
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele zainteresowani tematyką   
 

Osoba prowadząca:  Mirosława Berezowska – nauczyciel konsultant, edukator MEN, trener w projektach 
edukacyjnych MEN, ORE, ROE, certyfikowany edukator w uczeniu się dorosłych, ekspert edukacyjny, trener, 
doradca osób zarządzających oświatą, trener wspomagania kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się przez 
doświadczenie i eksperymentowanie, oraz inne metody aktywizujące proces uczenia się. 
 

Termin szkolenia:  termin zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników 
 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne 
 

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

Cel główny:  

 poznanie sposobów wykorzystywania wartościowej rozmowy do celów  edukacyjnych  lekcji  

interdyscyplinarnych;  

 zdobycie umiejętności stawiania inspirujących pytań w celu aktywizowania uczniów;  

 zasady i sztuka kulturalnej  rozmowy, dyskusji i  motywującego dialogu na zajęciach edukacyjnych 

Zagadnienia:  

1. Jak kierować wartościową rozmową w klasie, by reintegrować uczniów?  

2. Rozmowa czy dyskusja. Podobieństwa i różnice. Sposoby wykorzystywania wymiany poglądów  

    i argumentów,  godnie z zasadami.   

3. Konwersacja-dyskusja-dialog  jako formy słownego komunikowania się między uczniami. 

4. Przykład scenariusza lekcji wychowawczych metodą projektu.  

a ) Jak uczyć się na autopilocie ? 

b) Odporność i dobrostan uczniów – stany nadane czy wypracowane? 

                                                                                                                                                    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 

Rozmowa klasowa postcovidova. 
Interakcja-komunikacja-relacja 

https://forms.gle/HtzK2Ww4YHetakxy6
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. 

 

 

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 lub konferencji nie zwalnia z dokonania 
opłaty. 


