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Sekretariat czynny od 8:00 do 16:00    

 

Telefon: 71 314 01 72 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

WWW: www.pceik.pl 

 

 
 

 

 

 

 

Informator dostępny jest w wersji online — na stronie internetowej PCEiK: www.pceik.pl  

mailto:sekretariat@pceik.pl
http://www.pceik.pl/
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Szanowni Państwo, 

do Państwa dyspozycji oddajemy Informator, który zawiera ofertę szkoleniową będącą 

odpowiedzią na potrzeby nauczycieli Powiatu Oleśnickiego, realizującą kierunki polityki 

oświatowej państwa oraz zadania przypisane placówkom doskonalenia nauczycieli. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników w roku szkolnym 2021/2022 

zapraszamy na szkolenia stacjonarne z ograniczoną ilością uczestników oraz na 

szkolenia online. Oferta będzie na bieżąco aktualizowana  

i dostosowywana do wymagań nauczycieli, rad pedagogicznych oraz organów 

prowadzących. W tym celu na stronie internetowej PCEIK w zakładce: Oferta 

szkoleniowa, znajdziecie Państwo ankietę dotyczącą badania potrzeb szkoleniowych. 

Zachęcamy także  do osobistego kontaktu telefonicznego. 

Oprócz jednorazowych form doskonalenia proponujemy również udział  

w całorocznych programach wymienionych w dalszej części informatora. 

Zachęcamy do spotkań z naszymi doradcami metodycznymi i konsultantami, którzy  

w ramach bezpłatnych konsultacji indywidualnych oraz sieci współpracy  

i samokształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oferują 

Państwu pomoc i wsparcie w zakresie dydaktyki, wychowania i innych spraw 

związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych. 

Aktualne informacje dotyczące oferty szkoleniowej znajdziecie Państwo na naszej 

stronie internetowej – www.pceik.pl. 

 

 

 

 

Magdalena Żerebecka 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury 
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POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
 

 

Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

Telefon: 71 795 30 80 

www: www.pceik.pl 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

 

Doradca metodyczny i konsultant – to nauczyciel o bogatym doświadczeniu zawodowym 

udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynają-

cym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia. 

 

Konsultanci,  doradcy metodyczni i koordynatorzy Sieci Współpracy  

i Samokształcenia PCEiK 

 

Lp. Imię i nazwisko  
konsultanta 

Stanowisko  Obszar Adres e-mail 
 

 
1. 

 
Anna Kocik 
 

 
doradca 
metodyczny 

 

 
Szkolnictwo zawodowe 
 

 
akocik@pceik.pl 
 

 
2.  

 
dr Lidia Sikora 

 
doradca 
metodyczny 

 
Praca z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 
 

 
lsikora@pceik.pl 

 

3. 

 

Ryszarda  
Wiśniewska - Paluch 

 

doradca 
metodyczny 
 
konsultant 

 

Doradztwo zawodowe 
 
 
Psychoedukacja i profilaktyka. 
Wspieranie uzdolnień 

 

 

rpaluch@pceik.pl 
 

 
4. 

 
Roman Lorens 
 

 
konsultant 

Zarządzanie placówką  
oświatową 
 

 
rlorens@pceik.pl 
 

 
5. 

 
Małgorzata Kozłowska 

 
konsultant 

Edukacja regionalna 
i patriotyczna 

 
mkozlowska@pceik.pl 
 

 
6. 

 
Paweł Olszański  
 

 
konsultant 

 
Wychowanie fizyczne  

 
polszanski@pceik.pl 
 

 
7. 

 
Marta Richter-Lesicka 

 
konsultant 

 
Edukacja 

języka angielskiego 
 

 
mrichter@pceik.pl 

 

 
8. 

 
Urszula Ewertowska 

 
konsultant 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

uewertowska@pceik.pl 
 

 
9. 

 
Małgorzata Kinstler 

 
konsultant 

Awans zawodowy 
Wychowanie przedszkolne 

 
mkinstler@pceik.pl 

 

     

http://www.pceik.pl/
mailto:sekretariat@pceik.pl
mailto:akocik@pceik.pl
mailto:lsikora@pceik.pl
mailto:ryszardapaluch@interia.pl
mailto:mkozlowska@pceik.pl
mailto:mrichter@pceik.pl
mailto:uewertowska@pceik.pl
mailto:mkinstler@pceik.pl
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10. Agnieszka Ogiegło konsultant Edukacja  

matematyczna 
 

aogiegło@pceik.pl 

 

 
11. 

 
dr Józef Krawczyk 

 
konsultant 

 
Edukacja przyrodnicza 
 

jkrawczyk@pceik.pl 

 
12. 

 
Wiktor Szanin 
 
 

konsultant Edukacja  
informatyczna i technologia 
informacyjno-komunikacyjna 
 

wszanin@pceik.pl 

13. Jadwiga Maszorek  

 

koordynator  

 

SWIS  

nauczycieli bibliotekarzy 
jmaszorek@pceik.pl  

 

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE 

 

 

1. Program: Program rozwoju szkoły/przedszkola w ramach 

kompleksowego systemu wspomagania. 
 

Cel programu: wspomaganie szkoły w jej rozwoju przez podejmowanie działań   

w wybranych przez szkołę obszarach.  

Elementy programu:  

 zdiagnozowanie obszaru problemowego/rozwojowego dla szkoły,  

 opracowanie programu rozwiązania zdiagnozowanego problemu,  

 opracowanie planu harmonogramu pracy i współpracy realizatorów programu ze szkołą,  

 zrealizowanie programu poprzez dostosowanie odpowiednich form doskonalenia,  

 ewaluacja zrealizowanego programu,  

 efektywna współpraca podmiotów środowiska edukacyjnego na rzecz wsparcia szkół  

w tym placówek PCEiK w Oleśnicy: Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 

Biblioteki Pedagogicznej, Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych.  

Założenia programu: 

1. Czas trwania programu obejmuje jeden rok szkolny lub jeden semestr, z możliwością 

przedłużenia w sytuacji, gdy szkoła uzna to za zasadne i korzystne dla jej rozwoju. 

2. Istotą programu jest stosowanie takich form doskonalenia oraz wsparcia, które 

uwzględniają wynik przeprowadzonej diagnozy i sprzyjają realizacji założonych celów przez 

szkołę. 

3. Realizatorami programu są pracownicy merytoryczni PCEiK w Oleśnicy tj. doradcy 

metodyczni/konsultanci PODN  we współpracy ze specjalistami Zespołu Poradni 

mailto:aogiegło@pceik.pl
mailto:jmaszorek@pceik.pl
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Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczycielami bibliotekarzami Biblioteki Pedagogicznej 

oraz eksperci zewnętrzni ( trenerzy, edukatorzy, szkoleniowcy). 

4. Formami wsparcia są: szkolenia grona pedagogicznego, warsztaty, konsultacje grupowe, 

odbywające się w szkole i z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Oleśnickie  

e-Doradztwo, Oleśnickie e-Szkolenia. 

5. Konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie PCEiK  lub w wyznaczonej placówce. 

6. Przyjęte do realizacji zadania umożliwią wszystkim nauczycielom wprowadzenie istotnych 

zmian w wybranym obszarze oraz dokonanie oceny tych działań pod kątem wspierania 

uczniów w rozwoju i osiąganiu wymiernych sukcesów edukacyjnych. 

7. Możliwe jest wsparcie szkół i placówek oświatowych w każdym obszarze wynikającym  

z rzeczywistych potrzeb szkoły. 

8. Programy podlegają ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów  

i osiągniętych rezultatów oraz kończą się wyznaczeniem kierunku dalszych działań. 

Zasady przystąpienia do programu: 

1. Zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki zapotrzebowania na realizację Programu Rozwoju 

Szkoły/Przedszkola  przesłane do PCEiK w Oleśnicy. 

2. Uzgodnienie zakresu i sposobów wsparcia szkoły/placówki. 

3. Podpisanie umowy na realizację w/w programu.  

Koszt udziału szkoły /przedszkola/  placówki w programie jest ustalany indywidualnie. 

 

 

2. Program: Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów  
ze specjalnymi potrzebami. Umiejętności komunikacyjne  

a problemy emocjonalne i psychiczne uczniów. 
 

Kierunek polityki oświatowej: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia  

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-

19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły  

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów  

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 

Adresaci programu: Nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Czas realizacji: wrzesień 2021 – maj 2022 

Cele główne:  
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1. zwrócenie uwagi na znaczenie kompetencji kluczowych w przygotowaniu uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do dorosłego życia; 

2. analiza czynników wpływających na funkcjonowanie uczniów ze SPE w procesie 

dydaktycznym w szkole/ w kształceniu zdalnym; 

3. wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół ogólnodostępnych  

oraz szkół specjalnych. 

 

Planowane działania: 

1. VI Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2021/2022 – seminarium: Zdrowie 

psychiczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dobie pandemii” 

2. Badania ankietowe na temat rozwijania kompetencji osobistych i społecznych u uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz budowania relacji nauczyciel-uczeń ze SPE 

wśród nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w powiecie oleśnickim: 

- opracowanie ankiety – wrzesień 2021 r., 

- realizacja badań – październik – grudzień 2021 r.  

- opracowanie wyników i raportu z przeprowadzonych badań – styczeń – luty 2022 r. 

3. Seminaria dotyczące  roli efektywnej komunikacji interpersonalnej w procesie wspierania 

uczniów z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w warunkach nauczania 

stacjonarnego i zdalnego: w relacjach uczeń-uczeń oraz nauczyciel-uczeń – eksperci 

zewnętrzni) - PCEiK – październik 2021 r., marzec 2022 r.) 

4. Publikacja elektroniczna podsumowująca program – maj 2022 r. 

 

 

3. Program: Na styku kultur. Pogranicze śląsko-wielkopolskie  
     w historii, sztuce i literaturze. 
 
Kierunek polityki oświatowej: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji  

klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania 

historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze  

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 

Czas realizacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2022 

Adresaci programu: 

nauczyciele historii, wos, wychowawcy, uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele: 

1. wskazywanie metod służących  kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich  

u uczniów; 

2. budowanie warsztatu nauczyciela poprzez wzbogacanie zasobów z zakresu wiedzy  

o regionie; 
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3. rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat najbliższego regionu; 

4. przekazywanie dziedzictwa kulturowego poprzez wartości tkwiące w bezpośrednim,  

przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka.  

Zadania: 

1. Realizacja zagadnień związanych z regionalnymi źródłami historycznymi w ramach  

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli edukacji regionalnej i patriotycznej. 

2. Organizacja wykładu dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych: „40 rocznica 

wybuchu stanu wojennego w Polsce ”  we współpracy z IPN we Wrocławiu. 

3. Organizacja spotkania autorskiego promującego publikację „W cieniu wojen”, dotyczącej 

losów uchodźców i zesłańców na Sybir ze wspomnień rodzin zamieszkałych na terenie  

powiatu oleśnickiego. 

4. Zajęcia terenowe – wyjazd studyjny szlakiem dzieł artysty Bruno Tschötschela  

– Kamieniec Ząbkowicki. 

5. Organizacja wystawy: „Raport Ocalonego” – w 100-lecie urodzin Tadeusza Różewicza. 

6. Organizacja powiatowych konkursów, przeglądów oraz imprez o tematyce regionalnej: 

 Konkurs literacki: Legenda o ….. (tworzenie legend o miejscach, obiektach,  

osobach związanych z regionem). 

 Konkurs historyczny: Opozycja demokratyczna w Polsce.  

Dolnośląska Solidarność 1980 – 1989 

Ewaluacja: 

1. Przygotowanie raportu na podstawie ankiet ewaluacyjnych, obserwacji i wywiadów  

przeprowadzonych wśród nauczycieli i uczniów biorących udział w opisanych działaniach. 

 

 

4.  Program: Edukacja formalna i pozaformalna – rozwój kompetencji,  
     kreatywności i droga do kariery 

 
Kierunek polityki oświatowej: Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umie-

jętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

 

Adresaci programu: Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.  

Cele: 

1. uświadomienie wagi świadomego wyboru drogi zawodowej; 

2. rozpoznawanie potrzeb zawodowych uczniów: dziś klientów szkoły, jutro klientów rynku 

pracy; 

3. wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego, wychowawców, doradców zawodowych; 

4. wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami. 

Czas realizacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2022 

Planowane działania:  
1. VI Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2021/2022 

2. Tydzień kariery z PCEiK: 
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a) Konferencja: XIII Ogólnopolski Tydzień Kariery pt.  

       „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” – online  

b) Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół - w dniach 18 – 24.10. 2021 r. 

3. „Edukacja formalna i pozaformalna” – cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego  

realizowanych przez ekspertów. Adresaci – nauczyciele, wychowawcy,  

doradcy zawodowi szkół. 

4. „Edukacja formalna i pozaformalna” – warsztaty dla uczniów. 

5. Ewaluacja Programu – ankiety diagnostyczne, opracowanie raportu ewaluacyjnego  

– maj 2021 r. 

6. Publikacja elektroniczna podsumowująca Program – czerwiec – 2022 r. 

 

5.   Program: Matematyka w działaniu – o narzędziach, modelach  

      i eksperymentach w uczeniu się matematyki. 
 
Kierunek polityki oświatowej: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia  

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-

19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły  

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 

Adresaci programu: Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych powiatu oleśnickiego. 

Czas realizacji: wrzesień 2021 – maj 2022 

Cele główne:  

● rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz potrzeb szkoleniowych nauczycieli. 

● rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, zachęcanie uczniów do rozwijania  

kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, 

● wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami matematyki ze szkół powiatu 

oleśnickiego, 

●  wykorzystanie gier i zabaw matematycznych w procesie dydaktycznym; 

● planowanie zajęć zgodnych z podstawą programową z zastosowaniem metody  

eksperymentu,  

● współpraca dająca możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk  

oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych,  

Planowane działania 

1. VII Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2021/2022  

– seminarium: „Matematyczne eksperymenty”.  
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2. Powołanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki pt. Innowacyjny  

matematyk, udział nauczycieli w ciekawych spotkaniach na temat nowoczesnego nauczania 

matematyki (wrzesień 2021 - maj 2022) oraz realizacja wspólnego projektu eTwinning   

- październik 2021 “Matematyka to nie kosmos - potyczki siódmo i ósmoklasistów”.  

3. Szkolenie dla nauczycieli będących w projekcie pt. „Matematyczne eksperymenty - pomysły 

na przełamanie lekcyjnej rutyny” - październik 2021 oraz „Skuteczne przygotowanie uczniów 

do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.” - styczeń 2022. 

4. Zajęcia otwarte na platformie Teamsy, dla chętnych nauczycieli. - marzec 2022 r. 

5. Organizacja powiatowych konkursów matematycznych - etap szkolny - listopad 2021 r.,  

etap powiatowy - kwiecień 2022 r. 

6. Konkurs plastyczny z okazji dnia liczby Pi - marzec 2022. 

7. Innowacja pedagogiczna od pomysłu do realizacji , czyli innowacje po nowemu.  

Szkolenie oraz przygotowanie innowacji pedagogicznych z matematyki na kolejny rok szkolny 

- kwiecień/maj 2022. 

Ewaluacja: 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie  ankiet diagnostycznych, opracowanie raportu  

z wyników badań ankietowych – maj 2022 r. 

2. Publikacja elektroniczna podsumowująca wspólne działania w ramach sieci współpracy  

za rok 2021/22. 

 

6. Program: Projekt edukacyjny: „Oleśnicka Noc z Biologią” 

Kierunek polityki oświatowej:  

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw  

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia  

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19  

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie  

informacyjno-komunikacyjne. 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności  

za środowisko naturalne. 

 

Organizatorzy: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  Powiatowe Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.   

Czas realizacji: październik – marzec – kwiecień 2022 
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Cele główne: 

 rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów; 

 chęć poznania i zrozumienia przez uczniów otaczającego świata;  

 rozwijanie pasji badawczej i ciekawości poznawczej; 

 aktywizacja uczniów w problemy środowiska lokalnego; 

 zachęcenie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań w kierunku nauk biologicznych; 

 wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół powiatu oleśnickiego. 

Planowane działania: 

1. Spotkanie z nauczycielami biologii, dyrektorami szkół – współorganizatorami warsztatów – 

październik 2021 r. 

2. Noc z Biologią – realizacja warsztatów przez pracowników naukowych, doktorantów  

i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresatami  

są uczniowie szkół podstawowych powiatu oleśnickiego. 

3. Noc z Biologią – realizacja warsztatów przez pracowników naukowych, doktorantów  

i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adresatami  

są uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego. 

4. Współpraca z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego przy realizacji programów:  

- Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku  

pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

5. Zajęcia dla uczniów: „Budujemy odporność psychiczną dzięki zrozumieniu własnych  

emocji” oraz „Bogactwo różnorodności – uczymy się współpracy” 

6. Realizacja programu aktywności kulturalnej. 

7. Opracowanie raportu z wyników badań ankietowych – maj 2022 r. 

8. Publikacja elektroniczna podsumowująca projekt edukacyjny – czerwiec 2022 r. 

 

7. Program: Szkoła w kręgu rodziny. 
  
Kierunek polityki oświatowej:  

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

 

Adresaci programu: Dyrektorzy i nauczyciele oraz uczniowie szkół i placówek oświatowych.  

Czas realizacji: wrzesień 2021 – maj 2022  

Cele główne:  

1. uświadomienie możliwości wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

2. wsparcie nauczycieli w procesie realizacji zadań w/w zakresie; 

3. wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie realizacji zadań z zakresu  

Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
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4. wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć. 

Planowane działania:  

1. VI Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2021/2022  seminarium  

2. Udział zainteresowanych nauczycieli w spotkaniach warsztatowych i działania  

na platformie e-doradztwo w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli  

Wychowawców. 

3. „Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny” – cykl warsztatów adresowanych 

do nauczycieli. 

4. „Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny” – warsztat dla uczniów. 

5. Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej - wspomaganie przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny w motywowaniu do rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci  

i młodzieży. 

Ewaluacja Programu:  

1. Ankiety diagnostyczne, opracowanie raportu ewaluacyjnego – maj – 2022 r.  

2. Publikacja elektroniczna podsumowująca program – czerwiec – 2022 r. 

 

 

Szczegółowa oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/2022 zostanie opublikowana  

w Informatorze na stronie internetowej  www.pceik.pl.   

 

W skład oferty szkoleniowej wejdą:  

 kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, 

 sieci współpracy i samokształcenia w grupach przedmiotowych lub problemowych, 

 kursy doskonalące, 

 warsztaty, 

 szkolenia grona pedagogicznego w miejscu pracy - realizowane na terenie szkół  

i placówek oświatowych w formach spotkań informacyjnych lub wykładów i warsztatów, 

 konferencja inaugurująca rok szkolny organizowana we wrześniu, poświęcona  

prezentacji aktualnej oferty PODN oraz omówieniu bieżących spraw oświatowych, 

 konferencje, seminaria – realizowane we współpracy z organizacjami działającymi  

na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami, 

 konsultacje indywidualne i zbiorowe, 

 

Konkretne działania skierowane będą do różnych adresatów: dyrektorów szkół i placówek  

oświatowych oraz nauczycieli wszystkich specjalności i etapów edukacji, a także osób  

odpowiedzialnych za oświatę w jednostkach organizacyjnych gmin Powiatu Oleśnickiego. 

 

 

http://www.pceik.pl/
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 
 

 

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą 

w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne  

rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie 

sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych  

ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. 

 

 
 

 

Zadania koordynatora sieci: 

 organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków,  

ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań); 

 zamieszczanie na platformie Oleśnickie Centrum e-Doradztwa materiałów  

samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci; 

 sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom; 

 promocja działań sieci. 

 

 

Działania w sieci tematycznej 

Spotkanie organizacyjne 2 godziny Integracja uczestników sieci. 

Rozpoznanie potrzeb i zasobów. 

Ustalenie celów,  

harmonogramu. 

Spotkania robocze 2 spotkania x 4 godziny Dzielenie się doświadczeniami, 

narzędziami, dobrymi  

praktykami. 

Spotkania z ekspertami. 

Tworzenie nowych rozwiązań. 

Spotkania podsumowujące 2 godziny Podsumowanie i omówienie 

pracy sieci. 

Zaplanowanie promocji 

i sposobów udostępniania 

wypracowanych rozwiązań  

innym. 

Ewaluacja. 

 

Pomiędzy spotkaniami, uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą                     

za pośrednictwem platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa 

 

 

 

Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni 

i konsultanci, zatrudnieni w PCEiK. 
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Harmonogram prac sieci zakłada realizację działań                                                                    

od października 2021 r. do maja 2022 r. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest uruchomienie następujących 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli: 

L.p. Nazwa sieci 
 

Temat przewodni Propozycje  
tematyczne spotkań 

Adresaci Koordynator 
sieci 

1. Sieć Współpracy                           
i Samokształce-
nia Dyrektorów 
i Wicedyrektorów 
Szkół i Placówek 
Oświatowych 

Rola i zadania  
dyrektora  
w zmieniającej  
się szkole. 

Analiza przepisów prawa 
dotyczących funkcjono-
wania jednostek oświa-
towych. Dokumentowa-
nie pracy szkoły. Two-
rzenie nowych rozwiązań 
na potrzeby dyrektorów 

szkół uczestniczących  
w sieci. 

 
dyrektorzy              

i wicedyrektorzy 
szkół                    

oraz placówek 
oświatowych 

 
Roman  
Lorens 

2. Sieć Współpracy                           
i Samokształce-
nia Nauczycieli 
Języków obcych  
 

Nauczanie języka 
obcego w czasie  
i po pandemii. 

Jak pandemia wpływa na 
pracę z uczniem? Dia-
gnozowanie potrzeb i 
umiejętności ucznia, 
modyfikowanie nauczy-

cielskich planów pracy. 
Jak skutecznie uczyć 
języka obcego w czasie 
pandemii/ materiały  
dydaktyczne w czasie 
pandemii. Warsztat pracy 

nauczyciela w czasie 
pandemii. Narzędzia TIK. 
Kto może udzielić wspar-
cia nauczycielowi języka 
obcego/ jak wspierać 

ucznia w trudnej sytua-
cji? Trening umiejętności 

społecznych w ramach 
lekcji języka obcego. 
 

 
nauczyciele  

języków obcych 
(głównie 

j. angielskiego  

i niemieckiego) 
 

 
Marta  
Richter-
Lesicka 
 

3. Sieć Współpracy                 
i Samokształce-

nia Nauczycieli 
Edukacji  
Regionalnej  
i Patriotycznej 
 

Wykorzystanie 
regionalnych  

źródeł  
historycznych  
na lekcjach 
przedmiotów  
humanistycznych. 

Kroniki, publikacje, prze-
kazy ustne – regionalne 

źródła do wykorzystania 
na zajęciach edukacyj-
nych. 
Projekty edukacyjne  – 
narzędzia do zastosowa-
nia w edukacji regional-
nej. 

Budowanie postaw oby-
watelskich - wychowaw-
cza rola edukacji regio-

nalnej i patriotycznej.  
Perły regionu. Zajęcia 
terenowe – wyjazd stu-
dyjny do Kamieńca Ząb-

kowickiego. 
 

 
nauczyciele  

historii, WOS, 
geografii,  
przyrody 

 
Małgorzata  

Kozłowska 

4. Sieć Współpracy                                                        
i Samokształce-
nia Nauczycieli 

ds. Uczniów  

Uczeń ze specjal-
nymi potrzebami 
w okresie pande-

mii – problemy  

Potrzeby rozwojowe 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

a pandemia. 

 
nauczyciele 
posiadający 

kwalifikacje 

 
dr Lidia  
Sikora 
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ze SPE i zagrożenia. Zdrowie psychiczne 

uczniów. Zaburzenia 
zachowania u uczniów – 
przyczyny i skutki. 
Współpraca z rodzicami 
uczniów z zaburzeniami 
psychiczny-
mi/emocjonalnymi. 

 

z zakresu tera-

pii pedagogicz-
nej lub oligofre-
nopedagogiki 

 

5. Sieć Współpracy                          
i Samokształce-
nia Nauczycieli  
Wychowawców 
 

Nauczyciel wy-
chowawca – orga-
nizator wspoma-
gania przez szkołę 
wychowawczej 

roli rodziny. 

Wsparcie nie tylko 
uczniów. Rodzina i szkoła 
wobec kryzysów i dys-
funkcji dzieci. Kiedy 
dziecko jest delegowane 

do terapii z pominięciem 
systemu w jakim żyje. 
Kierowanie dyscypliną  
w klasie – narzędzia 

wspierające proces wy-
chowawczy. Kiedy doro-

sły krzywdzi dziecko – 
jak rozmawiać z dziec-
kiem i jego rodzicami. 
Procedury postepowania. 
 

 
wychowawcy 

 
Ryszarda  
Wiśniewska-
Paluch 

6. Sieć Współpracy                           

i Samokształce-
nia Szkolnych               
Doradców                 
Zawodowych 

Rozwój  

umiejętności  
zawodowych  
w edukacji  
formalnej  
i pozaformalnej. 

Zintegrowana Strategia 

Umiejętności 2030 – 
czyli….? 
Talenty – Jak rozpoznać  
i rozwijać mocne strony 
ucznia? 
Innowacyjne działania  
w pracy doradcy zawo-

dowego – współpraca  
i innowacyjność. 
Edukacja kariery, czyli 

jak powinny wyglądać 
zajęcia z doradztwa za-
wodowego? 

 

 

szkolni doradcy 
zawodowi 

 

Ryszarda  
Wiśniewska- 
Paluch 
 
 
 

 

7. Sieć Współpracy  
i Samokształce-
nia Nauczycieli  
Edukacji  
Matematycznej 

Innowacyjny  
matematyk. 

Nowoczesne metody 
nauczania matematyki,  
w tym: stacje zadaniowe, 
myśląca klasa, escape 
room, mecze matema-

tyczne realizacja wspól-
nego projektu eTwinning  
- październik 2021 
 “Matematyka to nie ko-
smos - potyczki siódmo  
i ósmoklasistów”, przygo-

towanie innowacji peda-
gogicznej na kolejny rok 

szkolny. 

 
nauczyciele  
matematyki 

 
Agnieszka 
Ogiegło 

8. Sieć Współpracy                  
i Samokształce-
nia Nauczycieli 

Edukacji  
Wczesnoszkolnej 

Neurodydaktyka,  
a praca  
nauczyciela  

edukacji  
wczesnoszkolnej. 

Wpływ interakcji  
społecznych na pracę 
mózgu. Wpływ diety  

na pracę mózgu. Wpływ 
aktywności fizycznej  
na pracę mózgu. Wpływ 
treningu umysłowego  
na pracę mózgu. 
 

 
nauczyciele  

edukacji  

wczesnoszkol-
nej 

 
Urszula  
Ewertowska 
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9. Sieć Współpracy                           

i Samokształce-
nia Nauczycieli  
Przedmiotów  
Zawodowych 

Edukacja  

zawodowa-
narzędzia pracy 
nauczyciela 
przedmiotów  
ekonomicznych. 

Zastosowanie gier na 

przedmiotach ekono-
micznych. Świadczenia 
socjalne na rzecz pra-
cowników w praktyce. 
Prawo podatkowe po 
zmianach w 2022 r. 

 

nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych, 

głównie  
ekonomicznych 

 

Anna Kocik 
 
 

10. Sieć Współpracy                           
i Samokształce-
nia Nauczycieli  
Bibliotekarzy 

Bibliotekarz 3.0. 
Nowoczesna tech-
nologia w pracy z 
czytelnikiem. 

Prawo autorskie w  
szkole. Escape room  
w nowoczesnej edukacji. 
Spotkanie z książką  
i o książkach – jak pra-
cować z lekturą. Wakelet  

i Padlet – cyfrowe narzę-
dzia do przygotowania 
zajęć oraz tworzenia 
wspólnych kolekcji.  
Nauka i zabawa – grywa-
lizowane quizy. Użytecz-
ne narzędzia do ankieto-

wania, pomiaru wiedzy  
i prezentacji danych. 

nauczyciele  
bibliotekarze 

Jadwiga  
Maszorek 

11.  Sieć Współpracy                           
i Samokształce-
nia Nauczycieli  
w zakresie TIK 

 

Aktywna tablica Propozycje materiałów  
do wykorzystania na 
zajęciach z różnych 
przedmiotów w ramach 

rządowego programu 
„Aktywna tablica”. 
Propozycja praktycznych 
warsztatów z wykorzy-

staniem metody webina-
rium w edukacji przy 

zastosowaniu pakietu 
Microsoft 365 oraz ko-
munikatora Microsoft 
Teams. Podnoszenie  
motywacji uczenia się 
uczniów w warunkach 
pracy zdanej i hybrydo-

wej z zastosowaniem 
dostępnych zasobów sieci 
Internet oraz dostępnych 
narzędzi cyfrowych, w 
tym nowoczesnych tablic 
interaktywnych (wielko-
formatowych monitorów 

sensorycznych). 

Opracowanie własnych 
propozycji i scenariuszy 
lekcji w warunkach pracy 
zdalnej i hybrydowej z 
uczniem, z zastosowa-

niem dostępnych narzę-
dzi cyfrowych, metoda 
WebQuest. 

nauczyciele 
zainteresowani 

tematyką 

Wiktor  
Szanin  
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Uczestnicy sieci:  

 

Oferta adresowana jest do nauczycieli szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez  

jednostki samorządu terytorialnego, z którymi PCEiK ma podpisaną umowę w zakresie organizacji 

doradztwa metodycznego i doskonalenia. Udział w pracach sieci dla nauczycieli w/w szkół 

i placówek jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. W pracach jednej sieci będzie  

uczestniczyć maksymalnie 20 nauczycieli. 
 

Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują obowiązkowy udział                    

we wszystkich zaplanowanych spotkaniach. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci 

otrzymają zaświadczenia. 

 

Jak stać się uczestnikiem wybranych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli? 

 

 

● zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 71 314 01 72, 

● zgłoszenia elektroniczne poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w formie  

doskonalenia zawodowego na naszej stronie internetowej: www.pceik.pl i przesłanie na adres:  

sekretariat@pceik.pl 

● zgłoszenia wyłącznie online przyjmujemy do dnia pierwszego spotkania w ramach  

danej sieci lub do wyczerpania miejsc. 

 

 

E-LEARNING W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI 
I KULTURY W OLEŚNICY 

 

 

 

 

Platformy e-learningowe PCEiK: 

pceik-e-learning.pl 

pceik-e-szkolenia.pl 

 

 

Koordynator projektów: 

Roman Lorens 

E-mail: rlorens@pceik.pl 

 

 

 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik-e-doradztwo.pl/
mailto:rlorens@pceik.pl
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Oleśnickie Centrum e-Doradztwa nowatorska inicjatywa edukacyjna:   

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest liderem nowoczesnych rozwiązań  

szkoleniowych. Chcąc sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji udostępniło nauczycielom  

serwis Oleśnickie Centrum e-Doradztwa pceik-e-learning.pl działający na specjalnie  

utworzonym portalu edukacyjnym.  

OCe-D to projekt, zakładający świadczenie usług doradztwa na portalu edukacyjnym, opartym  

na platformie Moodle. Celem oleśnickiej platformy jest organizacja wzajemnej wymiany doświad-

czeń zawodowych a także udostępniania nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych 

działań edukacyjnych. 

Platforma OCe-D stanowi także ogromną bazę materiałów dydaktycznych, o których ilość 

a przede wszystkim, jakość dbają doradcy metodyczny i konsultanci. Co więcej każdy 

z nauczycieli może dzielić się z innymi opracowanymi przez siebie materiałami edukacyjnymi 

(umieszczając je na forum), otrzymywać porady i wsparcie bez wychodzenia z domu. 

 

Oleśnickie Centrum e-Szkoleń: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy od roku 2020 uruchomiło nową platformę  

do szkoleń zdalnych umożliwiając pracę  w wybranym przez uczestnika terminie. Dostęp do form 

doskonalenia zamieszczonych na platformie jest możliwy  przez miesiąc od dnia pierwszego zalo-

gowania się. Po zaliczeniu testu końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia formy 

doskonalenia. 

 

 

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
 

 

1. Jak zgłosić się na wybrane szkolenie ? 

 

Tryb zgłoszenia 

 

Formy doskonalenia zawodowego 

 

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (Zgłoszenie 

udziału w formie doskonalenia) przez zainteresowanego nauczyciela. Po szkoleniu uczestnik 

otrzyma fakturę, bądź zostanie ona wystawiona na szkołę / placówkę wskazaną w zgłoszeniu jako 

płatnik,  którą należy opłacić zgodnie z podanym  terminem płatności. 
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Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

ul. Wojska Polskiego 56,  

56-400 Oleśnica 

 

Numer rachunku: 

26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 

 

W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału na 3 dni robocze przed 

szkoleniem  (wymagana forma pisemna np. e-mail lub telefoniczna) PCEiK obciąży  

zgłaszającego 50 % kwoty uczestnictwa w szkoleniu. 

 

Szkolenie rady pedagogicznej w miejscu pracy 
 

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza 

(Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym  

terminem. Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne jego 

określenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez PCEiK. 

Koszt szkolenia rady pedagogicznej – do uzgodnienia (uzależniony jest od liczebności  

uczestników, miejsca szkolenia, uposażenia trenera, czasu trwania szkolenia). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Formy odpłatności 

 

Uczestnik szkolenia otrzyma rachunek, jeżeli: 

 

Osobiście dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty na konto 

PCEiK. 

 

Uczestnik szkolenia może otrzymać  rachunek przelewowy na placówkę z terminem płatności  

wynoszącym 14 dni z uwzględnieniem imienia i nazwiska uczestnika kursu, w przypadku złożenia 

takiej deklaracji na formularzu „Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia”. 

 

Warunki uzyskania zaświadczeń 

 

Nauczyciele, którzy ukończyli formę szkolenia zorganizowaną przez PCEiK w Oleśnicy, otrzymują 

Zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 23 

ust. 2 Rozporządzenia MEN z 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). I tak: 

 

F o r m u l a r z e  z g ł o s z e n i o w e  n a  w y b r a n e  f o r m y  
D o s k o n a l e n i a  –  d o s t ę p n e  n a  s t r o n i e :  

 

w w w . p c e i k . p l zakładka: oferta szkoleniowa 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/
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1. zaświadczenia wydawane są uczestnikom po spełnieniu wymagań i kryteriów podanych do 

wiadomości przez kierownika formy szkolenia; 

2. w przypadku form doskonalenia trwających dłużej niż 12 godzin zajęć dydak-

tycznych, uczestnik może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu formy doskona-

lenia, jeżeli nieobecność nie była dłuższa niż 10% czasu trwania zajęć 

(decyzje o wydaniu dokumentu podejmuje prowadzący zajęcia po ustaleniu, że nieobec-

ność nie uniemożliwiała uczestnikowi osiągnięcia celów założonych w szkoleniu); 

3. dla form doskonalenia trwających do 12 godzin dydaktycznych wymagana  

jest 100% obecność na zajęciach; 

4. w przypadku form doskonalenia odbywających się na platformie  

e-szkolenia.pceik.pl zaświadczenia są wydawane na podstawie pozytywnego  

wyniku testu końcowego. 

 

 

2. Oferta szkoleniowa PCEiK a kierunki polityki oświatowej państwa 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2021/2022: 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu  

wychowawczo-profilaktycznego. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw  

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia  

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii  

oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze  

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły  

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych  

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności  

za środowisko naturalne. 
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Poniżej zamieszczamy wykaz form doskonalenia obejmujących zagadnienia 

nawiązujące do realizowanej w roku szkolnym 2021/2022  

polityki oświatowej państwa: 

 

L.p. Podstawowe kierunki realizacji polityki  

oświatowej państwa 

Projekty / Programy /  

 Symbole szkoleń 

1.  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli 

rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć  

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie  

oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

Program: Szkoła w kręgu 

rodziny. 

 

W116, W120, W121,  

W125, W127, W132 

2.  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,  

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

W32, W41, W42, W43, W44, 

W45, W115, W127, W135, 

W136, W137, W138, W139, 

W140 

3.  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu 

edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej,  

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, 

w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze  

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. 

wycieczek edukacyjnych. 

Program: Na styku kultur. 

Pogranicze śląsko-

wielkopolskie w historii, 

sztuce i literaturze. 

 

W49, W50, W51, W52,  

W53, W54, W55 

4.  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania 

uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczegól-

nie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią  

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki  

i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów  

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Program:  

Projekt edukacyjny:  

„Oleśnicka Noc z Biologią” 

 

Program: Rozwijanie kompe-

tencji kluczowych u uczniów  

ze specjalnymi potrzebami. 

Umiejętności komunikacyjne  

a problemy emocjonalne  

i psychiczne uczniów. 

 

Program: Matematyka  

w działaniu – o narzędziach, 

modelach i eksperymentach  

w uczeniu się matematyki. 

 
W80, W81, W82, W83, W84, 

W85, W86, W87, W89, W91, 

W94, W107, W118, W119, 

W130 

5.  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności  

– rozwój umiejętności zawodowych w edukacji  

formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się  

dorosłych. 

Program: Edukacja formalna  

i pozaformalna – rozwój 

kompetencji, kreatywności  

i droga do kariery. 

 

W92, W93, W95, W97-W100, 
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W101, W102, W103, W104, 

W105, W106, W111, W114 

 

6.  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. 

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

Program:  

Projekt edukacyjny:  

„Oleśnicka Noc z Biologią” 

 

 

3. Ogólny wykaz form doskonalenia 

 
 

 

 

Kod 

 

 

 

                           Temat szkolenia 

 

KONFERENCJE 

K01 Konferencja: VI POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
WARSZTATY, SZKOLENIA ONLINE, KURSY DOSKONALĄCE, WIZYTY STUDYJNE 

 

W01 Czas pracy dyrektora i nauczycieli oraz jego ewidencjonowanie  
w szkołach i placówkach 

W02 Prawa i obowiązki nauczycieli 

W03 Prawo oświatowe dla nauczycieli 

W04 Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w czasie pandemii 

W05 Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w szkole i placówce 

W06  Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka w szkołach i placówkach 

W07 Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego 

W08 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  DYREKTORÓW  

I WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
Rola i zadania dyrektora w zmieniającej się szkole  

W09 Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta 

W10 Nauczyciel kontraktowy  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela mianowanego – GRUPA 1 

W11 Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela dyplomowanego – GRUPA 1 

W12 Nauczyciel kontraktowy  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela mianowanego – GRUPA 2 

W13 Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela dyplomowanego – GRUPA 2 

W14 Kompetencje kluczowe a projektowanie pracy nauczyciela  
przedszkola 
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W15 Kształtowanie kompetencji kluczowych w przygotowaniu do szkoły.                              

„ Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka” 

W16 Kompetencje matematyczne.  

„ Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka” 

W17 Kompetencje kluczowe.  
„ Przygotowanie dziecka do nauki  czytania” 

W18 Efektywne zebrania z rodzicami w klasie pierwszej edukacji wcze-
snoszkolnej 

W19 Innowacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  
Planowanie procesu dydaktycznego w roku 2021-2022 

W20 Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej  
– metoda Urszuli Ewertowskiej 

W21 Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej  
– metoda Urszuli Ewertowskiej 

W22 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnosz-

kolnej 

W23 W krainie dziecięcych lektur.   
Praca z tekstem kultury w edukacji wczesnoszkolnej 

W24 Zabawy wyciszające w edukacji wczesnoszkolnej 

W25 Zabawy aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej 

W26 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Action learning 

W27 Zabawy aktywizujące uważność dziecka  w edukacji wczesnoszkolnej 

W28 Zabawy równocześnie aktywizujące wszystkie inteligencje dziecka 

W29 Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne 

W30 Teoria Inteligencji Wielorakich 

W31 Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału  
w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

W32 Praktyczne przykłady prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  
w klasach I-III 

W33 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Cafe working 

W34 Dzieci uczą się języków obcych – praca z uczniem młodszym 

W35 Monitoring efektów sprawności, jako ważny element oceniania.  
Przykłady, rola monitoringu, analiza i sposób prezentowania radzie 
pedagogicznej, rodzicom i uczniom.  

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole 

W36 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.  Open space 

W37 Jak Cię widzą, tak o Tobie mówią – nauczyciel wizerunkiem placówki 

W38 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   

Edukacyjny spacer 

W39 W poszukiwaniu pasji życia.                                                                                
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 
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W40 Po nitce do kłębka…  

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

W41 W poszukiwaniu wartościowych dróg życia.  

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

W42 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ 
„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ interakcji społecznych  

na pracę mózgu 

W43 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ 
„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ diety na pracę mózgu 

W44 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 
„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ aktywności fizycznej  
na pracę mózgu 

W45 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ 

„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ treningu umysłowego  

na pracę mózgu 

W46 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ 
Podsumowanie działalności sieci edukacji wczesnoszkolnej 

W47 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  
–wybrane metody aktywizujące 

W48 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss  
– Interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi 

W49 Hortus conclusus Tadeusza Różewicza. Inspiracje poety 

W50 Literatura jako garaż i zapuszczony ogród.  
Poszerzanie świadomości literackiej wśród uczniów 

W51 Związki poezji z historią ojczystą.  
Warsztaty interpretacji utworów poetów współczesnych 

W52 Lektury szkolne a teoria wielkich narracji.  

Jak motywy i schematy fabularne budują dzieło literackie? 

W53 40 rocznica wybuchu stanu wojennego w Polsce 

W54 Z cyklu : Kultura wizualna w szkole.  
Polska i europejska awangarda lat 30-tych 

W55 OBRAZ – jako sprzymierzeniec na lekcjach języka polskiego 

W56 Rozprawka, opowiadanie i opis – bliższe uczniowi. 

Sztuka pisania 

W57 Tutoring językowy jako metoda wsparcia ucznia w czasie pandemii 

W58 Egzamin ósmoklasisty z języka obcego w roku szkolnym 2021/2022  
i kolejnych latach szkolnych 

W59 Egzamin maturalny z języka obcego w roku szkolnym 2021/2022  

i kolejnych latach szkolnych 

W60 Jak wspierać nastolatki w procesie nauki języka obcego? 

W61 Jak wspierać nastolatki w procesie nauki języka obcego? 

W62 Konkursy językowe. Rywalizacja czy współpraca? 

W63 Mediacja językowa  na lekcjach języka obcego.  

Praktyczny aspekt wdrażania nowej podstawy programowej 
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W64 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH  
Nauczanie języka obcego w czasie i po pandemii 

W65 Aktywna lekcja z zastosowaniem technologii cyfrowych  
–włączanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych  
do działań dydaktycznych w szkole 

W66 Praca zdalna nauczycieli na bazie pakietu biurowego MS Office 365  
– bezpłatna oferta Microsoft dla szkół 

W67 Wizualne języki programowania w szkole podstawowej 

W68 Metodyka informatyki w szkole podstawowej 

W69 Metodyka informatyki w szkole ponadpodstawowej 

W70 SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TIK 
Aktywna tablica 

W71 Edukacja zdalna z Microsoft Teams   

W72 Wykorzystanie platformy Office 365  
przez użytkowników aplikacji MS Teams 

W73 Edukacja zdalna z Google Classroom   

W74 Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty  
z matematyki 

W75 Matematyka wizualnie 

W76 Różne sposoby rozwiązywania zadań maturalnych 

W77 Matematyczne eksperymenty - pomysły na przełamanie lekcyjnej ru-
tyny 

W78 Innowacja pedagogiczna od pomysłu do realizacji  

czyli innowacje po nowemu 

W79 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI: 
Rozwijanie kompetencji  kluczowych  u uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi.  Umiejętności komunikacyjne a problemy 
emocjonalne i psychiczne uczniów 

W80 Siła wspierania to podstawa wychowania.  
O nowej roli wychowawcy klasowego w trudnym czasie 

W81 Mocne strony ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

– I etap edukacyjny 

W82 Mocne strony ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
– II etap edukacyjny 

W83 Nie KOP (krytykuj, oceniaj, pouczaj) – pytaj 

W84 Motywacja do nauki u uczniów z trudnościami w uczeniu się – fakty i 
mity 

W85 Uczeń w roli głównej. Metody uczenia się przez dociekanie 

W86 Problemy są po to, by je rozwiązywać.  
Metodą do celu 

W87 Kreatywność – kompetencja przyszłości 

W88 4 kroki do wzrostu.  

Zastosowanie modelu GROW w pracy rady pedagogicznej 
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W89 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  

DS. UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii  
– problemy i zagrożenia. 

W90 Ochrona własności intelektualnej w firmie 

W91 Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie 

W92 Giełda, inwestycje, akcje, obligacje – co się kryje pod tymi pojęciami 

W93 Nowa formuła egzaminu zawodowego w 5 letnim Technikum 

W94 Twoje dane – Twoja sprawa – czyli słów kilka o ochronie danych oso-
bowych 

W95 Konstruowanie przykładowych zadań testu pisemnego  

do wybranych kryteriów weryfikacji zawartych w podstawie progra-
mowej w zawodach szkolnictwa branżowego 

W96 Działalność produkcyjna w regionie 

W97 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIO-
TÓW ZAWODOWYCH  
Zastosowanie gier na przedmiotach ekonomicznych – I spotkanie 

W98 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIO-

TÓW ZAWODOWYCH  
Świadczenia socjalne na rzecz pracowników  w praktyce, spotkanie  
z ekspertem – II spotkanie 

W99 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIO-
TÓW ZAWODOWYCH  

Prawo podatkowe po  zmianach – III spotkanie 

W100 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIO-
TÓW ZAWODOWYCH  
Podsumowanie pracy sieci w bieżącym roku szkolnym, ustalenie po-
trzeb szkoleniowych na kolejny rok szkolny – IV spotkanie 

W101 Zawody przyszłości – pomysły na zajęcia z doradztwa zawodowego 

W102 12 błędów, które popełniasz tworząc swoje CV 

W103 Teczka doradcy zawodowego  
– narzędzia pracy indywidualnej i grupowej w pracy szkolnego dorad-

cy zawodowego 

W104 Planowanie kariery zawodowej – fakty i mity 

W105 Dlaczego warto mieć zainteresowania? 

W106 Jak nie reklamować się w Internecie?  
10 błędów w procesie poszukiwania pracy 

W107 Metody coachingowe w rozwoju poczucia własnej wartości ucznia 

W108 Innowacyjny edukator – czyli jaki?  
Narzędzia i aplikacje w pracy nauczyciela i specjalisty 

W109 Co zamiast PowerPointa ?  

10 pomysłów na porywające prezentacje online 

W110 Sketchnoting w edukacji szkolnej – efektywna i kreatywna  
metoda zapamiętywania materiału 

W111 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW 
ZAWODOWYCH  
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – czyli … ? 
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Materiały pokonferencyjne – I spotkanie 

W112 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW 
ZAWODOWYCH  
Edukacja kariery, czyli jak powinny wyglądać zajęcia  
z doradztwa zawodowego? – II spotkanie  

W113 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW 

ZAWODOWYCH  
Coaching kariery – III spotkanie 

W114 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW 
ZAWODOWYCH  
Talenty – Jak rozpoznać i rozwijać mocne strony ucznia?  

– IV spotkanie 

W115 Zasady żywienia dla osób dbających o sportowy i zdrowy tryb życia  
– praktyczne aspekty.  
Webinar on-line dla nauczycieli i uczniów 

W116 Jak przygotować program wychowawczo – 

profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022? 

W117 Trener umiejętności społecznych TUS – cykl spotkań 

 

W118 Klasa po pandemii – sytuacje trudne w budowaniu zespołu klasowego 

 

W119 Jak odzyskać motywację i dynamikę pracy uczniów  
– po doświadczeniach pracy zdalnej 

W120 Wychowanie do życia w rodzinie  
– dlaczego mamy trudności w budowaniu stałych więzi? 

W121 Rodzina – jako wartość i rodzaj transakcji 
PROGRAM: „SZKOŁA W KRĘGU RODZINY” 

W122 Dyzio marzyciel  
– beztroski nierób czy zapracowany umysł (człowiek) ??? 

W123 Postawy proaktywne i reaktywne a rozwój ucznia 

W124 Schematy w naszym życiu  
– ich pozytywne i negatywne skutki w różnych obszarach aktywności 

W125 Wychowanie do życia w rodzinie – o kryzysie relacji w rodzinach  
i możliwościach wsparcia rodziny przez wychowawców klas.  

Granice wpływu - PROGRAM: „SZKOŁA W KRĘGU RODZINY” 

W126 Stres – uwarunkowania przetrwania i wyjścia na prostą 
 

W127 Wartości i normy w życiu człowieka – jak wyznaczają styl komuniko-
wania się i role w relacjach (w rodzinie, w klasie, w życiu) 

W128 Kreatywność – kompetencja przyszłości 
 

W129 Problemy są po to, by je rozwiązywać. Metodą do celu 
 

W130 Siła wspierania to podstawa wychowania. 
O nowej roli wychowawcy klasowego w trudnym czasie 
 

W131 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAW-

CÓW  
Wsparcie nie tylko uczniów - analiza  i propozycja ofert pomocowych  
– burza mózgów – I spotkanie 

W132 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAW-
CÓW  
Rodzina i szkoła wobec kryzysów i dysfunkcji dzieci.  
Kiedy dziecko jest delegowane do terapii  
z pominięciem systemu w jakim żyje – II spotkanie 

W133 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAW-
CÓW  

Interwencja kryzysowa z elementami psychotraumatologii  
– III spotkanie 
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W134 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAW-

CÓW  
Kształtowanie narcystycznych postaw w kontrze do asertywnej uwagi 
dla innych – w wymiarze rodziny, szkoły, pracy zawodowej, życia  
– IV spotkanie 

W135 Zasady żywienia dla osób dbających o sportowy i zdrowy tryb życia  
– praktyczne aspekty. Webinar online dla nauczycieli i uczniów 

 

W136 Praktyczne przykłady prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  
w klasach I-III 

W137 Programy rządowe i wojewódzkie wspierające sport szkolny  

– panel podczas konferencji z przedstawicielami samorządów 

W138 Rola wychowania fizycznego i sportu, jako najważniejszej profilaktyki 
uzależnień wśród uczniów oraz kształtowania postaw i respektowania 
norm społecznych 

W139 Rola sportu i wychowania fizycznego, oraz możliwości pozyskiwania  

środków na działalność sportową w zadaniach miękkich  
oraz inwestycyjnych 

W140 Jak żyć zdrowo i sportowo. Rola i cele wychowania fizycznego  
w kontekście możliwości promowania oferty zawodowej, kariery spor-
towej. Sport, jako zawód – przykłady 

W141 Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 

W142 Uczeń w roli głównej. Metody uczenia się przez dociekanie 
 

W143 Jak przebiega proces uczenia się w strategii nauczania  
wyprzedzającego w czasie nauczania zdalnego ? 

W144 Ewaluacja w jakościowym rozwoju szkoły 
 

W145 Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii 
 

W146 Wsparcie dla nauczycieli – powrót uczniów do szkół 
 

W147 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-

RZY  

Prawo autorskie w szkole – I spotkanie 

W148 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY  
Escape room w nowoczesnej edukacji – II spotkanie 

W149 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY  
Spotkanie z książką i o książkach – jak pracować z lekturą   
– III spotkanie 

W150 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY  
Wakelet i Padlet – cyfrowe narzędzia do przygotowania zajęć  
oraz tworzenia wspólnych kolekcji  – IV spotkanie 

W151 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY  
Fake news – jak rozpoznawać – V spotkanie 

W152 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-

RZY  
Nauka i zabawa –grywalizowane quizy – VI spotkanie 

W153 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY  

Użyteczne narzędzia do ankietowania,  
pomiaru wiedzy i prezentacji danych – VII ostatnie spotkanie 
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4. Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego  

na rok szkolny 2021/2022* 

 

 

 
 

 

 

 

 Z A R Z Ą D Z A N I E  P L AC ÓW K Ą  O Ś W I ATOWĄ  

 

KOD SZKOLENIA  K01 

 
VI POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa   
i zmiany w prawie oświatowym  w roku szkolnym 2021/2022 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych 

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

08.09.2021 r. godz. 15.00  

Czas trwania       2 godziny dydaktyczne  

Szczegóły  dotyczące proponowanych szkoleń zostaną  
ujęte w zaproszeniach PCEiK na stronie: 

w w w . p c e i k . p l zakładka: oferta szkoleniowa 

http://www.pceik.pl/
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Cel główny 
 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi kierunkami  
realizacji polityki oświatowej państwa  i zmianami w prawie oświatowym  
w roku szkolnym 2021/2022. Szkolenie pomoże w sposób sprawny,  
zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją 
nowego roku szkolnego. 

Zagadnienia 
 

1. Omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej 
państwa.  

2. Przepisy prawa, związane ze zmianami w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W01 

 

Czas pracy dyrektora i nauczycieli oraz jego ewidencjonowanie  
w szkołach i placówkach 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych 

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z: 
1. Przepisami prawa ewidencję czasu pracy nauczycieli i dyrektora. 
2. Pojęciem czasu pracy. 
3. Zasadami pracy w godzinach ponadwymiarowych. 
4. Otrzymają objaśnienia na temat prawidłowego prowadzenia  

Dokumentacji. 
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Zagadnienia 
 

1. Pojęcie czasu pracy w oświacie.  
2. Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie pracy i Karcie  

Nauczyciela.  
3. Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych  

w oświacie, zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych;  
zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum. 

4. Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. 
5. Ewidencja czasu pracy. 
6. Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące  

pracownikom. 
7. Uprawnienia rodzicielskie. 
8. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy: badania lekarskie,  

szkolenia bhp. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W02 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele, przedstawiciele JST 

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą 
odpowiedzialnością prawną nauczycieli. 
Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy. 
Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez  
pracodawców, jak i pracowników. 
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Zagadnienia 
 

1. Odpowiedzialność porządkowa: 
• Rodzaje kar porządkowych. 
• Procedura karania pracownika. 
• Postępowanie sądowe. 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna: 
• Rodzaje kar dyscyplinarnych. 
• Przebieg postępowania. 
• Obowiązki dyrektora. 

3. Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność  
za mienie powierzone: 

• Przesłanki odpowiedzialności pracownika. 
• Obowiązki dyrektora. 
• Obowiązki pracownika, któremu powierzono mienie. 

4. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora 
oraz pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz  
odpowiedzialność karna dyrektora i pracowników placówki  
oświatowej. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W03 

 

Prawo oświatowe dla nauczycieli 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele,  

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uporządkowanie wiedzy o zmianach w systemie oświaty i w Karcie  
Nauczyciela. Prawidłowa wykładnia prawna zmian. 
Podanie harmonogramu wdrażania istotnych zmian - co jest nowe,  
a co zostało doprecyzowane i co to oznacza w praktyce. 
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Zagadnienia 
 

1. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli. 
2. Awans zawodowy i ocena pracy. 
3. Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach  

i placówkach. 
4. Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w szkole. 
5. Zagadnienia istotne w codziennej pracy nauczyciela.  

 

 

KOD SZKOLENIA  W04 

 
Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w czasie pandemii 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
pracownicy organów prowadzących 

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej statusu dyrektora 
szkoły, uwarunkowań formalnoprawnych i faktycznych podległości  
służbowej dyrektora wobec organu prowadzącego oraz  z zakresu  
odpowiedzialności z tytułu wykonywanych zadań na powierzonym  
stanowisku. Uczestnicy szkolenia otrzymają objaśnienia na temat  
prawidłowej nowelizacji statutów 
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Zagadnienia 
 

Sprawy kadrowe w szkołach prowadzonych przez samorząd terytorialny 
w czasie zdalnego funkcjonowania szkół: 

a) Tryb powoływania i odwoływania kadry kierowniczej w placówkach  
edukacyjnych w świetle przepisów ustawy o Prawo oświatowe. 

b) Przebieg konkursu na dyrektora szkoły. 
c) Braki w dokumentacji przedłożonej przez kandydata.  
d) Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem. 
e) Odwołanie lub rezygnacja dyrektora.  
f) Ocena pracy dyrektora szkoły z punktu widzenia organu prowadzącego. 
g) Czas pracy dyrektora szkoły. 
h) Zarządzanie szkołą w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 
i) Prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej przez dyrektora szkoły.  

 
Rola dyrektora szkoły / placówki oświatowej oraz jego relacje  
z organem prowadzącym w świetle przepisów prawa: 
a) Nadzór organu prowadzącego nad działalnością szkoły.   
b) Zakres kontroli  dokumentacji szkolnej przez organ prowadzący. 
c) Usytuowanie prawne dyrektora szkoły w systemie organizacyjnym  

oświaty. 

 
Zasady finansowania placówek oświatowych: 

1. Pełnomocnictwa dla dyrektora placówki – rodzaje i zakres.  
b) Finansowanie szkół i placówek publicznych w świetle przepisów ustawy.   

     Prawo oświatowe.  
c) Odpowiedzialność dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów.  

 
Coroczny przegląd techniczny placówki oświatowej – zadania  
i odpowiedzialność dyrektora szkoły: 

a) Zakres kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  
z obiektów należących do szkoły lub placówki.  

b) Osoby uprawnione do prowadzenia przeglądu.  
c) Protokół z przeprowadzonego przeglądu. 

d) Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły i organu prowadzącego  
za stan techniczny obiektu. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W05 

 
Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w szkole i placówce 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych 
 

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
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pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z: 
1. Przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji pedagogicznej 

i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą 
być zawarte. 

2. Zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych. 
3. Sposobem dokonywania sprostowań i poprawek. 

Zagadnienia 
 

1. Statut – najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego. 
2. Regulaminy i procedury niezbędne w szkole. 
3. Plan nadzoru pedagogicznego. 
4. Redagowanie dokumentów szkolnych zgodnie z zasadami techniki 

prawodawczej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.  

5. Wzory decyzji, zarządzeń i uchwał. 
6. Zasady stosowania pieczęci szkolnych. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W06 

 
Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka w szkołach i placówkach 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele, przedstawiciele JST 

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  W trakcie roku szkolnego 2021/2022  
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i godziny realizacji   
 

Czas trwania       
                   

6 godzin dydaktycznych  

Cel główny 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami prawa oświatowego  
oraz podniesienie kompetencji w zakresie zindywidualizowanych form 
wsparcia dziecka w szkołach i placówkach. 

Zagadnienia 
 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:  
• Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia  
• Organizacja zajęć 
• Procedura ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę 
 
2. Indywidualny tok nauki: 
• Podstawa prawna 
• Organizacja indywidualnego toku nauki 
 
3. Indywidualny program nauki: 
• Podstawa prawna 
• Warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program 
 
4. Nauczanie indywidulane: 
• Podstawa prawna 
• Podstawowe zasady organizacji indywidualnego nauczania 
• Rozliczanie  godzin indywidualnego nauczania 
 
5. Edukacja domowa: 
• Procedura rozpoczęcia edukacji domowej 
• Warunki realizacji nauczania domowego 
• Ocenianie i klasyfikacja uczniów w nauczaniu domowym 
• Świadectwo ucznia w edukacji domowej 
• Skutki cofnięcia zezwolenia w trakcie roku szkolnego 
 
6. Finansowanie zindywidualizowanych form wsparcia dziecka  
    w szkołach i placówkach. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W07 

 
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych 
 

Osoba  
prowadząca 

Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
Specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  
z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor refor-
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my programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie „Wdroże-
nie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

6 godzin dydaktycznych  

Cel główny 
 

Uczestnicy szkolenia otrzymają objaśnienia na temat prawidłowej noweli-
zacji statutów. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi przepisy Prawo 
oświatowe oraz ustawą - Prawo oświatowe szkoły mają obowiązek zno-
welizowania statutów swoich szkół, przystosowując je do aktualnych 
przepisów prawa. 
Szkolenie ma pomóc w redagowaniu statutów szkół oraz wprowadzić 
zmiany zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem w sprawie  
zasad technik prawodawczych. 

Zagadnienia 
 

1. Statut – najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego. 
 
2. Nowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia zmian w statucie 

szkoły, m.in.: 
a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
b. rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegó-

łowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. 
 
3. Zakres spraw szkolnych regulowanych statutem obowiązkowych  
     do wprowadzania. 
4. Redagowanie statutu szkoły zgodnie z zasadami techniki prawodaw-

czej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”  

5. Wprowadzanie zmian w statucie. 
6.  Błędne zapisy zawarte w statutach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          40  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

KOD SZKOLENIA      W08 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  DYREKTORÓW I WICEDYREKTORÓW  

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 

Rola i zadania dyrektora w zmieniającej się szkole   
 

Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji  
roku szkolnego 2021/2022  

z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym  
od 1 września 2021 r. – I spotkanie  

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych 

Koordynator /  
Osoba prowadząca 
 

Roman Lorens–specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 
100 publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. 
Promotor reformy programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN  
w  projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV 
etapu edukacyjnego”. 
Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach 
kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządza-
nia oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. 
Akredytowany Ekspert  ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsul-
tantów Europejskich.  Wieloletni dyrektor liceum ogólnokształcącego. 

Forma szkolenia 
 

SWIS – szkolenia online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

20.08.2021 r.  godz.  9.00 

Cel główny 
 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z przykładowymi  
rozwiązaniami dotyczącymi zmian w dokumentach pracy szkoły  
oraz z nowościami, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa. 

Zagadnienia 
 

I. Zadania dyrektorów szkół  

1. Zapoznanie z nowymi i aktualnymi przepisami regulującymi pracę szkół. 

2. Ocena pracy i awans zawodowy. 

3. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. 

4. Nowelizacja statutów                                                                                                                          

II. Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

1. Tworzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 

2. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego 

3. Planowanie pracy zespołów nauczycielskich 

III. Działania organizacyjne:  

1. Przygotowanie kalendarza szkoły 
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 AWA N S  Z AW O D OW Y  

 

KOD SZKOLENIA      W09 

 

Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele – stażyści                                                
Nauczyciele – pełniący rolę opiekuna stażu 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Dwa terminy: 
14.09.2021 r.  godz.16.00-19.00    (wtorek)         
21.09.2021 r.  godz.16.00-19.00    (wtorek)                                                                                                       

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji 
stażu w procesie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Pomoc 
nauczycielom pełniącym rolę opiekuna stażu. 

Zagadnienia 
 

1. Przepisy prawne - jak z nich korzystać i gdzie ich szukać. 
2. Zakres obowiązków opiekuna stażu                                          

formy współpracy z nauczycielem-zawarcie kontraktu. 
3. Podstawowe i dodatkowe obowiązki nauczyciela. 
4. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej przebieg stażu. 
5. Plan rozwoju zawodowego. 
6. Projekt  oceny dorobku zawodowego. 
7. Opracowanie sprawozdania. 
8. Postępowanie kwalifikacyjne/ egzaminacyjne. 

2. Propozycja dni wolnych od zajęć 

3. Przydział obowiązków nauczycielskich 

4. Tworzenie rozkładu zajęć lekcyjnych 

5. Scenariusz zebrania rady pedagogicznej w sprawie organizacji roku 

szkolnego 

IV. Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 

2021/2022: 

1. Plan nadzoru pedagogicznego 

2. Zasady przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej 

V. Podsumowanie, wzory dokumentów. 
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KOD SZKOLENIA      W10 

 

Nauczyciel kontraktowy  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela mianowanego – GRUPA 1 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

3 spotkania: 
28.09.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
05.10.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
12.10.2021 r.  godz. 16.00-19.00 

Czas trwania       
                   

12 godzin dydaktycznych (3x4 godziny dydaktyczne) 

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielom  w realizacji zadań zaplanowanych w okresie    
stażu  na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zagadnienia 
 

1. Awans zawodowy w prawie oświatowym. 
2. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. 
3. Opracowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji stażu. 
4. Sztuka profesjonalnej prezentacji. 
5. Praca komisji egzaminacyjnej. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W11 

 

Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela dyplomowanego – GRUPA 1 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela  
dyplomowanego 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

3 spotkania: 
19.10.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
26.10.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
03.11.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
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Czas trwania       
                   

12 godzin dydaktycznych (3x4 godziny dydaktyczne) 

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielom w realizacji zadań zaplanowanych na czas stażu   
na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Zagadnienia 
 

1. Awans zawodowy w prawie oświatowym. 
2. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. 
3. Opracowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji stażu. 
4. Praca komisji kwalifikacyjnej. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W12 

 

Nauczyciel kontraktowy  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela mianowanego – GRUPA 2 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

3 spotkania: 
09.11.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
16.11.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
23.11.2021 r.  godz. 16.00-19.00 

Czas trwania       
                   

12 godzin dydaktycznych (3x4 godziny dydaktyczne) 

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielom  w realizacji zadań zaplanowanych w okresie    
stażu  na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zagadnienia 
 

1. Awans zawodowy w prawie oświatowym. 
2. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. 
3. Opracowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji stażu. 
4. Sztuka profesjonalnej prezentacji. 
5. Praca komisji egzaminacyjnej. 
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KOD SZKOLENIA      W13 

 

Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego  
na stopień nauczyciela dyplomowanego – GRUPA 2 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela  
dyplomowanego 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

3 spotkania: 
07.12.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
14.12.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
21.12.2021 r.  godz. 16.00-19.00 
 

Czas trwania       
                   

12 godzin dydaktycznych (3x4 godziny dydaktyczne) 

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielom w realizacji zadań zaplanowanych na czas stażu   
na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Zagadnienia 
 

1. Awans zawodowy w prawie oświatowym. 
2. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. 
3. Opracowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji stażu. 
4. Praca komisji kwalifikacyjnej. 

 

 

W YC H OWA N I E  P R Z E D S Z KO L N E   

                 I  E D U K AC JA  W C Z E S N O S Z KO L N A  

 

KOD SZKOLENIA      W14 

 

Kompetencje kluczowe a projektowanie pracy nauczyciela przedszkola 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  przedszkoli ,nauczyciele „0”, 
nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   

 
22.02.2022 r.            godz. 16.00-19.00 
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Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Kompetencje kluczowe w zapisie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego. Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji  
obowiązującej podstawy programowej. 

Zagadnienia 
 

1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. 
2. Podstawa programowa w polskim prawie oświatowym. 
3. Projektowanie pracy nauczyciela. 
4. Fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy obszar  

rozwoju dziecka. 
5. Zagospodarowanie i wyposażenie Sali. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W15 

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych w przygotowaniu do szkoły.                              
„ Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka” 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele 
pracujący w świetlicy szkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

 
22.03.2022 r.            godz. 16.00-19.00 
 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Przygotowanie dziecka do nauki w szkole zgodnie z  podstawą  
programową. Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji  
obowiązującej podstawy programowej. Koncepcja wczesnego nauczania 
poprzez zabawę. 

Zagadnienia 
 

1. Metodyka wspomagania dzieci w uczeniu wierszy. 
2. Metodyka wspomagania dzieci w zapamiętywaniu ludzi. 
3. Nauka autoprezentacji. 
4. Opowieść ruchowa. 
5. Rozwijanie pamięci wzrokowej. 

 

 

 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          46  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W16 

 

 Kompetencje matematyczne.  
„ Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka” 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele 
pracujący w świetlicy szkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

 
23.03.2022 r.            godz. 16.00-19.00 
 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Przygotowanie dziecka do szkoły zgodnie z  podstawą programową.  
Dojrzałość  szkolna. 

Zagadnienia 
 

1. Dojrzałość społeczno – emocjonalna dziecka (jak pomóc dziecku 
funkcjonować w grupie rówieśniczej przed pójściem do kl. I)                                                                                                                                                                                                    

2. Tangram i historia jego powstania. 
3. Intuicje geometryczne. 
4. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W17 

 

 Kompetencje kluczowe. „ Przygotowanie dziecka do nauki  czytania” 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele 
pracujący w świetlicy szkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Małgorzata Kinstler – konsultant PCEiK, edukator, wieloletni doradca 
metodyczny,  ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

 
24.05.2022 r.            godz. 16.00-19.00 
 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny Jak się odnaleźć w metodach wczesnego czytania i wybrać najlepszą? 
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Zagadnienia 
 

1. Charakterystyka aktualnie stosowanych metod nauki czytania                                                                                                                                                                                                  
2. Odimienna metoda i. Majchrzak 
3. Symultaniczno – sekwencyjna metoda j .cieszyńskiej 

 

 

KOD SZKOLENIA      W18 

 

Efektywne zebrania z rodzicami w klasie pierwszej edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej  

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Ostatni tydzień sierpnia 2021 r.  
  

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności,   
które gwarantują satysfakcję z wykonywanej pracy w edukacji  
wczesnoszkolnej  i podniesienie jakości pracy placówki macierzystej. 

Zagadnienia 
 

 Zebrania z rodzicami – aspekt formalny i prawny. 

 Zasady współpracy z rodzicami. 

 Pierwsze trzy zebrania z rodzicami – jak się do nich przygotować. 

 Efektywne zarzadzanie czasem podczas zebrania.         

 Wystąpienia publiczne – praktyczne wskazówki. 

 Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zebrań. 
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KOD SZKOLENIA      W19 

 

Innowacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  
Planowanie procesu dydaktycznego w roku 2021-2022 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej, przedstawiciele szkół  

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   

Wrzesień 2021 r.  
  

Czas trwania       
                   

2  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Przedstawienie zasad tworzenia środowiska stymulującego rozwój  
dziecka, w teorii i praktyce. 

Zagadnienia 
 

1. Nawiązanie  sprawnej komunikacji pomiędzy konsultantami  
pracującymi w PCEiK, a przedstawicielami szkół. 

2. Innowacje w pracy edukacji wczesnoszkolnej. 
3. Nadmiar = niedosyt. Prawidłowe wykorzystanie osobistego  

potencjału   w pracy z dziećmi. 
4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2021/2022. 
5. Motywacja w procesie nauczania. Uwarunkowania samooceny. 

i wpływ na efektywność procesu nauczania.  

 

 

KOD SZKOLENIA      W20 

 

Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej  
– metoda Urszuli Ewertowskiej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający,  
pedagodzy 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Wykład z prezentacją   
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

8-9.09.2021 godz. 16.30-18.00. 
 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne 
do przeprowadzenia prawidłowej wstępnej diagnozy ucznia klasy 1. 

Zagadnienia 
 

1. Znaczenie i cel diagnozy w edukacji. 
2. Rodzaje diagnoz wstępnych.  
3. Wykorzystywanie wyników i konstruowanie wniosków.  

Planowanie pracy ucznia i nauczyciela.  
4. Wstępna diagnoza ucznia, a program nauczania. 
5. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody przeprowadzenia 

wstępnej diagnozy ucznia klasy 1. 
6. Analiza rysunku we wstepnej diagnozie ucznia klasy 1 – autorska 

diagnoza Urszuli Ewertowskiej. 
7. Poznanie przykładowych diagnoz i analiza ich przydatności    

w pracy. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W21 

 

Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej  
– metoda Urszuli Ewertowskiej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej 
 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Wykład, warsztaty, pogadanka –  szkolenie stacjonarne – 12 osób 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

14.09.2021 godz. 16.00-19.00. 
 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Przedstawienie zasad tworzenia środowiska stymulującego rozwój  
dziecka, w teorii i praktyce oraz wyposażenie uczestników szkolenia  
w wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego oceniania uczniów 
w klasach I-III. 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          50  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Zagadnienia 
 

1. Definicja i podstawy prawne oceniania. 
2. Uwarunkowania samooceny i wpływ na efektywność procesu  

nauczania.  
3. Potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci w klasach młodszych,  

a ocenianie szkolne.  
4. Ocenianie kształtujące – metoda Urszuli Ewertowskiej. 
5. Rola nauczyciela w procesie oceniania. 
6. Zakłócenia i błędy w procesie oceniania. 
7. Refleksyjna praktyka. 
8. Motywacja w procesie nauczania. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W22 

 

Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej 
 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący z elementami psychologii rozwoju osobistego.  
Szkolenie stacjonarne i online. 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

02.10.2021 r.  (sobota) – pierwsze spotkanie – 6 godz.  
Kolejne spotkania po uzgodnieniu z grupą. 

Czas trwania       
                   

32  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności,   
które gwarantują satysfakcję z wykonywanej pracy w edukacji  
wczesnoszkolnej  i podniesienie jakości pracy placówki macierzystej. 
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Zagadnienia 
 

1. Piramida Maslowa, Piramida Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 
2. Wstępna diagnoza ucznia, a program nauczania. Konwencjonalne                       

i niekonwencjonalne metody przeprowadzenia wstępnej diagnozy 
ucznia klasy pierwszej.  

3. Teoria inteligencji wielorakich i jej praktyczne zastosowanie.  
Określanie typu inteligencji dziecka. Drogi poszukiwania i odkrywa-
nia różnych pasji. Rola nauczyciela w rozwijaniu inteligencji wielora-
kich dzieci. Planowanie pracy ucznia i nauczyciela. 

4. Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału.  
5. Pedagogika zabawy. Zabawy wyciszające, relaksujące, aktywizujące                  

i motywujące.  
6. Testy socjometryczne. 
7. Zasady oceniania kształtującego. Rola nauczyciela w procesie  

oceniania.  
8. Motywacja w procesie nauczania. Uwarunkowania samooceny  

i wpływ na efektywność procesu nauczania. Model „idealnego”  
nauczyciela. 

9. Wizerunek nauczyciela placówki. Nauczyciel jako autorytet.  
Znaczenie osobowości nauczyciela w procesie edukacyjnym. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W23 

 

W krainie dziecięcych lektur.   
Praca z tekstem kultury w edukacji wczesnoszkolnej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej 
 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Wykład z elementami  spotkania autorskiego i warsztaty. 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne 
do rozwijania zainteresowań czytelniczych u swoich uczniów. 
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Zagadnienia 
 

1. Poznanie różnych metod pracy z książkę.  
2. Prawidłowy dobór lektur dla uczniów.  
3. Metody zachęcania do czytelnictwa.  
4. Rola spotkań autorskich.  
5. Różnorodne narzędzia do tworzenia pomocy edukacyjnych.  
6. Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W24 

 

Zabawy wyciszające w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  
nauczyciele wspomagający 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Seminarium, warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie zabaw wspomagających  rozwój dziecka. 

Zagadnienia 
 

1. Diagnoza potrzeb dziecka. 
2. Zarządzanie emocjami. 
3. Pedagogika zabawy. 
4. Rola zabaw wyciszających. 
5. Lekcje ciszy Marii Montessori. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W25 

 

Zabawy aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  
nauczyciele wspomagający 

Osoba  Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
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prowadząca w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Seminarium, warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie zabaw wspomagających  rozwój dziecka. 

Zagadnienia 
 

1. Diagnoza potrzeb dziecka. 
2. Zarządzanie emocjami. 
3. Pedagogika zabawy. 
4. Rola zabaw aktywizujących. 
5. Rola zabaw wyciszających. 
6. Koncentracja uwagi, a uważność. 
7. Lekcje ciszy Marii Montessori. 
8. Edukacja przez ruch. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W26 

 

Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Action learning 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – grupa zamknięta 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela  
edukacji wczesnoszkolnej. 

Zagadnienia 
 

Tematy wybrane podczas spotkania. 
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KOD SZKOLENIA      W27 

 

Zabawy aktywizujące uważność dziecka  w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  
nauczyciele wspomagający 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Seminarium, warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r. 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie zabaw wspomagających  rozwój dziecka.  

Zagadnienia 
 

1. Diagnoza potrzeb dziecka. 
2. Zarządzanie emocjami. 
3. Pedagogika zabawy. 
4. Koncentracja uwagi, a uważność. 
5. Lekcje ciszy Marii Montessori. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W28 

 

Zabawy równocześnie aktywizujące wszystkie inteligencje dziecka 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  
nauczyciele wspomagający 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Seminarium, warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r. 

Czas trwania       4  godziny dydaktyczne 
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Cel główny 
 

Poznanie zabaw wspomagających  rozwój dziecka. 

Zagadnienia 
 

1. Diagnoza potrzeb dziecka. 
2. Teoria Inteligencji Wielorakich. 
3. Zarządzanie emocjami. 
4. Pedagogika zabawy. 
5. Rola zabaw w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W29 

 

Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  
nauczyciele wspomagający 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r. 

Czas trwania       
                   

3 godz. ( 2 godz. - wykład + 1 godz. - konwersacja dla zainteresowanych) 

Cel główny 
 

Poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. 

Zagadnienia 
 

1. Praca półkul mózgowych. Elementy neurodydaktyki. 
2. Lateralizacja i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka w edukacji 

wczesnoszkolnej. 
3. Badanie  lateralizacji we wstępnej diagnozie ucznia klasy pierwszej. 
4. Zestaw ćwiczeń poprawiających sprawność umysłową. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W30 

 

Teoria Inteligencji Wielorakich 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele wspomagający 
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Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r. 

Czas trwania       
                   

2x2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne 
do pomocy dziecku w odkrywaniu swoich zainteresowań. 

Zagadnienia 
 

1. Teoria inteligencji wielorakich i jej praktyczne zastosowanie.            
Inteligencje wielorakie, a praca mózgu. 

2. Określanie typu inteligencji dziecka.  
3. Drogi poszukiwania i odkrywania różnych pasji.   
4. Rola nauczyciela w rozwijaniu inteligencji wielorakich dzieci.  
5. Znaczenie wiedzy na temat swoich zainteresowań.  
6. Planowanie pracy ucznia i nauczyciela. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W31 

 

Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału  
w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
mile widziani uczestnicy wcześniejszego szkolenia: 
– Teoria Inteligencji Wielorakich 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online ( wykład i konwersacja) 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r. 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności,   
które gwarantują satysfakcję z wykonywanej pracy w edukacji  
wczesnoszkolnej  i podniesienie jakości pracy placówki macierzystej. 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          57  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Zagadnienia 
 

1. Teoria inteligencji wielorakich i jej praktyczne zastosowanie.  
Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału.  

2. Motywacja w procesie nauczania. Uwarunkowania samooceny  
i wpływ na efektywność procesu nauczania. Model „idealnego”  
nauczyciela. 

3. Poznanie swoich mocnych stron, wyeksponowanie ich a tym  
samym podniesienie jakości swojej pracy, budowanie pozytywnych 
relacji z uczniem na bazie swojej wysokiej samooceny. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W32 

 

Praktyczne przykłady prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Estera Gierczyk– absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego  
we Wrocławiu, była zawodniczka (skok o tyczce) MKS MOS Wrocław  
i KS AZS AWF Wrocław, nauczyciel wychowania fizycznego. Trener LA. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r.  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat możliwości prowadzenia zajęć 
gimnastycznych, korekcyjnych oraz realizacji podstawy programowej  
w nauczaniu wczesno szkolnym. 

Zagadnienia 
 

1. Przedstawienie problemu deficytu ruchu oraz konsekwencji braku 
rozwoju cech w układzie morfo – funkcjonalnym dzieci 

2. Omówienie wymogów podstawy programowej. 
3. Przedstawienie praktycznych przykładów prowadzenia zajęć. 
4. Przedstawienie możliwości rozwoju umiejętności sportowych dzieci 

na terenie powiatu Oleśnickiego. 
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KOD SZKOLENIA      W33 

 

Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Cafe working 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – grupa zamknięta 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2021 r. 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Zagadnienia 
 

Tematy wybrane podczas spotkania. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W34 

 

Dzieci uczą się języków obcych – praca z uczniem młodszym 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych z przedszkoli i szkół podstawowych 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji języka angielskiego 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2021 r. 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka obcego w pracy                    
z młodszym uczniem. Wspieranie rozwoju dziecka w czasie i po pandemii. 
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Zagadnienia 
 

1. Co się najbardziej sprawdza w nauczaniu dzieci? 
2. Diagnozowanie umiejętności językowych dzieci. 
3. Gry i zabawy językowe. 
4. Praca z piosenką na lekcji  języka obcego. 
5. Projekty literackie. 
6. Projekty teatralne. 
7. Jak łączyć naukę języka z dziedzinami wiedzy- interdyscyplinarność 

na zajęciach. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W35 

 

Monitoring efektów sprawności, jako ważny element oceniania.  
Przykłady, rola monitoringu, analiza i sposób prezentowania  

radzie pedagogicznej, rodzicom i uczniom.  
Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego  
ze szkół podstawowych  

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Konsultant oraz zaproszeni goście  (Instytut Sportu – Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego  
we Wrocławiu) 

Forma szkolenia 
 

Wykład, prezentacja,  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń 2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przedstawienie stanu sprawności fizycznej oraz uświadomienie  
odbiorcom konsekwencji oraz zjawisk. 
Przedstawienie przykładów monitorowania poziomu sprawności fizycznej 
oraz efektów badań. 

Zagadnienia 
 

1. Przedstawienie przykładów monitorowania poziomu sprawności  
fizycznej oraz efektów badań. 

2. Przedstawienie przykładów metod monitoringu oraz ich analiza. 
3. Przykłady współpracy i ich efekty. 
4. Przedstawienie możliwości rozwijania umiejętności sportowych  

na terenie powiatu oleśnickiego. 
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KOD SZKOLENIA      W36 

 

Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.  Open space 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – grupa zamknięta 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Luty 2022 r. 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Zagadnienia Tematy wybrane podczas spotkania. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W37 

 

Jak Cię widzą, tak o Tobie mówią – nauczyciel wizerunkiem placówki 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  
pedagodzy i psycholodzy szkolni 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online ( wykład i dyskusja) 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2022 r. 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zdobycie wiedzy  umożliwiającej sprawne budowanie autorytetu  
nauczyciela/pedagoga. 
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Zagadnienia 
 

1. Znaczenie autorytetu w procesie oddziaływania społecznego. 
2. Piramida Maslowa ,a piramida Logana. 
3. Rola nauczyciela we współczesnej szkole  i dzisiejszym  

społeczeństwie.  
4. Skuteczne budowanie własnego autorytetu w oczach dziecka   

i  rodziców.  
5. Praktyczne narzędzia pozwalające na budowanie wizerunku.           
6. Zasady dobrego stylu.   
7. Wzmacnianie pewności siebie i poczucia własnej wartości. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W38 

 
Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   

Edukacyjny spacer 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – grupa zamknięta 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień 2022 r. 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Zagadnienia Tematy wybrane podczas spotkania. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W39 

 

W poszukiwaniu pasji życia.                                                                                
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego,                  
uczniowie klas III-VI. 
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Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Zajęcia otwarte o charakterze spotkania autorskiego 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Data do ustalenia w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych ( 2 grupy uczniów + spotkanie z  nauczycielami) 

Cel główny 
 

Zachęcanie  uczniów i nauczycieli  do świadomego uczestnictwa  
w kulturze i obcowania z  literaturą. 

Zagadnienia 
 

Spotkanie autorskie dla uczniów i nauczycieli. Wspólne zabawy, czytanie  
i słuchanie.  Metody zachęcania do czytelnictwa. Rola nauczyciela  
w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W40 

 

Po nitce do kłębka…  
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego,                  
uczniowie klas III-V. 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Zajęcia otwarte o charakterze spotkania autorskiego 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Data do ustalenia w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych ( 2 grupy uczniów + spotkanie z  nauczycielami) 

Cel główny 
 

Zachęcanie  uczniów i nauczycieli  do świadomego uczestnictwa  
w kulturze i obcowania z  literaturą. 

Zagadnienia 
 

Spotkanie autorskie dla uczniów i nauczycieli. Wspólne zabawy, czytanie  
i słuchanie.  Metody zachęcania do czytelnictwa. Rola nauczyciela  
w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 
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KOD SZKOLENIA      W41 

 

W poszukiwaniu wartościowych dróg życia.  
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego,                                                                
uczniowie klas VII-VIII. 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Zajęcia otwarte o charakterze spotkania autorskiego 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Data do ustalenia w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych ( 2 grupy uczniów + spotkanie z  nauczycielami) 

Cel główny 
 

Zachęcanie  uczniów i nauczycieli  do świadomego uczestnictwa    
w kulturze i obcowania z  literaturą. 

Zagadnienia 
 

Spotkanie autorskie dla uczniów i nauczycieli.  Metody zachęcania  
do czytelnictwa. Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań  
czytelniczych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W42 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ interakcji społecznych na pracę mózgu 
 

Adresaci szkolenia 
 

Członkowie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia z uczestnikami sieci 
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Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wymiana  doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce  
sposobami  działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. 

Zagadnienia 
 

1. Integracja grupy. 
2. Przedstawienie zasad działania sieci w roku 2021/2022. 
3. Diagnoza potrzeb uczestników. 
4. Opracowanie planu i harmonogramu pracy. 
5. Poznanie odkryć naukowych, dzięki którym uczestnik szkolenia  
     zauważy, jak korzystna dla mózgu  jest aktywność interpersonalna. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W43 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ diety na pracę mózgu 
 

Adresaci szkolenia 
 

Członkowie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia z uczestnikami sieci 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wymiana  doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce  
sposobami  działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. 

Zagadnienia 
 

1. Poznanie odkryć naukowych, dzięki którym uczestnik szkolenia  
     zauważy, jak korzystna dla mózgu  jest prawidłowa dieta. 
2. Wymiana doświadczeń.  
3. Znaczenia prawidłowego odżywiania się  dla rozwoju dziecka. 
4. Dobre praktyki. 
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KOD SZKOLENIA      W44 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ aktywności fizycznej na pracę mózgu 
 

Adresaci szkolenia 
 

Członkowie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia z uczestnikami sieci 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wymiana  doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce  
sposobami  działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. 

Zagadnienia 
 

1. Poznanie odkryć naukowych, dzięki którym uczestnik szkolenia  
zauważy, jak korzystna dla mózgu  jest aktywność fizyczna. 

2. Znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. 
3. Praca półkul mózgowych. 
4. Elementy neurodydaktyki. 
5. Terapia Dennisona-ćwiczenia fizyczne poprawiających sprawność 

umysłową.                                                                                  
6. Teoria inteligencji wielorakich i jej praktyczne zastosowanie  

podczas zajęć wychowania fizycznego. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W45 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

„W zdrowym ciele zdrowy umysł”. Wpływ treningu umysłowego na pracę mózgu 
 

Adresaci szkolenia 
 

Członkowie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          66  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia z uczestnikami sieci 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wymiana  doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce  
sposobami  działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. 

Zagadnienia 
 

1. Poznanie odkryć naukowych, dzięki którym uczestnik szkolenia  
     zauważy, jak korzystna dla mózgu  jest aktywność fizyczna. 
2. Wymiana doświadczeń  
3. Znaczenia systematycznego treningu umysłowego  w rozwoju  
     dziecka. 
4. Dobre praktyki. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W46 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Podsumowanie działalności sieci edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

Członkowie sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Osoba  
prowadząca 

Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju  
Edukacji. Certyfikowany coach. Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. 
Pedagog twórczości. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia z uczestnikami sieci 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wymiana  doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce  
sposobami  działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami. 

Zagadnienia 
 

1. Podsumowanie pracy sieci i wyciągniecie wniosków  
do wykorzystania w przyszłości. 

2. Organizacja sieci w roku szkolnym 2022/2023. 
3. Diagnoza potrzeb. 
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KOD SZKOLENIA      W47 

 

Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  
–wybrane metody aktywizujące 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy,  
pracownicy placówek oświatowych oraz wszyscy nauczyciele  
zainteresowani tematem oraz podnoszeniem własnych kompetencji  
i kwalifikacji 

Osoba  
prowadząca 

Bożena Piotrowska–specjalistka z zakresu edukacji muzycznej,  
rytmiki, pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metod aktywizujących,  
terapii pedagogicznej: animator stowarzyszenia KLANZA,  
wykładowca akademicki. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do ustalenia 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

• Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy. 
• Rodzaje zabaw wraz z przykładami. 
• Zabawy muzyczno-ruchowe. 
• Proste tańce integracyjne różnych narodów – tańce w kręgu. 
• Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę. 
• Zabawy nastawione na działanie, przeżywanie, doświadczanie  
     i twórcze poznawanie rzeczywistości. 
• Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności  
     w zabawach muzycznych. 
• Zabawy z chustą animacyjną. 
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Zagadnienia 
 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 
• zna i rozumie podstawowe zasady pedagogiki zabawy. 
• zna zabawy muzyczno-ruchowe wykorzystywane w procesach  
     społeczno-edukacyjnych. 
• potrafi projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem założeń 

pedagogiki zabawy. 
• posiada umiejętność projektowania zajęć uwzględniając zasadę 

uczenia się przez doświadczenie.  
• posiada umiejętności integrowania aspektów: poznawczego, 
     emocjonalnego i cielesnego w procesie nauczania. 
• potrafi integrować różne dziedziny sztuki (muzykę, plastykę,  
     pantomimę) w celach stymulujących rozwój osobistego potencjału. 
• potrafi integrować grupę. 
• potrafi rozbudzić kreatywność członków grupy. 
• potrafi dbać o dobre samopoczucie i pozytywne relacje wewnątrz 

grupy. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W48 

 

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss  
– Interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zajęć muzyczno-terapeutycznych edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej, pedagodzy, pracownicy placówek oświatowych  
oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem oraz podnoszeniem 
własnych kompetencji i kwalifikacji 

Osoba  
prowadząca 

Bożena Piotrowska–specjalistka z zakresu edukacji muzycznej,  
rytmiki, pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metod aktywizujących,  
terapii pedagogicznej: animator stowarzyszenia KLANZA,  
wykładowca akademicki. 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do ustalenia 

Czas trwania       
                   

8 godzin dydaktycznych (2x4 godziny dydaktyczne) 

Cel główny 
 

• Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki 
jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, grania, tańcze-
nia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy  

     i różnych form plastycznych. 
• Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami. 
• Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki 

połączone z prostymi ruchami rytmicznymi. 
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• Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej. 
• Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe. 

Zagadnienia 
 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 
• zna i rozumie podstawowe zasady aktywnego słuchania muzyki, 
• posiada wiedzę z zakresu podstawowych cech utworu muzycznego (rytm, 

melodia, harmonia), 
• zna podstawowe zasady integracji różnych dziedzin sztuki. 
• potrafi projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody Batii 

Strauss, 
• posiada umiejętność projektowania zajęć uwzględniających  
     korelację różnych dziedzin sztuki (muzyki, plastyki,  
     gry na instrumentach) 
• posiada umiejętność integrowania różnych form aktywności:  
     słuchania, grania, tańca z elementami pantomimy, dramy i różnych form 

plastycznych 
• potrafi rozbudzać ciekawość muzyczną ucznia 
• potrafi rozbudzić aktywność twórczą własną i ucznia 
• potrafi dbać o dobre samopoczucie w grupie na zajęciach 

 

 

E D U K AC JA  H U M A N I S T YC Z N A  

 

 

KOD SZKOLENIA      W49 

 

Hortus conclusus Tadeusza Różewicza. Inspiracje poety 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego, sztuki, historii oraz zainteresowani  
tematem 

Kierownik  
merytoryczny 

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

Osoba  
prowadząca 

Tatiana Hołownia–historyk sztuki, pilot, przewodnik, tour manager. 

Forma szkolenia 
 

Prezentacja wystawy połączona z wykładem  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

16.09.2021 r.  godz. 16.00-18.15 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wzbogacanie warsztatu i zasobów edukacyjnych nauczycieli przedmio-
tów humanistycznych. 
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Zagadnienia 
 

1. Wątki biograficzne twórcy i jego najbliższej rodziny,  
     istotne dla jego wierszy, poematów i opowiadań. 
2. Świat sztuki i muzeów - bezpieczny azyl poety w czasie  
     „po Auschwitz”. 
3. Zwiedzanie wystawy – prezentacja obrazów, z których Różewicz 

czerpał natchnienie literackie.  
 

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

 

 

KOD SZKOLENIA      W50 

 

Literatura jako garaż i zapuszczony ogród.  
Poszerzanie świadomości literackiej wśród uczniów 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego oraz zainteresowani  
tematem 

Kierownik  
merytoryczny 

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

Osoba  
prowadząca 

Tomasz Fijałkowski–poeta, recenzent portali czytelniczych; absolwent 
filologii polskiej. Wydał powieść fantastyczną Antipolis (Czwarta Strona, 
Poznań 2015). Drukowany w papierowych pismach literackich, nagradza-
ny i wyróżniany w konkursach. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

29.09.2021 r.   godz. 16.30–18.00 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poszerzenie zasobów wiedzy i kompetencji nauczycieli języka polskiego 

Zagadnienia 
 

1. Co jest a co nie jest literaturą? Dlaczego coś jest literaturą? 
2. Czym różni się "komunikat literacki" od innych komunikatów  
     językowych? 
3. Czy wszystko może być literaturą? 
4. Rola kontekstu w tworzeniu i doświadczaniu literatury. 
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KOD SZKOLENIA      W51 

 

Związki poezji z historią ojczystą.  
Warsztaty interpretacji utworów poetów współczesnych 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego, sztuki, historii oraz zainteresowani  
tematem 

Kierownik  
merytoryczny 

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

Osoba  
prowadząca 

Piotr Klimczak–Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN  we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty połączone z wykładem 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

19.10.2021 r.  godz. 15.30–18.45      
16.11.2021 r.  godz. 15.30–18.00      
21.12.2021 r.  godz. 15.30–18.00      
18.01.2022 r.  godz. 15.30–18.00      
15.02.2022 r.  godz. 15.30–18.00       
15.03.2022 r.  godz. 15.30–18.00      
26.04.2022 r.  godz. 15.30–18.00      
24.05.2022 r.  godz. 15.30–18.00        

Czas trwania       
                   

Każde spotkanie (poza pierwszym 4-godzinnym) 
trwa 3 godz. dydaktyczne. 

Cel główny 
 

Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli przedmiotów  
humanistycznych. 

Zagadnienia 
 

Warsztaty to cykl spotkań poświęconych związkom polskiej poezji  
z ojczystą historią. Interpretowane będą utwory kolejno: Kamila  
Baczyńskiego, Leona Zdzisława Stroińskiego, więźniów politycznych  
1944–1956, Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Gajcego, Krystyny  
Krahelskiej, Zbigniewa Herberta i Wacława Bojarskiego. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W52 

 

Lektury szkolne a teoria wielkich narracji.  
Jak motywy i schematy fabularne budują dzieło literackie? 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego oraz zainteresowani  
tematem 

Kierownik  
merytoryczny 

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

Osoba  
prowadząca 

Tomasz Fijałkowski–poeta, recenzent portali czytelniczych; absolwent 
filologii polskiej. Wydał powieść fantastyczną Antipolis (Czwarta Strona, 
Poznań 2015). Drukowany w papierowych pismach literackich,  
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nagradzany i wyróżniany w konkursach. Pracuje jako nauczyciel języka 
polskiego. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

24.11.2021 r.  godz. 16.30 – 18.00 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poszerzenie zasobów wiedzy i kompetencji nauczycieli języka polskiego 

Zagadnienia 
 

1. Czym jest teoria wielkich narracji. 
2. Przykłady narracji organizujących dzieła literackie. 
3. Lektury szkolne w świetle teorii wielkich narracji. 
4. Jak teoria wielkich narracji organizuje wiedzę na temat lektur? 

 

 

KOD SZKOLENIA      W53 

 

40 rocznica wybuchu stanu wojennego w Polsce 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego, sztuki, historii oraz zainteresowani  
tematem 

Kierownik  
merytoryczny 

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

Osoba  
prowadząca 

dr Stanisław Bogaczewicz–IPN oddział we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Wykład połączony z prezentacją multimedialną 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2021 r.   

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wzbogacanie zasobów wiedzy i kompetencji nauczycieli. 
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KOD SZKOLENIA      W54 

 

Z cyklu : Kultura wizualna w szkole.  
Polska i europejska awangarda lat 30-tych 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego, sztuki, historii oraz zainteresowani  
tematem 

Kierownik  
merytoryczny 

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

Osoba  
prowadząca 

Tatiana Hołownia–historyk sztuki, pilot, przewodnik, tour manager. 

Forma szkolenia 
 

Wykład połączony z prezentacją multimedialną 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń, marzec, kwiecień 2022 r.   

Czas trwania       
                   

3x2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wzbogacanie zasobów wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu  
wykorzystania źródeł ikonograficznych na zajęciach edukacyjnych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W55 

 

OBRAZ – jako sprzymierzeniec na lekcjach języka polskiego 
 

I. Rola obrazu w sposobie zapamiętywania i notowania. Mnemotechniki i mapy mentalne. 
II. Obraz jako sposób społecznego komunikowania się –multimedia, plakat, reklama,  

bilbord,  mem, GIF itp.  
III. Obraz w dokumentowaniu i tworzeniu subiektywnej  wizji świata. Fotografia i  film.    
IV. Lekcja patrzenia i efekt widzenia – lekcje z obrazem w tle –przykłady scenariuszy  

z wykorzystaniem aktywności uczniów. 
V. Wizualizacja obrazu literackiego w malarstwie . Symbol i alegoria czyli literackie echa  

obrazów (wirtualna wycieczka do miejsc europejskich zbiorów sztuki współczesnej).   

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego, sztuki, historii oraz zainteresowani  
tematem 

Osoba  
prowadząca 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant języka polskiego,  
trener, certyfikowany edukator, ekspert unijnych projektów edukacyj-
nych adresowanych do nauczycieli doradca kadry zarządzającej oświatą, 
dyrektorów, trener wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych  
w szkole.     

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
lub warsztaty stacjonarne  

Data/daty  W trakcie roku szkolnego 2021/2022  
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i godziny realizacji   
 

Czas trwania       
                   

5x2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie sposobów wykorzystywania obrazu do ożywienia lekcji języka 
polskiego, stymulowanie kreatywności w kojarzeniu słowa z obrazem,  
w  technikach zapamiętywania. zdobycie umiejętności wykorzystywania 
obrazów do skutecznego komunikowania się z innymi, autoprezentacji 
wizualnego obrazu świata i ludzi. 

Zagadnienia  1. Sposoby wykorzystywania obrazowych skojarzeń słowa w procesie 
zapamiętywania. Wyzwalanie kreatywności w tworzeniu własnych 
piktogramów, notatek i map mentalnych z lekcji. 

2. Obraz w społecznym przekazie poglądów, wartości i postaw  
życiowych- zasady tworzenia plakatów, reklam, komiksów,  
sekwencji obrazkowych GIF i memów – na lekcjach. 

3. Poznanie elementarnych  zasad  dobrego filmowania  
i fotografowania (metody i techniki z wykorzystaniem obrazu).  

4. Motywowanie uczniów do kreowania własnego przekazu wizualne-
go. Przykłady uczniowskich doświadczeń z demonstracją obrazu.    

5. Symbolika i alegoria obrazów w ilustracjach Galerii Sztuki  
Współczesnej.  

 

 

KOD SZKOLENIA      W56 

 

 
Rozprawka, opowiadanie i opis – bliższe uczniowi. 

Sztuka pisania 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant języka polskiego,  
trener, certyfikowany edukator, ekspert unijnych projektów edukacyj-
nych adresowanych do nauczycieli doradca kadry zarządzającej oświatą, 
dyrektorów, trener wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych  
w szkole.     

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
lub warsztaty stacjonarne  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny Sposoby rozwijania kompetencji językowych uczniów szkoły  
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 podstawowej, kultura wyrażanie własnych sądów i opinii, kształcenia  
językowego opracowania reportażu, referatu i recenzji. Sztuka formuło-
wania rzeczowej argumentacji. 

Zagadnienia  1. Przewodnik po formach wypowiedzi pisemnych w szkole  
podstawowej–ocena trudności egzaminacyjnych z perspektywy 
uczniów. 

2. Uczniowski POMOCNICZEK  pojęć podstawowych działania przez 
teksty. 

3. Wprawki językowe konieczne przed formułowaniem myśli i ocen,  
argumentów, opisów. 

4. Anatomia prawidłowa rozprawki, opowiadania i opisu. Zasady i cel. 
Kultura wyrażania  własnych opinii i sądów.  

5. Lektura przykładów bliższa uczniowi. 

 

 

 

DY DA K T Y K A  J ĘZ Y KÓW  O B C YC H  

 

KOD SZKOLENIA      W57 

 

Tutoring językowy jako metoda wsparcia ucznia w czasie pandemii 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Wrzesień 2021 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przygotowanie nauczyciela języka obcego do wdrożenia elementów  
tutoringu językowego w praktyce szkolnej.  Wsparcie ucznia w czasie 
pandemii. 
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Zagadnienia 
 

1. Co to jest tutoring szkolny? 
2. Tutoring językowy w praktyce.   

Wdrażanie elementów tutoringu szkolnego na lekcji języka obcego.  
3. Indywidualny rozwój językowy ucznia.  

Diagnozowanie i wspieranie potrzeb językowych ucznia.  
4. Elementy tutoringu na lekcjach i zajęciach dodatkowych 

– praktyczne rozwiązania. 

 

KOD SZKOLENIA      W58 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego w roku szkolnym 2021/2022  
i kolejnych latach szkolnych 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem przed egzaminem                 
w klasie 8. Wspieranie rozwoju ucznia w czasie i po pandemii. 

Zagadnienia 
 

1. Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu  
w roku szkolnym 2020/21 . 

2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w czasie pandemii.   
3. Aktualne wymagania egzaminacyjne.  
4. Zmiany w arkuszu egzaminacyjnym.  
5. Warsztat pracy nauczyciela – narzędzia TIK a egzamin ósmoklasisty. 

 

KOD SZKOLENIA      W59 

 

Egzamin maturalny z języka obcego w roku szkolnym 2021/2022  
i kolejnych latach szkolnych 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół ponadpodstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 
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Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem przed egzaminem                 
maturalnym z języka obcego. Wspieranie rozwoju ucznia w czasie                       
i po pandemii. 

Zagadnienia 
 

1. Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu w roku szkolnym 
2020/21  i kolejnych latach szkolnych. 

2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w czasie pandemii. 
3. Aktualne wymagania egzaminacyjne.  
4. Nowa Matura 
5. Zmiany w arkuszu egzaminacyjnym.  

Warsztat pracy nauczyciela- narzędzia TIK. 

 

KOD SZKOLENIA      W60 

 

Jak wspierać nastolatki w procesie nauki języka obcego? 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przygotowanie nauczyciela do pracy z nastolatkiem.  
Wspieranie rozwoju ucznia w czasie i po pandemii. 

Zagadnienia 
 

1. Nastolatek na lekcji języka obcego. 
2. Wyzwania i możliwości w pracy z nastolatkiem.  
3. Jak zbudować dobrą relację w klasie? Jak dbać o motywację ucznia?  
4. Skuteczna komunikacja i przełamywanie barier językowych.   
5. Jak rozwijać umiejętności kluczowe na lekcji języka obcego- krytycz-

ne myślenie, praca zespołowa. 
6. Materiały dydaktyczne dla nastolatków.   
7. Warsztat nauczyciela - narzędzia TIK. 
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KOD SZKOLENIA      W61 

 

Jak wspierać nastolatki w procesie nauki języka obcego? 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przygotowanie nauczyciela do aktywnej pracy z grupą. 
Wspieranie rozwoju ucznia w czasie i po pandemii. 

Zagadnienia 
 

1. Jak i dlaczego uczyć pracy w grupie? 
2. Gry językowe wspierająca aktywność i skuteczność ucznia w grupie. 
3. Przykłady projektów zespołowych na lekcji języka obcego.  
4. Skuteczna komunikacja językowa a praca w zespole. 
5. Bariery językowe w grupie. 
6. Błędy w pracy zespołowej. 

 

KOD SZKOLENIA      W62 

 

Konkursy językowe. Rywalizacja czy współpraca? 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Luty 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Przygotowanie nauczyciela do organizacji konkursów językowych                  
na etapie szkolnym i międzyszkolnym. 

Zagadnienia 
 
 

1. Konkursy językowe jako element pracy nauczyciela języka obcego. 
2. Czy warto wspierać rywalizację wśród uczniów? 
3. Konkurs? Ale jaki? - przegląd pomysłów uczniów i nauczycieli? 
4. Jak unikać błędów w organizacji konkursów. Ewaluacja konkursów 

językowych.  
5. Kto może udzielić nauczycielowi wsparcia w procesie przygotowania 

i przeprowadzenia konkursu? 

 

 
 
 

KOD SZKOLENIA      W63 

 

Mediacja językowa  na lekcjach języka obcego.  
Praktyczny aspekt wdrażania nowej podstawy programowej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec  2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przygotowanie nauczyciela do wdrażania nowej podstawy programowej 
za pomocą mediacji językowej. 

Zagadnienia 
 

1. Co to jest mediacja językowa i jak ją stosować w praktyce szkolnej? 
2. Rozwój kluczowych umiejętności językowych poprzez działania  

mediacyjne.   
3. Materiały autentyczne a mediacja językowa w klasie. Komiks,  

reklama, ulotka, artykuł prasowy.  
4. Mediacja językowa a wdrażanie nowej podstawy programowej  

i przygotowanie do egzaminów.  
5. Rozwój kreatywności ucznia poprzez zastosowanie działań  

mediacyjnych.   
6. Narzędzia cyfrowe dla mediacji językowej. 
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KOD SZKOLENIA      W64 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH  

 
Nauczanie języka obcego w czasie i po pandemii 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka – konsultant PCEiK ds. edukacji  
języka angielskiego. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

4 spotkania – wrzesień, listopad 2021 r. 
                         styczeń, marzec 2022 r.   
                         

Czas trwania       
                   

4x4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem w czasie  
i po pandemii COVID -19. 

Zagadnienia 
 

1. Jak pandemia wpływa na pracę z uczniem? 
2. Diagnozowanie potrzeb i umiejętności ucznia, modyfikowanie  

nauczycielskich planów pracy. 
3. Jak skutecznie uczyć języka obcego w czasie pandemii? 
4. Materiały dydaktyczne w czasie pandemii.  
5. Warsztat pracy nauczyciela w czasie pandemii.  Narzędzia TIK.  
6. Kto może udzielić wsparcia nauczycielowi języka obcego?  

Jak wspierać ucznia w trudnej sytuacji ?  
7. Trening umiejętności społecznych w ramach lekcji języka obcego. 
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E D U K AC JA  I N FO R M AT YC Z N A   

I  T EC H N O LO G I A  KO M U N I K AC YJ N O  –  I N F O R M AT YC Z N A  

 

KOD SZKOLENIA      W65 

 
Aktywna lekcja z zastosowaniem technologii cyfrowych  

– włączanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych  
do działań dydaktycznych w szkole 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant, trener IT, nauczyciel wykładowca,  
administrator sieci  komputerowych. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia                       

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Dalszy rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Zagadnienia 
 

1. Stosowanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfro-
wych oraz metod kształcenia na odległość zgodnie z podstawo-
wymi kierunkami realizacji polityki oświatowej Państwa w roku 
szkolnym 2021/2022.  

2. Wyzwalanie kreatywności i innowacyjności uczniów za pomocą 
dostępnych narzędzi i zasobów cyfrowych.  

3. Praca w wirtualnym środowisku edukacyjnym z wykorzystaniem 
różnego typu cyfrowych platform i aplikacji edukacyjnych. 

KOD SZKOLENIA      W66 

 
Praca zdalna nauczycieli na bazie pakietu biurowego MS Office 365  

– bezpłatna oferta Microsoft dla szkół 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
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Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant, trener IT, nauczyciel wykładowca,  
administrator sieci  komputerowych. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia                       

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Dalszy rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Zagadnienia 
 

1. Wybrane rodzaje aktywności i zasobów pakietu biurowego MS Office 
365 – bezpłatna oferta Microsoft dla szkół.  

2. Organizacja wideo lekcji, lekcji on-line za pomocą dostępnych  
aplikacji do komunikacji internetowej w tym aplikacja  
Microsoft Teams.  

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów  
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość zgodnie  
z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej Państwa 
w roku szkolnym 2021/2022. 

KOD SZKOLENIA      W67 

 
Wizualne języki programowania w szkole podstawowej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant, trener IT, nauczyciel wykładowca,  
administrator sieci  komputerowych. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   

Do uzgodnienia                       

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Dalszy rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Zagadnienia 
 

1. Charakterystyka wizualnych, edukacyjnych języków programowania.  
2. Środowisko programistyczne Scratch w szkole podstawowej.  
3. Środowisko programistyczne Baltie w szkole podstawowej.  
4. Stosowanie w procesach edukacyjnych dostępnych narzędzi  

do programowania wizualnego oraz metod kształcenia na odległość 
zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej 
Państwa w roku szkolnym 2021/2022. 
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KOD SZKOLENIA      W68 

 
Metodyka informatyki w szkole podstawowej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant, trener IT, nauczyciel wykładowca,  
administrator sieci  komputerowych. 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia                       

Czas trwania       
                   

12 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

Dalszy rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Zagadnienia 
 

1. Rozwijanie myślenia algorytmicznego.  
2. Scenariusze lekcji informatyki dla szkół podstawowych.  
3. Dostępne w szkole podstawowej środowiska programistyczne.  
4. Stosowanie w procesach edukacyjnych dostępnych metod i narzędzi 

zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej 
Państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

KOD SZKOLENIA      W69 

 
Metodyka informatyki w szkole ponadpodstawowej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant, trener IT, nauczyciel wykładowca,  
administrator sieci  komputerowych. 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Do uzgodnienia                       

Czas trwania       
                   

12 godzin dydaktycznych 

Cel główny Dalszy rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli. 
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Zagadnienia 
 

1. Rozwijanie myślenia algorytmicznego.  
2. Scenariusze lekcji informatyki dla szkół ponadpodstawowych.  
3. Dostępne w szkole ponadpodstawowej środowiska  

programistyczne.  
4. Stosowanie w procesach edukacyjnych dostępnych metod  

i narzędzi zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki 
oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

KOD SZKOLENIA      W70 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TIK 

 

Aktywna tablica 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant, trener IT, nauczyciel wykładowca,  
administrator sieci  komputerowych. 

Forma szkolenia 
 

SWIS  

Data/daty  
i godziny realizacji   

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

30 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

Przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r.  
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 
lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. Poszerzanie kompetencji nauczy-
cieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie 
umiejętności doskonalenia zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą  
i doświadczeniem w ramach  sieci współpracy. 
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Zagadnienia 
 

1. Propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z różnych 
przedmiotów w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. 

2. Propozycja praktycznych warsztatów z wykorzystaniem metody  
webinarium w edukacji przy zastosowaniu pakietu Microsoft 365 
oraz komunikatora Microsoft Teams. 

3. Podnoszenie motywacji uczenia się uczniów w warunkach pracy 
zdanej i hybrydowej z zastosowaniem dostępnych zasobów sieci  
Internet oraz dostępnych narzędzi cyfrowych, w tym nowoczesnych 
tablic interaktywnych (wielkoformatowych monitorów  
sensorycznych). 

4. Opracowanie własnych propozycji i scenariuszy lekcji w warunkach 
pracy zdalnej i hybrydowej z uczniem, z zastosowaniem dostępnych 
narzędzi cyfrowych, metoda WebQuest. 

KOD SZKOLENIA      W71 

 

 Edukacja zdalna z Microsoft Teams   
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  
zainteresowani tematyką 

Osoba  
prowadząca 

Paweł Weliczko– nauczyciel informatyki od ponad 20 lat.  
Aktualnie nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych  
w Technikum informatycznym w Bierutowie, praktyk, sprzętowiec. 
Wykładowca na wielu formach doskonalenia z zakresu IT. 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący – zajęcia stacjonarne, zajęcia on-line,  
szkolenia rady pedagogicznej,  

Data/daty  
i godziny realizacji   

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

10 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

Technologia wspiera edukację,  
wykorzystanie aplikacji MS Teams do nauki na odległość. 

Zagadnienia 
 

1. Microsoft Teams szybki start dla nauczycieli i uczniów. 
2. Najlepsze rozwiązania dla szkół tworzących zespoły i kanały. 
3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w aplikacji MS Teams. 
4. Wyświetlanie wszystkich zespołów. 
5. Wybierz typ zespołu. 
6. Tworzenie zespołu zajęć. 
7. Tworzenie zespołu personelu. 
8. Tworzenie zespołu nauczycielskiej społeczności edukacyjnej. 
9. Wybierz typ zespołu. 
10. Dodawanie dodatkowego nauczyciela. 
11. Dodawanie ucznia do zespołu zajęć. 
12. Zmienianie motywu zajęć. 
13. Zmienianie języka wyświetlania. 

14. Znajdowanie ustawień zespołu zajęć. 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          86  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W72 

 

  Wykorzystanie platformy Office 365  
przez użytkowników aplikacji MS Teams  

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  
korzystających z aplikacji MS Teams 

Osoba  
prowadząca 

Paweł Weliczko– nauczyciel informatyki od ponad 20 lat.  
Aktualnie nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych  
w Technikum informatycznym w Bierutowie, praktyk, sprzętowiec. 
Wykładowca na wielu formach doskonalenia z zakresu IT. 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący – zajęcia stacjonarne, zajęcia on-line,  
szkolenia rady pedagogicznej,  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

10 / 20 / 30  godzin dydaktycznych – zależnie od zakresu szkolenia.  
( Ilość aplikacji, zaawansowanie, potrzeby użytkowników ) 

Cel główny 
 

Technologia wspiera edukację,  
Wykorzystanie platformy Office 365 jako rozszerzenia dla MS Teams  
do nauki na odległość. 

Zagadnienia 
 

1. Aplikacje pakietu Microsoft jak Word czy Excel są synonimami  
pracy w biurze. Microsoft 365 jest następcą klasycznego pakietu  
biurowego, od którego odróżnia się nastawieniem na obsługę  
danych w chmurze, większą integracją z usługami Microsoftu  
oraz zupełnie nowy sposób podejścia do współpracy w zespole. 

2. Czym jest Microsoft 365? 
3. Jakie wersje Microsoft 365 są dostępne? 
4. Mobilność i praca zdalna – Microsoft 365 online. 
5. Biznesowy e-mail oraz kalendarz. 
6. Firmowy czat, współpraca i konferencje online. 
7. Udostępnianie witryn, plików i dokumentów. 
8. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia. 
9. Jak uruchomić zamówiony pakiet Microsoft 365? 
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KOD SZKOLENIA      W73 

 

  Edukacja zdalna z Google Classroom   
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  
korzystających z aplikacji MS Teams 

Osoba  
prowadząca 

Paweł Weliczko– nauczyciel informatyki od ponad 20 lat.  
Aktualnie nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych  
w Technikum informatycznym w Bierutowie, praktyk, sprzętowiec. 
Wykładowca na wielu formach doskonalenia z zakresu IT. 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący – zajęcia stacjonarne, zajęcia on-line,  
szkolenia rady pedagogicznej,  

Data/daty  
i godziny realizacji   

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

10 / 20 / 30  godzin dydaktycznych – zależnie od zakresu szkolenia.  
( Ilość aplikacji, zaawansowanie, potrzeby użytkowników ) 

Cel główny 
 

Technologia wspiera edukację, wykorzystanie platformy Google  
Classroom jako narzędzia do nauki na odległość. 

Zagadnienia 
 

Jednym z bezpłatnych rozwiązań wspierających zdalną naukę online jest 
G Suite dla szkół i uczelni. Dzięki narzędziu Google Classroom nauczyciele 
otrzymują duże wsparcie w zarządzaniu lekcjami online i zdalnej współ-
pracy z uczniami opartej o nauczanie, zdalne zadania domowe, przesyła-
nie materiałów i ocenianie. 
 

1. Czym jest Google Classroom? 
2. Jak zacząć pracę z Google Classroom?  
3. Jak zalogować się do narzędzia Google Classroom? 
4. Jak dodać pierwsze zajęcia do kokpitu Google Classroom? 
5. Jak poruszać się po kokpicie Google Classroom? 
6. Jak dodać notatkę dla uczniów w Google Classroom? 
7. Jak utworzyć i przekazać uczniom zadanie w Google Classroom? 
8. Jak zaprosić uczniów do klasy w Google Classroom? 
9. Jak wystawiać oceny w Google Classroom? 
10. Jak skorzystać ponownie z przygotowanych kryteriów oceny? 
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E D U K AC JA  M AT E M AT YC Z N A  

 

KOD SZKOLENIA      W74 

 

Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych  

Osoba  
prowadząca 

Agnieszka Ogiegło –ambasadorka i trenerka programu eTwinning  
w województwie dolnośląskim. Nauczycielka dyplomowana matematyki  
i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Członkini grupy 
Superbelfrzy RP. Pasjonatka eTwinning, edukacji globalnej oraz nowocze-
snych technologii w nauczaniu z programowaniem włącznie. 

Forma szkolenia 
 

Webinar / seminarium  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

15.09.2021 r.  godz. 17.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników ze sposobami na skuteczne przygotowanie 
uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. 

 

TEMATY W PRZYGOTOWANIU 
 

 

1. Wykorzystanie platformy google przez użytkowników aplikacji Classroom. 

2. Sprawdzanie wiedzy, budowanie testów i quizów z wykorzystaniem MS Forms. 

3. Sprawdzanie wiedzy, budowanie testów i quizów z wykorzystaniem 
     Formularzy Google. 

4. Sprawdzanie wiedzy, budowanie testów i quizów z wykorzystaniem  

platformy Testportal. 
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Zagadnienia 
 

1. Informator CKE o egzaminie ósmoklasisty.  
2. Wymagania z podstawy programowej z matematyki. 
3. Przykładowe arkusze egzaminacyjne. 
4. Wnioski do pracy po ubiegłorocznych egzaminach.    
5. Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? 
6. Udział w projekcie eTwinning “Matematyka to nie kosmos - potyczki 

siódmo i ósmoklasistów”. 

 

KOD SZKOLENIA      W75 

 

Matematyka wizualnie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych - uczący w klasach IV-VI  

Kierownik  
merytoryczny 

Agnieszka Ogiegło –ambasadorka i trenerka programu eTwinning  
w województwie dolnośląskim. Nauczycielka dyplomowana matematyki  
i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Członkini grupy 
Superbelfrzy RP. Pasjonatka eTwinning, edukacji globalnej oraz nowocze-
snych technologii w nauczaniu z programowaniem włącznie. 

Osoba prowadząca 
 

Joanna Świercz–edukator zewnętrzny  
 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

27.10.2021 r.  godz. 17.30 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przedstawienie systemu motywacji uczniów opartego na mechanizmach 
gamifikacji. 

Zagadnienia Motywacja, gamifikacja, nauka matematyki, system oceniania. 

 

KOD SZKOLENIA      W76 

 

Różne sposoby rozwiązywania zadań maturalnych 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych  

Kierownik  
merytoryczny 

Agnieszka Ogiegło –ambasadorka i trenerka programu eTwinning  
w województwie dolnośląskim. Nauczycielka dyplomowana matematyki  
i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Członkini grupy 
Superbelfrzy RP. Pasjonatka eTwinning, edukacji globalnej oraz nowocze-



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          90  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

snych technologii w nauczaniu z programowaniem włącznie. 

Osoba prowadząca 
 

Marzena, Tomasz Wierzchowscy–edukatorzy zewnętrzni 
 

Forma szkolenia 
 

Webinar  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

17.11.2021 r.  godz. 17.30 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przedstawienie nowych metod rozwiązywania zadań maturalnych. 

Zagadnienia Różnorodne metody rozwiązywania zadań, motywowanie uczniów  
do poszukiwania własnych rozwiązań, nowatorskie metody przygotowa-
nia uczniów do matury, wykorzystanie neurodydaktyki na lekcjach  
matematyki. 

 

KOD SZKOLENIA      W77 

 

Matematyczne eksperymenty - pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych - uczący w klasach IV-VIII 

Osoba prowadząca 
 

Agnieszka Ogiegło –ambasadorka i trenerka programu eTwinning  
w województwie dolnośląskim. Nauczycielka dyplomowana matematyki  
i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Członkini grupy 
Superbelfrzy RP. Pasjonatka eTwinning, edukacji globalnej oraz nowocze-
snych technologii w nauczaniu z programowaniem włącznie. 

Forma szkolenia 
 

Webinar / seminarium 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

16.02.2022 r.  godz. 17.30 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Przedstawienie znaczenia metody eksperymentu w realizacji  
     podstawy programowej. 
2. Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania gier i zabaw  

matematycznych do pracy z uczniami.  
3. Zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania poprzez  
     doświadczenie, poznanie narzędzi do zwiększania aktywności 

uczniów na lekcjach matematyki, nauczanie matematyki  
     w sposób, który pozwala myśleć i rozumować. 
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Zagadnienia 1. Przygotowywanie angażujących kart pracy, krzyżówek, gier  
edukacyjne w środowisku on-line, które pomogą  
Ci zindywidualizować pracę z uczniem. 

2. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów  
matematycznych z wykorzystaniem metody pięciu kroków  
oraz tekstu przewodniego. 

3. Zastosowanie gamifikacji na lekcjach matematyki. 
4. Przygotowanie tematycznego escape room. 
5. Metoda stacji zadaniowych, oraz inne metody aktywizujące na lekcji 

matematyki. 

 

KOD SZKOLENIA      W78 

 

Innowacja pedagogiczna od pomysłu do realizacji  
czyli innowacje po nowemu 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

Osoba prowadząca 
 

Agnieszka Ogiegło –ambasadorka i trenerka programu eTwinning  
w województwie dolnośląskim. Nauczycielka dyplomowana matematyki  
i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Członkini grupy 
Superbelfrzy RP. Pasjonatka eTwinning, edukacji globalnej oraz nowocze-
snych technologii w nauczaniu z programowaniem włącznie. 

Forma szkolenia 
 

Webinar / seminarium 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

20.04.2022 r.  godz. 17.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przygotowanie nauczycieli do wdrażania innowacji pedagogicznej.   

Zagadnienia 1. Innowacja pedagogiczna – definicje i rodzaje. 
2. Innowacja w świetle przepisów. 
3. Etapy wdrażania innowacji pedagogicznej. 
4. Propozycje dokumentowania innowacji pedagogicznej. 
5. Przykłady wdrożonych innowacji. 
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S P EC JA L N E  P OT R Z E BY  E D U K AC YJ N E  

 

 

KOD SZKOLENIA      W79 

 

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI: 
 

Rozwijanie kompetencji  kluczowych  u uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   

Umiejętności komunikacyjne a problemy emocjonalne i psychiczne uczniów 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele pracujący z uczniami  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Osoba prowadząca 
 

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Forma szkolenia 
 

Całoroczny program obejmujący różne formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Zgodnie z harmonogramem programu 

Czas trwania       
                   

Od października 2021 r. do końca maja 2022 r. 

Cel główny 
 

1. Zwrócenie uwagi na znaczenie kompetencji kluczowych  
     w przygotowaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi       
     do dorosłego życia. 
2. Analiza czynników wpływających na funkcjonowanie uczniów ze SPE 

w procesie dydaktycznym w szkole / w kształceniu zdalnym. 
3. Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół 

ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych. 
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Zagadnienia Planowane działania: 
1. VII Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2021/2022 – 

seminarium nt.: „Zdrowie psychiczne uczniów ze specjalnymi  
     potrzebami edukacyjnymi w dobie pandemii.” 
2. Badania ankietowe na temat umiejętności komunikacyjnych uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz budowania relacji  
     nauczyciel – uczeń ze SPE wśród nauczycieli ogólnodostępnych szkół, 

przedszkoli i placówek oświatowych w powiecie oleśnickim:               
- opracowanie ankiety – wrzesień 2021 r., 
- realizacja badań – październik – grudzień 2021 r.  
- opracowanie wyników i raportu z przeprowadzonych badań –    

          styczeń – luty 2022 r. 
3. Szkolenie dla wychowawców: Siła wspierania to podstawa wychowa-

nia. O nowej roli wychowawcy klasowego w trudnym czasie.  Ekspert 
zewnętrzny – Mirosława Berezowska – październik 2021 

4. Szkolenie na temat: „Nie KOP (krytykuj, oceniaj, pouczaj) – pytaj.” – 
ekspert zewnętrzny – Ewa Drozd (listopad 2021). 

5. Seminaria dotyczące roli efektywnej komunikacji  interpersonalnej  
     w procesie wspierania uczniów z problemami emocjonalnymi  
     i psychicznymi (w warunkach nauczania stacjonarnego i zdalnego;  
     w relacjach: uczeń – uczeń oraz nauczyciel – uczeń) (eksperci ze-

wnętrzni) (październik 2021 r. oraz marzec 2022 r.).  
6. Publikacja elektroniczna podsumowująca program doskonalenia  
     nauczycieli – maj 2022 r. 

 

KOD SZKOLENIA      W80 

 

Siła wspierania to podstawa wychowania.  
O nowej roli wychowawcy klasowego w trudnym czasie 

 
Szkolenie realizowane w ramach programu doskonalenia zawodowego nauczycieli: Rozwijanie kompetencji 

kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Umiejętności komunikacyjne  
a problemy emocjonalne i psychiczne uczniów 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele, wychowawcy  
 

Kierownik  
merytoryczny  

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Osoba  
prowadząca 
 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant ( II stopień specjalizacji                    
w obszarze języka polskiego), edukator certyfikowany, trener wspomaga-
nia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, doradca kadry zarządzają-
cej oświatą. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty lub Webinar  

Data/daty  
i godziny realizacji   

Październik 2021 r.  
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Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Wypracowanie wspólnych rozwiązań do zastosowania  
w pracy  wychowawczej.    

2. Wzmacnianie  odporności psychicznej uczniów i nauczycieli,  
motywację , odpowiedzialność , samodzielność oraz dbałość  
o dobrostan fizyczny i psychiczny uczniów. 

Zagadnienia 1. Wyniki badań kondycji psychicznej i fizycznej uczniów po roku  
     zdalnego nauczania. 
2. Obszary zagrożeń. Czynniki hamujące i sprzyjające naprawie  
     zniszczeń w osłabieniu motywacji do  samodzielnego uczenia się. 

Predyktory sukcesu szkolnego. Odporność psychiczna. Strategie  
     znanych osób w rozwoju osobistym i zawodowym.  
3. Proste sposoby na wzmocnienie i  wspieranie uczniów w karierze 

szkolnej.  
4. Bohaterowie procesu wychowania. Nowe role, nowe zadania dla 

uzyskania dobrostanu.    
5. Wspieraj , nie wyręczaj! Sposoby włączenia rodziców do procesu  
     wychowania w trudnym czasie zagrożeń.  Budowanie zaufania,  
     akceptacji i partnerstwa w relacjach nauczyciel-rodzic 

 

KOD SZKOLENIA      W81 

 

Mocne strony ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
– I etap edukacyjny 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi w ramach edukacji wczesnoszkolnej 

Osoba prowadząca 
 

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wskazanie sposobów indywidualizowania procesu nauczania                       
w praktyce. 

Zagadnienia 1. Sposoby rozpoznawania mocnych stron ucznia ze specjalnymi  
potrzebami edukacyjnymi.  

2. Praktyczne wykorzystywanie mocnych stron ucznia w procesie  
nauczania. 
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KOD SZKOLENIA      W82 

 

Mocne strony ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
– II etap edukacyjny 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi w ramach II etapu edukacyjnego  

Osoba prowadząca 
 

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wskazanie sposobów indywidualizowania procesu nauczania                       
w praktyce. 

Zagadnienia 1. Sposoby rozpoznawania mocnych stron ucznia ze specjalnymi  
     potrzebami edukacyjnymi.  
2. Praktyczne wykorzystywanie mocnych stron ucznia w procesie  
     nauczania. 

 

KOD SZKOLENIA      W83 

 

Nie KOP (krytykuj, oceniaj, pouczaj) – pytaj 
 

Szkolenie realizowane w ramach programu doskonalenia zawodowego nauczycieli: Rozwijanie kompetencji 
kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Umiejętności komunikacyjne  

a problemy emocjonalne i psychiczne uczniów 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele, wychowawcy  
 

Kierownik  
merytoryczny  

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Osoba  
prowadząca 
 

Ewa Drozd–pedagog, nauczycielka dyplomowana, tutorka, trenerka 
umiejętności psychospołecznych. Prowadzi szkolenia dla różnych odbior-
ców z obszaru kompetencji społecznych, efektywnego zarządzania i ucze-
nia się. Jest absolwentką Szkoły Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego i Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys. Uczestniczyła 
jak tutor w programie „Odnaleźć siebie. Wrocławska Akademia Tutorin-
gu” realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Otwartej oraz Kolegium 
Tutorów. Pracuje z dorosłymi, z dziećmi i z młodzieżą. 
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Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Budowanie relacji sprzyjających wzmacnianiu samoświadomości i samo-
ceny. Doskonalenie komunikacji opartej o zadawanie pytań i aktywne 
słuchanie. 

Zagadnienia 1. Czym jest edukacja spersonalizowana? 
2. Pułapki i błędy w komunikacji z dziećmi. 
3. Edukacja oparta o pytania. 
4. Słucham i słyszę. 

 

KOD SZKOLENIA      W84 

 

Motywacja do nauki u uczniów z trudnościami w uczeniu się – fakty i mity 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
 

Osoba prowadząca 
 

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r.  

Czas trwania       
                   

6 godzin dydaktycznych (2x3 godziny dydaktyczne) 

Cel główny 
 

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w procesie motywowania 
uczniów do efektywnego uczenia się. 

Zagadnienia 1. Podstawy neurofizjologiczne procesów emocjonalnych                                                         
i motywacyjnych.  

2. Obiektywna obserwacja funkcjonowania uczniów, jako warunek  
poznania ich potrzeb, zainteresowań i predyspozycji (prezentowanie 
propozycji narzędzia do obserwacji uczniów z trudnościami                                       
w uczeniu się). 

3. Sterowanie procesem uczenia się, kształtowania umiejętności                         
i odpowiednich nawyków. 
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KOD SZKOLENIA      W85 

 

Uczeń w roli głównej.  
Metody uczenia się przez dociekanie 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
 

Osoba  
prowadząca 
 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant ( II stopień specjalizacji                    
w obszarze języka polskiego), edukator certyfikowany, trener wspomaga-
nia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, doradca kadry zarządzają-
cej oświatą. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2021  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Rozwijanie umiejętności  samodzielnego myślenia, dociekania,  
wyszukiwania informacji, zadawania pytań, uzasadniania opinii,   
analizy i wyciągania wniosków. 

Zagadnienia 1. Strategia uczenia przez dociekanie.  
2. Metoda dociekań filozoficznych. Od bodźca przez burzę mózgów  
     do  stawiania pytań w procesie myślenia.  
3. Metoda IBSE do  rozumnego i dociekliwego odkrywania. Kierowane 

odkrywanie – czy tylko w naukach przyrodniczych? 
4. Przegląd i ocena przydatności  metod znanych i nieznanych:  
• techniki prowadzenia otwartych dyskusji 
• praca w grupach -zasady i nowe metody  
• techniki dzielenia się wiedzą; tłumaczenie nowych zagadnień;  
     wyrażenie swojej opinii -puzzle, world cafe  
• szukanie i selekcja informacji: słownik, Internet, podręcznik, 
• wykorzystywanie nabytej wcześniej wiedzy i łączenie jej  
     z nową- konstruktywizm  
• krytyczne myślenie-czyli?   
• szkicowanie, mapy myśli, plakaty, projekty–wizualizacja 
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KOD SZKOLENIA      W86 

 

Problemy są po to, by je rozwiązywać.  
Metodą do celu 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
 

Osoba  
prowadząca 
 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant ( II stopień specjalizacji                    
w obszarze języka polskiego), edukator certyfikowany, trener wspomaga-
nia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, doradca kadry zarządzają-
cej oświatą. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2021  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Stymulowanie kreatywności i  rozwijanie zainteresowań  
w kompetencjach kluczowych nowej podstawy programowej. 

Zagadnienia 1. Dlaczego kreatywność stała się  ważną kompetencją w XXI wieku? 
Jakie umiejętności ucznia szkoły podstawowej opierają się  

     na kreatywności? 
2. Strategia, metody i  techniki  stymulowania kreatywności na każdym 

przedmiocie, w pracy samodzielnej i zespołowej. 
3. Przykłady dobrej praktyki. 

 

KOD SZKOLENIA      W87 

 

Kreatywność – kompetencja przyszłości 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
 

Kierownik  
merytoryczny  

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Osoba  
prowadząca 
 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant ( II stopień specjalizacji                    
w obszarze języka polskiego), edukator certyfikowany, trener wspomaga-
nia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, doradca kadry zarządzają-
cej oświatą. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty lub Webinar  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2021  

Czas trwania       3 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Zdobywanie umiejętności stosowania metod i technik rozwiązywania 
problemów oraz  generowania i selekcjonowania pomysłów. 

Zagadnienia 1. Problem, czyli ? 
2. Strategia nauczania problemowego. 
3. Zespołowo czy indywidualne – modele pracy z wykorzystaniem  
     platform cyfrowych.  
4. Etapy rozwiązywania problemu. 
5. Czynniki oddziaływujące na proces rozwiązywania problemów  
     w obszarze :postawy, doświadczenie i  zdolności poznawcze. 
6. Metoda problemowa- od zgłębiania zagadnienia do prezentacji  
     i poparcia wniosków. Refleksja i ewaluacja.   
7. Interdyscyplinarne przykłady  metod i technik(np.  metoda Action 

Learning. case study, projekt, gry dydaktyczne, drzewko decyzyjne, 
itp.) 

 

KOD SZKOLENIA      W88 

 

4 kroki do wzrostu.  
Zastosowanie modelu GROW w pracy rady pedagogicznej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
 

Osoba  
prowadząca 
 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant ( II stopień specjalizacji                    
w obszarze języka polskiego), edukator certyfikowany, trener wspomaga-
nia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, doradca kadry zarządzają-
cej oświatą. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie Rady Pedagogicznej  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2021  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie sposobu ustalania kierunku pracy rady pedagogicznej,  
aby osiągnąć konkretny cel. 

Zagadnienia 1. Model  GROW  Johna Whitmora jako idea zmiany,  
     związanej z rozwojem  rady pedagogicznej. 
2. Generalny cel stosowania metody w  rozwoju zawodowym  
     nauczycieli.  
3. Etapy, działania, struktura rozmowy, pytania.  
4. Praktyczne przykłady stosowania modelu GROW w rozwiązywaniu 

problemów szkoły.   
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E D U K AC JA  Z AW O D OWA  

 

 

KOD SZKOLENIA      W90 

 

Ochrona własności intelektualnej w firmie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

KOD SZKOLENIA      W89 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  

DS. UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 
 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii  
– problemy i zagrożenia.  

    
Tematyka poszczególnych spotkań: 

 
1. Spotkanie organizacyjne: Potrzeby rozwojowe uczniów ze specjalnymi potrzebami  

edukacyjnymi a pandemia. 
2. Spotkanie z ekspertem: „Zdrowie psychiczne uczniów – pytania i odpowiedzi.” 
3. Spotkanie z ekspertem: „Zaburzenia zachowania u uczniów – przyczyny i skutki.” 
4. Podsumowanie pracy sieci: Współpraca z rodzicami uczniów z zaburzeniami  

psychicznymi/emocjonalnymi. 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Osoba  
Prowadząca  
/ Koordynator  
 

dr Lidia Sikora–pedagog, logopeda, doradca metodyczny PCEiK ds. 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukator. 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. – czerwiec 2022 r.  
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Osoba prowadząca 
 

Edukator zewnętrzny – osoba ds. zarządzania własnością intelektualną  
w firmie 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty – online platforma Microsoft Teams PCEiK  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Wrzesień 2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podniesienie kompetencji nauczycieli dotyczące ochrony  
własności intelektualnej firmy. 

Zagadnienia 1. Co to jest własność intelektualna firmy oraz jej ochrona. 
2. Jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich. 
3. Korzyści dla firmy wynikające z ochrony własności intelektualnej  

w celu zwiększenia konkurencyjności firmy. 

 

KOD SZKOLENIA      W91 

 

Cyberoszuści atakują – 
jak nie dać się okraść w Internecie 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownicy Komisji Nadzoru Finansowego 
 

Forma szkolenia 
 

Seminarium – online Platforma Microsoft Teams PCEiK /platforma udo-
stępniona przez KNF 
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z metodami działania oszustów internetowych 
oraz omówienie sposobów na bezpieczną realizację płatności w cyber-
przestrzeni. 

Zagadnienia 1. Oszustwa z wykorzystaniem mediów społecznościowych. 
2. Metody kradzieży na portalach ogłoszeniowych. 
3. Ataki phishingowe- jak nie dać się złowić w internecie. 
4. Złośliwe oprogramowanie na telefonie komórkowym. 
5. Bezpieczne płatności w internecie. 
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KOD SZKOLENIA      W92 

 

Giełda, inwestycje, akcje, obligacje 
 – co się kryje pod tymi pojęciami 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownicy Komisji Nadzoru Finansowego 
 

Forma szkolenia 
 

Seminarium – online Platforma Microsoft Teams PCEiK /platforma udo-
stępniona przez KNF 
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem Giełdą Papierów  
Wartościowych. 

Zagadnienia 1. Produkty funkcjonujące na GPW oraz ich charakterystyka 
2. Analiza ryzyka inwestycji giełdowych 

 

KOD SZKOLENIA      W93 

 

Nowa formuła egzaminu zawodowego w 5 letnim Technikum 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych  
 

Osoba prowadząca 
 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie z zasadami egzaminu zawodowego oraz strukturą  
INFORMATORA O EGZAMINIE ZAWODOWYM. 

Zagadnienia Egzamin zawodowy formuła 2019-kompendium wiedzy. 
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KOD SZKOLENIA      W94 

 

Twoje dane – Twoja sprawa – czyli słów kilka o ochronie danych osobowych 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Osoba prowadząca 
 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń  2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie umiejętności konstruowania narzędzi pomiaru  
dydaktycznego z zakresu badania umiejętności zawodowych uczniów. 

Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 

ochrony pracy i ochrony środowiska. 
3. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 
4. Ergonomia stanowiska pracy. 

 

KOD SZKOLENIA      W95 

 

Konstruowanie przykładowych zadań testu pisemnego  
do wybranych kryteriów weryfikacji zawartych  

w podstawie programowej w zawodach szkolnictwa branżowego 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Edukator zewnętrzny–Pracownik UODO 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   

Grudzień  2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Doskonalenie umiejętności konstruowania narzędzi pomiaru  
dydaktycznego z zakresu badania umiejętności zawodowych uczniów. 

Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 

ochrony pracy i ochrony środowiska. 
3. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie  

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
4. Ergonomia stanowiska pracy. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W96 

 

Działalność produkcyjna w regionie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Edukator zewnętrzny–Pracownik przedsiębiorstwa 

Forma szkolenia 
 

Wizyta studyjna  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień  2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie nauczycieli z procesem technologicznym w przedsiębiorstwie 
oraz z system zarzadzania. 

Zagadnienia 1. Misja przedsiębiorstwa. 
2. Produkt (jakość, funkcjonalność, design). 
3. Obsługa klienta. 
4. Współpraca ze stałymi kontrahentami. 
5. Marketing przedsiębiorstwa. 
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KOD SZKOLENIA      W97 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  

 

Edukacja zawodowa–narzędzia pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych 
 

Zastosowanie gier na przedmiotach ekonomicznych – I spotkanie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Osoba  
prowadząca 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. 
                         

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z grą dydaktyczną wykorzystywaną  
na przedmiotach ekonomicznych. 

Zagadnienia 
 

Gry dydaktyczne sposobem na ciekawe lekcje. 

KOD SZKOLENIA      W98 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  

 

Edukacja zawodowa–narzędzia pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych 
 

Świadczenia socjalne na rzecz pracowników   
w praktyce, spotkanie z ekspertem – II spotkanie 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Osoba  
prowadząca 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   

Grudzień 2021 r. 
                         

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z problematyką świadczeń socjalnych  
w przedsiębiorstwie. 

Zagadnienia 
 

1. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
     oraz sposoby jego wykorzystania.  
2. Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych. 
3. Świadczenia pozapłacowe związane z używaniem samochodów pry-

watnych do celów służbowych. 

KOD SZKOLENIA      W99 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  

 

Edukacja zawodowa–narzędzia pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych 
 

Prawo podatkowe po  zmianach – III spotkanie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Osoba  
prowadząca 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   

Luty 2021 r. 
                         

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Aktualizacja wiedzy na temat aktualnych przepisów podatkowych. 

Zagadnienia 
 

1. System podatkowy w 2022 roku. 
2. Podatki przedsiębiorców. 

KOD SZKOLENIA      W100 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  

 

Edukacja zawodowa–narzędzia pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych 
 

Podsumowanie pracy sieci w bieżącym roku szkolnym,  
ustalenie potrzeb szkoleniowych na kolejny rok szkolny – IV spotkanie 
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D O R A DZ T W O  Z AW O D OW E  

 

 

KOD SZKOLENIA      W101 

 

Zawody przyszłości – pomysły na zajęcia z doradztwa zawodowego 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

07.10.2021 r.  godz. 16.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Przedstawienie pomysłów, w jaki sposób można z młodzieżą  
przeprowadzić ciekawe zajęcia na temat zawodów przyszłości. 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Osoba  
prowadząca 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień 2021 r. 
                         

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podsumowanie pracy sieci w bieżącym roku szkolnym 2021/2022. 

Zagadnienia Ustalenie potrzeb szkoleniowych na kolejny rok szkolny 2022/2023. 
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Zagadnienia  1. Zawody przyszłości. 
2. Trendy na rynku pracy. 
3. Zmiany na rynku pracy. 
4. Kompetencje. 
5. Oczekiwania pracodawców. 
6. Przyszłość, automatyzacja. 

 

KOD SZKOLENIA      W102 

  
12 błędów, które popełniasz tworząc swoje CV 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

25.11.2021 r.  godz.16.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z najczęstszymi błędami, które są popełniane 
przez uczniów i kandydatów wchodzących na rynek pracy.  
Analiza błędów i propozycja popranych działań. 

Zagadnienia  1. CV. 
2. Dokumenty aplikacyjne. 
3. Życiorys, List motywacyjny. 

 

KOD SZKOLENIA      W103 

  
Teczka doradcy zawodowego  

– narzędzia pracy indywidualnej i grupowej  
w pracy szkolnego doradcy zawodowego 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
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Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Marcin Kuc–psychotraumatolog, interwent kryzysowy i socjoterapeuta. 
Nauczyciel akademicki, nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodsta-
wowej. Edukator z pasji i z pasją do edukacji. Właściciel CET Świdnica – 
terapeuta i szkoleniowiec. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

01.12.2021 r.  godz.17.00-20.00 

Czas trwania       
                   

8 godzin dydaktycznych – podział na dwa spotkania po 4 godziny 

Cel główny 
 

Wzbogacenie warsztatu  doradcy zawodowego, zapoznanie z technikami, 
metodami i narzędziami pracy doradcy szkolnego.   

Zagadnienia  1. Doradca w szkole i jego zadania. 
2. Edukacja ku karierze – trendy na rynku pracy, edukacyjnym,  
     życiowym. 
3. Całożyciowe poradnictwo i doradztwo zawodowe – nowy model  
     doradztwa. 
4. Techniki i metody pracy doradczej w tym warsztatu diagnostycznego 

– przegląd. 
5. Vademecum e-doradcy zawodowego.  
6. Warsztat ćwiczeniowy – doradca w chmurze. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W104 

  
Planowanie kariery zawodowej – fakty i mity 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

15.12.2021 r.  godz.16.30 
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Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z procesem planowania kariery.  
Poznanie faktów i mitów, związanych z planowaniem kariery zawodowej. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W105 

  
Dlaczego warto mieć zainteresowania? 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

12.01.2022 r.  godz.16.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Przedstawienie znaczenia poznania i rozwijania swoich zainteresowań, 
zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Omówienie korzyści  
wynikających z dbania o własne zainteresowania. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W106 

  
Jak nie reklamować się w Internecie?  

10 błędów w procesie poszukiwania pracy 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
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w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

24.02.2022 r.  godz.16.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z 10 błędami, które są najczęściej stosowane 
przez osoby poszukujące pracy. Przedstawienie błędów oraz propozycji 
innego działania, które korzystnie wpłynie na wizerunek kandydata i jego 
pozycję na rynku pracy. 

Zagadnienia  1. Personal branding w Internecie. 
2. Metody poszukiwania pracy. 
3. Błędy wizerunkowe. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W107 

  
Metody coachingowe w rozwoju poczucia własnej wartości ucznia 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

06.04.2022 r.  godz.16.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z najbardziej skutecznymi metodami rozwijają-
cymi poczucie własnej wartości uczniów. Przećwiczenie poznanych metod 
i narzędzi. 

Zagadnienia  1. Coaching. 
2. Metody coachingowe. 
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KOD SZKOLENIA      W108 

  
Innowacyjny edukator – czyli jaki?  

Narzędzia i aplikacje w pracy nauczyciela i specjalisty 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy, specjaliści  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Marcin Kuc–psychotraumatolog, interwent kryzysowy i socjoterapeuta. 
Nauczyciel akademicki, nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodsta-
wowej. Edukator z pasji i z pasją do edukacji. Właściciel CET Świdnica – 
terapeuta i szkoleniowiec. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

12.04.2021 r.  godz.17.00-20.00 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli – wychowawców i specjalistów 
w narzędzia pracy zdalnej, aplikacje oraz programy wspierające komuni-
kację internetową z uczniem, rodzicami. 

Zagadnienia  1. Sieć jako drugi dom. 
2. Narzędzia pracy zdalnej. 
3. Aplikacje i programy wspomagające pracę nauczyciela, wychowawcy 

i specjalisty – przegląd. 
4. Warsztat ćwiczeniowy – nauczyciel w chmurze.  
5. Innowacja w szkole i jej główne założenia – przykłady dobrych  
     praktyk oraz praca w grupach. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W109 

  
Co zamiast PowerPointa ?  

10 pomysłów na porywające prezentacje online 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 
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Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

27.04.2022 r.  godz.16.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zapoznanie z różnymi formami prezentacji, narzędzi ich tworzenia. 
Uświadomienie błędów prezentacji. 

Zagadnienia  1. Power Point. 
2. Równe formy prezentacji online. 
3. Narzędzia. 
4. Błędy w prezentacji. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W110 

  
Sketchnoting w edukacji szkolnej – efektywna i kreatywna  

metoda zapamiętywania materiału 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, doradcy zawodowi  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Anna Płoska–doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie stacjonarnie 
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

08.06.2022 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Przedstawienie możliwości związanych z wprowadzeniem do metod   
pracy nauczyciela  - myślenia wizualnego. Zapoznanie z tematyką  
od podstaw oraz zagłębienie metody. Zrozumienie korzyści.  
Aktywny trening. 

Zagadnienia  Sketchnoting – wprowadzenie, podstawy, literatura, narzędzia pracy. 
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KOD SZKOLENIA      W111 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH  

 

  Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej 
    

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – czyli … ? 
Materiały pokonferencyjne – I spotkanie  

 

Adresaci szkolenia 
 

Doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani tematyką,  
 

Koordynator / 
Osoba  
prowadząca 
 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  
i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

27.10.2021 r. godz. 16.00 

Czas trwania  
 

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Świadomość umiejętności warunkujących powodzenie w życiu społecz-
nym i na rynku pracy. 

Zagadnienia 
 

1. Umiejętności jako efekt uczenia się.  
2. Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej  

i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 
3. Umiejętności dzieci i młodzieży oraz umiejętności dorosłych. 

KOD SZKOLENIA      W112 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH  

 

  Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej 
    

Edukacja kariery, czyli jak powinny wyglądać zajęcia  
z doradztwa zawodowego? – II spotkanie  

 

Adresaci szkolenia 
 

Doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani tematyką,  
 

Koordynator  Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

                                          115  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Osoba  
prowadząca 
 

Anna Płoska–Doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

16.02.2022 r. godz. 16.30 

Czas trwania  
 

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: 
• Jakie są różnice między edukacją kariery a doradztwem  
     zawodowym? 
• Jak przygotować (się) do wartościowych zajęć w obszarze doradztwa 

zawodowego? 
• Czego warto unikać? 
• Najlepsze praktyki, czyli jak sprawić, żeby uczeń na długo pamiętał 

zajęcia z doradztwa? 

Zagadnienia 
 

1. Doradztwo zawodowe a edukacja kariery. 
2. Błędy w procesie dydaktycznym.  
3. Dobre praktyki. 

KOD SZKOLENIA      W113 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH  

 

  Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej 
    

Coaching kariery – III spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani tematyką, 
 

Koordynator / 
Osoba  
prowadząca 
 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  
i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Osoba  
prowadząca 
 

Marcin Kuc–psychotraumatolog, interwent kryzysowy i socjoterapeuta. 
Nauczyciel akademicki, nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodsta-
wowej. Edukator z pasji i z pasją do edukacji. Właściciel CET Świdnica – 
terapeuta i szkoleniowiec. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

16.03.2022 r. godz. 17.00-20.00 

Czas trwania  
 

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wzbogacenie warsztatu pracy doradcy zawodowego. Rozwijanie  
umiejętności pracy indywidualnej z uczniem, rozwój osobisty. 

Zagadnienia 
 

1. Coaching i jego znaczenie w doradztwie zawodowym. 
2. Narzędzia pracy jobcoacha. 
3. Rozmowa indywidualna – symulacja. Sztuka zadawania pytań. 
4. Techniki pracy coacha – przegląd. 
5. Warsztat ćwiczeniowy. 

KOD SZKOLENIA      W114 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH  

 

  Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej 
    

Talenty – Jak rozpoznać i rozwijać mocne strony ucznia? – IV spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani tematyką,  

Koordynator  Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  
i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Osoba  
prowadząca 
 

Anna Płoska–Doradca szkolny i zawodowy, nauczyciel akademicki, trener 
biznesu i oświaty, specjalista ds. kompetencji kluczowych. Praktyk  
w obszarze HR, badacz rynku pracy. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

25.05.2022 r. godz. 16.30 

Czas trwania  
 

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Od strony praktycznej omówienie tematu związanego z talentami.  
Zostaną przedstawione metody, w jaki sposób rozpoznać i rozwijać  
mocne strony uczniów. 

Zagadnienia 
 

1. Talent. 
2. Mocne strony. 
3. Zainteresowania. 
4. Uzdolnienia. 
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W YC H OWA N I E  I  P R O F I L A K T Y K A  

 

KOD SZKOLENIA      W115 

 

Zasady żywienia dla osób dbających o sportowy i zdrowy tryb życia  
– praktyczne aspekty.  

Webinar on-line dla nauczycieli i uczniów 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, uczniowie  

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Katarzyna Żywczyk–absolwentka kierunku Dietetyka na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, dietetyk kliniczny, współautorka materiałów 
dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią w projekcie ,,Zachowaj  
równowagę". Od 2017 roku specjalista ds. żywienia w firmie Nestlé Polska 
S.A. Ekspert żywieniowy programu Lekkoatletyka dla każdego! Autorka 
licznych artykułów o tematyce żywieniowej i współautorka artykułów 
naukowych. 

Forma szkolenia 
 

Webinar online, spotkanie na platformie Microsoft Teams PCEiK  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Wrzesień 2021 r.  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zasad właściwego żywienia  
i najnowszych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej. 

Zagadnienia 
 

1. Omówienie talerza zdrowego żywienia. 
2. Regularność posiłków, odstępy między nimi, rozkład energetyczny – 

jak zaplanować to w praktyce. 
3. Prawidłowe nawodnienie – dlaczego takie istotne i jak obliczyć  

zapotrzebowanie. 
4. Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia, omówienie  

najnowszych zaleceń WHO. 
5. O jakich aspektach żywieniowych należy pamiętać uprawiając  

aktywność fizyczną. 
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KOD SZKOLENIA      W116 

 

Jak przygotować program wychowawczo – 
profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022? 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy, pedagodzy 
 

Osoba  
prowadząca 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

22.09.2021 r. godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Uświadomienie konieczności dokonywania diagnozy – jako podstawy  
tworzenia Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Sposoby zbierania informacji. 

Zagadnienia  1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły – rok szkolny 
2021/2022 – aspekt prawny. 

2. Diagnoza - podstawa opracowania programu  
wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający nową  
sytuację związaną z COVID 19. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jako wspomaganie 
przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

 

KOD SZKOLENIA      W117 

 

Trener umiejętności społecznych TUS – cykl spotkań 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy, specjaliści  
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca Marcin Kuc–psychotraumatolog, interwent kryzysowy i socjoterapeuta. 
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 Nauczyciel akademicki, nauczyciel w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej. Edukator z pasji i z pasją do edukacji.  
Właściciel CET Świdnica – terapeuta i szkoleniowiec. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

29.09/ 05.10/ 12.10.2021 r.  godz. 17.00-20.00 

Czas trwania       
                   

12 godzin – 3 spotkania po 4 godziny  
plus bezpłatnie – dodatkowo każdy uczestnik wypracowuje w formie  
zadania online scenariusze oraz pomoce do zajęć TUS – zadanie jest  
wysyłane i sprawdzane przez prowadzącego. 

Cel główny 
 

Przygotowanie do prowadzenia zajęć Trening umiejętności społecznych.   
 

Zagadnienia  1. TUS i jego znaczenie w szkole. 
2. Charakterystyka odbiorców treningu TUS. 
3. Podstawy metodyki i dydaktyki zajęć TUS. 
4. Warsztat pracy trenera TUS – metody i formy pracy.  
5. Warsztat ćwiczeniowy. 

 

KOD SZKOLENIA      W118 

 

Klasa po pandemii – sytuacje trudne w budowaniu zespołu klasowego 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, pedagodzy, psycholodzy 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

19.10.2021 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Wzrost kompetencji w zakresie kierowania zespołami klasowymi,  
budowania zespołów  po „przejściach”. 
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Zagadnienia  1. Pandemia jako sytuacja kryzysowa zaburzająca relacje  
między ludźmi. 

2. Długotrwała izolacja społeczna a  odbudowywanie więzi  
między uczniami. 

3. Komunikacja budująca atmosferę współpracy. 
4. Zapobieganie sytuacjom trudnym w  relacjach z uczniami. 
5. Organizacja nauki – scalanie zespołu klasowego poprzez integracje  

w realizacji zadań. Praca przy wspólnych projektach. 

 

KOD SZKOLENIA      W119 

 

Jak odzyskać motywację i dynamikę pracy uczniów  
– po doświadczeniach pracy zdalnej 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

02.11.2021 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Doskonalenie wiedzy na temat czynników wzmacniających motywacje  
i samo-motywacje uczniów  w warunkach zmiany sposobu nauczania. 
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Zagadnienia  • „Przyjdzie przywyknąć” – o istotnych zmianach w sposobie uczenia 
się i organizacji dnia pracy w warunkach stacjonarnych  

     – po doświadczeniu zdalnego nauczania. 
• motywacja i motywacja osiągnięć – co to jest? 
• czy chcieć znaczy móc – o kompetencjach uczniów  
     oraz ich rozwijaniu. 
• czynniki mające wpływ na poziom  motywacji: 

a. Możliwość własnego rozwoju, 
b. Zaspokajanie potrzeb 
c. Autonomia w podejmowaniu decyzji, 
d. Atmosfera nauki, 
e. Relacje z rówieśnikami i nauczycielami 
f. Relacje z rodzicami 
g. Uznanie i pochwały 

• sposób komunikacji - znaczenie w procesie motywacji.  
• szacunek dla błędu a motywacja do zmiany i rozwoju. 
• samomotywacja, samorozwój i organizacja pracy, a efektywność 

nauki. 
• nauka w  warunkach zmiany – o trudnościach w utrzymaniu  
     motywacji do nauki. 

 

KOD SZKOLENIA      W120 

 

Wychowanie do życia w rodzinie  
– dlaczego mamy trudności w budowaniu stałych więzi? 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

16.11.2021 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Doskonalenie wiedzy i poszerzanie świadomości w sprawie znaczenia 
więzi interpersonalnych w procesie osobistego rozwoju i osiągania  
satysfakcji życiowej. 
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Zagadnienia  • Psychologia miłości – Kontakty, relacje, czy budowanie więzi? 
• Miłość – kicz, czy wartość. 
• Moje, Twoje, Nasze interesy – o potrzebach i celach w relacjach 

oraz granicach ustępstw. 
• FB, Instagram, itp.  w kontrze do przyjacielskich relacji. 
• Modelowanie – o wpływie rodziny na budowanie więzi  
     i satysfakcjonujących relacji. Negatywne wzorce. 
• Teoria schematów a budowanie więzi. 
• Międzypokoleniowy dialog  dzieci  i ich rodziców w sprawie więzi  
     z drugim człowiekiem. 

 

KOD SZKOLENIA      W121 

 

Rodzina – jako wartość i rodzaj transakcji 
PROGRAM: „SZKOŁA W KRĘGU RODZINY” 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, pedagodzy, psycholodzy 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

07.12.2021 r.   godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Wzrost świadomości w zakresie znaczenia szkoły w przygotowaniu  
do satysfakcjonującego życia w rodzinie. 

Zagadnienia  • Czy rodzina jest najważniejsza?  
• Rodzina i konkurencyjne wartości oraz potrzeby jednostki. 
• Rodzina jako transakcja – nie tylko o dotrzymywaniu umowy. 
• Rola i znaczenie rodziny – czy może być miarą sukcesu? 
• Rodzina – standardy zachowań, sposób rozumienia i pełnienia ról  
     a rozwój dzieci oraz ich relacji w przyszłości. 
• „Wysyp singli” – zagrożenia dla współczesnej rodziny, czy  trudności 

w budowaniu i utrzymywaniu relacji? 
• Tradycja kontra współczesność 
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KOD SZKOLENIA      W122 

 

Dyzio marzyciel  
– beztroski nierób czy zapracowany umysł (człowiek) ??? 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, pedagodzy, psycholodzy 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

11.01.2022 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Wzrost świadomości w zakresie znaczenia budowania wizji,  
celów i kreatywności dla rozwoju, satysfakcji działań i sukcesów uczniów. 

Zagadnienia  • „Żeby coś mogło się zdarzyć trzeba marzyć”  - Czy J. Kofta miał rację? 
• Konfabulacja, czy podwaliny kreatywności  - o marzeniach które  
     warto przekuwać w cele. 
• Cele – ich formułowanie a skuteczność w dążeniu do celu. 
• Kreatywność, czy dostosowanie się do klucza – dylemat, możliwość, 

czy konieczność w polskiej szkole? 
• Sens działań- wsparcie nauczyciela w formułowaniu indywidualnych 

celów edukacyjnych uczniów, ich monitorowanie i wsparcie  w ich 
osiąganiu. Dobre praktyki coachingowe. 

• Znaczenie wyobraźni w procesie rozwoju jednostki. 
• „Przestań bujać w obłokach i weź się do roboty „ - czy marzenia nie 

są sprzymierzeńcem działań??? 
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KOD SZKOLENIA      W123 

 

Postawy proaktywne i reaktywne a rozwój ucznia 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, pedagodzy, psycholodzy 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

25.01.2022 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia postaw proaktywnych w procesie 
rozwoju uczniów, optymalizacji ich mocnych stron oraz osiągania celów  
i poczucia sukcesu. 

Zagadnienia  • Jak rozumiesz proaktywność? Czym ona jest dla ciebie i jakie ma 
znaczenie w rozwoju i osiąganiu celów? 

• korzyści płynące z postawy proaktywnej. 
• Proaktywny uczeń kontra reaktywny. 
• Jak myślenie deterministyczne wpływa na zachowania.  
• przyjmowanie odpowiedzialności i szukanie wpływu. 
• proaktywność w szkolnym rozwoju ucznia – nabywanie wiedzy  
     i umiejętności.  
• Proaktywność i reaktywność nauczyciela – nauczyciel w roli  
     modelującego zachowania uczniów. 

 

KOD SZKOLENIA      W124 

 

Schematy w naszym życiu  
– ich pozytywne i negatywne skutki w różnych obszarach aktywności 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, pedagodzy, psycholodzy 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
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kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

23.02.2022 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Dostarczenie wiedzy i pogłębienie świadomości w sprawie znaczenia 
schematów postępowania w naszym życiu – ich pozytywnych  
i negatywnych implikacjach. 

Zagadnienia  • Schematy w naszym życiu – czym są? 
• Co  składa się na nieadaptacyjne schematy, które oddziałują  
     na nasze postepowanie? 
• Tworzenie i siła schematu. 
• Zmiana schematów. 
• Teoria schematów – moje schematy oraz ich wpływ (negatyw-

ny/pozytywny) na życie. Schematy w naszym życiu – ich pozytywne  
     i negatywne skutki w różnych obszarach aktywności. 

 

KOD SZKOLENIA      W125 

 

Wychowanie do życia w rodzinie – o kryzysie relacji w rodzinach i możliwościach 

wsparcia rodziny przez wychowawców klas. Granice wpływu 
PROGRAM: „SZKOŁA W KRĘGU RODZINY” 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, pedagodzy, psycholodzy 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

12.03.2022 r.   godz. 16.00 

Czas trwania       3 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Poszerzanie świadomości  w zakresie wpływu nauczycieli na środowisko 
rodzinne ucznia oraz udzielania wsparcie rodzinie w sytuacji  
problemowej. 

Zagadnienia   Brak więzi z rodzicami, wrogość wobec dziecka. 

 Konflikty rodzinne z udziałem dziecka.  

 Nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich (słaby nadzór nad 
dzieckiem, małe zaangażowanie rodziców w aktywność dziecka, 
surowa dyscyplina w domu lub brak dyscypliny; niekonsekwencja 
wychowawcza). 

 Przyzwalające postawy rodziców wobec różnych zachowań 
problemowych dzieci. 

 Antyspołeczne wzorce. 

 Przestępczość, nadużywanie środków psychoaktywnych przez 
rodziców, choroby psychiczne rodziców. 

 Nauczyciel – wychowawca wobec problemów w rodzinie – wsparcie  
i granice wpływu. 

 

KOD SZKOLENIA      W126 

 

Stres – uwarunkowania przetrwania i wyjścia na prostą 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

26.04.2022 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Poszerzenie wiedzy i świadomości w sprawie osobistych uwarunkowań  
w  walce ze stresem. Wskazanie konstruktywnych praktyk wychodzenia 
ze stresu. 
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Zagadnienia  • Wyuczona bezradność a stres. Skutki wyuczonej bezradności. 
• Nie na wszystko mamy wpływ – czasem trudno uniknąć „porażenia”. 
• Autorytet, normy, rola, posłuszeństwo, bezradność, poddanie się... 
• Ludzie mogą być wsparciem dla siebie. 
• Poziom stresu a działanie. 
• Teoria poczucia umiejscowienia kontroli. 
• Stres jako transakcja pomiędzy człowiekiem, a sytuacją. 
• Nastawienia a spostrzeganie świata i stres. 
• Jak nauczyć optymizmu i dawania sobie ze wszystkim rady. 
• Konstruktywna, efektywna reakcja na stres. 
• Dobre relacje z ludźmi samym sobą. Język wewnętrzny:  
     jak rozmawiać z samym sobą. 

 

KOD SZKOLENIA      W127 

 

Wartości i normy w życiu człowieka – jak wyznaczają styl komunikowania  
się i role w relacjach (w rodzinie, w klasie, w życiu) 

  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, pedagodzy, psycholodzy 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
dowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspie-
rania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, sądowy 
kurator społeczny. 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

10.05.2022 r.  godz. 16.00 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Poszerzanie wiedzy na temat międzypokoleniowych i kulturowych  
wpływów na standardy postępowania, normy , system wartości i postawy 
uczniów. 

Zagadnienia  • Wartości i normy – ich regulacyjne funkcje w relacjach społecznych. 
• Pełnione role – spełnianie standardów postępowania oraz ich wpływ 

na komunikowanie się i zachowanie. 
• Wartości i normy  a międzypokoleniowe i kulturowe różnice oraz  
     ich wpływ na standardy postępowania. 
• Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości. 
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KOD SZKOLENIA      W128 

 

Kreatywność – kompetencja przyszłości 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką  
 

Osoba  
prowadząca 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant języka polskiego, 
trener, certyfikowany edukator, ekspert unijnych projektów edukacyj-
nych adresowanych do nauczycieli doradca kadry zarządzającej oświatą, 
dyrektorów, trener wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych 
w szkole. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną, praca w grupach  
eksperckich, filmiki dydaktyczne. 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Stymulowanie kreatywności i  rozwijanie zainteresowań  
w  kompetencjach kluczowych nowej podstawy programowej. 

Zagadnienia  1. Dlaczego kreatywność stała się ważną kompetencją w XXI wieku?  
Jakie umiejętności ucznia szkoły podstawowej opierają się  
na kreatywności? 

2. Strategia, metody i  techniki  stymulowania kreatywności na każdym 
przedmiocie, w pracy samodzielnej i zespołowej. 

3. Przykłady dobrej praktyki. 

 

KOD SZKOLENIA      W129 

 
   

Problemy są po to, by je rozwiązywać. Metodą do celu 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką  
 

Osoba  
prowadząca 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant języka polskiego, 
trener, certyfikowany edukator, ekspert unijnych projektów edukacyj-
nych adresowanych do nauczycieli doradca kadry zarządzającej oświatą, 
dyrektorów, trener wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych 
w szkole. 

Forma szkolenia Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zdobywanie umiejętności stosowania metod i technik rozwiązywania 
problemów oraz  generowania i selekcjonowania pomysłów. 

Zagadnienia  1. Problem, czyli ? 
2. Strategia nauczania problemowego. 
3. Zespołowo czy indywidualne – modele pracy z wykorzystaniem  
     platform cyfrowych  
4. Etapy rozwiązywania problemu. 
5. Czynniki oddziaływujące na proces rozwiązywania problemów  
     w obszarze :postawy, doświadczenie i  zdolności poznawcze. 
6. Metoda problemowa- od zgłębiania zagadnienia do prezentacji  
      i poparcia wniosków. Refleksja i ewaluacja.   
7. Interdyscyplinarne przykłady  metod i technik (np.  metoda Action 

Learning .case study, projekt, gry dydaktyczne, drzewko decyzyjne, 
itp.) 

 

KOD SZKOLENIA      W130 

 

Siła wspierania to podstawa wychowania. 
O nowej roli wychowawcy klasowego w trudnym czasie 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką  
 

Osoba  
prowadząca 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant języka polskiego, 
trener, certyfikowany edukator, ekspert unijnych projektów edukacyj-
nych adresowanych do nauczycieli doradca kadry zarządzającej oświatą, 
dyrektorów, trener wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych 
w szkole. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Wypracowanie wspólnych rozwiązań do zastosowania  
w pracy  wychowawczej. 

2. Wzmacnianie  odporności psychicznej uczniów i nauczycieli,  
motywację, odpowiedzialność, samodzielność oraz dbałość  
o dobrostan fizyczny i psychiczny uczniów. 
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Zagadnienia  1. Wyniki badań kondycji psychicznej i fizycznej uczniów  
     po roku zdalnego nauczania. 
2. Obszary zagrożeń. Czynniki hamujące i sprzyjające naprawie  
     zniszczeń w osłabieniu motywacji do  samodzielnego uczenia się. 

Predyktory sukcesu szkolnego. Odporność psychiczna. Strategie  
     znanych osób w rozwoju osobistym i zawodowym.  
3. Proste sposoby na wzmocnienie i  wspieranie uczniów w karierze 

szkolnej.  
4. Bohaterowie procesu wychowania. Nowe role, nowe zadania  
     dla uzyskania dobrostanu.    
5. Wspieraj, nie wyręczaj! Sposoby włączenia rodziców do procesu  
     wychowania w trudnym czasie zagrożeń.  Budowanie zaufania,  
     akceptacji i partnerstwa w relacjach nauczyciel –rodzic. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W131 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW  

 
   Nauczyciel wychowawca – organizator wspomagania  

przez szkołę wychowawczej roli rodziny 
    

Wsparcie nie tylko uczniów - analiza  i propozycja ofert pomocowych  
– burza mózgów – I spotkanie  

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy, pedagodzy 

Koordynator / 
Osoba  
prowadząca 
 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  
i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

30.11.2021 r.  godz. 16.00 

Czas trwania  
 

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wiedza na temat zewnętrznych możliwości pomocowych  
w zakresie wsparcia nie tylko  ucznia. 

Zagadnienia 
 

1. Relacje, motywacja, ewaluacja – zasoby nauczyciela/szkoły. 
2. Instytucje pomocowe – nie tylko dla uczniów. 
3. Dobre praktyki. 
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KOD SZKOLENIA      W132 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW  

 
   Nauczyciel wychowawca – organizator wspomagania  

przez szkołę wychowawczej roli rodziny 
    

Rodzina i szkoła wobec kryzysów i dysfunkcji dzieci.  
Kiedy dziecko jest delegowane do terapii  

z pominięciem systemu w jakim żyje – II spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy, pedagodzy 

Koordynator  
 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  
i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Osoba  
prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor,  
współpracownik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, 
Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

14.12.2021 r.  godz. 16.00 

Czas trwania  
 

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poszerzanie świadomości i doskonalenie wiedzy na temat systemu  
powiązań w rodzinie oraz ich wpływów na wybory i życie dzieci/ 

Zagadnienia 
 

• Kryzysy i dysfunkcje uczniów w kontekście  obserwacji oraz wiedzy 
rodzica, pedagoga, psychologa, nauczycieli.  

• Kiedy zaproponować dziecku lub rodzinie terapię rodzinną 
• W jakich przypadkach terapia rodzinna nie jest dobrym  
     rozwiązaniem, a kiedy terapia indywidualna wystarczy. 
• Na co zwracać uwagę polecając terapeutę rodzinnego 
• Kiedy dziecko jest delegowane do terapii z pominięciem systemu  
     w jakim żyje. 
• Rodzina jako system – dziecko wytypowane jako „najsłabszy  
     element” systemu 
• Rodzina a wzorce, skrypty i schematy – przekazy i ich  skutki  
     dla dzieci. 
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KOD SZKOLENIA      W133 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW  

 
   Nauczyciel wychowawca – organizator wspomagania  

przez szkołę wychowawczej roli rodziny 
    

Interwencja kryzysowa z elementami psychotraumatologii – III spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy, specjaliści 

Koordynator  
 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  
i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Osoba  
prowadząca 
 

Marcin Kuc–psychotraumatolog, interwent kryzysowy i socjoterapeuta. 
Nauczyciel akademicki, nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodsta-
wowej. Edukator z pasji i z pasją do edukacji. Właściciel CET Świdnica – 
terapeuta i szkoleniowiec. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

18.01.2022 r.  godz. 17.00-20.00 

Czas trwania  
 

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wyposażenie nauczycieli w podstawowe narzędzia niezbędne podczas 
wystąpienia w szkole kryzysu sytuacyjnego i sytuacji zagrożenia życia, 
radzenia sobie ze stresem i współpracą z osobą w kryzysie lub traumie.   

Zagadnienia 
 

1. Kryzys, trauma a szkoła. 
2. Interwencja kryzysowa w szkole.  
3. Techniki pracy interwencyjnej.  
4. Case study- warsztat ćwiczeniowy. 
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KOD SZKOLENIA      W134 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW  

 
   Nauczyciel wychowawca – organizator wspomagania  

przez szkołę wychowawczej roli rodziny 
    

Kształtowanie narcystycznych postaw w kontrze do asertywnej uwagi dla innych – 
w wymiarze rodziny, szkoły, pracy zawodowej, życia – IV spotkanie  

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  

Koordynator  
 

Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa  
zawodowego PCEiK, konsultant PCEiK ds. psychoedukacji, profilaktyki  
i wspierania uzdolnień, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
sądowy kurator społeczny. 

Osoba  
prowadząca 
 

Iwona Haba–psycholog, trener, konsultant, coach, asesor, współpracow-
nik - wykładowca Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji, Uniwersytetu 
Wrocławskiego – wykładowca, współpracownik WSB. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

24.05.2022 r.  godz. 16.00 

Czas trwania  
 

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wzrost świadomości w  zakresie wpływu  przekazu kulturowego, kreowa-
nych norm i standardów zachowania na zachowania jednostek  
oraz ich system wartości i relacje interpersonalne. 

Zagadnienia 
 

• Kształtowanie osobowości narcystycznej. 
• Narcyzm – epidemia naszych czasów? Wpływy (nie tylko) kulturowe. 
• Skutki osobowości narcystycznej  w rodzinie, szkole, pracy  
     zawodowej, życiu. 
• Asertywność – fundament wyjścia poza własne „ja”. 
• Asertywne wzorce jako przejaw troski o potrzeby i interesy podmio-

tów relacji. 
• Narcyz w roli ofiary – zagrożenia dla relacji. 
• Troska o „ja”  w kontekście umiejętności dawania i brania. 
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 W YC H OWA N I E  F I Z YC Z N E   

 

 

KOD SZKOLENIA      W135 

 

Zasady żywienia dla osób dbających o sportowy i zdrowy tryb życia  
– praktyczne aspekty.  

Webinar online dla nauczycieli i uczniów 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, uczniowie  

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Katarzyna Żywczyk–absolwentka kierunku Dietetyka na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, dietetyk kliniczny, współautorka materiałów 
dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią w projekcie ,,Zachowaj  
równowagę". Od 2017 roku specjalista ds. żywienia w firmie Nestlé Polska 
S.A. Ekspert żywieniowy programu Lekkoatletyka dla każdego! Autorka 
licznych artykułów o tematyce żywieniowej i współautorka artykułów 
naukowych. 

Forma szkolenia 
 

Webinar online, spotkanie na platformie Microsoft Teams PCEiK  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Wrzesień 2021 r.  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zasad właściwego żywienia  
i najnowszych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej. 

Zagadnienia 
 

6. Omówienie talerza zdrowego żywienia. 
7. Regularność posiłków, odstępy między nimi, rozkład energetyczny – 

jak zaplanować to w praktyce. 
8. Prawidłowe nawodnienie – dlaczego takie istotne i jak obliczyć  

zapotrzebowanie. 
9. Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia, omówienie  

najnowszych zaleceń WHO. 
10. O jakich aspektach żywieniowych należy pamiętać uprawiając  

aktywność fizyczną. 
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KOD SZKOLENIA      W136 

 

Praktyczne przykłady prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Estera Gierczyk– absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego  
we Wrocławiu, była zawodniczka (skok o tyczce) MKS MOS Wrocław  
i KS AZS AWF Wrocław, nauczyciel wychowania fizycznego. Trener LA. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r.  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat możliwości prowadzenia zajęć 
gimnastycznych, korekcyjnych oraz realizacji podstawy programowej  
w nauczaniu wczesno szkolnym. 

Zagadnienia 
 

1. Przedstawienie problemu deficytu ruchu oraz konsekwencji braku 
rozwoju cech w układzie morfo – funkcjonalnym dzieci 

2. Omówienie wymogów podstawy programowej. 
3. Przedstawienie praktycznych przykładów prowadzenia zajęć. 
4. Przedstawienie możliwości rozwoju umiejętności sportowych dzieci 

na terenie powiatu Oleśnickiego. 

 

KOD SZKOLENIA      W137 

 

Programy rządowe i wojewódzkie wspierające sport szkolny  
– panel podczas konferencji z przedstawicielami samorządów 

 

Adresaci szkolenia 
 

Samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Arkadiusz Zagrodnik–prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu, Wojciech 
Biliński – Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Forma szkolenia Konferencja otwarta  
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad  2021 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przedstawienie możliwości finansowania pozalekcyjnych  
zajęć sportowych. 

Zagadnienia 
 

1. Zasady udziału w programach. 
2. Kryteria naboru. 
3. Zasady kontroli i rozliczeń. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W138 

 

Rola wychowania fizycznego i sportu,  
jako najważniejszej profilaktyki uzależnień  

wśród uczniów oraz kształtowania postaw i respektowania norm społecznych 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką  

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Edukator zewnętrzny oraz zaproszeni goście ze świata sportu  

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2022 r.  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uzyskanie wiedzy na temat wpływu i roli sportu w kształtowaniu zmian  
i postaw społecznych. 

Zagadnienia 
 

1. Problemy wychowawcze i społeczne, a możliwości sportu  
na ich zmianę. 

2. Przedstawienie przykładów zmian postaw ludzi na skutek uprawiania 
sportu. 

3. Przedstawienie możliwości rozwijania umiejętności sportowych  
4. na terenie powiatu oleśnickiego. 
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KOD SZKOLENIA      W139 

 

Rola sportu i wychowania fizycznego, oraz możliwości pozyskiwania  
środków na działalność sportową w zadaniach  

miękkich oraz inwestycyjnych 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy sportu,  
działacze klubów i stowarzyszeń  

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  
 

Edukator zewnętrzny, Prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu,  
przedstawiciel Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego,  
Wiceprezes SZS Dolny Śląsk. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przedstawienie możliwości pozyskiwania środków na dodatkowe  
zajęcia sportowe oraz inwestycje. Przedstawienie metod monitoringu 
oraz wykorzystywanie technologii cyfrowej w monitoringu zajęć. 

Zagadnienia Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 

 

KOD SZKOLENIA      W140 

 

Jak żyć zdrowo i sportowo.  
Rola i cele wychowania fizycznego w kontekście możliwości promowania  

oferty zawodowej, kariery sportowej. Sport, jako zawód – przykłady 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wychowania fizycznego,  
oraz nauczyciele zainteresowani tematyką 

Kierownik  
merytoryczny 

Paweł Olszański–konsultant, trener, menadżer sportu, były członek  
Zarządu Polskiego   Związku Lekkiej Atletyki, polski lekkoatleta,  
trzykrotny finalista mistrzostw Polski seniorów. 

Osoba prowadząca  Edukator zewnętrzny 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Przedstawienie możliwości kształcenie zawodowego w trakcie  
i po zakończeniu kariery sportowej oraz możliwości zawodowe  
pracy w sporcie. Pokazanie oferty szkół i uczelni sportowych  
oraz zawodów. 

Zagadnienia Oferta szkół i uczelni sportowych, wykaz zawodów i funkcji oferowanych 
przez branżę sportową. 

 

 

 D O DAT KOW E  T E M AT Y  S Z KO L E Ń   

                  D L A  Z A I N T E R E S OWA N YC H  N AU C Z YC I E L I   

 

KOD SZKOLENIA      W141 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych  
zainteresowani tematyką 

Osoba prowadząca  Edukator zewnętrzny 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

8 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną  
(przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych) oraz umiejętności  
praktyczne (ćwiczenia na fantomach) 
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Zagadnienia Postępowanie na miejscu wypadku. 
Kontrola czynności życiowych. Bezpieczeństwo własne. 
Postępowanie z osobą nieprzytomną. 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora. 
Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków. 
Postępowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 
Motywacja do udzielenia pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo własne. 
Bezpieczeństwo poszkodowanego. Zabezpieczenie miejsca wypadku. 
Wezwanie pierwszej pomocy. Kontrola czynności życiowych. Utrata przy-
tomności. Omdlenia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.  
Opatrywanie ran. Zadławienia. Uszkodzenia kości i stawów. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W142 

 

Uczeń w roli głównej. Metody uczenia się przez dociekanie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką  
 

Osoba  
prowadząca 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant języka polskiego,  
trener, certyfikowany edukator, ekspert unijnych projektów edukacyj-
nych adresowanych do nauczycieli doradca kadry zarządzającej oświatą, 
dyrektorów, trener wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych  
w szkole.     

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
lub warsztaty stacjonarne  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, dociekania, wyszuki-
wania informacji, zadawania pytań, uzasadniania opinii,  analizy  
i wyciągania wniosków. 

Zagadnienia  1. Strategia uczenia przez dociekanie.  
2. Metoda dociekań filozoficznych. Od bodźca przez burzę mózgów  

do stawiania pytań w procesie myślenia.  
3. Metoda IBSE do  rozumnego i dociekliwego odkrywania.  

Kierowane odkrywanie – czy tylko w naukach przyrodniczych? 
4. Przegląd i ocena przydatności metod znanych i nieznanych:  

• techniki prowadzenia otwartych dyskusji 
• praca w grupach – zasady i nowe metody  
• techniki dzielenia się wiedzą; tłumaczenie nowych zagadnień;  

             wyrażenie swojej opinii – puzzle, world cafe  
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• szukanie i selekcja informacji: słownik, Internet, podręcznik, 
• wykorzystywanie nabytej wcześniej wiedzy i łączenie jej  
    z nową – konstruktywizm  
• krytyczne myślenie – czyli?   
• szkicowanie, mapy myśli, plakaty, projekty – wizualizacja. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W143 

 

Jak przebiega proces uczenia się w strategii nauczania  
wyprzedzającego w czasie nauczania zdalnego ? 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką  
 

Osoba  
prowadząca 

Mirosława Berezowska–nauczyciel konsultant języka polskiego,  
trener, certyfikowany edukator, ekspert unijnych projektów edukacyj-
nych adresowanych do nauczycieli doradca kadry zarządzającej oświatą, 
dyrektorów, trener wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych  
w szkole.     

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Poznanie etapów strategii nauczania wyprzedzającego. 
2. Formułowanie celów lekcji odwróconej.  
3. Zdobycie umiejętności planowania, organizowania i ewaluowania.  
4. Lekcji odwróconej.  
5. Stosowanie kryteriów doboru  metod  uczenia się i prezentacji. 

Zagadnienia  1. Istota strategii kształcenia  wyprzedzającego i lekcji odwróconej.  
2. Kolejne etapy procesu uczenia się w nauczaniu wyprzedzającym. 
3. Rola i zadania  ucznia i nauczyciela na każdym etapie uczenia się 

wyprzedzającego.  
4. Wybór najskuteczniejszych metod uczenia się w SKW. 
5. Sposoby prezentacji materiału w przestrzeni cyfrowej. 
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KOD SZKOLENIA      W144 

 

Ewaluacja w jakościowym rozwoju szkoły 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i nauczyciele  
 

Osoba prowadząca  Ewa Drozd–pedagog, nauczycielka dyplomowana, tutorka, trenerka 
umiejętności psychospołecznych. Prowadzi szkolenia dla różnych odbior-
ców z obszaru kompetencji społecznych, efektywnego zarządzania i ucze-
nia się. Jest absolwentką Szkoły Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego i Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys. Uczestniczyła 
jak tutor w programie „Odnaleźć siebie. Wrocławska Akademia Tutorin-
gu” realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Otwartej oraz Kolegium 
Tutorów. Pracuje z dorosłymi, z dziećmi i z młodzieżą. 

Forma szkolenia 
 

Mini wykład, warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Planowanie pracy na podstawie informacji uzyskanych w wyniku  
ewaluacji. Doskonalenie wewnątrzszkolnych ewaluacji.  
Konceptualizacja, prowadzenie, raportowanie. 

Zagadnienia 1. Ewaluacja- cele i rodzaje ewaluacji. 
2. Tworzenie projektu ewaluacji wewnętrznej. 
3. Opracowanie raportu z ewaluacji. 
4. Panowanie rozwoju. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W145 

 

Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką,  pedagodzy 
 

Osoba prowadząca  dr Anna Hildebrandt-Mrozek–doktor nauk ekonomicznych o specjalności: 
ekonomika rynku pracy, Doświadczony coach, trener, konsultant i dorad-
ca w obszarach: zarządzania sobą, zarządzania zmianą, odkrywania talen-
tów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Ekspert  
w dziedzinie edukacji i rynku pracy oraz komunikacji międzypokoleniowej. 
Autorka i współautorka ponad 100 artykułów i publikacji w tych  
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dziedzinach. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

1. Przekazanie wiedzy na temat naukowego podejścia do szczęścia  
i dobrostanu człowieka. 

2. Zapoznanie uczestników z dorobkiem psychologii pozytywnej  
i edukacji pozytywnej w obszarze zwiększania poczucia zadowolenia 
w szkole.  

3. Wskazanie możliwości wykorzystania narzędzi psychologii  
pozytywnej i edukacji pozytywnej do pracy  

4. w edukacji, w szkole, w całej społeczności szkolnej. 
5. Nauka radzenia sobie z napięciem wywołanym lękiem  

i bezradnością. Profilaktyka wypalenia zawodowego. 
6. Sztuka poszerzania i pogłębiania pozytywności w pracy i w życiu. 
7. Sztuka wykorzystywania mocnych stron charakteru. 
8. Umiejętność rozwijania poczucia sensu i sprawczości osobistej  

w pracy. 
9. Sztuka zwiększania swojego dobrostanu. 

 

Zagadnienia 1. Dobre funkcjonowanie nauczyciela w czasie pandemii  
– od czego zależy? 

2. Dobrostan – jak go określać w świetle nauki? 
3. Dobrostan w codzienności nauczyciela. 
4. Samoregulacja i techniki samokontroli.                               
5. Wdzięczność a nasz dobrostan. 
6. Regulacyjna rola optymizmu w naszym życiu. 
7. Nadzieja wg C.R. Snydera. Jak rozwijać nadzieję?  

Przekonania i oczekiwania. 
8. Rozbudowanie i poszerzanie pozytywności w codzienności. 
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KOD SZKOLENIA      W146 

 

Wsparcie dla nauczycieli – powrót uczniów do szkół 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką,  pedagodzy 
 

Osoba prowadząca  dr Anna Hildebrandt-Mrozek–doktor nauk ekonomicznych o specjalności: 
ekonomika rynku pracy, Doświadczony coach, trener, konsultant i dorad-
ca w obszarach: zarządzania sobą, zarządzania zmianą, odkrywania talen-
tów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Ekspert  
w dziedzinie edukacji i rynku pracy oraz komunikacji międzypokoleniowej. 
Autorka i współautorka ponad 100 artykułów i publikacji w tych  
dziedzinach. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online platforma Microsoft Teams PCEiK  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli w sferze dobrostanu w czasie powrotu uczniów  
do szkół. 

Zagadnienia • Jak zadbać o dobrostan osobisty w momencie zmiany?  
• Dokąd zmierzamy? 
• Na czym się mogę skupić i co mogę wzmacniać w tym czasie? 
• Jak siły charakteru wzmacniają dobrostan? 
• Autonomia, flow i poczucie sensu – jak je praktycznie określać? 
• Jak świadomie przeżywać trudne emocje? 
• Jak zaopiekować stres w czasie zmiany? 

 

KOD SZKOLENIA      W147 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 

Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem  
 

  Prawo autorskie w szkole – I spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator 
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 
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Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. – spotkanie organizacyjne           

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli. 
• popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii do pracy  
     z czytelnikiem. 
• wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
• współpraca na platformie:” Oleśnickie Centrum e-Doradztwa”. 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 

Zagadnienia 
 

1. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.  
2. Prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
3. Dozwolony użytek osobisty i publiczny. 
4. Łatwa wizualizacja i edukacyjne walory gogle i Microsoft 
5. Internet a prawo autorskie 
6. Dozwolony użytek w edukacji. 

KOD SZKOLENIA      W148 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 

Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem  
 

   Escape room w nowoczesnej edukacji – II spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator  
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2021 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli. 
• popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii  
     do pracy z czytelnikiem. 
• wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
• współpraca na platformie:” Oleśnickie Centrum e-Doradztwa”. 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
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• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 

Zagadnienia 
 

1. Zasady tworzenia escape roomu online. 
2. Jak projektować escape room? 
3. Rodzaje, treść i forma zadań.  
4. Plan gry – zadania, kolejne przejścia. 

KOD SZKOLENIA      W149 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 

Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem  
 

   Spotkanie z książką i o książkach – jak pracować z lekturą  – III spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator  
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2021 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli. 
• popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii  
     do pracy z czytelnikiem. 
• wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
• współpraca na platformie:” Oleśnickie Centrum e-Doradztwa”. 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 

Zagadnienia 
 

1. Pomysły na czytanie.  
2. Bawimy się słowem: stwórz swoje TYPO. 
3. Czytanie ze zrozumieniem: sens, kontekst, pytania otwarte,  

opowiadanie.  
4. Kreatywna praca z lekturą w formie online 
5. Podróż z przygodami – sposób na lekturę. 
6. Generator pomysłów. 
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KOD SZKOLENIA      W150 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 

Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem  
 

   Wakelet i Padlet – cyfrowe narzędzia do przygotowania zajęć  
oraz tworzenia wspólnych kolekcji  – IV spotkanie  

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator  
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń 2021 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli. 
• popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii  
     do pracy z czytelnikiem. 
• wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
• współpraca na platformie:” Oleśnickie Centrum e-Doradztwa”. 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 

Zagadnienia 
 

1. Zapisuj, organizuj i udostępniaj treści z całej sieci. 
2. Organizuj zapisane treści w wizualne kolekcje. 
3. Funkcje i możliwości tworzenia multimedialnych materiałów 

informacyjnych, edukacyjnych  w programach Wakele i Padlet. 

KOD SZKOLENIA      W151 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 

Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem  
    

Fake news – jak rozpoznawać – V spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
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Koordynator  
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Luty 2021 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli. 
• popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii  
     do pracy z czytelnikiem. 
• wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
• współpraca na platformie:” Oleśnickie Centrum e-Doradztwa”. 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 

Zagadnienia 
 

1. Czym jest fake news.  
2. Sposoby rozpoznawania. 
3. Szkodliwość fałszywych i zmanipulowanych wiadomości,  

filmów i zdjęć. 
4. Narzędzia do analizy zmanipulowanych wiadomości, możliwości 

sprawdzenia wiarygodności autora oraz źródła wiadomości. 

KOD SZKOLENIA      W152 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 

Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem  
    

Nauka i zabawa –grywalizowane quizy – VI spotkanie  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator  
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2021 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli. 
• popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii  
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     do pracy z czytelnikiem. 
• wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
• współpraca na platformie:” Oleśnickie Centrum e-Doradztwa”. 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 

Zagadnienia 
 

1. Narzędzia do tworzenia quizów, gier i zabaw w aplikacjach Quiziz  
i Quizlet. 

2. Kreowanie lekcji w Quiziz w formie prezentacji. 
3. Tworzenie klas. 
4. Generowanie raportów z wynikami. 

KOD SZKOLENIA      W153 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  

 

Bibliotekarz 3.0. Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem  
    

Użyteczne narzędzia do ankietowania,  
pomiaru wiedzy i prezentacji danych – VII ostatnie spotkanie  

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator  
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień 2021 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli. 
• popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii  
     do pracy z czytelnikiem. 
• wymiana doświadczeń między uczestnikami. 
• współpraca na platformie:” Oleśnickie Centrum e-Doradztwa”. 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. 
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami. 

Zagadnienia 
 

1. Aplikacje do tworzenia ankiet i automatycznego prezentowania  
danych – Forms, Mentimeter, Formularz Google, Answergarden.  

2. Tworzenie ankiet, głosowań czy testów. 
3. Wizualizacja danych w aplikacji Canwa, Genial.ly, Prezi. 
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*Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów szkoleń. 

 

 

5. Szkolenie dla rady pedagogicznej 

 

Szkolenie rady pedagogicznej w miejscu pracy nauczycieli 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli w Państwa 

miejscu pracy. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej Rady Pedagogicznej w tym  

samym czasie. Szkolenia mogą być realizowane w formie wykładów oraz w formie warsztatowej.  

Istnieje możliwość przygotowania innych szkoleń wynikających z potrzeb  

Placówki, prowadzonych przez psychologów i pedagogów - praktyków, ekspertów komisji  

ds. awansu i komisji egzaminacyjnych, doradców metodycznych, pracowników poradni psychologicz-

no – pedagogicznych i innych. Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od: realizowanych 

 

TEMATY W PRZYGOTOWANIU 
 

 

1. Autorytet nauczyciela – dlaczego jest ważny, jak go pozyskać i jak budować ? 

2. Rozwijanie twórczego myślenia i kształtowanie postawy twórczej. 

3. W jaki sposób budować relacje w edukacji (także zdalnej) ?  

4. Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces  

     dydaktyczno-wychowawczy.  
5. Metody i techniki skutecznego uczenia się. 

6. Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania.  

 

Osoba  
prowadząca 

Monika Just– dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; 
trener twórczego myślenia, pedagog, szkoleniowiec, edukator.  
Licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia 
Kreatywności. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji  
społecznych, treningów twórczości, treningów kreatywności, twórczego 
rozwiązywania problemów i metod aktywizujących myślenie – zwinnych  
i interaktywnych - dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji  
Publicznej w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynaro-
dowych. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Humanistycz-
no-Ekonomicznej w Łodzi. 
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zagadnień szkoleniowych, ilości realizowanych godzin, lokalizacji placówki, ilości uczestników, czasem 

także specjalnych wymagań dotyczących materiałów szkoleniowych  

i dydaktycznych koniecznych do realizacji szkolenia. 

 

Procedura realizacji szkolenia 

 

 Osoba zamawiająca szkolenie zobowiązana jest do poinformowania uczestników  

o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o poniższych warunkach uczestnictwa.  

 Każdy uczestnik szkolenia proszony jest o wypełnienie listy obecności, która jest  

podstawą do wystawienia zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego. 

 

 Po zakończeniu zajęć uczestnicy proszeni są o wypełnienie krótkich ankiet ewaluacyjnych, 

dzięki nim uzyskujemy informację zwrotną o prowadzących, materiałach i treści  

zajęć, co pozwala nam na doskonalenie oferowanych szkoleń.  

 Ilość ankiet uczestników, ankiet ewaluacyjnych i materiałów szkoleniowych jest zawsze  

uzależniona od zgłoszonej przez szkołę ilości uczestników.  

 W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafoskop, 

video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, aula) PCEiK ustala  

z Placówką warunki, w jakich powinno odbywać się szkolenie i sprzęt, jaki Placówka może 

przygotować do realizacji zajęć.  

 

TEMATY SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

(szkolenia realizowane w miejscu pracy nauczycieli) 

 
 

Symbol PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

R01 Prawo oświatowe dla nauczycieli. 

R02 Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

R03 Uczeń z zespołem Aspergera. 

R04 Zajęcia teatralne i elementy dramy w nauczaniu języka obcego młodszych dzieci. 

R05 Praca metodą projektów w nauczaniu języka obcego młodszych dzieci. 

R06 Zaburzenia psychiczne uczniów w warunkach nauki zdalnej. 

R07 Zdalne nauczanie – hybrydowa edukacja, korzyści i zagrożenia, wygoda czy zmora codzien-
ności edukacyjnej ? 

R08 Jak zadbać o dobrostan w czasie pandemii. 
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R09 Wykorzystanie TIK w kształceniu na odległość. 

R10 Edukacja zdalna z Microsoft Teams. 

R11 Jak podnosić efektywność nauczania z zastosowaniem TIK. 

R12 Aktywna lekcja z TIK – plan włączania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych do działań dydaktycznych w szkole. 

R13 Sposoby wykorzystywania TIK na zajęciach szkolnych. 

R14 4 kroki do wzrostu. Zastosowanie modelu GROW w pracy rady pedagogicznej. 

  Inne tematy wybrane przez Placówkę zamawiającą po uprzednim uzgodnieniu  
możliwości realizacji danej tematyki formy doskonalenia przez PCEiK.  
 

 

 

Spis załączników (formularzy zgłoszeniowych): 
 

 

Załącznik nr 1  
Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej  
 
 
Uwaga: 

Zgłoszenie udziału w pozostałych formach  doskonalenia zawodowego nauczycieli  (warsztat,  

seminarium, konferencja, wykład, kurs doskonalący, SWIS) w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy – od lutego 2021 r. odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz online 

znajdujący się na naszej stronie internetowej: www.pceik.pl w zakładce: Oferta szkoleniowa.  

Dodatkowo w każdym zaproszeniu znajduje się link, po kliknięciu którego otwiera się edytowalny 

formularz który ułatwi Państwu możliwość zgłoszenia się na poszczególne formy doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pceik.pl/
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Załącznik nr 1 
 
 

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej 

 
      …………………………………………. 

(data) 

 

……….……………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
           (adres i nazwa placówki) 
 

………..……………………………………………. 
           (NIP) 

Dyrektor Powiatowego Centrum  

Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

ul. Wojska Polskiego 56 

56-400 Oleśnica 

 

 

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie szkolenia grona pedagogicznego na temat:  

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Przewidywany czas szkolenia: ……………………………………………. 
                     (liczba godzin) 

Odbiorcy: grono pedagogiczne: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….................................................................................... 

                        (nazwa placówki, nr telefonu) 

Liczba osób: …………………………………… 

Proponowany termin: …………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………. 

 

Proszę o wystawienie faktury po przeprowadzonym szkoleniu. 

 

……….……………………………….. 
                                                                                                                                    (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK)  ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 314 01 72, adres e-mail: sekreta-

riat@pceik.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: abi@adametronics.pl, tel. 608 294 903. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO). 

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytu-

cje upoważnione z mocy prawa. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany 

przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

 

 

mailto:abi@adametronics.pl

