
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: W138 
 
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy,  szkolni doradcy zawodowi 
 

Osoba prowadząca: Anna Płoska – dyrektor zarządzający CSIPZ, trener, wykładowca, coach.  Aktywizator 

zawodowy, coach kariery. Praktyk z pasją i zaangażowaniem. Z wykształcenia specjalista ds. HR i PR. 

 
Kierownik merytoryczny: Ryszarda Wiśniewska-Paluch 
 

Termin spotkania:  25.05.2021 r. godz.17:30 
 
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:  
Uczestnicy warsztatu otrzymają pełnowartościowy manual dotyczący korzyści i metod uczenia się przez całe 
życie. Zostaną przygotowani do zastosowania kompetencji jutra we własnym świecie prywatnym oraz 
zawodowym, a także poznają narzędzia jak zaszczepić tę kompetencję wśród swoich podopiecznych. 
 

Program szkolenia: 
 Kompetencje przyszłości 

 Narzędzia i metody 

 Korzyści i zobowiązania 

 
 

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                

 
 

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 

Uczenie się przez całe życie, czyli jak zaszczepić  
w sobie kompetencję jutra?  

https://forms.gle/HtzK2Ww4YHetakxy6
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 –  30 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  –  90  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. 


