
Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego 

zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

ZAPRASZAMY  
na szkolenie online  

 

 
 
 
 
 

 

 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematyką ze wszystkich etapów edukacyjnych  
 

Osoba prowadząca:  Mirosława Berezowska – nauczyciel konsultant języka polskiego  edukator, trener 
wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, doradca kadry zarządzającej oświatą, trener 
projektu DROGOWSKAZ dla młodzieży z HUFCA PRACY; koordynator realizacji projektu edukacji 
humanitarnej PAH ,w województwie opolskim pt. HUMANITARYZM, ekspert projektu edukacyjnego Kluczyk 
Fundation pt. WIEM. CZUJĘ .POMAGAM. 
 

Termin szkolenia:  zostanie ustalony po zebraniu grupy uczestników 

                                  

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne  
 

Miejsce spotkania:  Spotkanie na platformie Microsoft Teams – uczestnik otrzyma dostęp: login i hasło  
do spotkania, po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia udziału: https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8  
 

Cel główny:   
Przygotowanie nauczycieli do  przeprowadzenia lekcji,  kształcących  postawę  obywatelską wobec 
uchodźców  ukraińskich w naszym otoczeniu. 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Trochę historii uchodźczej z własnego archiwum rodzinnego. 

2. Wprowadzenie kluczowych pojęć np. azyl polityczny, uchodźca, status  uchodźcy, cudzoziemiec, 

deklaracja praw człowieka, wolontariat, zbiórka – w oparciu o przepisy prawne i dokumenty  (przykład 

Konwencji dotyczącej statusu uchodźcy).  

3. Jak kształcić u uczniów  kluczowe kompetencje obywatelskie w realnej sytuacji ostatnich dni wojny  

w Ukrainie? 

4. Co możemy zrobić razem dla poczucia bezpieczeństwa naszych przybyszy z Ukrainy.  

5. Wiem.Rozumiem.Pomagam – projekt kształcenia empatii w praktyce szkolnej.   

6. Przykłady lekcji, wspólnych zajęć , konkretnych działań i zachowań w interakcji z naszymi rówieśnikami  

– uczniami i ich rodzinami. Przypomnienie metody projektu edukacyjnego. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

Uchodźcy.  
Jak pomóc  IM poczuć się bezpiecznie w naszym kraju 

https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8
http://www.pceik.pl/


Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego 

zatrudnionego w PCEiK. 

 

 
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 28.03.2022 r. 
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce:  
Oferta szkoleniowa / Szkolenia.  
 
Odpłatność: 
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK 

porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok oraz z placówek 
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy –  20 zł  

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

porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, nauczyciele z placówek 
niepublicznych  – 50 zł 

 
Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 
3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się  
z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub 
konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. 

http://www.pceik.pl/

