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w Oleśnicy
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HARMONOGRAM SEMINARIÓW DLA NAUCZYCIELI
PROWADZONYCH W RAMACH
V POWIATOWEJ KONFERENCJI INAUGURUJĄCEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020
5.09.2019 r.

Joanna Szczegodzińska - konsultant ds. edukacji polonistycznej.
Temat: Uczenie się ucznia – instrukcja obsługi.
Joanna Palińska – konsultant ds. edukacji matematycznej.
Temat: Kreatywność na lekcjach matematyki.
Małgorzata Kozłowska - konsultant ds. edukacji regionalnej i patriotycznej.
Temat: Jak kształcić umiejętność tworzenia narracji historycznej.
Urszula Ewertowska - konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej.
Temat: Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy – człowieka
sukcesu.

Anna Kocik - doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych.
Temat: Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstawy programowej
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

9.09.2019 r.

Klaudia Stano/ kier. merytoryczny Ryszarda Wiśniewska-Paluch - doradca
metodyczny ds. doradztwa zawodowego, konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i
wspierania uzdolnień.

Temat: Mapa karier – seminarium dla nauczycieli wychowawców, doradców
zawodowych i wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Janusz Talaga / kier. merytoryczny Małgorzata Kozłowska - konsultant
ds. edukacji regionalnej i patriotycznej.
„Tajemnice świata minerałów” – wykład połączony ze zwiedzaniem wystawy minerałów
i skamieniałości.

10.09.2019 r.

Małgorzata Kinstler – konsultant ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Temat: Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2019 r.

12.09.2019 r.

dr Lidia Sikora - konsultant ds. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i szkolnictwa specjalnego.

Temat: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu
kompetencji kluczowych – umiejętność uczenia się.

Seminaria będą się odbywały w godz. 16.00 – 18.00 w siedzibie PCEiK, Oleśnica ul. Wojska
Polskiego 56.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Sieci Współpracy
i Samokształcenia na rok szkolny 2019/2020.

UWAGA!
Nauczycieli zainteresowanych udziałem w seminariach prosimy o zgłoszenia najpóźniej do
dnia przed planowaną datą szkolenia. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie
formularza (załączonego do harmonogramu) i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK
(sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia (71 314 01
72 lub 71 795 30 80). W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest
wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uwaga! Ilość miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Odpłatność za udział w seminariach:
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały
z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz
z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda oraz
nauczyciele z placówek niepublicznych – 60 zł
Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

