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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.

1.
2.

3.
Ryszarda
Wiśniewska - Paluch

konsultant
4.

konsultant
Roman Lorens

5.

konsultant
Małgorzata Kozłowska

6.
7.

Edukacja
polonistyczna

konsultant

Edukacja
języka angielskiego

Awans zawodowy
Wychowanie przedszkolne

mkinstler@pceik.pl

konsultant

Wiktor Szanin

mrichter@pceik.pl

konsultant

Edukacja
matematyczna

konsultant

Edukacja
przyrodnicza

konsultant

Edukacja
informatyczna i technologia informacyjnokomunikacyjna

dr Józef Krawczyk
12.

mkozlowska@pceik.pl

uewertowska@pceik.pl

Joanna Palińska
11.

rlorens@pceik.pl

Edukacja
wczesnoszkolna

Małgorzata Kinstler
10.

rpaluch@pceik.pl

konsultant
Urszula Ewertowska

9.

Edukacja regionalna
i patriotyczna

konsultant

Marta Richter-Lesicka
8.

Psychoedukacja
i profilaktyka.
Wspieranie
uzdolnień.
Zarządzanie
placówką
oświatową

lsikora@pceik.pl

jpalinska@pceik.pl
jkrawczyk@pceik.pl
wszanin@pceik.pl
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PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

1. Program: Program rozwoju szkoły/przedszkola w ramach
kompleksowego systemu wspomagania.
Cel programu:
Wspomaganie szkoły w jej rozwoju przez podejmowanie działań
obszarach.

w wybranych przez szkołę

Elementy programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdiagnozowanie obszaru problemowego/rozwojowego dla szkoły
Opracowanie programu rozwiązania zdiagnozowanego problemu
Opracowanie planu harmonogramu pracy i współpracy realizatorów programu ze szkołą,
Zrealizowanie programu poprzez dostosowanie odpowiednich form doskonalenia
Ewaluacja zrealizowanego programu
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.
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.
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2. Program: Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze
specjalnymi potrzebami. Umiejętność uczenia się
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.
Czas realizacji: wrzesień 2019 – maj 2020
Cel główne:
1. zwrócenie uwagi na znaczenie kompetencji kluczowych w przygotowaniu uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do dorosłego życia;
2. wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół ogólnodostępnych
oraz szkół specjalnych.
Planowane działania:
1. V Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2019/2020 – seminarium: Wspieranie
uczniów
ze
specjalnymi
ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
w rozwijaniu kompetencji kluczowych – umiejętność uczenia się.
2. Badania ankietowe na temat rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze zwróceniem uwagi na umiejętność uczenia się)
wśród nauczycieli szkół podstawowych w powiecie oleśnickim:
- opracowanie ankiety – wrzesień 2019 r.,
- realizacja badań – październik – grudzień 2019 r. (rozdawanie i zbieranie ankiet
podczas realizacji szkoleń – w tym szkoleń Rad Pedagogicznych - organizowanych przez
PCEiK),
- opracowanie wyników i raportu z przeprowadzonych badań – styczeń – luty 2020 r.
3. Zajęcia otwarte w oddziale integracyjnym – październik 2019 r.
4. Seminarium nt. kompetencji kluczowych (eksperci zewnętrzni) - PCEiK – październiklistopad 2018 r.
5. Zajęcia otwarte w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy – luty - marzec 2019 r.
6. Publikacja elektroniczna podsumowująca program doskonalenia nauczycieli – maj 2020
r.

3. Program: Mój dom, mój region, moja ojczyzna.
Kierunek polityki oświatowej: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Adresaci programu: Nauczyciele historii, wos, wychowawcy, uczniowie wszystkich etapów
edukacyjnych
Czas realizacji: wrzesień 2019 – maj 2020
Cele:
1. wskazanie narzędzi i metod pomocnych w kształtowaniu postaw patriotycznych
w środowisku szkolnym;
2. wzmacnianie wśród uczniów więzi narodowych, historycznych i kulturowych;
3. rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat najbliższego regionu;
4. kultywowanie tradycji narodowej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
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Planowane działania:
1. Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli związanych z edukacją regionalną
i obywatelską:
 Kultura wizualna w szkole. Unia Lubelska Jana Matejki – malarska interpretacja
faktu historycznego.
 Region jako źródło inspiracji w edukacji humanistycznej – Sieć Wspomagania
i Samokształcenia nauczycieli ds. edukacji regionalnej i patriotycznej.
 Region pod mikroskopem – o włączaniu treści regionalnych do nauczania.
 Zabytkoznawczy zwiad – wyjazd studyjny nauczycieli- regionalistów
do ciekawych historycznie miejsc w najbliższej okolicy ( wydarzenia cykliczne).
2. Organizacja konferencji naukowej „Powstania śląskie w najnowszej odsłonie” z udziałem
nauczycieli i uczniów starszych klas szkół ponadpodstawowych.
3. Organizacja wystaw:
 Minerały Dolnego Śląska
 Powstania śląskie
4. Organizacja powiatowych konkursów, przeglądów oraz imprez o tematyce patriotycznej:
 XVII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej dla przedszkoli, szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 Konkurs Humanistyczny dla szkół ponadpodstawowych - „Herling-Grudziński
i jego świat”
 Powiatowy Konkurs Językowy „Znam Język Ojczysty” dla uczniów szkół podstawowych
 Powiatowy Konkurs Historyczny „Opozycja demokratyczna w Polsce” dla kl. VIII
SP oraz dla szkół ponadpodstawowych
 XVI Powiatowy Konkurs Historyczny dla SP „Powstania śląskie”
 XI Powiatowy Konkurs WOS dla kl. VIII SP i szkół ponadpodstawowych

udział w akcji : Klasyka Polskiej Noweli - 8 edycja Narodowego Czytania

4. Program: ABC młodego nauczyciela
Kierunek polityki oświatowej: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Czas realizacji: wrzesień 2019 – maj 2020
Cele główne:
1. rozwijanie umiejętności stosowania ciekawych rozwiązań metodycznych i sposobów organizacji procesu kształcenia;
2. zapoznanie z aktualnymi informacjami dotyczącymi polityki oświatowej państwa
i nowymi uregulowaniami prawnymi;
3. wymiana doświadczeń między nauczycielami.
Planowane działania:
1. Uczestnictwo zainteresowanych nauczycieli w działaniach platformy e-doradztwo
w ramach sieci Sieci Współpracy i Samokształcenia w zakresie prawa oświatowego
i nowoczesnych metod nauczania. Kompendium wiedzy dla nauczycieli rozpoczynających pracę i nie tylko (miedzy innymi z wykorzystaniem metody webinarów)
2. Uczestnictwo zainteresowanych nauczycieli w działaniach platformy e-doradztwo
w ramach Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowawców nauczyciel wychowawca – koordynator pracy z uczniem.
3. Uczestnictwo zainteresowanych nauczycieli w działaniach platformy e-doradztwo
w ramach Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Sieć Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli ds. Uczniów ze SPE - Kompetencje kluczowe. Rozwijanie
umiejętności uczenia się u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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4. Lekcja otwarta koordynowana przez konsultanta PCEiK, w ramach której będą kształcone kompetencje kluczowe.
5. Przygotowanie przez konsultanta PCEiK materiałów do przeprowadzenia lekcji wychowawczej uwzględniającej profilaktykę uzależnień.
6. Uczestnictwo nauczycieli w warsztatach dotyczących: dokumentacja w szkole, awansu
zawodowego, prawa dla nauczyciela, specjalnych potrzeb ucznia, wykorzystania TIK
do wspomagania pracy własnej i rozwoju ucznia, rozwoju umiejętności współdziałania,
praca z podstawą programową, prawo wewnątrzszkolne i jego zmiany.

5. Program: Akademia rozwoju umiejętności zawodowych.
Kierunek polityki oświatowej:



Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Adresaci programu: Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Czas realizacji programu: wrzesień 2019-czerwiec 2020
Cele:





uświadomienie wagi świadomego wyboru drogi zawodowej;
rozpoznawanie potrzeb zawodowych uczniów: dziś klientów szkoły, jutro klientów rynku
pracy;
wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego, wychowawców, doradców zawodowych;
wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami.

Planowane działania:

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Działanie
V Powiatowa Konferencja Inaugurująca
Rok Szkolny 2019/2020 – seminarium:
„Mapa karier” - narzędzie pracy nie tylko szkolnego doradcy zawodowego
Konferencja: XI Ogólnopolski Tydzień
Kariery pt.: „ PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…”
Tydzień kariery z PCEiK:
 zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół
 spotkanie z …przyszłym pracodawcą,
przedsiębiorcą
Konferencja nt.:„Kształcenie zawodowe
w świetle zmian”
„Akademia rozwoju umiejętności zawodowych” - cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych przez
ekspertów.
„Akademia rozwoju umiejętności zawodowych” - cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych przez
ekspertów.
Przygotowanie publikacji elektronicznej
podsumowującej program – umieszczenie na stronie PCEiK.

Adresaci
Dyrektorzy i nauczyciele uczestniczący w
konferencji
nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi szkół
uczniowie szkół nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi
szkół
nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi szkół

Termin
5 września 2019 r.

do ustalenia

21 – 27 października
2019 r.
05 lutego2020 r.

uczniowie szkół

październik 2019 maj 2020

nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi szkół

październik 2019 maj 2020

odbiorcy programu

czerwiec 2020
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6. Program: Nowoczesne nauczanie matematyki.
Kierunek polityki oświatowej:
 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 Rozwijanie kreatywności przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w realizacji podstawy programowej
Adresaci programu: Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych.
Czas realizacji programu: wrzesień 2019- czerwiec 2020
Cel główny:
 rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz potrzeb szkoleniowych nauczycieli.
 chęć poznania i zrozumienia przez uczniów otaczającego świata.
 rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 zachęcanie uczniów do rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.
 wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami matematyki ze szkół powiatu oleśnickiego.
Planowane działania:
1. V Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2019/2020 – seminarium: „Kreatywność na lekcjach matematyki.”
2. Powołanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, udział nauczycieli
w ciekawych spotkaniach na temat nowoczesnego nauczania matematyki oraz realizacja
wspólnego projektu eTwinning – wrzesień 2019 r. – maj 2020 r.
3. Szkolenie dla nauczycieli będących w projekcie pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych
na lekcjach matematyki.: - grudzień 2019 r. oraz „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dyskalkulia.” – luty 2020 r.
4. Organizacja powiatowych konkursów matematycznych – marzec 2020 r.
5. Zajęcia otwarte w wybranej szkole ogólnodostępnej na terenie powiatu oleśnickiego –
marzec 2020 r.

7. Program: Projekt edukacyjny: „Oleśnicka Noc z Biologią”
Kierunek polityki oświatowej:
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów,
w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Organizatorzy: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.
Czas realizacji:październik - marzec – kwiecień 2020
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.
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5. Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół powiatu oleśnickiego.
Planowane działania:
1. Spotkanie z nauczycielami biologii, dyrektorami szkół – współorganizatorami warsztatów – październik 2018 r.
2. Noc z Biologią – realizacja warsztatów przez pracowników naukowych, doktorantów
i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresatami są
uczniowie szkół podstawowych powiatu oleśnickiego.
3. Noc z Biologią – realizacja warsztatów przez pracowników naukowych, doktorantów
i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresatami są
uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego.
4. Współpraca z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego przy realizacji programów:
- Świat odkrywców, odkrywanie świata – program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkol podstawowych.
- Od genu do ekosystemu – program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji
biologicznej dla uczniów szkol podstawowych.
- Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku
pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
5. Ewaluacja projektu (ankieta diagnostyczna) – kwiecień 2020 r.
6. Opracowanie raportu z wyników badań ankietowych – maj 2020 r.
7. Publikacja elektroniczna podsumowująca projekt edukacyjny – czerwiec 2020 r.

8. Program: Szkoła z profilaktyką uzależnień na TY.
Kierunek polityki oświatowej:
Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
Adresaci programu:Dyrektorzy i nauczyciele oraz uczniowie szkół i placówek oświatowych.
Czas realizacji:wrzesień 2019 – maj 2020
Cele główne:
1.
2.
3.
4.

Uświadomienie wagi profilaktyki uzależnień w szkole.
Wsparcie nauczycieli w procesie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
Wsparcie uczniów w procesie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć.

Planowane działania:
1. „Szkoła z profilaktyką uzależnień na Ty” – cykl zajęć adresowanych do nauczycieli.
2. „Szkoła z profilaktyką uzależnień na Ty” – cykl zajęć adresowanych do uczniów.
3. Seminarium „Daj sobie szansę” – „Spotkanie z …” . – adresaci uczniowie i nauczyciele.
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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 2019 r. do maja 2020 r.
W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest uruchomienie następujących Sieci
Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:
L.p.
1.

Nazwa sieci

Temat przewodni

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Dyrektorów
i Wicedyrektorów
Szkół i Placówek
Oświatowych

Zarządzanie szkołą
i placówką oświatową w obliczu zmian
w prawie

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Języków Obcych

Uczeń ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi na
zajęciach języka
obcego w zreformowanej szkole podstawowej
i ponadpodstawowej.

3.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Polonistów

Wśród tekstów kultury

4.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Edukacji Regionalnej
i Patriotycznej

Region jako źródło
inspiracji w edukacji
humanistycznej

2.

Propozycje tematyczne spotkań
1. Zmiany w prawie
oświatowym.
2. Nadzór pedagogiczny
dyrektora szkoły/placówki.
3. Zasady prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania
zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia

dyrektorzy
i wicedyrektorzy
szkół
oraz placówek oświatowych

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

Rozwijanie umiejętności analizowania
i rozumienia tekstów
kultury. Spotkanie
z tekstem – teatr,
tekst plastyczny,
muzyka.
Storytelling na lekcjach historii.
Zabytkoznawczy
zwiad.
W służbie Polsce –
portrety wybitnych
postaci z regionu.
Pogranicze w dobie
powersalskich ustaleń.
Spotkanie organizacyjne. Kompetencje

nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych

1.
2.
3.

Kompetencje kluczowe. Rozwijanie

Koordynator
sieci

1. Jak zdiagnozować
i rozpoznać szczególne potrzeby edukacyjne ucznia na
lekcjach języka obcego.
2. Wspieranie ucznia
z trudnościami w nauczaniu języka obcego. Jak budować motywacje do nauki
u dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie uzdolnień
i talentów językowych.
4. Zastosowanie narzędzi TIK jako sposobu
na pracę z uczniami
o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

4.
5.

Adresat

1.

nauczyciele
historii,
WOS,
geografii, przyrody

nauczyciele
i specjaliści

Roman Lorens

Marta
Richter-Lesicka

Małgorzata
Kozłowska

dr Lidia Sikora
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ds. Uczniów ze
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

umiejętności uczenia
się u uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.

3.
4.
6.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Wychowawców

Nauczyciel wychowawca – koordynator pracy z uczniem

1.
2.

3.
4.

5.
7.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Szkolnych
Doradców
Zawodowych

Doradztwo zawodowe w szkole – wielowymiarowość

1.

2.
3.

4.

8.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Edukacji Matematycznej

Kreatywność na
lekcjach matematyki

1.
2.
3.

4.

kluczowe - umiejętność uczenia się.
Umiejętność uczenia
się – czynniki wspierające i ograniczające.
Specjalne potrzeby
edukacyjne a umiejętność uczenia się.
Spotkanie podsumowujące.
Nauczyciel wychowawca – koordynator
pracy z uczniem.
Rola oraz obowiązki
ucznia i jego opiekunów w zindywidualizowanym procesie
edukacyjnym – dostosowania do zaleceń opinii PPP, nauczanie indywidualne,
zindywidualizowana
ścieżka kształcenia.
Mediacje i negocjacje
w pracy nauczyciela –
wybrane elementy.
Praca z uczniem ze
SPE i trudnościami
w nauce – wybrane
metody i techniki pracy.
Dokumentacja wychowawcy w pracy
z uczniem z SPE.
Doradztwo zawodowe
w szkole i placówce –
wielowymiarowość.
Co nowego?
7 pomysłów na wartościowe lekcje z doradztwa zawodowego.
Specjalista ds. rynku
pracy, czyli co powinien wiedzieć nauczyciel aby przygotować
ucznia do życia po
ukończeniu szkoły.
Personal Branding –
wizerunek ucznia
(i nauczyciela) w mediach społecznościowych.
Projekty na lekcjach
matematyki. Warsztat
eTwinning.
Budujemy bazę ciekawych pomysłów na
lekcje.
Jak skutecznie przygotować uczniów do
egzaminu ósmoklasisty.
Wykorzystanie TIK na
lekcjach matematyki.

pracujący
z uczniami
ze
specjalnym potrzebami edukacyjnymi

wychowawcy
Ryszarda
WiśniewskaPaluch

Szkolni doradcy zawodowi

nauczyciele
matematyki

Ryszarda
Wiśniewska
Paluch

-

Joanna Palińska
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9.

10.

11.

12.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

Kompendium wiedzy
i umiejętności nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli
Przedmiotów
Zawodowych

Nauczanie ekonomii
w praktyce

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli Bibliotekarzy

Bibliotekarz 2.0.
Skuteczne sposoby
zachęcania ucznia
do czytania.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
Nauczycieli wykorzystujących
narzędzia TIK

Spotkania metodyczne nauczycieli
informatyki szkół
podstawowych

5. Kreatywne gry i zabawy na lekcjach matematyki.
1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Świadome działania w pracy z dziećmi.
2. Kieruję się logiką czy
emocjami, działam
czy się namyślam.
Odkryj 4 style w komunikacji.
3. Podążaj za mistrzem… Sztuka
świadomego kopiowania.
4. Podążaj za mistrzem.
Nauczyciel - świadomy artysta.
5. Spotkanie podsumowujące.
1. Zmiany w przepisach
podatkowych.
2. Jak oceniać aby
uczyć, czyli rzecz
o ocenianiu kształtującym-warsztaty
z ekspertem.
3. Zastosowanie gier
i rywalizacji w edukacji - pomysł na ciekawezajęcia.
4. Spotkanie
podsumowujące.
1. Internet – warsztat
pracy bibliotekarza.
2. Przyjaciele czytania –
jak pracować z lekturą.
3. Programowanie jest
łatwe – uczymy najmłodszych kodowania
i logicznego myślenia.
4. Mobilna kultura.
5. Techniki zapamiętywania.
1. Organizacja przestrzeni sprzyjającej
edukacji informatycznej w szkole
podstawowej. Posługiwanie się podstawowymi funkcjami
środowiska programistycznego Baltie.
Baltie – prototyp robota. Aktywna realizacja zagadnień
z zakresu robotyki.Jak zorganizować
pracownię robotyki
w szkole.Programow
anie robotów.Posługiwanie się

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

Urszula
Ewertowska

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych, głównie
ekonomicznych

nauczyciele
bibliotekarze

zainteresowani
nauczyciele

Anna Kocik

Jadwiga
Maszorek

Wiktor Szanin
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13.

Sieć Współpracy
i Samokształcenia
w zakresie prawa
oświatowego
i metod nauczania.

Kompendium wiedzy
dla nauczycieli rozpoczynających pracę
i nie tylko.

podstawowymi funkcjami środowiska
programistycznego
Scratch.
2. Rozwijanie myślenia
algorytmicznego
uczniów poprzez gry
i zabawy oraz dostosowanie do ich wieku
narzędzi TIK. Kodowanie, programowanie i algorytmika
w wybranych środowiskach programistycznych: Baltie czy
Scratch, Pyton czy
C++?.
3. Nauka programowania w szkołach z perspektywy nauczycieli
praktyków.
4. Różnorodność środowisk programistycznych i możliwości ich wykorzystania
w nauce programowania przy realizacji
podstawy programowej z informatyki
w szkole podstawowej.
Analiza podstaw
prawnych niezbędnych w pracy nauczyciela. Przepisy
w praktyce. Dokumentowanie przebiegu nauczania i innej
działalności szkoły
i placówki zgodnie
z literą prawa. Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2019/2020.
Nowoczesne nauczanie w praktyce.

Nauczyciele
rozpoczynający
pracę
zawodową,
zainteresowani
nauczyciele

Roman Lorens

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?
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zgłoszenia osobiste podczas seminariów prowadzonych w ramach 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 5 września 2019 r. do dnia pierwszego
spotkania w ramach danej sieci lub do wyczerpania miejsc.

E-LEARNING W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI
I KULTURY W OLEŚNICY

Platforma e-learningowaPCEiK:
www.pceik-e-doradztwo.pl
Koordynator projektu Oleśnickie Centrum e-Doradztwa:
Roman Lorens
E-mail: rlorens@pceik.pl

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.
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OCe-D to projekt, zakładający świadczenie usług doradztwa na portalu edukacyjnym, opartym
na platformie Moodle. Celem oleśnickiej platformy jest organizacja wzajemnej wymiany doświadczeń zawodowych a także udostępniania nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia
własnych działań edukacyjnych.
Platforma OCe-D stanowi także ogromną bazę materiałów dydaktycznych, o których ilość
a przede wszystkim, jakość dbają doradcy 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.
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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 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 § 23 ust.
2 Rozporządzenia MEN z 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).
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
2019/2020:
 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Poniżej zamieszczamy wykaz form doskonalenia obejmujących zagadnienia nawiązujące do realizowanej w roku szkolnym 2019/2020 polityki oświatowej państwa:
L.p.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświa-

Symbole szkoleń

towej państwa
1.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach

Program: Szkoła z profilak-

oświatowych.

tyką uzależnień na Ty, W73,
W75, W79, W80

2.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw

Program:

Mój

dom,

mój

obywatelskich i patriotycznych.

region, moja ojczyzna, W22,
W23, W26, W70

3.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia

Projekt

edukacyjny:

Ole-

ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodsta-

śnicka Noc z Biologią, Pro-

wowych.

gramy: ABC młodego nauczyciela, Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów
ze specjalnymi potrzebami.
Umiejętność

uczenia

się,

W29, W30, W31, W40,
4.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Program: Nowoczesne nauczanie

matematyki,

W17,

W43, W44, W45
5.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe
wykorzystywanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnej w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.

Programy: Nowoczesne nauczanie

matematyki,

Aka-

demia rozwoju umiejętności
zawodowych, Projekt edukacyjny:

Oleśnicka

Noc

z Biologią, W19, W20, W21,
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W27,

W28,

W32,

W38,

W39,

W40,

W41,

W50,

W55,

W58,

W60,

W67,

W78, W85
6.

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Program: Akademia rozwoju
umiejętności

zawodowych,

W04, W50, W52, W59

3. Ogólny wykaz form doskonalenia

Kod

Temat szkolenia
KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE

K01

Konferencja otwarcia:

K02

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Powiecie Oleśnickim
Seminarium:
Uczenie się ucznia – instrukcja obsługi.

K03

Seminarium:
Kreatywność na lekcjach matematyki.

K04

Seminarium:
Jak kształcić umiejętność tworzenia narracji historycznej.

K05

Seminarium:
Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy –
człowieka sukcesu.
Seminarium:
Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Seminarium:
Mapa karier – seminarium dla nauczycieli wychowawców, doradców
zawodowych i wszystkich zainteresowanych nauczycieli
Seminarium:
„Tajemnice świata minerałów” – wykład połączony ze zwiedzaniem
wystawy minerałów i skamieniałości.
Seminarium:
Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2019 r.
Seminarium:
Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych – umiejętność uczenia się.
Konferencja: „Kształcenie zawodowe w świetle zmian”

K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12

Powiatowa Konferencja dla Nauczycieli Języków Obcych: "Nowoczesne nauczanie języków obcych dzieci i młodzieży. Kompetencje kluczowe ucznia i nauczyciela 4.0"
KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY

W01

Zmiany w prawie oświatowym

W02

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki
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W03
W04
W05
W06

Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa
Szkolnictwo zawodowe po 1 września 2019 r.
Awans zawodowy nauczyciela – od 1 IX 2019 r.
- Rola i zadania opiekuna stażu.
- Nauczyciel stażysta.
Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień
nauczyciela dyplomowanego

W07

Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień
nauczyciela mianowanego

W08

Gry i zabawy aktywizujące. Gry i zabawy wyciszające oraz uspokajające

W09

Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

W10

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

W11

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela I

W12

"Jak cię widzą, tak o tobie mówią" - nauczyciel wizytówką placówki

W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego a projektowanie pracy nauczyciela II „Wspomaganie rozwoju pamięci małego
dziecka”
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
a projektowanie pracy nauczyciela III „Kształtowanie wyobraźni
przestrzennej małego dziecka”
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”
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
a projektowanie pracy nauczyciela VI „Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę”
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
a projektowanie pracy nauczyciela VII „Rola integracji sensorycznej
w przygotowaniu dziecka do szkoły”
Po nitce do kłębka … - zajęcia otwarte rozwijające zainteresowania
czytelnicze

W20

W poszukiwaniu wartościowych dróg życia. Czytelnictwo jako jedna
z podstawowych aktywności człowieka

W21

W poszukiwaniu pasji życia. Czytelnictwo jako jedna z podstawowych
aktywności człowieka

W22

Patriotyzm w codzienności szkolnej. Jak kształcić te postawy realizując plan wychowawczy szkoły?

W23

Jak kształcić postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów szkoły
podstawowej?

W24
W25

Potyczki z językiem polskim w pokoju zagadek
Kultura wizualna w szkole. Unia lubelska Jana Matejki – malarska
interpretacja faktu historycznego

W26

Jak sprawić, aby uczniowie chcieli pisać

W27

Uczeń – nauczycielem. Odwrócona lekcja.
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W28
W29
W30
W31
W32

Chodzi o to, aby było poprawnie. Jak nauczyć uczniów poprawności
językowej?
Uniwersalne wartości w kreowaniu postawy patriotycznej uczniów
Rozwijanie kluczowych kompetencji językowych ucznia a wdrażanie
nowej podstawy programowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Jak skutecznie planować i realizować zajęcia z języka obcego - cele
edukacyjne i kryteria ich osiągania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
TIK na lekcji języka obcego - rozwijanie kompetencji cyfrowych
w procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

W33

Jak wspierać i rozwijać talenty na zajęciach z języka obcego – praca
z uczniem zdolnym

W34

Jak skutecznie uczyć języka obcego w klasie o zróżnicowanych poziomach zaawansowania i różnych potrzebach edukacyjnych

W35

Techniki uczenia się sposobem na motywację do nauki języka obcego
- uczymy jak się uczyć

W36

Metody aktywizujące na lekcji języka obcego - jak budować zaangażowanie i autonomię ucznia w trakcie zajęć

W37

Praca metodą projektu na lekcji języka obcego w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej

W38

Tablica interaktywna, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej
nauczyciela

W39

Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela

W40

Nauka programowania w klasach I-III zgodnie z podstawą programową

W41

Najnowsze technologie mobilne dla edukacji w nauczaniu różnych
przedmiotów

W42

Awans zawodowy nauczyciela matematyki – porady eksperta

W43

Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki

W44

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dyskalkulia

W45

Matematyka w terenie

W46

Tajemnice świata minerałów

W47

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W48

Kształtowanie słuchu fonematycznego a nauka czytania

W49

Nauczanie wielopoziomowe w praktyce

W50

Działalność produkcyjna w regionie

W51

Podatek VAT - zmiany w przepisach

W52

Rozmowa kwalifikacyjna - profesjonalne przygotowanie

W53

WSDZ jako klucz do współpracy i pracy doradcy zawodowego

24 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2019/2020

W54

Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej w tym branżowej

W55

Przedsiębiorczość w doradztwie zawodowym – ciekawe lekcje doradztwa zawodowego

W56

Doradca zawodowy oczami ucznia, czyli jak się przygotować do nowej
roli?

W57

Narzędzia pracy doradcy zawodowego

W58

Pierwsze spotkanie z pracodawcą - vademecum ucznia, praktykanta
i stażysty

W59

Zawody przyszłości - warsztat praktyczny dla nauczycieli i doradców
zawodowych

W60

Wartościowe CV (zgodne z RODO - rozumiem, ogarniam, dostosowuję,
otrzymuję)

W61

Innowacyjne metody i formy pracy z grupą w pracy wychowawczej –
warsztat praktyka
Komunikacja – jaka i w jaki sposób szkodzi uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jak uczynić z komunikacji narzędzie wsparcia w pracy,
współpracy i w relacjach
Kiedy zaczynasz pracę w zawodzie nauczyciela – o obowiązkach
w świetle rozporządzenia o PPP oraz wewnątrzszkolnych procedur
i standardów pracy

W62
W63
W64

Budowanie autorytetu nauczyciela – czy to jeszcze możliwe?

W65

Skuteczny wychowawca - narzędzia i techniki pracy

W66

Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny element współpracy
i wpływu nauczycieli

W67

Multimedialny warsztat wychowawcy – jak współcześnie poprowadzić
godzinę wychowawczą?

W68

Wywiadówki – okazja do... , czyli o celach, planowaniu,
przygotowaniu i świadomym działaniu

W69

Zadania oświaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie

W70

Wymiana wartości w transferze międzypokoleniowym

W71

Jak rozpoznać i wspierać dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

W72
W73

Trudne rozmowy z rodzicami – jak skutecznie i satysfakcjonująco porozumiewać się z rodzicami uczniów
Współczesna profilaktyka i interdyscyplinarność w szkole

W74

Postawy nauczycieli a postawy uczniów oraz ich rodziców. Koło wartości a zachowania.

W75

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

W76
W77
W78
W79

Warsztat kreatywności – w kierunku walki z nudą i poszukiwania inspiracji do działania
O przerzucaniu się odpowiedzialnością i przyjmowaniu odpowiedzialności. I co zrobił nauczyciel? Kiedy i jak odwracać to pytanie i zamieniać je na: „co zrobił rodzic? Jak rodzic wspiera nauczyciela w pracy
nad optymalizowaniem metod i efektów działań ucznia.
Przeciwdziałanie cyberprzemocy
Strategia zintegrowanych działań profilaktycznych w szkole, zapobiegających uzależnieniom dzieci i młodzieży
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W80

W sieci złych nawyków. Budowanie środowiska wychowawczego
w szkole, zapobiegającego uzależnieniom dzieci i młodzieży

W81

Organizacja roku szkolnego w praktyce

W82

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

W83

Ewaluacja wewnętrzna

W84

Statut po zmianach w prawie oświatowym

W85

Media społecznościowe w pracy szkoły

W86
W87
W88

Dostosowanie statutu szkoły ponadpodstawowej
(liceum ogólnokształcące i technikum) do potrzeb ustawy –
Prawo oświatowe
Prawo oświatowe dla nauczycieli
Dołącz do eTwinning. Dlaczego warto realizować podstawę programową z programem edukacyjnym eTwinning?

4. Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego na rok szkolny
2019/2020*

Szczegóły dotyczące proponowanych szkoleń zostały ujęte
w zaproszeniach PCEiK na stronie:
w w w . p c e i k . p l zakładka: oferta szkoleniowa

V POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2019/2020
Zarządzanie oświatą i …. fochem,
czyli o zmianach w prawie oświatowym i o skutecznej komunikacji

Termin - 5 września 2019 r.


godz. 13.00 – 15.30 - sala konferencyjna Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja
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 - konsultantds. edukacji regionalnej i patriotycznej.
Temat: Jak kształcić umiejętność tworzenia narracji historycznej.
Urszula Ewertowska- konsultant ds.edukacji wczesnoszkolnej.
Temat:Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy – człowiekasukcesu.

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

9.09.2019 r.

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.
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Z A R Z Ą D Z A N I E P L A C Ó W K Ą O Ś W I AT O WĄ

Kod szkolenia

W01

Adresaci szkolenia

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM
Dyrektorzy, wicedyrektorzy

Forma szkolenia

Wykład, warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

05.09.2019 r.

Zagadnienia

Uporządkowanie wiedzy o zmianach w systemie oświaty i w Karcie
Nauczyciela. Prawidłowa wykładnia prawna zmian. Podanie harmonogramu wdrażania istotnych zmian- co jest nowe, a co zostało doprecyzowane i co to oznacza w praktyce.

Kod szkolenia

W02

6 godzin dydaktycznych

NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI
Adresaci szkolenia Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Forma szkolenia

Wykład, warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

15.11.2019 r.

Zagadnienia

Zmiany w prawie oświatowym – omówienie i interpretacja. Planowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem polityki oświatowej
państwa i wniosków z nadzoru wewnętrznego. Dokumentowanie działań. Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

6 godzin dydaktycznych
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Kod szkolenia

W03

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA
Adresaci szkolenia Dyrektorzy, wicedyrektorzy
Forma szkolenia

Wykład, warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

17.01.2020 r.

Zagadnienia

Prawidłowe dokumentowanie przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Kod szkolenia

W04

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

6 godzin dydaktycznych

SZKOLNICTWO ZAWODOWE PO 1 WRZEŚNIA 2019R.
Organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego, dyrektorzy szkół i inni pracownicy zaangażowani w edukację zawodową
Wykład

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Zagadnienia

Celem szkolenia jest przygotowanie interesariuszy edukacji zawodowej do prowadzenia tej edukacji po wejściu w życie najnowszych rozwiązań prawnych.

Kod szkolenia

W81

Adresaci szkolenia

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO W PRAKTYCE
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Zagadnienia

Przygotowanie arkuszy organizacyjnych. Opiniowanie. Procedura zatwierdzania. Przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

6 godzin dydaktycznych

3 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

Adresaci szkolenia

W82
ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
Nauczyciele szkól podstawowych

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Zagadnienia

Podstawowe pojęcia pomiaru dydaktycznego. Ilościowe i jakościowe
metody analizy wyników. Analiza kontekstowa. Wykorzystanie wniosków z analizy do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Kod szkolenia

W83

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

3 godziny dydaktyczne

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele wszystkich
typów szkół
Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Zagadnienia

Planowanie i projektowanie ewaluacji. Przełożenie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej/zewnętrznej na zadania. Analiza wyników uzyskanych w procesie ewaluacji.

Kod szkolenia

W84

3 godziny dydaktyczne

STATUT PO ZMIANACH W PRAWIE OŚWIATOWYM
Adresaci szkolenia Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, zespoły nauczycieli przygotowujące zmiany w Statutach
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

18.09.2019 r.

Zagadnienia

Przedstawienie regulacji prawnych wpływających na zapisy zawarte w
statutach szkoły. Praktyka nowelizacji statutu szkoły zgodnie z zasadami techniki prawodawczej

3 godziny dydaktyczne
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AWA N S Z AW O D O W Y

Kod szkolenia

W05

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – OD 1 IX 2019 R.
- ROLA I ZADANIA OPIEKUNA STAŻU.
- NAUCZYCIEL STAŻYSTA.
Adresaci szkolenia Nauczyciele –stażyści, mianowani
Nauczyciele –pełniący rolę opiekuna stażu
Forma szkolenia
Warsztaty praktyczne
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

24.09.2019 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.

Kod szkolenia

W06

4 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
Czas trwania
Umiejętności

08.10.2019 r. godz. 16.00 -19.00
15.10.2019 r. godz. 16.00 -19.00
22.10.2019 r. godz. 16.00 -19.00
12 godzin dydaktycznych (3 x 4 godziny dydaktyczne)
Uczestnik będzie wiedział:
 jak konstruować plan rozwoju zawodowego?
 jak napisać sprawozdanie za okres stażu?
 jak dokumentować własną aktywność zawodową?
 Jak pracuje komisja kwalifikacyjna?
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Kod szkolenia

W07

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
Czas trwania
Umiejętności

03.12.2019 r.
godz.16.00 -19.00
10.12.2019 r.
godz.16.00 -19.00
17.12.2019 r.
godz.16.00 -19.00
12 godzin dydaktycznych (3 x 4 godziny dydaktyczne)
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

W YC H O WA N I E P R Z E D S Z KO L N E I E D U K A C JA
W C Z E S N O S Z KO L N A

Kod szkolenia

W08

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

21.10.2019 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)

4 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W09

KOMPENDIUM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Adresaci szkolenia Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia

Kurs doskonalący z elementami psychologii rozwoju osobistego

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

06,07,08,09.11.2019 r.

Cel główny

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności, które
gwarantują satysfakcję z wykonywanej pracy w edukacji wczesnoszkolnej i podniesienie jakości pracy placówki macierzystej

Kod szkolenia

W10

32 godziny dydaktyczne

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

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Zagadnienia

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

Kod szkolenia

W11

4 godziny dydaktyczne

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO A PROJEKTOWANIE
PRACY NAUCZYCIELA I
Adresaci szkolenia Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele
pracujący w świetlicy szkolnej
Forma szkolenia
warsztaty
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

10.03.2020 r.

Zagadnienia

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

4 godziny dydaktyczne

33 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2019/2020

Kod szkolenia

W12

"JAK CIĘ WIDZĄ, TAK O TOBIE MÓWIĄ" - NAUCZYCIEL WIZYTÓWKĄ PLACÓWKI
Adresaci szkolenia Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pedagodzy i
psycholodzy szkolni.
Forma szkolenia
Wykład, dyskusja
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

16.03. 2020 r.

Cel główny

Zdobycie wiedzy umożliwiającej sprawne budowanie autorytetu nauczyciela/pedagoga.

Kod szkolenia

W13

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, nauczycie
pracujący w świetlicy szkolnej
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

24.03.2020r.

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

W14

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
Czas trwania

07.04.2020 r.

Cel główny

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

W15

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,nauczyciele
pracujący w świetlicy szkolnej
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

28.04.2020 r.

Umiejętności

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

Kod szkolenia

W16

4 godziny dydaktyczne

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

05.05.2020 r.

Cel główny

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

Kod szkolenia

W17

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
Zagadnienia

12.05.2020 r.
4 godziny dydaktyczne
Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. Dziecięce
liczenie. Standardy wymagań w zakresie rozwoju umiejętności matematycznych.
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Kod szkolenia

W18

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

26.05.2020 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

W19

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
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

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.

Kod szkolenia

W20

3 godziny dydaktyczne

W POSZUKIWANIU WARTOŚCIOWYCH DRÓG ŻYCIA. CZYTELNICTWO JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA.
Adresaci szkolenia Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego. Uczniowie
klas VII - VIII.
Forma szkolenia
Zajęcia otwarte o charakterze spotkania autorskiego
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia
3 godziny dydaktyczne
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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.Wprowadzenie do
poznania świata rozwoju osobistego.

Kod szkolenia

W21

W POSZUKIWANIU PASJI ŻYCIA. CZYTELNICTWO JAKO JEDNA Z PODSTAWOWYCH AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA.
Adresaci szkolenia Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego. Uczniowie
klas IIII - V
Forma szkolenia
Zajęcia otwarte o charakterze spotkania autorskiego
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

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.

3 godziny dydaktyczne

E D U K A C J A H U M A N I S T YC Z N A

Kod szkolenia

W22

PATRIOTYZM W CODZIENNOŚCI SZKOLNEJ. JAK KSZTAŁCIĆ TE POSTAWY REALIZUJĄC
PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY?
Adresaci szkolenia Nauczyciele szkół podstawowych
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

04.11.2019 r.

Cel główny

Sposoby realizowania wychowania patriotycznego w oparciu o zapisy nowej podstawy programowej:rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej; rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.

4 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W23

JAK KSZTAŁCIĆ POSTAWY OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ?
Adresaci szkolenia Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Kształtowanie postaw uczniów, które pozwolą na czynne uczestnictwo
w tworzącym się społeczeństwie wiedzy

Kod szkolenia

W24

4 godzinydydaktyczne

POTYCZKI Z JĘZYKIEM POLSKIM W POKOJU ZAGADEK
Adresaci szkolenia Nauczyciele języka polskiego
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Poznanie zasad tworzenia i stosowania metody escaperoomu na lekcjach języka polskiego

Kod szkolenia

W25

4 godziny dydaktyczne

KULTURA WIZUALNA W SZKOLE. UNIA LUBELSKA JANA MATEJKI – MALARSKA INTERPRETACJA FAKTU HISTORYCZNEGO
Adresaci szkolenia Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Wykorzystanie tekstów kultury w edukacji humanistycznej

3 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W26

Adresaci szkolenia

JAK SPRAWIĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI PISAĆ
Nauczyciele języka polskiego

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Tworzenie narzędzi usprawniających rozwijanie u uczniów umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych.

Kod szkolenia

W27

Adresaci szkolenia

UCZEŃ – NAUCZYCIELEM. ODWRÓCONA LEKCJA.
Nauczyciele języka polskiego

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Rozwijanie umiejętności przygotowywania uczniów do rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy i dzielenia się nią z kolegami

Kod szkolenia

W28

4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

CHODZI O TO, ABY BYŁO POPRAWNIE. JAK NAUCZYĆ UCZNIÓW POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ?
Adresaci szkolenia Nauczyciele języka polskiego.
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Wskazanie form i metod pracy z uczniami, sprzyjających kształceniu
kompetencji komunikacyjnych. Przykłady dobrych praktyk.

4 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W29

UNIWERSALNE WARTOŚCI W KREOWANIU POSTAWY PATRIOTYCZNEJ UCZNIÓW
Adresaci szkolenia Nauczyciele i wychowawcy szkół i placówek oświatowych
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Sposoby kształtowania postaw uczniów w szkole jako efekt wdrażania
kompetencji kluczowych.Projektowanie lekcji i zajęć edukacyjnych
rozwijających postawy i zachowania wobec tradycji narodowych.

4 godziny dydaktyczne

DY D A K T Y K A J Ę Z Y KÓ W O B C YC H

Kod szkolenia

W30

ROZWIJANIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UCZNIA A WDRAŻANIE NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ
Adresaci szkolenia Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma szkolenia
Kurs doskonalący
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

29.10.2019 i 05.11.2019

Cel główny

Kształcenie kluczowych umiejętności językowych w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych.

10 godzin dydaktycznych
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Kod szkolenia

W88

DOŁĄCZ DO ETWINNING. DLACZEGO WARTO REALIZOWAĆ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
Z PROGRAMEM EDUKACYJNYM ETWINNING?
Adresaci szkolenia Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

28.10.2019

Cel główny

Rozwój zawodowy nauczycieli z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych. Nowoczesny sposób realizowania podstawy
programowej przy współpracy z nauczycielami ze szkół w kraju i za
granicą. Kształcenie kompetencji XXI wieku przy pomocy atrakcyjnych
metod i narzędzi

Kod szkolenia

W31

3 godziny dydaktyczne

JAK SKUTECZNIE PLANOWAĆ I REALIZOWAĆ ZAJĘCIA Z JĘZYKA OBCEGO- CELE EDUKACYJNE I KRYTERIA ICH OSIĄGANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ
Adresaci szkolenia Nauczyciele języków obcych – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Forma szkolenia
Warsztaty
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Cele edukacyjne i ich osiąganie w procesie nauczania języka obcego.

Kod szkolenia

W32

4 godziny dydaktyczne

TIK NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO- ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH W PROCESIE
NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ
Adresaci szkolenia Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne)
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia
4 godziny dydaktyczne
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Cel główny

Doskonalenie umiejętności i kompetencji cyfrowych nauczyciela języka
obcego.

Kod szkolenia

W33

JAK WSPIERAĆ I ROZWIJAĆ TALENTY NA ZAJĘCIACH Z JĘZYKA OBCEGO– PRACA Z UCZNIEM
ZDOLNYM
Adresaci szkolenia Nauczyciele języka obcego przedszkoli i szkół podstawowych
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Zapoznanie z elementami metodyki niezbędnymi w pracy z uczniem
zdolnym.

Kod szkolenia

W34

4 godziny dydaktyczne

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ JĘZYKA OBCEGO W KLASIE O ZRÓŻNICOWANYCH POZIOMACH
ZAAWANSOWANIA I RÓŻNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Adresaci szkolenia Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne)
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Wykorzystanie technik i metod ułatwiających skuteczne uczenie
języka obcego w klasach o mieszanych poziomach językowych i różnych potrzebach edukacyjnych.

Kod szkolenia

W35

10 godzin dydaktycznych

TECHNIKI UCZENIA SIĘ SPOSOBEM NA MOTYWACJĘ DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO- UCZYMY
JAK SIĘ UCZYĆ
Adresaci szkolenia Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne)
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji

Do ustalenia
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Czas trwania

4 godziny dydaktyczne

Cel główny

Zapoznanie z technikami ułatwiającymi zapamiętywanie słownictwa
i rozwijanie kompetencji językowych ucznia.

Kod szkolenia

W36

METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO- JAK BUDOWAĆ ZAANGAŻOWANIE I
AUTONOMIĘ UCZNIA W TRAKCIE ZAJĘĆ
Adresaci szkolenia Nauczyciele języków obcych (wszystkie etapy edukacyjne)
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Doskonalenie warsztatu nauczyciela w zakresie budowania motywacji,
samodzielności i autonomii ucznia w procesie uczenia języka obcego

Kod szkolenia

W37

4 godziny dydaktyczne

PRACA METODĄ PROJEKTU NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ
Adresaci szkolenia Nauczyciele języków obcych
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Pogłębienie umiejętności pracy metodą projektu w procesie nauczania
języka obcego

4 godziny dydaktyczne

43 | S t r o n a

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
na rok szkolny 2019/2020

E D U K A C J A I N F O R M AT YC Z N A
I T E C H N O LO G I A KO M U N I K A C YJ N O - I N F O R M AT YC Z N A

Kod szkolenia

W38

TABLICA INTERAKTYWNA, PLATFORMY E-LEARNINGOWE W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELA
Adresaci szkolenia Nauczyciele
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Zapoznanie z nowoczesnymi technikami pracy dydaktycznej nauczyciela z wykorzystaniem dostępnych urządzeń i mediów elektronicznych

Kod szkolenia

W39

12 godzin

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NARZĘDZIEM PRACY NAUCZYCIELA
Adresaci szkolenia Nauczyciele
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych prezentacji multimedialnych

Kod szkolenia

W40

12 godzin

NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH I-III ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
Adresaci szkolenia Nauczyciele
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia
12 godzin
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Cel główny

Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych z nauki
programowania w klasach I-III zgodnie z obowiązującej podstawą programową

Kod szkolenia

W41

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE MOBILNE DLA EDUKACJI W NAUCZANIU RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW
Adresaci szkolenia Nauczyciele
Forma szkolenia

Kurs doskonalący

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Poznanie najnowszych technologii mobilnych dla edukacji w nauczaniu
różnych przedmiotów

Kod szkolenia

W85

Adresaci szkolenia

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRACY SZKOŁY
Nauczyciele wszystkich typów szkół

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Wpływ mediów społecznościowych na uczniów. Szkolne zasady używania mediów. Najpopularniejsze media społecznościowe- jak je wykorzystać w klasie.

8 godzin

3 godziny
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E D U K A C J A M AT E M AT YC Z N A
Kod szkolenia

W42

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MATEMATYKI – PORADY EKSPERTA
Adresaci szkolenia Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół będący w trakcie lub
kończący staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego
Forma szkolenia
Warsztaty
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

02.10.2019 r.

Cel główny

Zaprezentowanie przepisów prawa, wymagań na poszczególne stopnie
awansu zawodowego oraz praktycznych wskazówek dla nauczycieli

Kod szkolenia

W43

3 godziny dydaktyczne

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI
Adresaci szkolenia Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

04.12.2019 r. godzina 15.45

Cel główny

Zaprezentowanie ciekawych pomysłów na rozwijanie kompetencji
matematycznych uczniów

Kod szkolenia

W44

3 godziny dydaktyczne

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, DYSKALKULIA
Adresaci szkolenia Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

05.02.2020 r. godzina 15.45

Cel główny

Zaprezentowanie ciekawych pomysłów do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W45

Adresaci szkolenia

MATEMATYKA W TERENIE
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

08.04.2020 r. godzina 15.45

Cel główny

Zaprezentowanie ciekawych pomysłów na lekcje matematyki w terenie

3 godziny dydaktyczne

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Kod szkolenia

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

W46
TAJEMNICE ŚWIATA MINERAŁÓW
Nauczyciele przyrody, biologii, geografii, historii, nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani tematem
Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Wrzesień 2019 r.

Cel główny

Wystawa minerałów i skamieniałości jako pomoc edukacyjna w nauczaniu przedmiotowym

2 godziny dydaktyczne
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S P E C JA L N E P OT R Z E BY E D U K A C J N E

Kod szkolenia

W47

ROZPOZNAWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Adresaci szkolenia Nauczyciele
Forma szkolenia

Kurs doskonalący Blended learning

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

26.11. 2019 r. i 10.12.2019 r.

Cel główny

12 godzin (dwa spotkania po 3 godziny w PCEiK w Oleśnicy; 6 godzin
pracy własnej (w domu) na Platformie Cyfrowej PCEiK)
Omówienie procesu diagnozy funkcjonalnej ucznia. Zapoznanie z możliwościami wykorzystywania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF-CY.

Kod szkolenia

W48

KSZTAŁTOWANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO A NAUKA CZYTANIA
Adresaci szkolenia Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

23.10.2019 r.

Cel główny

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w procesie kształtowania
słuchu fonematycznego u dzieci.

Kod szkolenia

W49

Adresaci szkolenia

Forma szkolenia
Data/daty i godziny realizacji

4 godziny dydaktyczne

NAUCZANIE WIELOPOZIOMOWE W PRAKTYCE
Nauczyciele pracujący w grupach klasowych, w których uczą się: uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniowie z
opiniami psychologiczno-pedagogicznymi (w tym uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
Kurs doskonalący Blended learning
Marzec 2020 r.
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Czas trwania
Cel główny

12 godzin (dwa spotkania po 3 godziny w PCEiK w Oleśnicy; 6 godzin
pracy własnej (w domu) na Platformie Edukacyjnej PCEiK)
Wskazanie sposobów ułatwiających indywidualizowanie procesu nauczania

E D U K A C J A Z AW O D O WA

Kod szkolenia

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

W50
DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA W REGIONIE
Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości
Wizyta studyjna

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

09.10.2019 r.

Cel główny

Zapoznanie nauczycieli z procesem technologicznym w przedsiębiorstwie oraz procesem zarządzania

Kod szkolenia

W51

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

4 godziny

PODATEK VAT - ZMIANY W PRZEPISACH
Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości
Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Zapoznanie nauczycieli ze zmianami w zakresie prawa podatkowego

Kod szkolenia

W52

3 godziny

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE
Adresaci szkolenia Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości
Forma szkolenia
Warsztaty
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Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Marzec 2020 r.

Cel główny

Przygotowanie uczestników do autoprezentacji poprzez poznania specyfiki rozmowy kwalifikacyjnej w tym praktycznej psychologii komunikacji werbalnej i niewerbalnej

3 godzinydydaktyczne

D O R A D Z T W O Z AW O D O W E
Kod szkolenia

W53

WSDZ JAKO KLUCZ DO WSPÓŁPRACY I PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

18.09.2019 r.

Cel główny

Budowanie warsztatu i umiejętności organizatora szkolnego systemu
doradztwa zawodowego

Kod szkolenia

W54

4 godzinydydaktyczne

DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ W TYM BRANŻOWEJ
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

25.09.2019 r.

Cel główny

Poznanie metod i technik pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą,
budowanie własnego warsztaty pracy

Kod szkolenia

W55

4 godzinydydaktyczne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W DORADZTWIE ZAWODOWYM – CIEKAWE LEKCJE DORADZTWA
ZAWODOWEGO
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Adresaci szkolenia

Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

19.11.2019 r.

Cel główny

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego z obszaru przedsiębiorczości - współczesnego runku pracy i metod
autoprezentacji. Poznanie narzędzi pracy grupowej z wykorzystaniem
multimedialnych zasobów.

Kod szkolenia

W56

4 godzinydydaktyczne

DORADCA ZAWODOWY OCZAMI UCZNIA, CZYLI JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWEJ ROLI?
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

26.11.2019 r.

Cel główny

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji doradcy zawodowego

Kod szkolenia

W57

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

3 godzinydydaktyczne

NARZĘDZIA PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

04.03.2020 r.

Cel główny

Wzbogacanie warsztatu pracy doradcy zawodowego

Kod szkolenia

W58

4 godzinydydaktyczne

PIERWSZE SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ - VADEMECUM UCZNIA, PRAKTYKANTA I STAŻYSTY
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Adresaci szkolenia

Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

17.03.2020 r.

Cel główny

Zapoznanie odbiorców szkolenia z etapami, czynnikami oraz warunkami, które wpływają na przebieg i wynik pierwszego spotkania ucznia
z pracodawcą

Kod szkolenia

W59

3 godzinydydaktyczne

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI - WARSZTAT PRAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI I DORADCÓW ZAWODOWYCH
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi
Forma szkolenia

Warsztat interaktywny

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

24.03.2020 r.

Cel główny

Zapoznanie odbiorców szkolenia z zawodami, które obecnie już funkcjonują lub są prognozowane jako zawody przyszłości. Nauczyciele
poznają ich charakterystykę i zalety.

Kod szkolenia

W60

3 godzinydydaktyczne

WARTOŚCIOWE CV (ZGODNE Z RODO - ROZUMIEM, OGARNIAM, DOSTOSOWUJĘ,
OTRZYMUJĘ)
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

12.05.2020 r.

Cel główny

Praca warsztatowa z dokumentem aplikacyjnym. Nauczyciele poznają
aktualne wymagania względem CV. Po szkoleniu będą w stanie pomóc
uczniom w stworzeniu wartościowego życiorysu.

4 godzinydydaktyczne
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W YC H O WA N I E I P R O F I L A K T Y K A
Kod szkolenia

W61

INNOWACYJNE METODY I FORMY PRACY Z GRUPĄ W PRACY WYCHOWAWCZEJ –
WARSZTAT PRAKTYKA
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

02.10.2019 r.

Cel główny

Doskonalenie psychoedukacyjnego warsztatu pracy

Kod szkolenia

W62

4 godzinydydaktyczne

KOMUNIKACJA – JAKA I W JAKI SPOSÓB SZKODZI UCZNIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM. JAK UCZYNIĆ Z KOMUNIKACJI NARZĘDZIE WSPARCIA W PRACY, WSPÓŁPRACY I W
RELACJACH.
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

10.10.2019 r.

Cel główny

Zwiększenie świadomości znaczenia komunikacji jako kluczowego narzędzia pracy nauczyciela

Kod szkolenia

W63

4 godzinydydaktyczne

KIEDY ZACZYNASZ PRACĘ W ZAWODZIE NAUCZYCIELA – O OBOWIĄZKACH W ŚWIETLE
ROZPORZĄDZENIA O PPP ORAZ WEWNĄTRZSZKOLNYCH PROCEDUR I STANDARDÓW
PRACY
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
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Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

04.11.2019 r.

Cel główny

Zwiększenie świadomości i rozumienia wymagań w związku z pełniona
rolą nauczyciela

Kod szkolenia

W64

4 godzinydydaktyczne

BUDOWANIE AUTORYTETU NAUCZYCIELA – CZY TO JESZCZE MOŻLIWE?
Adresaci szkolenia

Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

30.10.2019 r.

Cel główny

Istota autorytetu nauczyciela

Kod szkolenia

W65

4 godzinydydaktyczne

SKUTECZNY WYCHOWAWCA - NARZĘDZIA I TECHNIKI PRACY
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

06.11.2019 r.

Cel główny

Doskonalenie umiejętności współpracy z grupą. Rozwój umiejętności
pracy z grupą metodą coachingu grupowego i treningu psychoedukacyjnego. Doskonalenie umiejętności osobistych poprzez udział w treningu - warsztacie.

4 godzinydydaktyczne
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Kod szkolenia

W66

RADA PEDAGOGICZNA – STRATA CZASU, CZY WAŻNY ELEMENT WSPÓŁPRACY I WPŁYWU
NAUCZYCIELI
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

14.11.2019 r.

Cel główny

Dostarczenie wiedzy z zakresu prowadzenia spotkań i rad pedagogicznych

Kod szkolenia

W67

4 godzinydydaktyczne

MULTIMEDIALNY WARSZTAT WYCHOWAWCY – JAK WSPÓŁCZEŚNIE POPROWADZIĆ
GODZINĘ WYCHOWAWCZĄ?
Adresaci szkolenia

Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

03.12.2019 r.

Cel główny

Doskonalenie umiejętności pracy z grupą za pomocą sieci - wychowawca on-line. Poznane metod i technik pracy na odległość, zasobów
multimedialnych (w tym filmoterapeutycznych) i praktycznego wykorzystanie tych zasobów w pracy z grupą.

Kod szkolenia

W68

4 godzinydydaktyczne

WYWIADÓWKI – OKAZJA DO... , CZYLI O CELACH, PLANOWANIU,
PRZYGOTOWANIU I ŚWIADOMYM DZIAŁANIU
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji

12.12.2019 r.
.
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Czas trwania

4 godzinydydaktyczne

Cel główny

Zwiększenie świadomości znaczenia wywiadówek w budowaniu relacji
i współpracy z rodzicami

Kod szkolenia

W69

ZADANIA OŚWIATY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Kurs doskonalący
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Zadania szkoły w procesie pomocy zapobiegania przemocy w rodzinie

Kod szkolenia

W70

8 godzin dydaktycznych

WYMIANA WARTOŚCI W TRANSFERZE MIĘDZYPOKOLENIOWYM
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

23.01.2020 r.

Cel główny

Zwiększenie
świadomości
w
zakresie
różnic
pokoleniowych.Doskonalenie umiejętności transferowania systemów wartości
dla obustronnych korzyści.

Kod szkolenia

W71

4 godzinydydaktyczne

JAK ROZPOZNAĆ I WSPIERAĆ DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

04.02.2020 r.
4 godzinydydaktyczne
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Cel główny

Uzależnienie i współuzależnienie.Schematy funkcjonowania w rodzinie.
Rodzina dysfunkcyjna „chora” i wypełniająca „zdrowa”.Fałszywe role
dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych.Konsekwencje w życiu dorosłym.Działania zaradcze, sposoby realizacji działań pomocowych.

Kod szkolenia

W72

TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI – JAK SKUTECZNIE I SATYSFAKCJONUJĄCO POROZUMIEWAĆ SIĘ Z RODZICAMI UCZNIÓW
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

06.02.2020 r.

Cel główny

Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia współpracy nauczycieli
z rodzicami na rzecz optymalizacji rozwoju dziecka. Zwiększenie świadomości w zakresie wpływu nauczycieli na działania podejmowane
przez rodziców oraz dzieci. Zwiększenie świadomości w zakresie wpływu nauczycieli na generowanie trudności we współpracy z rodzicem i
uczniem.

Kod szkolenia

W73

4 godzinydydaktyczne

WSPÓŁCZESNA PROFILAKTYKA I INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W SZKOLE
Adresaci szkolenia Nauczyciele, wychowawcy,doradcy zawodowi
Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

26.02.2020 r.

Cel główny

Doskonalenie umiejętności retrospektywnego spojrzenia na rzeczywistość wychowawczą.Doskonalenie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych w szkole.Rozwój podstawowych umiejętności z obszaru interwencji kryzysowej.

Kod szkolenia

W74

4 godzinydydaktyczne

POSTAWY NAUCZYCIELI A POSTAWY UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW.
KOŁO WARTOŚCI A ZACHOWANIA.
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
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Forma szkolenia

przedszkoli, placówek oświatowych
Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

27.02.2020 r.

Cel główny

Doskonalenie umiejętności transferowania systemów wartości dla
obustronnych korzyści.Zwiększenie świadomości znaczenia wpływu
postaw współpracujących ze sobą osób.Wzrost świadomości na temat
wpływu systemu wartości na zachowania.

Kod szkolenia

W75

Adresaci szkolenia

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
Nauczyciele, wychowawcy

Forma szkolenia

Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

11.03.2020 r.

Cel główny

Doskonalenie umiejętności pracy-współpracy z uczniem zagrożonym i
uzależnionym.Rozwój/doskonalenie podstawowych umiejętności psychoedukacyjnych oraz terapeutycznych w pracy z jednostką/grupą
uzależnioną.Poznanie procedur postępowania w sytuacjach trudnych.

Kod szkolenia

W76

4 godzinydydaktyczne

4 godzinydydaktyczne

WARSZTAT KREATYWNOŚCI – W KIERUNKU WALKI Z NUDĄ I POSZUKIWANIA
INSPIRACJI DO DZIAŁANIA
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

16.04.2020 r.

Cel główny

Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia kreatywności w pracy
nauczyciela oraz rozwoju dzieci i młodzieży.Nabywanie i doskonalenie
umiejętności wykorzystywania kreatywnych metod w pracy z uczniami.

4 godzinydydaktyczne
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Kod szkolenia

W77

O PRZERZUCANIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PRZYJMOWANIU ODPOWIEDZIALNOŚCI.
I CO ZROBIŁ NAUCZYCIEL? KIEDY I JAK ODWRACAĆ TO PYTANIE I ZAMIENIAĆ JE NA: „CO
ZROBIŁ RODZIC? JAK RODZIC WSPIERA NAUCZYCIELA W PRACY NAD OPTYMALIZOWANIEM
METOD I EFEKTÓW DZIAŁAŃ UCZNIA.
Adresaci szkolenia Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Forma szkolenia
Warsztat
Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

14.05.2020 r.

Cel główny

Nabywanie i doskonalenie umiejętności delegowania uprawnień oraz

4 godzinydydaktyczne

egzekwowania umów i obowiązków.

Kod szkolenia

Adresaci szkolenia
Forma szkolenia

W78
PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY
Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych
Warsztat

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

19.05.2020 r.

Cel główny

Wiedza na temat cyberprzemocy, jej zapobieganie i radzenie z jej
skutkami

Kod szkolenia

W79

4 godzinydydaktyczne

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE,
ZAPOBIEGAJĄCYCH UZALEŻNIENIOM DZIECI I MŁODZIEŻY.
Adresaci szkolenia Nauczyciele szkoły podstawowej
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki uzależnień

4 godziny dydaktyczne
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Kod szkolenia

W80

W SIECI ZŁYCH NAWYKÓW. BUDOWANIE ŚRODOWISKAWYCHOWAWCZEGO W SZKOLE,
ZAPOBIEGAJĄCEGO UZALEŻNIENIOMDZIECI I MŁODZIEŻY
Adresaci szkolenia Nauczyciele
Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Cel główny

Identyfikacja uzależnienia od złych nawyków i zapobieganie uzależnieniu

5 godzin dydaktycznych

INNE
Kod szkolenia

W87

Adresaci szkolenia

PRAWO OŚWIATOWE DLA NAUCZYCIELI
Nauczyciele

Forma szkolenia

Warsztaty

Data/daty i godziny realizacji
Czas trwania

Do ustalenia

Zagadnienia

Podstawowe akty prawa obowiązujące nauczyciela. Nawiązywanie,
zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami, przestrzeganie
zasad obowiązujących w Karcie Nauczyciela, w tym szczególnie wymagań kwalifikacyjnych. Dokumentacja przebiegu nauczania w świetle
obowiązujących przepisów. Przestrzeganie przepisów bhp w szkołach
i placówkach oświatowych. Procedura awansu zawodowego nauczycieli; przebieg stażu, nadanie aktu awansu zawodowego z mocy prawa.
Zagadnienia istotne w codziennej pracy nauczyciela

4 godziny dydaktyczne

*Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów szkoleń
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5. 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

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego.

R05

Uczeń niepełnosprawny w szkole/placówce ogólnodostępnej.

R06

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

R07

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

R08

Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów.

R09

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

R10

Karta Nauczyciela – zmiany, które powinny interesować.

R11

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

R12

Tablica interaktywna w praktyce szkolnej.

R13

Teczka wychowawcy klasy.

R14

Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące.

R15

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

R16

Programować każdy może! Nauka programowania na poszczególnych etapach edukacji.

R17

Wytresuj stres.

R18

Efektywna praca z uczniem Pokolenia Y.

R19

Negocjacje i mediacje jako sposób rozwiązania konfliktu w szkole.

R20

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

R21

Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

R22

Naprzeciw zmianom - prawa i obowiązki nauczyciela.

R23

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela.

R24

Stop manipulacji – techniki rozpoznawania i obrony przed manipulacją.

R25

Nauczyciel – zawód społecznego szacunku – jak budować własny autorytet?
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R26

Nauczyciel pełen entuzjazmu i pasji. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

R27

Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej.

R28

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

R29

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

R30

Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania.

R31

Dialog motywujący jako jedno z narzędzi w pracy z młodzieżą.

R32

Nauczyciel i rodzic ucznia – dobra komunikacja podstawą współpracy.

R33

Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia.

R34

Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy z młodzieżą.

R35

Sposoby wykorzystania TIK na zajęciach szkolnych.

R36

Tablica interaktywna w praktyce szkolnej.

R37

Narzędzia cyfrowe pracy z uczniem.

R38

Doradztwo zawodowe sposobem motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju.

R39

Planowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych.

R40

Twórczy nauczyciel w szkole kształcącej w zawodzie.

R41

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u uczniów z trudnościami
w uczeniu się.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/placówce.

R42
R43
R44

Nowoczesne technologie w edukacji młodszego i starszego dziecka- rozwijanie kompetencji cyfrowych a bezpieczeństwo w Sieci (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej).
PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA PRZEDSZKOLI

R45

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

R46

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

R47

Jak wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej?

R48

Jak być dobrym wychowawcą? Kształtowanie kompetencji wychowawcy.

R49

Jak skutecznie planować i realizować zajęcia z języka obcego.

R50

Zajęcia teatralne i elementy dramyw nauczaniu języka obcego młodszych dzieci.

R51

Praca metodą projektu w nauczaniu języka obcego młodszych dzieci.

R52

Nowoczesne technologie w edukacji młodszego i starszego dziecka- rozwijanie kompetencji cyfrowych a bezpieczeństwo w Sieci.
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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 2019 r., poz. 123, 730, 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 28 maja 2019 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

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.
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.
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oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 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 2019 r., poz. 123, 730, 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 28 maja 2019 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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