
 

         

                                                                                                                            
 
 

 

Z A P R O S Z E N I E 
na szkolenie online  

 
 

 

 
 

 
Temat przewodni sieci: 

Cyfrowy i kreatywny matematyk. 
 

Temat III spotkania:  

Narzędzia informatyczne z eTwinning 
 

Termin III spotkania:  12 kwietnia 2021 r. o godzinie: 17.00-19.00 
 
Adresaci: nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych  
 
Koordynator sieci:  mgr Joanna Palińska – konsultant ds. edukacji matematycznej, trener, nauczyciel, 
egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego dla nauczycieli, członek Stowarzyszenia Nauczycieli 
Matematyki oraz facebookowej grupy Superbelfrzy RP.  Autorka strony internetowej 
www.matematykawpodstawowce.pl 
 
Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne 
   
Miejsce spotkania:  po przesłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo link do spotkania.  
 
Cele główne:  
Doskonalenie umiejętności wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych  
oraz metod kształcenia na odległość. 
 
Program spotkania: 
Narzędzia przydatne do realizacji projektów eTwinning, np. nearpod, elektroniczne książki, tworzenie logo. 
Narzędzia do współpracy z partnerami projektu oraz pracy zdalnej z uczniami. 
Przykłady dobrych praktyk - matematyczne projekty eTwinning. 
 
 
 

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 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia  

Nauczycieli Matematyki 

 

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


 

Warunki udziału w spotkaniach SWIS: 
1. Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują  udział  we wszystkich zaplanowanych 

spotkaniach.  

2. Nauczyciele należący do SWIS mogą korzystać z proponowanych szkoleń w ramach sieci  

oraz materiałów zamieszczanych przez koordynatora na platformie Moodle. 

3. Na wszystkie spotkania sieci obowiązuje jedno zgłoszenie (formularz), niezbędne jest jednak 

telefoniczne potwierdzenie udziału przed każdym spotkaniem sieci, zgodnie z terminem podanym  

w zaproszeniu (w przypadku tego spotkania do 20.04.2021 r.) 

Warunki udziału w formie doskonalenia dla uczestników spoza sieci: 
1. Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń  

do 20.04.2021 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza. 

Za udział w jednym spotkaniu obowiązuje opłata: 

- z porozumienia 40 zł 

- bez porozumienia 80 zł   
 

UCZESTNICY PO ZAKOŃCZENIU PRAC SIECI OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA. 

Odpłatność: 
 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały                     

z PCEiK porozumienie w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok 

oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie. 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały                

z PCEiK porozumienia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok, 

nauczyciele z placówek niepublicznych – jedno spotkanie sieci: 2 godziny dydaktyczne – 60 zł, 

             3-4 godziny dydaktyczne – 80 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 lub konferencji nie zwalnia  
z dokonania opłaty 
 

 


