
Strona 1 z 2 

 

         

                                                                                                                            
 
 

 
 

Z A P R O S Z E N I E 
na szkolenie online 

 

 
 

 

 
 

Temat przewodni sieci: 
Neurodydaktyka, a praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  

 
Temat IV spotkania:  
 

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

 
Termin IV spotkania:  19 maja 2022 r. o godzinie: 17:00-19.15 
 
Adresaci:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
 
Koordynator sieci: mgr Urszula Ewertowska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w PCEiK   
w Oleśnicy.  Wykładowca akademicki.  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Certyfikowany coach. 
Pasjonatka Teorii Inteligencji Wielorakich. Pedagog twórczości 
 
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:  
Wymiana  doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce sposobami  działania oraz wspólna praca  
nad wybranymi zagadnieniami. 
 
Program spotkania: 
 

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

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 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli  

Edukacji Wczesnoszkolnej 

https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8
http://www.pceik.pl/
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2. Wymiana doświadczeń. 
3. Znaczenia systematycznego treningu umysłowego  w rozwoju dziecka. 
4. Dobre praktyki. 

 

Warunki udziału w spotkaniach SWIS: 
1. Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują  udział  we wszystkich zaplanowanych 

spotkaniach.  

2. Nauczyciele należący do SWIS mogą korzystać z proponowanych szkoleń w ramach sieci oraz 

materiałów zamieszczanych przez koordynatora na platformie Moodle. 

3. Na wszystkie spotkania sieci obowiązuje jedno zgłoszenie (formularz). 

 
 

UCZESTNICY PO ZAKOŃCZENIU PRAC SIECI OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA. 

 
Odpłatność: 
 

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

z PCEiK porozumienie w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok   

oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie. 

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

z PCEiK porozumienia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok,  

nauczyciele z placówek niepublicznych – jedno spotkanie sieci: 2 godziny dydaktyczne – 60 zł, 

3-4 godziny dydaktyczne – 80 zł 

 

Warunki udziału w formie doskonalenia dla uczestników spoza sieci: 
Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń  

do 16.05.2022 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza. 

Za udział w jednym spotkaniu obowiązuje opłata: 

- z porozumienia 40 zł 

- bez porozumienia 80 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. 
 
 
 
 
 
 

 


