
Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

ZAPRASZAMY  
na szkolenie STACJONARNE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
KOD: W13 
 

Adresaci:  nauczyciele 
 

Osoba prowadząca:   dr Lidia Sikora – pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 
 

Termin spotkania:  termin zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników 
  

Czas trwania:  9 godzin dydaktycznych  
- dwa spotkania po 3 godziny w PCEiK w Oleśnicy, 
- 3 godziny pracy własnej (w domu) na Platformie Edukacyjnej PCEiK 
 

Miejsce: U W A G A ! Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
 

 

Cele:   
Wskazanie sposobów ułatwiających indywidualizowanie procesu nauczania. 
Uczestnik szkolenia: 
- uzyska narzędzia do rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia w zakresie kompetencji umiejętność    
   uczenia się (w formie elektronicznej), 
-  zwróci uwagę na wykorzystywanie mocnych stron uczniów ze SPE w procesie dydaktycznym, 
-  dostrzeże wpływ relacji: nauczyciel – uczeń na efekty procesu nauczania. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
1. Komponenty kompetencji: umiejętność uczenia się.  
2. Specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z predyspozycji psychomotorycznych ucznia.  
3. Czynniki wspierające i ograniczające proces uczenia się uczniów ze SPE. 
4. Wpływ procesu dydaktycznego na funkcjonowanie uczniów w procesie uczenia się. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesłanie zgłoszenia.  Zgłoszenie  
na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się  
na naszej stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce: Oferta szkoleniowa / Szkolenia                

           Verte  
 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

Profil ucznia ze SPE.  
Rozpoznawanie potrzeb uczniów  

w zakresie umiejętności uczenia się 
  

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/


Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

   

 

Odpłatność: 
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK 

porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok oraz z placówek prowadzonych 
przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – 40 zł 

 

●  nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK 
porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok, nauczyciele z placówek 
niepublicznych  –  100 zł 

 
Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 
3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością 
pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania 
opłaty. 


