najmłodszych – Projekt edukacyjny dla nauczycieli Powiatu Oleśnickiego” – 6 wrzesień 2018
2. Powołanie sieci współpracy nauczycieli informatyki. – 28 września 2018.
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3. Organizacja kursu doskonalącego „Python dla nauczycieli. Naucz się programować
w języku przyszłości!” w ramach sieci współpracy.
4. Uruchomienie specjalnej strony internetowej informującej o projekcie. – wrzesień 2018
5. Zajęcia otwarte w wybranej szkole podstawowej z programowania w grze komputerowej Minecraft – we współpracy z uczniami klas TI ZSP w Oleśnicy - październik/listopad
6. Organizacja konkursu „Potyczki nastoletnich informatyków dla uczniów klas 4-6 SP”. –
grudzień 2018
7. Zajęcia otwarte w wybranej szkole podstawowej z pracy z platformą Raspberry Pi – we
współpracy z uczniami klas TI ZSP w Oleśnicy – luty/ marzec 2019
8. Ankieta dla nauczycieli nt. rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów dotyczących
programowania – marzec 2019
9. Opracowanie raportu z wyników badań ankietowych – kwiecień 2019
10. Publikacja elektroniczna podsumowująca program doskonalenia nauczycieli–maj 2019 r.

5. Program: „Niepodległość – duma i obowiązek”.
Kierunek polityki oświatowej: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie
do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Program obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w roku szkolnym
2018/2019.
Program „Niepodległość …” jest skierowany głównie do młodzieży szkolnej, ale także w dużej
mierze do środowiska lokalnego. Przewiduje on działania edukacyjne, mające na celu poszerzenie i uporządkowanie wiedzy młodych Polaków na temat zdarzeń i procesów historycznych,
które doprowadziły przed 100 laty do przywrócenia Polsce niezależnego bytu państwowego.
Jednocześnie, zgodnie z założeniami programowymi PCEiK, uczniom zostanie zaproponowany
udział w działaniach wyzwalających ich kreatywność, dający możliwość wyrażenia swojego patriotyzmu w sposób twórczy i indywidualny.
Program, w celu jego realizacji, zakłada nawiązanie współpracy Powiatowego Centrum z placówkami oświatowymi, ośrodkami akademickimi, lokalnymi stowarzyszeniami. Podsumowaniem programu będzie przedstawienie jego przebiegu i wyników podczas Gali PCEiK w czerwcu
2019 r.
Założenia i przebieg programu:
Cele :
1. zainteresowanie odbiorców i poszerzenie ich wiedzy na temat wydarzeń historycznych
związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
2. umocnienie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za rozwój własnej ojczyzny;
3. wychowanie młodzieży w duchu wartości patriotycznych;
4. budowanie więzi społecznych w środowisku lokalnym;
5. rozwijanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczniów;
6. koncentrowanie uwagi i aktywności młodych ludzi na działaniach społecznie użytecznych
oraz dających osobistą satysfakcję.
Planowane działania:
Lp.

Działanie

Adresaci

Termin

1.

Zorganizowanie wystawy „Drogi do
Niepodległej”

mieszkańcy powiatu
oleśnickiego

lipiec 2018

12 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2018/2019

2.

Cykl wykładów pt. „Ojcowie naszej niepodległości” organizowany we współpracy z wydziałem Nauk Historycznych i
Pedagogicznych UWr.

3.

Powiatowy konkurs plastyczny „Orle
pióro”

4.

XVI Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

5.

6.

Koncert Czwartkowy pod patronatem
Starosty Oleśnickiego. Utwory patriotyczne w wykonaniu laureatów Festiwalu Pieśni Patriotycznej oraz wychowanków koła wokalnego PCEiK
Spotkanie ze świadkami historii - Sybiracy

7.

Konferencja - „ W stulecie powołania
pierwszego Sejmu II RP”

8.

Konkursy przedmiotowe z historii i wosu tematycznie związane z odzyskaniem
niepodległości

uczniowie i nauczyciele
szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego
uczniowie szkół podstawowych i średnich z
powiatu oleśnickiego
przedszkola, szkoły
podstawowe i średnie z
powiatu oleśnickiego
mieszkańcy powiatu
oleśnickiego
młodzież ze szkół powiatu oleśnickiego
nauczyciele historii
oraz mieszkańcy powiatu oleśnickiego
uczniowie szkół podstawowych i średnich

wrzesień– listopad
2018
październik – listopad
2018
3 – 4 października
2018

18 października 2018
listopad 2018

styczeń 2019
luty – kwiecień 2019

III Ewaluacja:
Przebieg jak również efekty programu „ Niepodległość …” będą przedstawione społeczności
lokalnej podczas dorocznej Gali PCEiK w czerwcu 2019 r.
Podsumowanie działań zostanie dokonane także w półrocznych i końcoworocznych sprawozdaniach Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury.

6. Program: „Kultura wizualna w szkole. Historia Polski w sztuce XIX
i XX w.”.
Kierunek polityki oświatowej: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do
wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Adresaci programu: Nauczyciele historii, nauczyciele innych przedmiotów humanistycznych
oraz zainteresowani wskazaną tematyką.
Kierownik merytoryczny programu: Małgorzata Kozłowska
Cel główny: Doskonalenie umiejętności posługiwania się przekazem ikonicznym w procesie
dydaktycznym – wzbogacenie metodycznego warsztatu pracy nauczyciela.
Uczestnik programu:
Rozszerzy umiejętności w zakresie analizy i interpretacji dzieła sztuki w kontekście historycznym i formalnym
Zdobędzie informacje na temat wyboru źródeł ikonograficznych wzbogacających obowiązujący
materiał programowy
Pozna sposoby i metody wdrażania uczniów do samodzielnej pracy z dziełem ikonograficznym
Wymieni doświadczenia zawodowe z innymi nauczycielami.
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Planowane działania:
1. Seminarium wprowadzające w tematykę projektu: Wykorzystanie źródeł ikonograficznych
w edukacji .
2. Ankieta diagnozująca potrzeby i oczekiwania nauczycieli w zakresie proponowanej tematyki.
3. Przeprowadzenie cyklu warsztatów pod hasłem : „Kultura wizualna w szkole. Historia Polski
w sztuce XIX i XX w.”
1) Sztuka w Królestwie Polskim – 27.09.18
2) Malarstwo na emigracji – 25.10.18
3) Jan Matejko – artysta profetyczny – 21.11.18
4) Stanisław Wyspiański i inni. Młoda Polska w akcji.- 16.01.19
5) Obrazy batalistyczne Piotra Michałowskiego. – 14.03. 19
6) Sztuka wyzwolona z okowów niewoli. Wystawa w Paryżu 1925 – 11.04.19
4. Propozycja przeprowadzenia zajęć otwartych w wybranej szkole.
5. Spotkanie z ekspertem zewnętrznym.
6. Przygotowanie i przedstawienie raportu podsumowującego efekty projektu.

7. Program: Projekt edukacyjny: „Oleśnicka Noc z Biologią”
Kierunek polityki oświatowej: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Organizatorzy: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.
Czas realizacji: październik - marzec – kwiecień 2019
Cele główne:
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów.
2. Chęć poznania i zrozumienia przez uczniów otaczającego świata.
3. Rozwijanie pasji badawczej i ciekawości poznawczej.
4. Zachęcenie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań w kierunku nauk biologicznych.
5. Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół powiatu oleśnickiego.
Planowane działania:
1. IV Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2018/2019 – seminarium: „Cyfrowe laboratoria szkolne a biologiczni poszukiwacze.”
2. Spotkanie z nauczycielami biologii, dyrektorami szkół – współorganizatorami warsztatów – październik 2018 r.
3. Noc z Biologią – realizacja warsztatów przez pracowników naukowych, doktorantów
i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresatami są
uczniowie szkół podstawowych powiatu oleśnickiego.
4. Noc z Biologią – realizacja warsztatów przez pracowników naukowych, doktorantów
i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresatami są
uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego.
5. Ewaluacja projektu (ankieta diagnostyczna) – kwiecień 2019 r.
6. Opracowanie raportu z wyników badań ankietowych – maj 2019 r.
7. Publikacja elektroniczna podsumowująca projekt edukacyjny – czerwiec 2019 r.

14 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2018/2019

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.

Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni 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 2018 r. do maja 2019 r.
W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest uruchomienie następujących Sieci
Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa sieci

Temat przewodni

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Dyrektorów i
Wicedyrektorów
Szkół i Placówek
Oświatowych

Zarządzanie, kierowanie, nadzorowanie…komunikowanie.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Języków Obcych

E-Nauczyciel. Kompetencje informatyczne nauczycieli
języków obcych.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Języka Polskiego

Droga do skutecznego nauczania. Konstruowanie narzędzi
badania umiejętności uczniów.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Edukacji Regionalnej
i Patriotycznej

Historia atrakcyjnie
przekazana. Wzbogacanie warsztatu
nauczyciela.

Sieć Współpracy
i Samodoskonalenia ds. Uczniów
ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi

Diagnoza funkcjonalna uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Wychowawców

Kompetencje nauczycieli wychowawców

Propozycje tematyczne spotkań
1. Podstawy zarządzania
strategicznego.
2. Zarządzanie kadrami.
3. Zarządzanie kształceniem.
4. Marketing w zarządzaniu placówką
oświatową.
5. Wewnątrzszkolny
system prawny.
1. Narzędzia online na
lekcjach języka obcego.
2. Google Classroom.
Jak stworzyć wirtualną klasę?
3. Blog jako narzędzie
edukacyjne w nauczaniu języków obcych.
1. Wskazanie obszarów
badań.
2. Konstruowanie narzędzi (sprawdzianów,
testów itp.)
3. Dyskusja o rzetelnym
ocenianiu, wskazanie
kryteriów.
4. Redagowanie informacji zwrotnej.
1. Gra o Niepodległą.
2. Zabytkoznawczy
zwiad.
3. Opowiadacze historii.
1. Efekty nauczania a
potrzeby rozwojowe
i edukacyjne uczniów.
2. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
(ICF)
3. Diagnoza funkcjonalna ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
1. Praca w warunkach
zmiany – jak minimalizować wpływ negatywnych skutków nowego? Stres w pracy
nauczyciela – jak so-

Adresat

Koordynator
sieci

dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół
oraz placówek oświatowych

nauczyciele
języków
obcych
(głównie
j. angielskieg
o i niemieckiego)

nauczyciele
języka polskiego

Maria Susidko

Marta
Richter-Lesicka

Joanna
Szczegodzińska

nauczyciele
historii,
WOS, geografii, przyrody
nauczyciele
posiadający
kwalifikacje
z zakresu
terapii pedagogicznej lub
oligofrenopedagogiki

Małgorzata
Kozłowska

dr Lidia Sikora

wychowawcy
Ryszarda
WiśniewskaPaluch
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Szkolnych
Doradców
Zawodowych

Kompetencje szkolnego doradcy zawodowego

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Matematyki

Ciekawe pomysły na
lekcje matematyki.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

Odpowiedzialny nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli
Przedmiotów
Zawodowych

Ekonomia w pigułce.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Bibliotekarzy

Bibliotekarz 2.0 Skuteczne sposoby zachęcania ucznia do
czytania

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli wykorzystujących
narzędzia TIK

Python dla nauczycieli. Naucz się programować w języku
przyszłości!

bie z nim radzić?
2. Efektywne zarządzanie sobą, czyli 7 nawyków skutecznego
działania wg St.
Coveya.
3. Depresja - u dzieci
i młodzieży- jak
przeciwdziałać? Sposoby wspierania
uczniów i rodziców
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w nowej rzeczywistości
szkolnej.
2. Coaching w poradnictwie kariery
3. Akademia Webinaru –
multimedialny warsztat szkolnego doradcy
zawodowego.
1. Matematyka w ośmioletniej szkole podstawowej
2. Sposoby na doskonalenie sprawności rachunkowej.
3. Pomysły na Dzień
Matematyki
4. Gry i zabawy matematyczne.
1. Wiedza to odpowiedzialność. Świadome
działania w pracy
z dzieckiem.
2. Sukces a szczęście.
Radość odkrywania.
(ekspert zewnętrzny)
3. Podążaj za mistrzem… Sztuka
świadomego kopiowania.
1. Podatek Vat-zmiany
w przepisach prawnych
2. Działalność produkcyjna w regionie –
wizyta studyjna
3. Inwestycja w przyszłość
1. Książka a film – konkurenci czy sprzymierzeńcy.
2. Nauczanie zakładkowe – metoda odwróconej lekcji.
3. Akademia trenera –
jak wykorzystać
kompetencje medialne uczniów.
Uczestnik szkolenia zapozna się z możliwościami programowania w
języku Python, pozna
zasady i elementy pro-

Szkolni doradcy zawodowi

nauczyciele
matematyki,

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

nauczyciele
bibliotekarze

-

Joanna Palińska

Urszula
Ewertowska

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych, głównie ekonomicznych

zainteresowani nauczyciele

Ryszarda
Wiśniewska
Paluch

Anna Kocik

Jadwiga
Maszorek

Stanisław Lota
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gramowania, podstawy
algorytmów. Nauczy się
programować!

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 2018 r.
lub do wyczerpania miejsc.

18 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2018/2019

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 do-
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świadczeń zawodowych a także udostępniania nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia
własnych działań edukacyjnych.
Platforma OCe-D stanowi także ogromną bazę materiałów dydaktycznych, o których ilość
a przede wszystkim, jakość dbają doradca metodyczny i konsultanci. Co więcej każdy
z nauczycieli może dzielić się z innymi opracowanymi przez siebie materiałami edukacyjnymi
(umieszczając je na forum), otrzymywać porady i wsparcie bez wychodzenia z domu.
Dostęp i korzystanie z systemu
Informację na temat procedury korzystania z platformy dostępne są na naszej stronie
www.pceik.pl. Prezentacja multimedialna krok po kroku pomoże Państwu zalogować się
w Oleśnickim Centrum e-Doradztwa.
Zapraszamy

również

do

udziału

w

kursach

komputerowych

z

zakresu

korzystania

i administrowania platformą Moodle. Kursy prowadzone są na różnych poziomach 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

Celem działań doradcy metodycznego ds. doradztwa zawodowego jest:


przygotowanie szkolnych doradców zawodowych do udzielania uczniom skutecznego
wsparcia w czasie, gdy decydują one o wyborze szkoły i zawodu,



świadczenie nauczycielom pomocy w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu
w ramach lekcji przedmiotowych.

Do zadań doradcy metodycznego ds. doradztwa zawodowego należy w szczególności:


gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,



wskazywanie nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym,
ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień
i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, programów edukacyjnych
Unii Europejskiej,



udzielanie indywidualnych konsultacji szkolnym doradcom zawodowym, wychowawcom,
rodzicom uczniów,



koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,



wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
z uczniami,



współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,



współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.
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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 (sekretariat@pceik.pl) lub telefonicznie (71 314 01 72).
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
W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału na 4 dni robocze
przed szkoleniem (wymagana forma pisemna np. e-mail lub telefoniczna) PCEiK obciąży zgłaszającego kwotą uczestnictwa w szkoleniu.
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).

Formularze zgłoszeniowe na wybrane formy
doskonalenia - dostępne na stronie:
www.pceik.pl

zakładka: oferta szkoleniowa
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Formy odpłatności
Uczestnik szkolenia otrzyma rachunek, jeżeli:
Osobiście dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty na konto
PCEiK.
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).
Warunki uzyskania zaświadczeń:
1. zaświadczenia wydawane są uczestnikom po spełnieniu wymagań i kryteriów podanych
do wiadomości przez kierownika formy szkolenia;
2. 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);
3. dla form doskonalenia trwających do 12 godzin dydaktycznych wymagana
jest 100% obecność na zajęciach.
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2. Oferta szkoleniowa PCEiK a kierunki polityki oświatowej państwa

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2018/2019:
 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa
zawodowego.
 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Poniżej zamieszczamy wykaz form doskonalenia obejmujących zagadnienia nawiązujące do realizowanej w roku szkolnym 2018/2019 polityki oświatowej państwa:

L.p.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświa-

Symbole szkoleń

towej państwa
1.

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowa-

K17, propozycje tematyczne

nie do wartości i kształtowanie patriotycznych po-

realizowane w SWISN ds.

staw uczniów

edukacji patriotycznej i regionalnej

2.

Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia

K18, W02, W16, W26, W38,

ogólnego.

W40,

W44,

W46,

W55,

W58,

W61,

W64,

W65,

W73,

W74,

W75,

W84,

Kształcenie

rozwijające

samodzielność,

kreatywność i innowacyjność uczniów

W89, W96, W97
3.

4.

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy

K16, W12, W47, W54, W62,

z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

W78, W82, W92

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczy-

K01, K12, W03, W18, W25,

cieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z za-

W37,

sobów dostępnych w sieci.

W79, W83, W91

W49,

W51,

W57,
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3. Ogólny wykaz form doskonalenia
Temat szkolenia

Nr strony

KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE

K01
K02

Konferencja otwarcia:
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Powiecie Oleśnickim
Seminarium:
Zgodnie z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe.

szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły
w zaproszeniu

K03

Seminarium:
Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.

szczegóły
w zaproszeniu

K04

Seminarium:
Zmiany na lekcjach języka polskiego. Czy dobre?

szczegóły
w zaproszeniu

K05

Seminarium:
Wykorzystanie źródeł ikonograficznych w edukacji historycznej.
Seminarium:
Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jako efekt pracy zespołu nauczycieli.
Seminarium:
Jak kształtować u uczniów wiarę w sukces?

szczegóły
w zaproszeniu

Seminarium:
Coach, mentor, trener…a może tutor? Wyzwania współczesnej edukacji wczesnoszkolnej.
Seminarium:
Diagnostyka w pracy doradcy zawodowego.
Seminarium:
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)
Seminarium:
Matematyka w podstawówce i nie tylko – ciekawe pomysły
na lekcje. Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.
Seminarium:
Programowanie dla najmłodszych.
Seminarium:
Rozwijanie kreatywności na lekcjach biologii i przyrody
Seminarium:
Ibuki w bibliotece – jak z nich korzystać?

szczegóły
w zaproszeniu

XXII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych „Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe
wyzwania
Konferencja „Warsztat pracy szkolnych doradców zawodowych”
Powiatowa Konferencja Nauczycieli Historii i WOS „ W 100
rocznicę powołania Sejmu Ustawodawczego II RP 1919 –
1922
Powiatowa Konferencja Nauczycieli Języków Obcych -

szczegóły
w zaproszeniu

K06
K07
K08
K09
K10

K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18

szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły
w zaproszeniu

szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły
w zaproszeniu

szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły
w zaproszeniu

szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły
w zaproszeniu
szczegóły

25 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2018/2019
“Kompetencje kluczowe nauczycieli języków obcych
w obliczu reformy edukacji.”

w zaproszeniu

KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY

W01
W02

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
jako efekt pracy zespołowej nauczycieli
Egzamin ósmoklasisty w praktyce

40
40

W03

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

40

W04

Ocena pracy nauczyciela w myśl nowych przepisów prawa oświatowego

41

W05

Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności
ruchowej
Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Kompendium wiedzy i umiejętności, które gwarantują satysfakcję z wykonywanego zawodu

41

W06
W07

Awans zawodowy nauczyciela. Stażysta, opiekun stażu

42
42

W08

Orgiami baje - metoda systemu „Edukacja przez ruch”
D. Dziamskiej

43

W09

Rozwijanie kompetencji czytania na języku obcym. Projekt czytelniczy „Read On”

43

W10

Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

43

W11

Poznaj nas - zajęcia otwarte w ZPS w Oleśnicy

szczegóły
w zaproszeniu

W12

Jak zaplanować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?

44

W13

Nauczanie na dworze (zielona szkoła) jako wzmocnienie
klasowo – lekcyjnego przekazu treści programowych

44

W14

Umiejętności miękkie w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z uczniem w przypadku (cyber)przemocy?

45

W15
W16

Awans – nauczyciel dyplomowany
Metoda aktywnego słuchania muzyki według BATII
STRAUSS – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi

45
45

W17

Nauczanie i ocenianie kształtujące w warunkach polskich

46

W18

Nowe technologie a zdrowie psychiczne uczniów

46

W19
W20
W21
W22
W23

Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej
Strategia projektu w nauczaniu biologii i przyrody
Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych (II
moduł)
Gry i zabawy wspierające proces rewalidacji
Jak bezpiecznie przeprowadzić społeczność szkolną przez
zmiany?

47
47
47
48
48
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W24

„Metoda SITA w praktyce” - zajęcia otwarte w SP w Międzyborzu.

szczegóły
w zaproszeniu

W25

Balti – programowanie dla najmłodszych

49

W26

Sposób na lekturę

49

W27

Eksperyment w nauczaniu chemii na poziomie szkoły
podstawowej

49

W28

Escape room – pokój zagadek na matematyce

50

W29

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

50

W30

Uczeń z autyzmem/zespołem Aspergera w systemie
szkolnym – funkcjonowanie, organizacja pracy

50

W31

Kształtowanie słuchu fonematycznego a nauka czytania

51

W32

Jak pracować z uczniem obcojęzycznym?

51

W33
W34

Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody
aktywnego nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego
Poznaj nas - zajęcia otwarte w ZPS w Oleśnicy

52
szczegóły
w zaproszeniu

W35

Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów
w praktyce

52

W36

Jak zorganizować i przeprowadzić otwartą lekcję języka
obcego?

52

W37

Logomocja! Programowanie dla najmłodszych

53

W38

Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii i przyrody

53

W39

Elementy kinezjologii edukacyjnej – edukacja poprzez
ruch

54

W40

Tworzenie gier w dydaktyce języków obcych

54

W41
W42

Ocenianie jest OK! O skuteczności oceniania kształtującego na języku polskim
Awans – nauczyciel mianowany

54
55

W43

Motywacja jest najważniejsza – jak pomagać uczniom
chcieć

55

W44

Eksperyment w nauczaniu chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

55

W45

Doskonalenie umiejętności pisania na lekcji języka obcego

56

W46

Łamigłówki logiczne i matematyczne. Dlaczego są takie
ważne?

56

W47

Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne

57

W48

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF-CY) w praktyce

57

W49

Nowe technologie w nauczaniu

57

W50

Atrakcyjne lekcje wychowawcze

58
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W51

Scratch! Programowanie dla najmłodszych

58

W52

Nauczyciel w procesie decyzyjnym vs odpowiedzialność

58

W53

Gry i zabawy przeciwko agresji

59

W54

Grupowe doradztwo zawodowo-edukacyjne

59

W55

Metoda portfolio w szkole średniej a realizacja podstawy
programowej

59

W56

Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

60

W57
W58

Scratch Junior ! Programowanie dla najmłodszych
Programy własne i innowacje metodyczne w nauczaniu
języków obcych

60
60

W59

Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania

61

W60

Grupowe poradnictwo kariery w szkole

61

W61

Potencjał i rozwój. Teoria inteligencji wielorakich

61

W62

Konstytucja biznesu a działalność gospodarcza w praktyce

62

W63
W64
W65

Zmodernizowany SIO.
NNN-Nowoczesna Narzędziownia Nauczyciela Polonisty –
czyli lapbook, escape, skype room, padlet, webquesty,
fiszki autokorekcyjne Freineta
Kodowanie na matematyce

W66

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

W67

Plastyka a integracja - zajęcia otwarte w SP 6 w Oleśnicy

W68

Przywództwo edukacyjne w szkole

62
63
63
63
szczegóły
w zaproszeniu

64

W69

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania
ucznia w praktyce (Blended learning)

64

W70

Jak skutecznie uczyć słówek? Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych

64

W71

Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo

65

W72

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, cyberprzemoc

65

W73

Nowa podstawa programowa w nauczaniu języka obcego
na poziomie ponadpodstawowym

66

W74

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela - I

66

W75

Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Matematyka z papieru – wyszywanki, origami i bryły

66

W76
W77

Poznaj nas - zajęcia otwarte w ZPS w Oleśnicy
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - elementy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawno-

szczegóły
w zaproszeniu

67
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W78
W79
W80
W81
W82
W83
W84
W85
W86

ści i Zdrowia (ICF)
Absolwent na rynku pracy – kluczowe umiejętności rozwijane przez szkołę
Scottie Go! Programowanie dla najmłodszych
Doskonalenie umiejętności mówienia na lekcji języka
obcego
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela - II „ Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka”
Podstawa programowa kształcenia w zawodach oraz programy nauczania w pięcioletnim Technikum
Swift Playground ! Programowanie dla najmłodszych
Czego potrzebuje mózg do pracy – stymulujące środowisko nauki i rozwoju
Co włożymy do wielkanocnego koszyczka?
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności
człowieka – zajęcia otwarte

67
67
68
68
68
69
69
69
szczegóły
w zaproszeniu

W87

Matematyka i myślenie wizualne

70

W88

Nauczyciel wobec depresji uczniów

70

W89
W90
W91

Nowa podstawa programowa w nauczaniu polskiego na
poziomie ponadpodstawowym
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela -III „
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka”
Nowoczesna narzędziownia nauczyciela

70
71
71

W92

Budowanie samooceny dzieci i młodzieży w aspekcie
przyszłej pracy zawodowej

71

W93

Gry i zabawy aktywizujące. Gry i zabawy wyciszające
oraz uspokajające

72

W94

Alternatywne formy pracy z tekstem

72

W95
W96
W97

Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej – J. Chorzępa
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela - IV „Przygotowanie dziecka do nauki czytania”
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela - V „ Przygotowanie dziecka do nauki pisania ”

72
73
73

W98

Matematyka z tablicą interaktywną – stwórz quiz i grę

74

W99

Jak przygotować lekcję w terenie?

74

W100

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela - VI „ Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę”

74

W101

GIMP – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli

74

W102

Jak z błędów uczynić korzyść?

75
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W103
W104

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela - VII „Rola
integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka do
szkoły”
Po nitce do kłębka … – lekcja otwarta rozwijająca zainteresowania czytelnicze

75
75

SPOTKANIA PRZY MAŁEJ CZARNEJ O … NAUCZYCIELACH I DLA NAUCZYCIELI
W105

Przy małej czarnej o… awansie zawodowym nauczycieli
od 1 września 2018 r.

szczegóły
w zaproszeniu

W106

Przy małej czarnej o…metodzie SITA w nauczaniu języków obcych

szczegóły
w zaproszeniu

W107

Przy małej czarnej o…nauce pisania i tańcu

szczegóły
w zaproszeniu

W108

Przy małej czarnej o…poprawnej polszczyźnie i turystyce

szczegóły
w zaproszeniu

W109

Przy małej czarnej o… pięknej matematyce z papieru

szczegóły
w zaproszeniu
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4. Wykaz form doskonalenia w podziale na obszary tematyczne
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
K02
W04
W23
W68

Zgodnie z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe
Ocena pracy nauczyciela w myśl nowych przepisów prawa
Jak bezpiecznie przeprowadzić społeczność szkolną przez zmiany?
Przywództwo edukacyjne w szkole

AWANS ZAWODOWY
K03
W07
W15
W42

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.
Awans zawodowy nauczyciela. Stażysta, opiekun stażu
Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
K08
W05
W06
W08
W16
W29
W31
W39
W56
W59
W61
W66
W74
W81
W85
W86
W90

Coach, mentor, trener…a może tutor? Wyzwania współczesnej edukacji wczesnoszkolnej
Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności ruchowej
Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kompendium wiedzy i umiejętności, które gwarantują satysfakcję z wykonywanego zawodu
Orgiami baje- metoda systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
Metoda aktywnego słuchania muzyki według BATII STRAUSS – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi
Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego
Kształtowanie słuchu fonematycznego a nauka czytania
Elementy kinezjologii edukacyjnej – edukacja poprzez ruch
Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania
Potencjał i rozwój. Teoria inteligencji wielorakich
Kieruję się logiką czy emocjami, działam czy się namyślam… Odkryj 4 style w komunikacji –
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela-1
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela2.„Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka”
Co włożymy do wielkanocnego koszyka?
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka (zajęcia otwarte dla dzieci i nauczycieli)
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela-3. „ Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka”
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W93
W95
W96

Gry i zabawy aktywizujące. Gry i zabawy wyciszające oraz uspokajające
Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej – J. Chorzępa
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela
-4. „ Przygotowanie dziecka do nauki czytania”
W97 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela
-5. „ Przygotowanie dziecka do nauki pisania”
W100 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela
-6. Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę
W103 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a projektowanie pracy nauczyciela
-7 Rola integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka do szkoły
W104 Po nitce do kłębka … – lekcja otwarta rozwijająca zainteresowania czytelnicze

EDUKACJA HUMANISTYCZNA
K04
K05
K14
K17
W26
W41
W64
W89
W84

Zmiany na lekcjach języka polskiego. Czy dobre?
Wykorzystanie źródeł ikonograficznych w edukacji historycznej
Ibuki w bibliotece – jak z ich korzystać?
Powiatowa Konferencja Nauczycieli Historii i WOS „W 100 rocznicę powołania Sejmu Ustawodawczego II RP 1919 – 1922”
Sposób na lekturę
Ocenianie jest OK! O skuteczności oceniania kształtującego na języku polskim
NNN-Nowoczesna Narzędziownia Nauczyciela Polonisty – czyli lapbook, escape, skype room,
padlet, webquesty, fiszki autokorekcyjne Freineta
Nowa podstawa programowa w nauczaniu polskiego na poziomie ponadpodstawowym
Alternatywne formy pracy z tekstem
DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH

K10
K18
W02
W09
W13
W21
W24
W32
W36
W40
W45
W58
W70

Jak przygotować ucznia do konkursu językowego? Dwa oblicza edukacji pozaklasowej: nauczanie na
dworze jako wzmocnienie klasowo-lekcyjnego przekazu treści programowych
I Powiatowa Konferencja Nauczycieli Języków Obcych „ Kompetencje kluczowe nauczycieli języków
obcych w obliczu reformy edukacji”
Egzamin ósmoklasisty w praktyce
Rozwijanie kompetencji czytania na języku obcym. Projekt czytelniczy „Read On”
Nauczanie na dworze (zielona szkoła) jako wzmocnienie klasowo – lekcyjnego przekazu treści programowych
Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych
Zajęcia otwarte SP w Międzyborzu „Metoda SITA w praktyce”
Jak pracować z uczniem obcojęzycznym?
Jak zorganizować i przeprowadzić otwartą lekcję języka obcego?
Tworzenie gier w dydaktyce języków obcych
Doskonalenie umiejętności pisania na lekcji języka obcego
Programy własne i innowacje metodyczne w nauczaniu języków obcych
Jak skutecznie uczyć słówek? Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych
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W73
W80

Nowa podstawa programowa w nauczaniu języka obcego na poziomie ponadpodstawowym
Doskonalenie umiejętności mówienia na lekcji języka obcego

EDUKACJA INFORMATYCZNA
K12
W03
W25
W37
W49
W51
W57
W79
W83
W91
W101

Programowanie dla najmłodszych
Programowanie bez komputera. Gry i zabawy dla dzieci klas 1-3
Balti – programowanie dla najmłodszych
Logomocja! Programowanie dla najmłodszych
Nowe technologie w nauczaniu
Scratch! Programowanie dla najmłodszych
Scratch Junior! Programowanie dla najmłodszych
Scottie Go! Programowanie dla najmłodszych
Swift Playground ! Programowanie dla najmłodszych
Nowoczesna narzędziownia nauczyciela
GIMP – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli

EDUKACJA MATEMATYCZNA
K11
W10
W13
W28
W46
W55
W65
W75
W87
W98

Matematyka w podstawówce i nie tylko – ciekawe pomysły na lekcje. Metody aktywizujące na
lekcjach matematyki
Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Nauczanie na dworze (zielona szkoła) jako wzmocnienie klasowo – lekcyjnego przekazu treści
programowych
Escape room – pokój zagadek na matematyce
Łamigłówki logiczne i matematyczne. Dlaczego są takie ważne?
Metoda portfolio w szkole średniej a realizacja podstawy programowej
Kodowanie na matematyce
Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Matematyka z papieru – wyszywanki, origami i bryły
Matematyka i myślenie wizualne
Matematyka z tablicą interaktywną - stwórz quiz i grę
EDUKACJA PRZYRODNICZA

K13
K15
W13
W20
W27
W38
W44
W99

Rozwijanie kreatywności na lekcjach biologii i przyrody
XII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych „Wokół jakości edukacji przyrodniczej –nowe wyzwania
Nauczanie na dworze (zielona szkoła) jako wzmocnienie klasowo – lekcyjnego przekazu treści programowych
Strategia projektu w nauczaniu biologii i przyrody
Eksperyment w nauczaniu chemii na poziomie szkoły podstawowej
Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii i przyrody
Eksperyment w nauczaniu chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Jak przygotować lekcję w terenie?
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EDUKACJA ZAWODOWA
K07
K09
K16
W12
W47
W54
W60
W62
W78
W82
W92

Jak kształtować u uczniów wiarę w sukces?
Diagnostyka w pracy doradcy zawodowego
Konferencja: Warsztat pracy szkolnych doradców zawodowych
Jak zaplanować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?
Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne
Grupowe doradztwo zawodowo-edukacyjne
Grupowe poradnictwo kariery w szkole
Konstytucja biznesu a działalność gospodarcza w praktyce
Absolwent na rynku pracy – kluczowe umiejętności rozwijane przez szkołę
Podstawa programowa kształcenia w zawodach oraz programy nauczania w pięcioletnim Technikum
Budowanie samooceny dzieci i młodzieży w aspekcie przyszłej pracy zawodowej

METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM
W29
W33
W43
W84

Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego
Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli - metody aktywnego nauczania – dla II i III etapu
edukacyjnego
Motywacja jest najważniejsza – jak pomagać uczniom chcieć
Czego potrzebuje mózg do pracy – stymulujące środowisko nauki i rozwoju

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
K06

Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia niepełnosprawnego. Wielospecjalistyczna ocena poziomu
funkcjonowania ucznia jako efekt pracy zespołowej nauczycieli
W01 Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET) jako efekt pracy zespołowej nauczycieli
W30 Uczeń z autyzmem/zespołem aspergera w systemie szkolnym – funkcjonowanie, organizacja pracy
W11, W34, W76 Zajęcia otwarte w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy „Poznaj nas”
W22 Gry i zabawy wspierające proces rewalidacji
W48 Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICFCY) w praktyce
W67 Zajęcia otwarte SP 6 w Oleśnicy „Plastyka a integracja”
W69 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia w praktyce.
W71 Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
W77 Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – elementy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
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WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

W14

Umiejętności miękkie w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z uczniem w przypadku (cyber)przemocy?
W17 Nauczanie i ocenianie kształtujące w warunkach polskich
W18 Nowe technologie a zdrowie psychiczne uczniów
W19 Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej
W50 Atrakcyjne lekcje wychowawcze
W52 Nauczyciel w procesie decyzyjnym vs odpowiedzialność
W53 Gry i zabawy przeciwko agresji
W72 Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, cyberprzemoc
W88 Nauczyciel wobec depresji uczniów
W102 Jak z błędów uczynić korzyść?

INNE
W35
W63

Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w praktyce
Zmodernizowany SIO
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5. Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego na rok szkolny
2018/2019 *

Szczegóły dotyczące proponowanych szkoleń zostały ujęte
w zaproszeniach PCEiK (sprawdź na stronie):
www.pceik.pl
zakładka: oferta szkoleniowa

IV POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2018/2019
SZKOŁA 4.0 - NOWOCZESNA EDUKACJA
Miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
Termin - 6 września 2018 r.
 godz. 13.30 – 16.00 - część oficjalna konferencji - sala gimnastyczna II LO
 godz. 16.15 – 18.00 - warsztaty dla nauczycieli - sale dydaktyczne PCEiK oraz II LO.
Adres: Oleśnica 56-400, ul. Wojska Polskiego 56
Temat

Uroczyste otwarcie konferencji

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
Uroczyste wręczenie świadectw
absolwentom studiów podyplomowych WSNP w Warszawie

Godziny

13.30-13.45

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

13.45 – 14.00 Grażyna Dłubakowska – dyrektor
PCEiK

14.00 – 14.15 dr Monika Brenner-Zawierucha –
Rektor WSNP w Warszawie
Rafał Kosmulski - Dyrektor Instytutu
Studiów Podyplomowych WSNP
w Warszawie

Przerwa kawowa

14.15 – 14.30 Zaproszeni goście, uczestnicy konferencji

Szkoła 4.0 – nowoczesna edukacja

14.30 – 14.45 Roman Lorens
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Panel dyskusyjny:

14.45 – 16.00

1. Microsoft dla EDUKACJI

15 min.

Konsultant Microsoft dla Edukacji
Przedstawiciel portalu

1. STEAM - Nauczanie przez
doświadczanie!

15 min.

Scooty Go - Marcin Paks

2. Nowoczesne pomoce dydak- 15 min.
tyczne na zajęciach
z programowania i przyrody.
Jimu Robot i Laboratoria Einstein.

MultimediawSzkole.pl

3. Matematyka bez reszty…

15 min.

Przedstawiciel EDUEXPERT

4. Podłoga interaktywna.

15 min.

Mentor Polska

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.
Maria Susidko - konsultant
Warsztaty dla nauczycieli

16.15 – 18.00 ds. zarządzania placówką oświatową.
Temat: Zgodnie z literą prawa – prawo
i aktualia oświatowe.
STEAM – nauczanie przez doświadczani (M.
Paks)
II LO – sala gimnastyczna

Małgorzata Kinstler – konsultant
ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Temat: Awans zawodowy nauczycieli
od 1 września 2018 r.

PCEiK – sala nr 28
Joanna Szczegodzińska - konsultant
ds. edukacji polonistycznej.

Temat: Zmiany na lekcjach języka polskiego.
Czy dobre?

PCEiK – sala nr 23
Małgorzata Kozłowska - konsultant
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ds. edukacji regionalnej i patriotycznej.

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.

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.

Temat: Jak kształtować u uczniów wiarę
w sukces?

II LO– sala nr 48
Urszula Ewertowska - konsultant
ds. wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej.

Temat: Coach, mentor, trener…a może tutor? Wyzwania współczesnej edukacji wczesnoszkolnej.
Matematycznie podróżnicy – Matematyka bez
reszty (E. Witkowska – Eduexpert)

II LO – sala nr 49
Ryszarda Wiśniewska-Paluch - doradca
metodyczny ds. doradztwa zawodowego,
konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki
i wspierania uzdolnień.

Temat konsultacji: Diagnostyka
w pracy doradcy zawodowego.

II LO – sala nr 47
Marta Richter-Lesicka - konsultant ds.
edukacji języka angielskiego.

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 –
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Fundacja Learnoutdoors)
Nowe darmowe e-materiały do nauki języka
obcego zawodowego (A. Dziedzic – Eduexpert)

PCEiK – aula
Joanna Palińska - konsultant
ds. edukacji matematyki.

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.

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.

Temat: Rozwijanie kreatywności na lekcjach
biologii i przyrody (J. Krawczyk). Cyfrowe
laboratoria szkolne (MultimediawSzkole.pl)

II LO – sala nr 44
Jadwiga Maszorek - koordynator sieci
współpracy i samokształcenia nauczycieli
bibliotekarzy.

Temat: Ibuki w bibliotece – jak z nich korzystać?

PCEiK – czytelnia w Bibliotece Pedagogicznej
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wrzesień 2018
Kod szkolenia

W01

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (IPET) JAKO EFEKT PRACY ZESPOŁOWEJ NAUCZYCIELI
Adresaci szkolenia

Forma szkolenia
Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania
Umiejętności

Kod szkolenia

Nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Uwaga: podczas kursu każdy uczestnik opracuje IPET, który będzie mógł wykorzystać w praktyce zawodowej. W opracowywanych treściach nie będą
wykorzystywane dane osobowe uczniów.
Kurs Blended learning
12.09.2018 r. – cz. 1
godz. 16.00
26.09.2018 r. – cz. 2
godz. 16.00
12 godzin
(dwa spotkania po 3 godziny w PCEiK w Oleśnicy;
6 godzin pracy własnej (w domu) na Platformie Cyfrowej PCEiK)
Uczestnik potrafi opracować indywidualny programu edukacyjnoterapeutycznego dla ucznia/uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego w formie elektronicznej.

W02
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W PRAKTYCE

Adresaci szkolenia

Nauczyciele języków obcych – szkoły podstawowe

Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

17.09.2018 r.

Zagadnienia

Skuteczne przygotowanie ucznia do egzaminu z języka obcego po klasie VIII
szkoły podstawowej.

Kod szkolenia

W03

godz.16. 00

4 godziny dydaktyczne

PROGRAMOWANIE BEZ KOMPUTERA. GRY I ZABAWY DLA DZIECI KLAS 1-3
Adresaci szkolenia

Nauczyciele

Forma szkolenia

Warsztaty praktyczne

Data/daty i godziny
realizacji

18.09.2018 r.
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Czas trwania

4 godziny dydaktyczne

Zagadnienia

Uczestnik szkolenia dowie się jak uczyć dzieci programowania i informatyki
bez użycia komputera poprzez gry i zabawy

Kod szkolenia

W04

OCENA PRACY NAUCZYCIELA W MYŚL NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO
Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.
Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

18.09.2018 r.

Umiejętności

1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane
z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli.
2.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób przygotować się do zmian po
wprowadzeniu przepisów prawa.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zaplanować zadania dotyczące stworzenia regulaminu określającego wskaźniki pracy nauczycieli.

Kod szkolenia

W05

4 godziny dydaktyczne

RYTMIKA JAKO METODA ROZWIJANIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

Nauczyciele rytmiki i zajęć muzyczno – terapeutycznych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy
Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

19.10.2018 r. I cz.
20.10.2018 r. II cz.
10 godzin dydaktycznych (2 x 5 godz. dydaktycznych)

Zagadnienia

Zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Uświadomienie roli zajęć rytmiczno-muzycznych
w ogólnym rozwoju dziecka
• Nabycie umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych do ćwiczeń rytmiczno-ruchowych
• Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych
z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i tańców
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Kod szkolenia

W06

WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KOMPENDIUM WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE GWARANTUJĄ SATYSFAKCJĘ Z WYKONYWANEGO ZAWODU
Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Forma szkolenia

Kurs doskonalący z elementami psychologii rozwoju osobistego

Data/daty i godziny
realizacji

21.09.2018 r.
22.09.2018 r.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych

Umiejętności

Uczestnik:
 potrafi prawidłowo przeprowadzić wstępną diagnozę ucznia klasy 1
 wykorzystuje różnorodne narzędzia do przeprowadzenia wstępnej
diagnozy ucznia
 potrafi dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program
nauczania
 zna teorię inteligencji wielorakich.
 potrafi prawidłowo określić typ inteligencji dziecka.
 identyfikuje trudności w uczeniu się, deficyty uwagi oraz specjalne
potrzeby edukacyjne swoich uczniów.
 wykorzystuje narzędzia do określenia profilu inteligencji.
 potrafi przygotować ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze
i obcowania z literaturą.
 ma potrzebę rozwijać u uczniów wyobraźnię, wrażliwość i inwencję
twórczą.
 zna różne sposoby oceniania ucznia.
 podnosi swoje kwalifikacje w celu podniesienia jakości kształcenia.
 umacnia poczucie własnej wartości

Kod szkolenia

W07

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

godz. 16.00
godz. 9.00

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – OD 1 IX 2018 R.
- ROLA I ZADANIA OPIEKUNA STAŻU
- NAUCZYCIEL STAŻYSTA.
Nauczyciele –stażyści
Nauczyciele –pełniący rolę opiekuna stażu
Warsztaty praktyczne

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

25.09.2018 r. godz. 16.00-19.00

Zagadnienia

Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji
stażu w procesie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Pomoc nauczycielom pełniącym rolę opiekuna stażu.

4 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W08

ORGIAMI BAJE - METODA SYSTEMU „EDUKACJA PRZEZ RUCH” D. DZIAMSKIEJ
Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

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

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

29.09.2018 r. godz. 9.00-13.30

Zagadnienia

Uczestnik szkolenia:
poznaje wybrane zabawy systemu, współpracuje w zespole, odczuwa radość
z uczestnictwa w zabawie, poznaje technikę składania papieru oraz możliwość wykorzystania sztuki orgiami w edukacji.

6 godzin dydaktycznych

październik 2018
Kod szkolenia

W09

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTANIA NA JĘZYKU OBCYM. PROJEKT CZYTELNICZY „READ ON”
Adresaci szkolenia

Nauczyciele języków obcych

Forma szkolenia

warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

01.10.2018 r.

Cel główny

Rozwijanie kompetencji czytania w procesie uczenia języka obcego

Kod szkolenia

W10

4 godziny dydaktyczne

PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI
Adresaci szkolenia

Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych

Forma szkolenia

warsztat

Data/daty i godziny
realizacji

03.10.2018 r.
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Czas trwania

3 godziny dydaktyczne

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 zapozna się z ogólnymi zasadami przebiegu egzaminu ósmoklasisty,
jego formułą i typami zadań,
 przeanalizuje zapisy z podstawy programowej w zakresie matematyki,
 otrzyma przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania,
 dowie się, jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Kod szkolenia

W12

JAK ZAPLANOWAĆ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO?
Adresaci szkolenia
Szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy
Forma szkolenia

warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

04.10.2018 r.

Cel główny

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia systemu doradztwa
zawodowego w szkołach i placówkach

Kod szkolenia

W13

3 godziny dydaktyczne

NAUCZANIE NA DWORZE (ZIELONA SZKOŁA) JAKO WZMOCNIENIE KLASOWO – LEKCYJNEGO PRZEKAZU TREŚCI PROGRAMOWYCH
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języka angielskiego, nauczyciele przedmiotów ścisłych
i przyrodniczych
Forma szkolenia
Cz. 1 Wykłady z ćwiczeniami
Cz. 2 Warsztaty praktyczne z nauczycielami w terenie.
Data/daty i godziny 04.10.2018 r.
godz. 16.00
realizacji
20.10.2018 r.
godz. 10.00 warsztat wyjazdowy - baza obozowa Fundacji
Learn Outdoors
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Umiejętności

Uczestnik:
- potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w terenie
- dowie się, w jaki sposób realizować edukację pozaklasową, jakich
przedmiotów można uczyć poza klasą,
- w jaki sposób połączyć podstawę programową z edukacją pozaklasową
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Kod szkolenia

W14

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE W PRACY NAUCZYCIELA – JAK ROZMAWIAĆ Z UCZNIEM W PRZYPADKU
(CYBER)PRZEMOCY?
Adresaci szkolenia

Nauczyciele

Forma szkolenia

Warsztaty praktyczne

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

15.10.2018 r.

Umiejętności

Uczestnicy dowiedzą się, co wchodzi w zakres umiejętności
miękkich; będą potrafili przeprowadzić rozmowę wychowawczą z uczniem
w oparciu o nabyte umiejętności;

Kod szkolenia

W15

3 godziny dydaktyczne

NAUCZYCIEL MIANOWANY W PROCESIE AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO
Adresaci szkolenia
Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji

09.10.2018 r. godz. 16.00 -19.00
16.10.2018 r. godz. 16.00 -19.00
23.10.2018 r. godz. 16.00 -19.00
12 godzin dydaktycznych (3 x 4 godziny dydaktyczne)

Czas trwania
Umiejętności

Uczestnik będzie wiedział:
 jak konstruować plan rozwoju zawodowego?
 jak napisać sprawozdanie za okres stażu?
 jak dokonać opisu i analizy przypadku?
 jak dokumentować własną aktywność zawodową?

Kod szkolenia

W16

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS – INTERPRETACJA MUZYKI
RUCHEM I ŚRODKAMI POZAMUZYCZNYMI
Adresaci szkolenia
Nauczyciele zajęć muzyczno – terapeutycznych edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, pedagodzy
Forma szkolenia
Kurs doskonalący
Data/daty i godziny
realizacji

10.10.2018 r.
11.10.2018 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych
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Cel główny

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
(w zakresie wiedzy)
 zna i rozumie podstawowe zasady aktywnego słuchania muzyki
 posiada wiedzę z zakresu podstawowych cech utworu muzycznego
(rytm, melodia, harmonia)
 zna podstawowe zasady integracji różnych dziedzin sztuki
(w zakresie umiejętności)
 potrafi projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody
Batii Strauss
 posiada umiejętność projektowania zajęć uwzględniających korelację
różnych dziedzin sztuki (muzyki, plastyki, gry na instrumentach)
 posiada umiejętność integrowania różnych form aktywności: słuchania, grania, tańca z elementami pantomimy, dramy
 i różnych form plastycznych
(w zakresie kompetencji społecznych)
 potrafi rozbudzać ciekawość muzyczną ucznia
 potrafi rozbudzić aktywność twórczą własną i ucznia
 potrafi dbać o dobre samopoczucie w grupie na zajęciach

Kod szkolenia

W17
NAUCZANIE I OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W WARUNKACH POLSKICH

Adresaci szkolenia

doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

warsztat

Data/daty i godziny
realizacji

11.10.2018 r.

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne

Cel główny

Wzrost świadomości i umiejętności w zakresie stosowania nauczania i ocenia
kształtujące jako narzędzia motywowania uczniów i wpierania w procesie
zmian

Kod szkolenia

W18
NOWE TECHNOLOGIE A ZDROWIE PSYCHICZNE UCZNIÓW

Adresaci szkolenia

nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

17.10.2018 r.
3 godziny dydaktyczne
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Umiejętności

Uczestnicy:
 dowiedzą się, jak dbać o zdrowie psychiczne uczniów w kontekście
nowych technologii;
 będą potrafili zaimplementować wiedzę na temat nowych technologii tak, aby urozmaicić treści nauczania w oparciu o materiały i wiedzę zdobytą na szkoleniu,
 zrozumieją wirtualny świat z perspektywy ucznia i będą bardziej
wrażliwi na temat nowych technologii i związanych z nimi zagrożeń
w życiu uczniów.

Kod szkolenia

W19

UCZEŃ TRUDNY WYCHOWAWCZO W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ I KLASIE SZKOLNEJ
Adresaci szkolenia

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I i II etapu edukacyjnego

Forma szkolenia

warsztat

Data/daty i godziny
realizacji

17.10.2018 r.

Czas trwania

5 godziny dydaktyczne

Cel główny

Zapoznanie uczestników szkolenia z objawami zachowań trudnych (ADHD,
zachowań opozycyjno – buntowniczych, zachowań zaburzonych). Planowanie
pracy w klasie.

Kod szkolenia

W20

STRATEGIA PROJEKTU W NAUCZANIU BIOLOGII I PRZYRODY
Adresaci szkolenia

Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych

Forma szkolenia

warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

18.10.2018 r.

Cel główny

Uczestnik nabywa umiejętność planowania i przeprowadzania projektów
w nauczaniu biologii i przyrody

Kod szkolenia

W21

3 godziny dydaktyczne

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH (II MODUŁ)
Adresaci szkolenia

Nauczyciele języków obcych - uczestnicy I modułu
(możliwość przyłączenia się do grupy dla osób, które nie uczestniczyły
w I module)
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Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

22.10.2018 r.

Cel główny

Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela języka obcego

Kod szkolenia

W22

4 godziny dydaktyczne

GRY I ZABAWY WSPIERAJĄCE PROCES REWALIDACJI
Adresaci szkolenia

Nauczyciele pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

23.10.2018 r. godz. 15.30
30.10.2018 r. godz. 15.30
10 godzin dydaktycznych


Umiejętności



Kod szkolenia

nauczyciele podejmują działania motywujące uczniów do zaangażowania i efektywnej współpracy w trakcie zajęć rewalidacyjnych.
Działania te są ukierunkowane na rozpoznawanie predyspozycji psychofizycznych ucznia oraz dostosowanie metod i form pracy do jego
aktualnych potrzeb.
uczestnik pozna metody aktywizujące, gry i zabawy wspierające proces rewalidacyjny

W23
JAK BEZPIECZNIE PROWADZIĆ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ PRZEZ ZMIANY?

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

23.10.2018 r.

Umiejętności

Uczestnicy z jednej strony otrzymają rzetelną wiedzę dającą zrozumienie
licznych procesów jakich można doświadczyć w sytuacji zmian, a z drugiej
strony poznają liczne strategie i metody pomagające zwiększyć swoją produktywność zawodową i osobistą w obliczu nowych wyzwań jakie niesie ze
sobą nowa forma organizacji szkolnictwa.

4 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W25
BALTI! PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH

Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma szkolenia

Warsztaty praktyczne

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

25.10.2018 r.

Cel główny

Uczestnik szkolenia zapozna się z praktycznymi ćwiczeniami programowania
w środowisku Baltie - dla uczniów szkoły podstawowej.

Kod szkolenia

W26

3 godziny dydaktyczne

SPOSÓB NA LEKTURĘ
Adresaci szkolenia

Nauczyciele języka polskiego

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

26.10.2018 r.

Cel główny

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań czytelniczych
uczniów w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych.

Kod szkolenia

W27

4 godziny dydaktyczne

EKSPERYMENT W NAUCZANIU CHEMII - SZKOŁY PODSTAWOWE
Adresaci szkolenia
Nauczyciele chemii szkół podstawowych
Forma szkolenia

Warsztaty/zajęcia laboratoryjne

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

Październik 2018 r.

Cel główny

Zapoznanie z doświadczeniami , które proponowane są w podstawie programowej do nauczania chemii w szkole podstawowej – dla nauczycieli szkół
podstawowych

3 godziny dydaktyczne
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listopad 2018
Kod szkolenia

W28
ESCAPE ROOM – POKÓJ ZAGADEK NA MATEMATYCE

Adresaci szkolenia

nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

05.11. 2018 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 pozna zasady tworzenia escape room-u – pokoju zagadek
 pozna rodzaje escape room-ów
 zdobędzie umiejętności pracy z uczniami na lekcjach matematyki
z wykorzystaniem tej metody

Kod szkolenia

W29

3 godziny dydaktyczne

ATRAKCYJNA LEKCJA – NOWOCZESNY NAUCZYCIEL CZYLI - METODY AKTYWNEGO NAUCZANIA –
DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO
Adresaci szkolenia
Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I etapu edukacyjnego
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

06.11.2018 r.

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.

Kod szkolenia

W30

5 godzin dydaktycznych

UCZEŃ Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA W SYSTEMIE SZKOLNYM – FUNKCJONOWANIE, ORGANIZACJA PRACY
Adresaci szkolenia
zainteresowani nauczyciele
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Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji

07.11. 2018 r. godz. 16.15-19.15 I cz.
14.11.2018 r.
II cz.
21.11.2018 r.
III cz.
12 godzin dydaktycznych

Czas trwania
Umiejętności

Uczestnik:
 doskonali kompetencje w zakresie pracy z uczniem z autystycznego
spektrum
 poszerzy wiedzę o zagadnienia funkcjonowania ucznia z autyzmem/zespołem Aspergera, zaburzeń sensorycznych, deficytu teorii
umysłu

Kod szkolenia

W31
KSZTAŁTOWANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO A NAUKA CZYTANIA

Adresaci szkolenia

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

08.11. 2018 r.

Cel główny

Wprowadzenie różnych ćwiczeń rozwijające słuch fonematyczny u dzieci.
Wykorzystanie polisensorycznego uczenia się w procesie nauki czytania.

Kod szkolenia

W32

Adresaci szkolenia

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM OBCOJĘZYCZNYM?
Nauczyciele wszystkich przedmiotów, w tym języków obcych

Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

12.11.2018 r.

Zagadnienia

4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne





trudności dziecka obcojęzycznego; wybrane sposoby wspierania
w nauce języka polskiego jako obcego,
podstawowe zagadnienia z metodyki nauczania języka polskiego jako
obcego (sprawności), metody i formy pracy z uczniem uczącym się
języka polskiego;
program zajęć dostosowany do potrzeb ucznia, nauczanie przedmiotowe,
sprawności językowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
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Kod szkolenia

W33

ATRAKCYJNA LEKCJA – NOWOCZESNY NAUCZYCIEL CZYLI - METODY AKTYWNEGO NAUCZANIA –
DLA II I III ETAPU EDUKACYJNEGO
Adresaci szkolenia
nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

14.11.2018 r.

Cel główny

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

Kod szkolenia

W35

5 godzin dydaktycznych

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W PRAKTYCE
Adresaci szkolenia

Osoby zajmujące się problematyką archiwalną w jednostkach oświatowych

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

Listopad 2018 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
• zapozna się z przepisami dotyczącymi zasad postępowania z dokumentacją,
a także procedurami obiegu korespondencji w poszczególnych komórkach
organizacyjnych,
• zapozna się z kwestiami związanymi z dekretacją korespondencji, a także
postacią kancelaryjną pisma,
• pozna zasady archiwizacji oraz okresy przechowywania dokumentacji oraz
pozna procedury udostępniania dokumentacji i postępowania w sytuacji
braku dokumentacji niearchiwalnej.

Kod szkolenia

W36

6 godzin dydaktycznych

JAK ZORGANIZOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ OTWARTĄ LEKCJĘ JĘZYKA OBCEGO
Adresaci szkolenia

Nauczyciele języków obcych
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Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

19.11.2018 r.

Cel główny

Planowanie i prowadzenie atrakcyjnych i ciekawych zajęć językowych, zajęcia
otwarte, lekcje pokazowe.

Kod szkolenia

W37

4 godziny dydaktyczne

LOGOMOCJA! PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH
Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

20.11.2018 r.

Zagadnienia

Wprowadzenie do języka Logo
Praca z Logo Imagine
Rozwiązywanie zadań praktycznych

Kod szkolenia

W38

3 godziny dydaktyczne

OBSERWACJE I DOŚWIADCZENIA W NAUCZANIU BIOLOGII I PRZYRODY
Adresaci szkolenia

nauczyciele biologii i przyrody wszystkich typów szkół

Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

22.11.2018 r. godz. 15:30-18:30
14.03.2018 r. godz. 15:30-18:30
8 godzin dydaktycznych

Umiejętności

Uczestnik:
 Analizuje zapisy podstawy programowej w zakresie sposobów realizacji celów szczegółowych,
 Wskazuje zagadnienia z podstawy programowej, których realizacja
wymaga wykonania obserwacji i doświadczeń,
 Omawia i analizuje rolę obserwacji i doświadczeń w nauczaniu biologii i przyrody, oraz w podnoszeniu efektywności nauczania
i rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów,
 Przygotowuje listę obserwacji i doświadczeń niezbędnych do realizacji podstawy programowej,
 Planuje i konstruuje konkretne obserwacje i doświadczenia,
 Prezentuje efekty pracy własnej i pracy grupowej,
 Ocenia konstruktywnie i empatycznie wypowiedzi swoje i innych,
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Kod szkolenia

Przeprowadza wybrane obserwacje i doświadczenia, oraz przedstawia efekty (wyniki) i wnioski,
Dzieli się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie
omawianych zagadnień,
Stosuje nabyte umiejętności w pracy.

W39

ELEMENTY KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ – EDUKACJA POPRZEZ RUCH
Adresaci szkolenia
Nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, pedagodzy
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

22.11.2018 r.

Zagadnienia

5 godzin dydaktycznych




Gimnastyka umysłu aktywizuje wszystkie obszary naszego mózgu
w sposób umożliwiający efektywne opanowanie danej umiejętności
(pisania, czytania, zapamiętywania itp.); opiera się na zaangażowaniu
całego ciała w procesy uczenia się. Zaproponowane ćwiczenia pomagają w integracji obu półkul mózgowych, integracji ciała i umysłu,
a przez to zwiększają nasze możliwości poznawcze.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o kinezjologii edukacyjnej
w zakresie podstawowym i umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń Gimnastyki Mózgu.

Kod szkolenia

W40

Adresaci szkolenia

TWORZENIE GIER W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH
Nauczyciele języka angielskiego

Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

26.11.2018 r.

Zagadnienia

4 godziny dydaktyczne





Kod szkolenia

Gry językowe w dydaktyce języków obcych.
Jak samodzielnie zaprojektować gry dydaktyczne (warsztat praktyczny).
Pomysły i inspiracje na aktywne zajęcia językowe.
Materiały autentyczne a gry językowe.

W41

OCENIANIE JEST OK! O SKUTECZNOŚCI OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO NA JĘZYKU POLSKIM
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języka polskiego
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Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

26.11.2018 r.

Cel główny

Kształtowanie umiejętności wprowadzania zasad skutecznego Oceniania
Kształtującego na języku polskim

Kod szkolenia

W42

4 godziny dydaktyczne

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY W PROCESIE AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
Adresaci szkolenia
Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji

27.11.2018 r.
godz.16.00 -19.00
04.12.2018 r.
godz.16.00 -19.00
11.12.2018 r.
godz.16.00 -19.00
12 godzin dydaktycznych

Czas trwania
Umiejętności

Uczestnik będzie wiedział:
 jak dokumentować własną aktywność;
 jak współpracować z opiekunem stażu i innymi pracownikami
 jak napisać plan i sprawozdanie za okres stażu
 jak pracuje komisja egzaminacyjna

Kod szkolenia

W43

MOTYWACJA JEST NAJWAŻNIEJSZA – JAK POMAGAĆ UCZNIOM CHCIEĆ
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języka angielskiego
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

29.11.2018 r.

Cel główny

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb
uczniów oraz dopasowania adekwatnych motywatorów w kontekście rozwoju uczniów

Kod szkolenia

W44

4 godziny dydaktyczne

EKSPERYMENT W NAUCZANIU CHEMII – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Adresaci szkolenia
Nauczyciele chemii szkół podgimnazjalnych
Forma szkolenia

Warsztaty/zajęcia laboratoryjne
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Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

Listopad 2018 r.

Zagadnienia

Eksperyment chemiczny w zadaniach maturalnych

3 godziny dydaktyczne

grudzień 2018
Kod szkolenia

W45

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języków obcych
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

03.12.2018 r.

Zagadnienia

4 godziny dydaktyczne






Kod szkolenia

Wyzwania i trudności w kształceniu umiejętności pisania w języku
obcym.
Motywowanie do pisania w języku obcym.
Techniki wspierajace rozwój ucznia; gry, ćwiczenia, symulacje, materiały autentyczne.
Poprawa błędów językowych, ocena pracy ucznia.
Dobre praktyki nauczycielskie.

W46

ŁAMIGŁÓWKI LOGICZNE I MATEMATYCZNE. DLACZEGO SĄ TAKIE WAŻNE?
Adresaci szkolenia
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

05.12.2018 r.

Cel główny

Zaprezentowanie łamigłówek logicznych i matematycznych rozwijających
spostrzegawczość uczniów, umiejętność czytania ze zrozumieniem
i wnioskowania oraz kształcących wyobraźnię przestrzenną i doskonalących
sprawność rachunkową.

3 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

Adresaci szkolenia

W47
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWO – EDUKACYJNE
Indywidualne doradztwo zawodowo – edukacyjne

Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

06.12.2018 r.
07.12.2018 r.
10 godzin dydaktycznych

Cel główny

Ćwiczenie umiejętności w zakresie stosowania indywidualnego doradztwa
zawodowego

Kod szkolenia

W48

ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI FUNKCJONOWANIA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
I ZDROWIA (ICF-CY) W PRAKTYCE
Adresaci szkolenia
Pedagodzy i psycholodzy, specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki specjalnej
Forma szkolenia
Kurs doskonalący
Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

08.12.2018 r.
09.12.2018 r.
16 godzin dydaktycznych

Cel główny

Wyposażenie uczestników szkolenia:
- w praktyczne umiejętności korzystania z Klasyfikacji, w tym wyszukiwania
kategorii w odpowiednich częściach i składnikach Klasyfikacji,
- w praktyczne umiejętności kodowania informacji przy użyciu kwalifikatorów,
- w wiedzę z zakresu zastosowania Klasyfikacji ICF w praktyce.

Kod szkolenia

W49

Adresaci szkolenia

NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I etapu edukacyjnego

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

10.12.2018 r.

Umiejętności

Uczestnicy:
 zrozumieją wirtualny świat ucznia i dowiedzą się, jak wzbudzić ciekawość uczniów poprzez użycie nowych technologii,

4 godziny dydaktyczne
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poznają narzędzia, którymi posługuje się młodzież oraz przykłady
nowych technologii wykorzystywanych w szkole,
zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z nowych technologii
w edukacji młodzieży (będą potrafili wykorzystać poznane techniki
na swoich lekcjach).

Kod szkolenia

W50

Adresaci szkolenia

ATRAKCYJNE LEKCJE WYCHOWAWCZE
nauczyciele II i III etapu edukacyjnego

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

12.12.2018 r.

Cel główny

Przygotowanie nauczycieli do zaplanowania i przeprowadzenia ciekawych
lekcji wychowawczych integrujących zespół klasowy.

Kod szkolenia

W51

Adresaci szkolenia

SCRATCH! PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

13.12.2018 r.

Zagadnienia

Scratch to opracowany przez MIT (MIT Media Lab - Lifelong Kindergarten
Group) wizualny język programowania dla najmłodszych - jego cechą wyróżniającą jest brak konieczności pisania kodu komputerowego - elementami
składni tego języka nie są komendy pisane, a wizualne elementy / “klocki”
kodu, które jedynie należy ze sobą połączyć.

Kod szkolenia

W52

5 godzin dydaktycznych

3 godziny dydaktyczne

NAUCZYCIEL W PROCESIE DECYZYJNYM VS ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Adresaci szkolenia
Nauczyciele, wychowawcy
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

13.12.2018 r.

Umiejętności

Wzrost kompetencji podejmowania decyzji . Wzrost świadomości w zakresie

4 godziny dydaktyczne
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znaczenia podejmowanych decyzji dla siebie oraz osób współpracujących –
uczniów, rodziców, współpracowników

styczeń 2019
Kod szkolenia

W53

Adresaci szkolenia

GRY I ZABAWY PRZECIWKO AGRESJI
Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele I i II etapu edukacyjnego

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

08.01.2019 r.

Zagadnienia

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

Kod szkolenia

W54

Adresaci szkolenia

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWO-EDUKACYJNE
Doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

08.01.2019 r.

Zagadnienia

Kod szkolenia

5 godzin dydaktycznych

2 godziny dydaktyczne




Cykl Kolba i 4 etapy refleksji po ćwiczeniach grupowych.
3 najciekawsze ćwiczenia grupowe i do pracy własnej ucznia.
Ewaluacja warsztatów i podsumowywanie.

W55

METODA PORTFOLIO W SZKOLE ŚREDNIEJ A REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Adresaci szkolenia
nauczyciele matematyki uczący w szkołach średnich
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

09.01.2019 r.
4 godziny dydaktyczne
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Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
- zapozna się z nowym programem nauczania,
- pozna zmodyfikowany podział metod nauczania.

Kod szkolenia

W56

PEDAGOGIKA ZABAWY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ –
wybrane metody aktywizujące.
Adresaci szkolenia
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy,
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji

09.01.2019 r.
10.01.2019 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

Zagadnienia

• Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy
• Rodzaje zabaw wraz z przykładami
• Zabawy muzyczno-ruchowe
• Proste tańce integracyjne różnych narodów – tańce w kręgu
• Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę
• Zabawy nastawione na działanie, przeżywanie, doświadczanie
i twórcze poznawanie rzeczywistości
• Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności
w zabawach muzycznych
• Zabawy z chustą animacyjną

Kod szkolenia

W57

SCRATCH JUNIOR ! PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH
Adresaci szkolenia
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

11.01.2019 r.

Zagadnienia

Scratch Junior to intuicyjny język programowania adresowany do dzieci
w wieku 4-7 lat, pozwalający na tworzenie animacji i nieskomplikowanych
gier.

Kod szkolenia

W58

3 godziny dydaktyczne

PROGRAMY WŁASNE I INNOWACJE METODYCZNE W NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języków obcych
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Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

14.01.2019 r.

Cel główny

Przygotowanie nauczyciela do samodzielnego opracowania i wdrożenia innowacji i programu własnego w zakresie nauczania języka obcego.

Kod szkolenia

W59

4 godziny dydaktyczne

WSPOMAGANIE UCZNIA W TRUDNEJ SZTUCE CZYTANIA I PISANIA
Adresaci szkolenia
nauczyciele I etapu edukacyjnego
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji

16.01.2019 r.
23.01.2019 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

Cel główny

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

Kod szkolenia

W60

Adresaci szkolenia

GRUPOWE PORADNICTWO KARIERY W SZKOLE
doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji

17.01.2019 r.
18.01.2019 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

Zagadnienia

Praktyczne metody pracy z grupą uczniów i etapy procesu grupowego.
Sytuacje trudne w pracy warsztatowej doradcy zawodowego.
Skuteczne metody warsztatowe, przykłady najciekawszych ćwiczeń i scenariuszy.
Zestawy skutecznych energizerów i lodołamaczy.
Ćwiczenia grupowe i do pracy własnej ucznia.
Gry komputerowe i planszowe w pracy doradcy oraz casestudy i symulacje.

Kod szkolenia

W61
POTENCJAŁ I ROZWÓJ. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH
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Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji

21.01.2019 r.

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne

Cel główny

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do
pomocy dziecku w odkrywaniu swoich zainteresowań. Poznanie teorii inteligencji wielorakich.

Kod szkolenia

W62

KONSTYTUCJA BIZNESU A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRAKTYCE
Adresaci szkolenia
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji

22.01.2019 r.

Czas trwania

3 godziny dydaktyczne

Cel główny

Zapoznanie uczestników z zasadami dla przedsiębiorców z konstytucji biznesu

Kod szkolenia

W63

Adresaci szkolenia

Forma szkolenia

ZMODERNIZOWANY SIO
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Dyrektorów oraz pracowników szkół / placówek oświatowych, zajmujących się prowadzeniem sprawozdawczości w nowym SIO oraz do organów prowadzących i ich przedstawicieli
Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji

Styczeń 2019 r.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Cel główny

Przygotowanie uczestników do sprawnego posługiwania się aplikacją znowelizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Słuchacze poznają strukturę
wprowadzanych informacji, zasadę działania systemu oraz poznają praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych modułów w formie dostępnej na
obecny termin.
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Kod szkolenia

W64

NNN-NOWOCZESNA NARZĘDZIOWNIA NAUCZYCIELA POLONISTY – CZYLI LAPBOOK, ESCAPE,
SKYPE ROOM, PADLET , WEBQUESTY. FISZKI AUTOKOREKCYJNE FREINETA - część II
Adresaci szkolenia
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji

Styczeń 2019 r.

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne


Cel główny



zdobycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi
edukacyjnych do samodzielnego zdobywania uczniów wiedzy przez
uczniów pod kierunkiem nauczyciela,
kształcenie kompetencji kluczowej –cyfrowej i zasady stosowania
wybranej metody w zależności od celu edukacyjnego

luty 2019
Kod szkolenia

W65

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

KODOWANIE NA MATEMATYCE
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki uczący w młodszych
klasach szkoły podstawowej
Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

13.02.2019 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 dowie się, w jaki sposób rozwijać umiejętności matematyczne u
uczniów stosując kodowanie online,
 zapozna się z różnymi rodzajami gier i zabaw wykorzystujących elementy kodowania,
 będzie stosował ciekawe pomoce dydaktyczne,
 otrzyma gotowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami.

Kod szkolenia

W66

3 godziny dydaktyczne

KIERUJĘ SIĘ LOGIKĄ CZY EMOCJAMI, DZIAŁAM CZY SIĘ NAMYŚLAM.
ODKRYJ 4 STYLE W KOMUNIKACJI
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Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

18.02.2019 r.

Zagadnienia

Umiejętność rozpoznawania różnych stylów zachowań. Dostosowanie mojego stylu komunikacji do stylu komunikacji rozmówcy. Poznanie 4 stylów zachowań wg klasyfikacji DISC.

Kod szkolenia

W68

Adresaci szkolenia

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE W SZKOLE
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

19.02.2019 r.

Zagadnienia

Rozwój umiejętności przywódczych dyrektora szkoły. Wykształcenie miękkich
kompetencji, dzięki którym można zastąpić autorytet formalny nieformalnym.

Kod szkolenia

W69

4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA W PRAKTYCE
Adresaci szkolenia
nauczyciele
Forma szkolenia

Kurs Blended learning

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania
Cel główny

20.02.2019 r. godz. 16.00
06.03.2019 r. godz. 16.00
12 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 3 godziny w PCEiK w Oleśnicy; 6
godzin pracy własnej (w domu) na Platformie Cyfrowej PCEiK)
 Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych ucznia objętego kształceniem specjalnym.
 Wykorzystywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia w tworzeniu i modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Kod szkolenia

W70

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SŁÓWEK? MNEMOTECHNIKI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne)
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Forma szkolenia

warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

21.02.2019 r.

Cel główny

Wykorzystanie technik i metod ułatwiających skuteczne uczenie się słownictwa

Kod szkolenia

W71

4 godziny dydaktyczne

ELEMENTY MUZYKOTERAPII W PRACY Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI PSYCHORUCHOWO
Adresaci szkolenia
Nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, pedagodzy
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny
realizacji

27.02.2019 r.
28.02.2019 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

Umiejętności

1. Poznanie metod odreagowywania napięć psychofizycznych
i pozbywania się nadmiaru energii i agresji
2. Nauka zrytmizowania organizmu, poprawienia kondycji ruchowej
3. Doskonalenie uwrażliwienia – ujawnianie zdolności twórczych i fantazji
w kreowaniu siebie
4. Poznanie metod relaksacyjnych – zrelaksowania – autorelaksu
5. Zapoznanie z różnymi formami aktywizacji

Kod szkolenia

W72

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE – CYBERPRZEMOC
Adresaci szkolenia
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy
Forma szkolenia

warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

28.02.2019 r.

Cel główny

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania i przeciwdziałania przemocy w środowisku szkolnym

4 godziny dydaktyczne
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marzec 2019
Kod szkolenia

W73

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE PONADPODSTAWOWYM
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języków obcych szkół ponadpodstawowych
Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

04.03.2019 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 poznaje wymagania nowej podstawy programowej,
 planuje proces nauczania języka w oparciu o nową podstawę programową,
 dobiera odpowiednie podręczniki i materiały edukacyjne,
 dzieli się doświadczeniem z innymi uczestnikami warsztatu

Kod szkolenia

W74

4 godziny dydaktyczne

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO A PROJEKTOWANIE
PRACY NAUCZYCIELA I
Adresaci szkolenia
Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym
Forma szkolenia

warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

05.03.2019 r.

Zagadnienia

Pomoc w zrozumieniu co zmieni nowa podstawa programowa w codziennej
pracy nauczyciela .Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji obowiązującej podstawy programowej.

Kod szkolenia

W75

4 godziny dydaktyczne

KSZTAŁCENIE WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ.
MATEMATYKA Z PAPIERU – WYSZYWANKI, ORIGAMI I BRYŁY.
Adresaci szkolenia
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół.
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny

06.03.2019 r.
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realizacji
Czas trwania

3 godziny dydaktyczne

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 zapozna się z ciekawymi przykładami zajęć,
 nauczy się wyszywać i tworzyć własne szablony wyszywanek,
 nauczy się składania modułów origami matematycznego,
 otrzyma szablony do wydruku oraz instrukcje do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.

Kod szkolenia

W77

ROZPOZNAWANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – ELEMENTY MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI FUNKCJONOWANIA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA (ICF)
Adresaci szkolenia
nauczyciele
Forma szkolenia

Kurs Blended learning

Data/daty i godziny
realizacji

13.03.2019 r. godz. 16.00 – 18.15
20.03.2019 r.
27.03.2019 r.

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (trzy spotkania po 3 godziny)

Cel główny

Omówienie procesu diagnozy funkcjonalnej ucznia. Zapoznanie z możliwościami wykorzystywania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.

Kod szkolenia

W78

ABSOLWENT NA RYNKU PRACY – KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIJANE PRZEZ SZKOŁĘ
Adresaci szkolenia
doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

14.03.2019 r.

Cel główny

Ćwiczenia doskonalące procedurę aplikowania

Kod szkolenia

W79

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

5 godzin dydaktycznych

SCOTTIE GO! PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH
Nauczyciele
Warsztat praktyczny
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Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

15.03.2019 r.

Zagadnienia

Warsztaty poświęcone poznaniu możliwości programowania ze Scottie Go!
Scottie Go! to gra edukacyjna do nauki programowania dla najmłodszych.
Jest połączeniem kartonowych klocków oraz aplikacji skanującej rozwiązania
na smartfony i tablety.

Kod szkolenia

W80

3 godziny dydaktyczne

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języków obcych
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

18.03.2019 r.

Cel główny

Doskonalenie umiejętności mówienia w procesie nauczania języka obcego.

Kod szkolenia

W81

4 godziny dydaktyczne

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO A PROJEKTOWANIE PRACY
NAUCZYCIELA II „ WSPOMAGANIE ROZWOJU PAMIĘCI MAŁEGO DZIECKA”
Adresaci szkolenia
Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

19.03.2019 r.

Zagadnienia

Przygotowanie dziecka do nauki czytania zgodnie z nową podstawą programową .Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji obowiązującej
podstawy programowej. Koncepcja wczesnego nauczania poprzez zabawę.

Kod szkolenia

W82

4 godziny dydaktyczne

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ORAZ PROGRAMY NAUCZANIA
W 5 LETNIM TECHNIKUM
Adresaci szkolenia
nauczyciele przedmiotów zawodowych
Forma szkolenia

warsztat

Data/daty i godziny

26.03.2019 r.
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realizacji
Czas trwania

2 godziny dydaktyczne

Cel główny

Zapoznanie nauczycieli z podstawą programową kształcenia ogólnego zawodowego oraz ramowymi planami nauczania w kontekście zmian

Kod szkolenia

W83

SWIFT PLAYGROUND! PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH
Adresaci szkolenia
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Forma szkolenia

Warsztaty praktyczne

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

27.03.2019 r.

Zagadnienia

Swift Playgrounds to aplikacja przeznaczona dla iPada, przeznaczona do nauki programowania dla dzieci. Uczestnik szkolenia zapozna się w praktyce
z programem Scratch Junior.

Kod szkolenia

W84

3 godziny dydaktyczne

CZEGO POTRZEBUJE MÓZG DO PRACY – STYMULUJĄCE ŚRODOWISKO NAUKI I ROZWOJU
Adresaci szkolenia
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

28.03.2019 r.

Cel główny

Budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się i pracy mózgu a w konsekwencji rozwojowi uczniów.

Kod szkolenia

W85

4 godziny dydaktyczne

„CO WŁOŻYMY DO WIELKANOCNEGO KOSZYCZKA?”- WARSZTATY MANUALNE Z WYKORZYSTANIEM SIZALU I MATERIAŁÓW ODPADOWYCH
Adresaci szkolenia
Nauczyciele wychowanie przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, ośrodków specjalnych
Forma szkolenia
Warsztaty
Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

30.03.2019 r.

Cel główny

Propagowanie kreatywności w nurcie –Ecodesign
Umiejętność stworzenia warsztatu i pracy z materiałem z odzysku .

6 godzin dydaktycznych
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Budowa zestawu pomocy dydaktycznych.
Przekładanie swoich pomysłów na zajęcia z uczniem.
Wykreowanie postawy przyjaznej środowisku .

kwiecień 2019
Kod szkolenia

W87

Adresaci szkolenia

MATEMATYKA I MYŚLENIE WIZUALNE
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

03.04.2019 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
- zapozna się z podstawowymi zasadami sztuki wizualnej,
- nauczy się projektować własne notatki wizualne, dobierać kolory, rysować,
- uruchomi kreatywność i niestandardowe podejście do uczenia się.

Kod szkolenia

W88

Adresaci szkolenia

NAUCZYCIEL WOBEC DEPRESJI UCZNIÓW
Nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

04.04.2019 r.

Umiejętności

Uświadomienie znaczenia problemu depresji u dzieci i młodzieży.
Poszerzanie kompetencji w zakresie wspierania uczniów w poszukiwaniu
rozwiązań w sytuacjach trudnych. Poszukiwanie dobrych praktyk profilaktyki
depresji.

Kod szkolenia

W89

3 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA W NAUCZANIU POLSKIEGO
NA POZIOMIE PONADPODSTAWOWYM
Adresaci szkolenia
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
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Forma szkolenia

Warsztat metodyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

08.04.2019 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 poznaje wymagania nowej podstawy programowej,
 planuje proces nauczania języka w oparciu o nową podstawę programową,
 dobiera odpowiednie podręczniki i materiały edukacyjne,
 dzieli się doświadczeniem z innymi uczestnikami warsztatu

Kod szkolenia

W90

4 godziny dydaktyczne

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, A PROJEKTOWANIE
PRACY NAUCZYCIELA III „ KSZTAŁTOWANIE WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ MAŁEGO DZIECKA.”
Adresaci szkolenia
Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny
realizacji

09.04.2019 r.

Czas trwania

4 godziny dydaktyczne

Cel główny

Przygotowanie dziecka do szkoły zgodnie z nową podstawą programową.
Dojrzałość szkolna.

Kod szkolenia

W91

Adresaci szkolenia

NOWOCZESNA NARZĘDZIOWNIA NAUCZYCIELA
Nauczyciele

Forma szkolenia

Warsztat praktyczny

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

10.04.2019 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 zapozna się z praktycznymi narzędziami multimedialnymi wspomagającymi pracę grupową na plikach oraz umożliwiające przechowywanie danych.

Kod szkolenia

W92

4 godziny dydaktyczne

BUDOWANIE SAMOOCENY DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE PRZYSZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ
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Adresaci szkolenia

doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

11.04.2019 r.

Cel główny

Diagnoza potrzeb edukacyjnych. Umiejętność dokonania samooceny przez
uczniów.

Kod szkolenia

W93

5 godzin dydaktycznych

GRY I ZABAWY AKTYWIZUJĄCE. GRY I ZABAWY WYCISZAJĄCE ORAZ USPOKAJAJĄCE.
Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

15.04.2019 r.

Zagadnienia

Poznanie zabaw wspomagających rozwój dziecka (Diagnoza potrzeb dziecka.
Zarządzanie emocjami. Pedagogika zabawy. Rola zabaw aktywizujących. Rola
zabaw wyciszających. Koncentracja uwagi, a uważność. Lekcje ciszy Marii
Montessori. Edukacja przez ruch)

Kod szkolenia

W94

4 godziny dydaktyczne

ALTERNATYWNE FORMY PRACY Z TEKSTEM
Adresaci szkolenia

Nauczyciele bibliotekarze i zainteresowani tematem

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

16.04.2019 r.

Cel główny

Podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wprowadzenie
do pracy z czytelnikiem nowych form pracy z tekstem.

Kod szkolenia

W95

3 godziny dydaktyczne

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII „EDUKACJA PRZEZ RUCH” D. DZIAMSKIEJ
Adresaci szkolenia

Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym
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Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

27.04.2019 r.

Cel główny

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

Kod szkolenia

W96

6 godzin dydaktycznych

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, A PROJEKTOWANIE
PRACY NAUCZYCIELA IV „PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI CZYTANIA”
Adresaci szkolenia
Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

30.04.2019 r.

Umiejętności

Jak skutecznie przygotować dzieci do nauki czytania? Co robić, by dzieci polubiły czytanie? Jakie zabawy stymulują funkcje konieczne przy czytaniu?

4 godziny dydaktyczne

maj 2019
Kod szkolenia

W97

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, A PROJEKTOWANIE
PRACY NAUCZYCIELA V „PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI PISANIA”
Adresaci szkolenia
Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

07.05.2019 r.

Cel główny

Przygotowanie dziecka do szkoły zgodnie z nową podstawą programową.
Przygotowanie do nauki pisania .

4 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W98

MATEMATYKA Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ - STWÓRZ QUIZ I GRĘ
Adresaci szkolenia
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

08.05.2019 r.

Cel główny

Zaprezentowanie ciekawych pomysłów na lekcje matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Kod szkolenia

W99

Adresaci szkolenia

JAK PRZYGOTOWAĆ LEKCJĘ W TERENIE?
Nauczyciele biologii i przyrody wszystkich etapów edukacyjnych

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

09.05.2019 r.

Cel główny

Umiejętność planowania i przeprowadzania zajęć terenowych zawartych
w podstawie programowej.

Kod szkolenia

W100

3 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, A PROJEKTOWANIE
PRACY NAUCZYCIELA VI „ KONCEPCJA WCZESNEGO NAUCZANIA MATEMATYKI POPRZEZ ZABAWĘ”
Adresaci szkolenia
Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

14.05.2019 r.

Zagadnienia

Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. Dziecięce liczenie. Standardy wymagań w zakresie rozwoju umiejętności matematycznych.

Kod szkolenia

W101

4 godziny dydaktyczne

GIMP – PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA NAUCZYCIELI
Adresaci szkolenia
Nauczyciele
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Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

15.05.2019 r.

Umiejętności

Uczestnik szkolenia: zapozna się z możliwościami programu graficznego
GIMP, pozna podstawowe operacje w programie, edytowanie, modyfikowanie zdjęć, tekstów i grafik na poziomie podstawy programowej szkoły podstawowej.

Kod szkolenia

W102

Adresaci szkolenia

JAK Z BŁĘDÓW UCZYNIĆ KORZYŚĆ
Nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

16.05.2019 r.

Zagadnienia

Doskonalenie umiejętności wykorzystywania popełnionych błędów dla dokonywania konstruktywnych zmian w działaniu. Wzrost świadomości w zakresie znaczenia błędów w rozwoju człowieka

Kod szkolenia

W103

4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, A PROJEKTOWANIE
PRACY NAUCZYCIELA VII „ ROLA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO
SZKOŁY”
Adresaci szkolenia
Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

21.05.2019 r.

Zagadnienia

Rola integracji sensorycznej w funkcjonowaniu dziecka w szkole. Rola rytmów w rozwoju przedszkolaka. Mandala w szkole i przedszkolu (mandale
literowe i matematyczne).

Kod szkolenia

W104

4 godziny dydaktyczne

PO NITCE DO KŁĘBKA …- ZAJĘCIA OTWARTE ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE
Adresaci szkolenia
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego. Uczniowie klas III-V.
Forma szkolenia

Zajęcia otwarte o charakterze spotkania autorskiego
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Data/daty i godziny
realizacji
Czas trwania

27.05.2019 r.

Cel główny

Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań pisarskich i artystycznych. Rozwijanie u uczniów wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej. Motywowanie do działania. Umacnianie poczucia własnej wartości. Rozwijanie
zainteresowań czytelniczych.

5 godzin dydaktycznych

*Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów szkoleń
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6. 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

Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu dzieci i młodzieży.

R02

Bezpieczeństwo uczniów w Internecie.

R03

Umiejętności matematyczne a rozwój twórczego myślenia i kreatywności uczniów.

R04

Projekty w szkole podstawowej, przykłady WebQuestów i odwróconej lekcji”.

R05

Uczeń z autyzmem/zespołem Aspergera w systemie szkolnym – funkcjonowanie, organizacja pracy.

R06

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego.

R07

Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).

R08

Uczeń niepełnosprawny w szkole/placówce ogólnodostępnej.

R09

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

R10

Stalking - nowy sposób na dręczenie w szkole.

R11

Jak pracować z dzieckiem z ADHD oraz dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze?

R12

Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów.

R13

Efektywna komunikacja podstawą dobrego klimatu i wyrazem dbałości o jakość nauczania i wizerunek szkoły.

R14

Karta Nauczyciela – zmiany, które powinny interesować.

R15

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

R16

Tablica interaktywna w praktyce szkolnej.

R17

Sposoby przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie.

R18

Scottie Go! – kurs programowania zamknięty w pudełku.

R19

Jak prowadzić lekcję dla pokolenia Z w oparciu o e-podręczniki i TIK?

R20

Teczka wychowawcy klasy.

R21

Innowacje pedagogiczne – od pomysłu, przez opracowanie i realizację, do
ewaluacji.

R22

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

R23

Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące.
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R24

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

R25

Programować każdy może! Nauka programowania na poszczególnych etapach edukacji.

R26

Wytresuj stres.

R27

Efektywna praca z uczniem Pokolenia Y.

R28

Negocjacje i mediacje jako sposób rozwiązania konfliktu w szkole.

R29

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

R30

Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

R31

Naprzeciw zmianom - prawa i obowiązki nauczyciela.

R32

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela.

R33

Stop manipulacji – techniki rozpoznawania i obrony przed manipulacją.

R34

Nauczyciel – zawód społecznego szacunku – jak budować własny autorytet?

R35

Nauczyciel pełen entuzjazmu i pasji. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

R36

Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej.

R37

Koncepcja pracy szkoły a wizerunek placówki oświatowej.

R38

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

R39

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

R40

Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania.

R41

Dialog motywujący jako jedno z narzędzi w pracy z młodzieżą.

R42

Wykorzystanie kalkulatora EWD w diagnozie pracy placówki oświatowej.

R43

Nauczyciel i rodzic ucznia – dobra komunikacja podstawą współpracy.

R44

Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia.

R45

Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy z młodzieżą.
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R46

Sposoby wykorzystania TIK na zajęciach szkolnych.

R47

Tablica interaktywna w praktyce szkolnej.

R48

Praca z narzędziami Google Apps.

R49

Narzędzia cyfrowe pracy z uczniem.

R50

Doradztwo zawodowe sposobem motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju.

R51

Planowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych.

R52

Twórczy nauczyciel w szkole kształcącej w zawodzie.

PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA PRZEDSZKOLI

R53

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

R54

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

R55

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

R56

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

R57

Skuteczny lider – kształtowanie kompetencji lidera w przedszkolu.

R58

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

R59

Metody pracy ze zdolnym przedszkolakiem.

R60

Edukacja wielokulturowa i różnorodność świata w nauczaniu przedszkolnym.

R61

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

R62

„Krok po kroku…”, czyli zabawy wspomagające adaptację dziecka w pierwszych dniach
w przedszkolu.
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R63

Jak wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej?

R64

Jak być dobrym wychowawcą? Kształtowanie kompetencji wychowawcy.
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Spis załączników (formularzy zgłoszeniowych):
Załącznik nr 1
Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia (warsztat, seminarium, konferencja, wykład)
w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Załącznik nr 2
Zgłoszenie udziału w SWIS w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Załącznik nr 3
Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Załącznik nr 4
Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego
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Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W INNEJ FORMIE DOSKONALENIA
(warsztat, seminarium, konferencja, wykład)
w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
KOD formy
doskonalenia
Nazwa formy

Imię i nazwisko

*Dane adresowe
uczestnika
(kod, miejscowość, ulica,
nr domu, nr mieszkania)
*pole dane adresowe proszę
wypełnić w przypadku, gdy płatnikiem jest uczestnik

Tel. kontaktowy

Adres e-mail:

Szkoła,
placówka oświatowa
Nazwa i adres
Nauczany przedmiot:
Koszty szkolenia ponosi: szkoła

uczestnik

W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po zakończeniu szkolenia proszę o wystawienie szkole faktury.

*Oświadczam, że jestem czynnym zawodowo nauczycielem i jestem zatrudniony(a) w wyżej wymienionej szkole/placówce
*Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i realizacją formy doskonalenia
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK) ul. Wojska
Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, informacji o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach PCEiK, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą
z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity).
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
w celu publikowania na stronie internetowej, profilach społecznościowych, materiałach informacyjnopromocyjnych (Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
*proszę zaznaczyć

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK) ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 314 01 72, adres e-mail: sekretariat@pceik.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: abi@adametronics.pl, tel. 608 294 903
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury
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w Oleśnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału na 4 dni robocze przed szkoleniem (wymagana forma pisemna -mail lub
telefoniczna) PCEiK obciąży zgłaszającego kwotą uczestnictwa w szkoleniu.

__________________________________________________
data, czytelny podpis
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Załącznik nr 2
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SWIS
w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
KOD formy
doskonalenia
Nazwa formy

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia
Dane adresowe uczestnika
(kod, miejscowość, ulica,
nr domu, nr mieszkania)

Tel. kontaktowy

Adres e-mail:

Szkoła,
placówka oświatowa
Nazwa i adres
Nauczany przedmiot:
Koszty szkolenia ponosi: szkoła

uczestnik

W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po zakończeniu szkolenia proszę o wystawienie szkole faktury.

*Oświadczam, że jestem czynnym zawodowo nauczycielem i jestem zatrudniony(a) w wyżej wymienionej szkole/placówce
*Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i realizacją formy doskonalenia
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK) ul. Wojska
Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, informacji o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach PCEiK, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą
z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity).
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
w celu publikowania na stronie internetowej, profilach społecznościowych, materiałach informacyjnopromocyjnych (Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
*proszę zaznaczyć

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK) ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 314 01 72, adres e-mail: sekretariat@pceik.pl.
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: abi@adametronics.pl, tel 608 294 903
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału na 4 dni robocze przed szkoleniem (wymagana forma pisemna -mail lub
telefoniczna) PCEiK obciąży zgłaszającego kwotą uczestnictwa w szkoleniu.

__________________________________________________
data, czytelny podpis
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Załącznik nr 3
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KURSIE DOSKONALĄCYM
w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
KOD formy
doskonalenia
Nazwa formy

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia
Dane adresowe uczestnika
(kod, miejscowość, ulica,
nr domu, nr mieszkania)

Tel. kontaktowy

Adres e-mail:

Szkoła,
placówka oświatowa
Nazwa i adres
Nauczany przedmiot:
Koszty szkolenia ponosi: szkoła

uczestnik

W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po zakończeniu szkolenia proszę o wystawienie szkole faktury.

*Oświadczam, że jestem czynnym zawodowo nauczycielem i jestem zatrudniony(a) w wyżej wymienionej szkole/placówce
*Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją i realizacją formy doskonalenia
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK) ul. Wojska
Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, informacji o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach PCEiK, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą
z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity).
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
w celu publikowania na stronie internetowej, profilach społecznościowych, materiałach informacyjnopromocyjnych (Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
*proszę zaznaczyć

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK) ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 314 01 72, adres e-mail: sekretariat@pceik.pl.
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: abi@adametronics.pl, tel 608 294 903
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału na 4 dni robocze przed szkoleniem (wymagana forma pisemna -mail lub
telefoniczna) PCEiK obciąży zgłaszającego kwotą uczestnictwa w szkoleniu.

__________________________________________________
data, czytelny podpis
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Załącznik nr 4
Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego
………………………………………….
(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 osób: ……………………………………
Proponowany termin: ………………………………………………………….
Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………….
Proszę o wystawienie faktury po przeprowadzonym szkoleniu.
……….………………………………..
(podpis i pieczęć
dyrektora szkoły)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy,
iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum Edukacji i
Kultury w Oleśnicy (PCEiK) ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 314 01 72, adres e-mail: sekretariat@pceik.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: abi@adametronics.pl, tel 608 294 903
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).
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5.
6.
7.
8.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami
prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.
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