
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 prezentacje wystawy połączonej z wykładem 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adresaci:  Nauczyciele języka polskiego, sztuki, historii oraz zainteresowani tematem 
 

Osoba prowadząca: Tatiana Hołownia – historyk sztuki, pilot, przewodnik, tour manager 
 

Kierownik merytoryczny: Małgorzata Kozłowska – konsultant PCEiK ds. nauczania edukacji regionalnej  
                                                                                                 i patriotycznej 
 

Termin szkolenia:   16.09.2021 r. -  godz. 16.00 -18.15 
                   

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne 
 

Miejsce spotkania:  Spotkanie stacjonarne w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,  
po  uprzednim wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia udziału: https://forms.gle/HtzK2Ww4YHetakxy6 
Ilość miejsc ograniczona 

 
Cel główny:  Wzbogacanie warsztatu i zasobów edukacyjnych nauczycieli przedmiotów humanistycznych. 
 

Cele szczegółowe: 
 Wątki biograficzne twórcy i jego najbliższej rodziny, istotne dla jego wierszy, poematów i opowiadań. 

 Świat sztuki i muzeów - bezpieczny azyl poety w czasie „po Auschwitz”. 

 Zwiedzanie wystawy – prezentacja obrazów, z których Różewicz czerpał natchnienie literackie.  

 
Uwaga! Możliwość umówienia terminu na prelekcję i zwiedzanie wystawy z uczniami.  
 
 

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 15.09.2021 r. 
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 

Hortus conclusus Tadeusza Różewicza. Inspiracje poety. 

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.  
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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 – bezpłatnie 

 
● 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  –  30 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. 


