
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:   
1. Kształcenie kompetencji w zakresie wielojęzyczności jako kompetencji kluczowej w praktyce szkolnej. 

2. Poszanowanie indywidualnego profilu językowego człowieka na przykładzie ukraińskiej kultury 

językowej. 

3. Rozbudzenie ciekawości poznawczej polskich uczniów i przygotowanie ich do pomocy  językowej  

w interakcji z kolegami z Ukrainy – w ramach wolontariatu szkolnego. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 
1. Gdy język  gospodarzy jest mi obcy. Sytuacyjne blokady, zagrożenia, lęki , które utrudniają uczenie się 

obcego języka.  

2. Ja tworzyć konsytuacje językowe, by zamiast murów budować mosty porozumiewania się z uczniami, 

pochodzącymi z Ukrainy. 

3. Kiermasz atrakcyjnych pomysłów na działania w ramach  Uczniowskiego Pogotowia Językowego. 

4. Prezentacja projektu edukacyjnego na uczenie się języka obcego- w nieformalny sposób. 

 

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 

Zaczynam mówić po polsku! Jak pomóc uczniom 
ukraińskim oswoić się z obcym językiem 

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/

