
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 online  

 

 
 
 
 
 

 
 
KOD:  W63 

 

Adresaci:  Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy 
 

Osoba prowadząca:  Iwona Haba - dyplomowana psycholog, psychoterapeutka integratywna, negocjatorka  
i mediatorka, absolwentka Studium Socjoterapii, doświadczona coach, trener i asesor z ponad 20-letnią 
praktyką zawodową. Wykładowczyni przedmiotów psychologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Do niedawna wykładowczyni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Specjalizuje się 
w konsultacji i poradnictwie psychologicznym, w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży 
powyżej 15 roku życia. 
 

Termin spotkania: 18.05.2021 r. godzina: 16.00 
 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne  
 

Miejsce: Spotkanie na platformie Microsoft Teams – uczestnik otrzyma dostęp: login i hasło do spotkania  
po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia udziału: https://forms.gle/HtzK2Ww4YHetakxy6 
 
 

Cele:  Doskonalenie umiejętności pracy w warunkach zmiany oraz radzenia sobie ze stresem 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 Zmiana – wokół definicji. 

 Życie i edukacja w warunkach zmiany: 

 zmiana jako stres i rozwój, 

 źródło pozytywnych lub negatywnych myśli i uczuć, 

 celowa i zaplanowana, zaskakująca i niechciana, konieczna, 

 umiejętności adaptacyjne wobec zachodzących zmian – gotowość do zmian. 

 Pytania, na które poszukujemy odpowiedzi w sytuacji zmiany – ich rola i znaczenie w poszukiwaniu 

informacji ważnych z punktu widzenia panowania nad zmieniającą się rzeczywistością. Wpływ  

i kontrola nad zmianą.  

 Prawo entropii – naturalna utrata porządku, harmonii i teoria zmienności. 

 Czego potrzebuje zmiana – o kompetencjach jednostek. 

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 

Życie i edukacja w warunkach zmiany.  
Zmiana jako stres i rozwój. 

https://forms.gle/HtzK2Ww4YHetakxy6
http://www.pceik.pl/


Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  
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 Stres w zmianie i sposoby radzenia sobie ze stresem – kompetencje osobiste i wsparcie z zewnątrz.  

 Dlaczego zmiana boli. Moje reakcje na zmiany i przyczyny oporu przed zmianą  - ćwiczenie 

 Twoje spostrzeganie rzeczywistości a działanie w zmianie – o wpływie nadawania znaczeń. Jednostka 

jako lider zmiany  

                                                            
Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesłanie zgłoszenia.  Zgłoszenie  
na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się na naszej stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce: Oferta szkoleniowa / Szkolenia                

  
 

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 –  20 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  –  60  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. 
 
 
 

http://www.pceik.pl/

