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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 Państwa potrzeby wynikające z przeprowadzonych badań 

ankietowych większość szkoleń w roku szkolnym 2022/2023 będzie prowadzona 

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 91 

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. 

 
Marta Richter-Lesicka 

 
konsultant 

 
Edukacja 
języka angielskiego 
 

 
mrichter@pceik.pl 
 

 

6. 

 

Urszula Ewertowska 

 

konsultant 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

uewertowska@pceik.pl 

 

 
7. 

 
Małgorzata Kinstler 

 
konsultant 

 
Awans zawodowy 

Wychowanie przedszkolne 

 
mkinstler@pceik.pl 

 

 
8. 

 
Agnieszka Ogiegło 

 
konsultant 

 
Edukacja  
matematyczna 
 

 
aogiegło@pceik.pl 
 

 
9. 

 
dr Józef Krawczyk 

 
konsultant 

 
Edukacja przyrodnicza 
 

jkrawczyk@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/
mailto:sekretariat@pceik.pl
mailto:akocik@pceik.pl
mailto:lsikora@pceik.pl
mailto:ryszardapaluch@interia.pl
mailto:mrichter@pceik.pl
mailto:uewertowska@pceik.pl
mailto:mkinstler@pceik.pl
mailto:aogiegło@pceik.pl
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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. 

mailto:jmaszorek@pceik.pl
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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 

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. Jak radzić sobie ze stresem? 

 
Kierunek polityki oświatowej:  

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
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 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 

Adresaci programu: Nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami  

edukacyjnymi 

Czas realizacji: wrzesień 2022 – maj 2023 

Cele główne:  

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. Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2022/2023 – seminarium:  

„Dobrostan ucznia i nauczyciela w procesie edukacji” 

2. Badania ankietowe na temat potrzeb edukacyjnych nauczycieli w obszarze  

radzenia sobie ze stresem: 

- opracowanie ankiety – wrzesień 2022 r., 

- realizacja badań – październik – listopad 2022 r.  

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

3. Warsztaty i szkolenia: 

 Czy potrafimy sobie radzić ze stresem? 18 sposobów na stres w pracy  

zawodowej nauczyciela. 

 Stres i wypalenie u nauczyciela. Pierwsza pomoc i co dalej? 

 Gdy ciało mówi nie – czyli jak pracować nad swoim i ucznia stresem? 

4. Seminarium podsumowujące roczny program doskonalenia zawodowego:  

Zarządzanie stresem w procesie edukacji. 

5. Publikacja elektroniczna podsumowująca program – maj 2023 

 
 

3.  Program: Nieznajomość prawa szkodzi. 
 

Kierunek polityki oświatowej:  

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skuteczne-
go wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyj-
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nych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie  

krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach  
społecznościowych. 
 

Adresaci programu: nauczyciele, uczniowie 

Czas realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023 

Cele główne: 

1. przybliżenie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych, 

ochrony praw klienta  w tym klienta usług finansowych; 

2. rozbudzanie zainteresowania tematyką ekonomiczno-prawną - zachęcenie  

do wzbogacania swojej wiedzy i wykorzystania jej w działaniu praktycznym; 

3. kształcenie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji; 

4. kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

Planowane działania: warsztaty, szkolenia, konkurs dla młodzieży 

 Propozycja warsztatów: 

1.Zawieranie umów oraz sposoby reklamowania towaru -rękojmia, gwarancja  

2. Bezpieczne zakupy w Internecie 

2.Cyberoszuści  atakują-jak nie dać się okraść w Internecie. 

4. Cyfrowa tożsamość oraz reputacja -o czym każdy powinien wiedzieć 

5. Brać kredyt czy nie brać-oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim 

podpisze umowę kredytową 

 

 Publikacja elektroniczna podsumowująca program – maj 2023 

 
 

4.   Program: Akademia szkolnego specjalisty 
 
Kierunek polityki oświatowej:  

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 
zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 
Adresaci programu: Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.  

Czas realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023 

Cele główne: 

1. poznanie zmian w prawie oświatowym oraz kwalifikacji nauczycieli specjalistów; 
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2. wsparcie nauczycieli w procesie organizacji i realizacji zadań z zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. wsparcie nauczycieli w zakresie organizacji realizacji zadań w zakresie organizacji 

zajęć rewalidacyjnych 

Planowane działania:  
1. Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2022/2023 

2.  Udział zainteresowanych nauczycieli w spotkaniach warsztatowych i działania na 

platformie e-doradztwo w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli 

Wychowawców 

3. Cykl warsztatów i szkoleń: 

- poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 

- warsztat pracy pedagoga specjalnego - spektrum autyzmu i zaburzenia SI 

- warsztat pracy pedagoga specjalnego – obszar terapii pedagogicznej  

i socjoterapii 

- warsztat pracy pedagoga specjalnego – system doradztwa  

w szkołach/placówkach 

4. Publikacja elektroniczna – czerwiec – 2023 r. 

 

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

    i eksperymentach w uczeniu się matematyki. 
 
Kierunek polityki oświatowej:  
 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecz-

nego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach eduka-
cyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie 
krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościo-

wych.  
 Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejęt-

ności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem po-
mocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Pod-
noszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom  

i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 Podnoszenie jakości kształcenia oraz jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom  

w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 

Adresaci programu: nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych  

powiatu oleśnickiego. 

Czas realizacji: wrzesień 2022 – maj 2023 

Cele główne:  

● rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz potrzeb szkoleniowych nauczy-

cieli. 
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● rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, zachęcanie uczniów do rozwija-

nia 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. Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2022/2023 – seminarium: „Jak 

rozwijać kompetencje kluczowe w szkole” 

2. Powołanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki pt. “Roboty  

i druk 3D na lekcjach matematyki - wykorzystanie sprzętu pozyskanego w ramach 

programu Laboratoria przyszłości” (wrzesień 2022 - maj 2023) Przekazywanie drogą 

mailową bieżących informacji - konferencje zewnętrzne, konkursy ogólnopolskie, 

darmowe, otwarte konferencje. Stworzenie bazy zadań egzaminacyjnych - egzamin 

ósmoklasisty. Scenariuszy lekcji z wykorzystaniem druku 3D - Matematyka  

wizualnie.  

3. Gromadzenie i udostępnianie informacji o nowościach wydawniczych, nowych aplika-

cjach Przygotowanie padleta: https://padlet.com/a_ogieglo/5vzjuant1swj  

4. Szkolenia dla nauczycieli: 

 Metoda lekcji odwróconej 

 Egzamin ósmoklasisty: strategie i dobre praktyki 

 Praca z uczniem z SPE ekspert zewnętrzny Zyta Czechowska. 

 Jak "wkręcić" uczniów w matematykę w szkole ponadpodstawowej?  

M. Wierzchowska (listopad) 

 Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie? A. Gawrońska (październik) 

5. Organizacja powiatowych konkursów matematycznych: 

 Turniej SUDOKU dla klas I-VIII szkół podstawowych 

 Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne dla klas IV-VIII szkół podstawowych 

6. Działania innowacyjne na lekcji matematyki, webinarium: 

 Czynniki zachęcające ucznia do nauki 

 Gry i zabawy matematyczne w szkole podstawowej, lekcje matematyki w terenie 

 

https://padlet.com/a_ogieglo/5vzjuant1swj


Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

                                          13  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

7. Konkurs plastyczny z okazji dnia liczby Pi - marzec 2023. 

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

Szkolenie oraz przygotowanie innowacji pedagogicznych z matematyki na kolejny rok 

szkolny - kwiecień/maj 2022. 

9. Publikacja elektroniczna podsumowująca wspólne działania w ramach sieci współpra-

cy za rok 2022/2023 

 
 

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

 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecz-
nego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach eduka-

cyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie 
krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościo-

wych.  
 Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejęt-

ności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem  
pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Organizatorzy: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  Powiatowe 

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

Czas realizacji: październik – marzec – kwiecień 2023 

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 biolo-

gicznych; 

 wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół powiatu  

oleśnickiego. 

Planowane działania: 

1. Spotkanie z nauczycielami biologii, dyrektorami szkół – współorganizatorami 

warsztatów – październik 2022 r. 

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

doktorantów  i studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocław-

skiego. Adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu oleśnickiego. 
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3. Współpraca z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego przy realizacji  

programów:  

- Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku 

pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

4. Zajęcia dla uczniów:  

 Kreatywne rozwiązywanie problemów,  

 Świadomy człowiek w niezanieczyszczonym środowisku, czyli jak określić stan 

środowiska metodami bioindykacyjnymi 

5. Udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych nauczycielom uczestniczącym 

jako opiekunowie projektów naukowych wykonywanych przez uczniów. 

6. Publikacja elektroniczna podsumowująca projekt edukacyjny – czerwiec 2023 r. 

 

 

 7. Program: Każdy nauczyciel wychowawcą. 
 

Kierunek polityki oświatowej:  

 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie po-
staw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzial-

nych decyzji. 
 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży. 

 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzie-

ciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

Adresaci programu: nauczyciele, wychowawcy szkół/przedszkoli i placówek  

oświatowych 

Czas realizacji: wrzesień 2022 – maj 2023  

Cele główne:  

 uświadomienie roli nauczyciela/wychowawcy w procesie kształtowania umysłów  

i charakterów uczniów 

 nabycie umiejętność optymalnej współpracy z podmiotami wewnętrznymi  

i zewnętrznymi 

 nabycie umiejętność towarzyszenia uczniowi i jego rodzicom w procesie edukacji 

 wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć – dobre praktyki 

Planowane działania:  

1. Powiatowa Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2022/2023   

Seminarium nt. „Wychowawca klasy – jedna osoba wiele ról”. 
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2. Udział zainteresowanych nauczycieli w spotkaniach warsztatowych i działania  

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

cieli Wychowawców. 

3. Cykl warsztatów/ szkoleń: 

 Dialog z rodzicami – jak przekazywać trudne informacje? 

 Lekcje wychowawcze – niechciany obowiązek, czy okazja do doskonalenia wie-

dzy  

i umiejętności uczniów ważnych  w rozwoju społecznym, emocjonalnym. 

 Wywiadówka w warunkach pracy zdalnej – czy nowe technologie mogą i czy  

powinny zastąpić kontakt bezpośredni z człowiekiem. O celu spotkań  

z rodzicami. 

 Inne według potrzeb 

4. Publikacja elektroniczna podsumowująca Program – czerwiec – 2023 r. 

 

8. Program: Pragmatyka zawodowa nauczycieli. 
 

Kierunek polityki oświatowej:  

 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecz-
nego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach eduka-
cyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie 

krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościo-
wych. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  
w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nau-
czycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzie-
ciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą 
egzaminu maturalnego od roku 2023. 

Adresaci programu: nauczyciele oraz uczniowie szkół i placówek oświatowych.  

Czas realizacji: wrzesień 2022 – maj 2023  

Cele główne:  

 wsparcie nauczycieli szkół/placówek w organizacji i realizacji zadań związanych  

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami  

 podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie praktycznej realizacji określonych 

prawem nowych zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły/placówki. 

 wymiana doświadczeń z wdrażania rozwiązań związanych z edukacją 
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Planowane działania: 

1. Udział zainteresowanych nauczycieli w warsztatach i szkoleniach dotyczących  

poniższych zagadnień: 

 Zasady tworzenia aktów prawa 

 Systematyzacja aktów prawa wewnątrzszkolnego 

 Statut i jego budowa 

  Regulaminy obowiązujące w szkole, w tym związane z funkcjonowanie szkoły  

w trybie hybrydowym i online 

 Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory proto-

kołów, przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych zebrań rady 

pedagogicznej, budowa uchwały, wzory uchwał) 

 Dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (w tym 

dzienniki, arkusze ocen) 

 Procedury awansu zawodowego  

 Ocena pracy nauczyciela  

 Zadania zespołów przedmiotowych, monitorowanie i dokumentowanie tych dzia-

łań oraz nadzór nad ich wykonywaniem (gotowe plany pracy zespołów) 

 Ocenianie wewnątrzszkolne, w tym egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe  

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym: systemowe diagnozy wychowaw-

cze, dokumentowanie pomocy dla uczniów (przykładowe arkusze diagnoz, do-

stosowań, IPET-ów) z wykorzystaniem TIK 

  Program wychowawczo – profilaktyczny: procedury tworzenia i zatwierdzania 

programu 

   Zadania pedagoga i innych specjalistów zatrudnionych w szkole oraz nadzór 

nad ich działaniami w szkole 

  Zadania wychowawcy klasy w tym związane z bezpiecznym korzystaniem  

z Internetu.  

 Cyberbezpieczeństwo w codziennych zadaniach i obowiązkach nauczycieli. 

 Współpraca z rodzicami – a bezpieczeństwo cyfrowe dzieci 

 Ochrona prywatności i danych. Własność intelektualna 

 Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole 

 Nowa formuła egzaminu maturalnego od roku 2023 

 Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 

2. Działania na platformie e-doradztwo 

3. Publikacja elektroniczna podsumowująca program – maj 2023 r. 
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9. Program: Czasy wielkich dzieł. 

Kierunek polityki oświatowej:  
 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowie-
dzialnych decyzji. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej 
oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie 
uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej 

Adresaci programu: nauczyciele oraz uczniowie szkół i placówek oświatowych.  

Czas realizacji: wrzesień 2022 – maj 2023  

Cele główne:  

Wzbogacanie zasobów wiedzy i warsztatu nauczyciela poprzez: 

 poznanie różnych tekstów kultury i ich funkcji w kształceniu umiejętności odbiorczych, 

analizy i interpretacji; 

 podkreślenie roli myślenia logicznego i niestereotypowego w uczeniu się interpretacji; 

 umiejętność sytuowania dzieł kultury na szerokim tle przemian w historii europejskiej; 

 dostarczanie wiarygodnych źródeł informacji. 

 

Proponowane tematy w ramach programu: 
 "Pochodnie Nerona" Henryka Siemiradzkiego i epoka akademizmu. 

 "Judyta z głową Holofernesa" Michelangela Caravaggia i czasy kontrreformacji. 

 "David" Gianlorenza Berniniego i mecenat papieży epoki baroku. 

 Bazylika Św. Piotra na Watykanie od Konstantyna Wielkiego do Juliusza II 

 "Paulina Borghese" Antonia Canovy i europejski dyktat Napoleona. 

 "Kamieniarze" Gustava Courbet'a  i realizm w sztuce. 

 Pałace Florencji w czasach "Dworzanina" Baltassare Castiglione. 

 Rzeźby Magdaleny Abakanowicz w kontekście czasów współczesnych. 

 Wybrańcy paryskiego Salonu Edyty Stein w międzywojniu. 

 Weneckie obrazy epoki Musica Nova. 

 "Śmierć Sokratesa" Jean-Louisa Davida i  Wielka Rewolucja Francuska. 

 "Rozstrzelanie Powstańców Madryckich" Francisko Goyi w epoce zmierzchu inkwizycji. 

 Komedia ludzka w "Olimpii" Edouarda Maneta. 

Szczegółowa oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/2023 zostanie opublikowana  

w Informatorze na stronie internetowej  www.pceik.pl.   

W skład oferty szkoleniowej wejdą:  

 kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, 

http://www.pceik.pl/
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 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 placó-

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

osób odpowiedzialnych za oświatę w jednostkach organizacyjnych gmin i Powiatu  

Oleśnickiego. 
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 
 

 

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracują-

cych ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest  

wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozy-

cjami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać  

po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współ-

pracy 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. 

Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni 

i konsultanci, zatrudnieni w PCEiK. 
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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 

 

 

 

 

Harmonogram prac sieci zakłada realizację działań                                                                    

od października 2022 r. do maja 2023 r. 

 

W roku szkolnym 2022/2023 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 

Zarządzanie  

szkołą i placówką 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
nadzoru  
pedagogicznego 

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  
 

Specjalne potrze-
by edukacyjne 
uczniów w proce-
sie nauki języka 
obcego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Diagnozowanie potrzeb  
w zakresie języka obce-
go. Dostosowywanie 
wymagań edukacyjnych. 
Indywidualizacja procesu 
nauki. Specjalne potrze-
by a egzaminy. 

 
nauczyciele  

języków obcych 
(głównie 

j. angielskiego  
i niemieckiego) 

 

 
Marta 

Richter-
Lesicka 

 

3. Sieć Współpracy                                                        
i Samokształce-
nia Nauczycieli 
ds. Uczniów  
ze SPE 

Wsparcie udziela-
ne dzieciom i ucz-
niom przez nau-
czycieli i nauczy-
cieli specjalistów 

w przedszkolu  
i w szkole. 

Potrzeby rozwojowe 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
a pandemia. 
Zdrowie psychiczne 

uczniów. Zaburzenia 
zachowania u uczniów – 
przyczyny i skutki. 
Współpraca z rodzicami 

uczniów z zaburzeniami 
psychiczny-
mi/emocjonalnymi 

 
nauczyciele 
posiadający 
kwalifikacje 

z zakresu tera-

pii pedagogicz-
nej lub oligofre-
nopedagogiki 

 

 
dr Lidia  
Sikora 
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4. Sieć Współpracy                          

i Samokształce-
nia Nauczycieli  
Wychowawców 
 

Nauczyciel  

wychowawca – 
organizator 
współpracy pod-
miotów szkolnych. 

Poradnictwo psycholo-

giczno-pedagogiczne  
w szkole. O oczekiwa-
niach i pytaniach rodzi-
ców do nauczycieli. Nau-
czyciel w roli mediatora. 
Warsztat interpersonalny 
i intrapsychiczny nauczy-

ciela. 

 

wychowawcy 

 

Ryszarda 
Wiśniewska-

Paluch 

5. Sieć Współpracy                           
i Samokształce-
nia Szkolnych               
Doradców                 
Zawodowych 

Warsztat pracy 
doradcy  
zawodowego 

Nowy Ład. Czas pracy 
kierowców. Informatycz-
ne narzędzia w działalno-
ści spedycyjnej. Zmiany 
w podatku Vat w 2022 r. 
Zintegrowana Strategia 

Umiejętności 2030 w 
aspekcie współpracy  
z pracodawcami. 

 Akademia szkolnego 
specjalisty.  
Narzędziownik doradcy 
zawodowego. Mapa ka-

rier poleca. 
 

 
szkolni doradcy 

zawodowi 

 
Ryszarda 

Wiśniewska- 
Paluch 

 
 

 
 

6. Sieć Współpracy  
i Samokształce-
nia Nauczycieli  

Edukacji  
Matematycznej 

Wykorzystanie 
technologii 

Praca metodami aktywi-
zującymi uczniów. Baza 
materiałów edukacyj-

nych. Nowe aplikacje – 
stworzenie wspólnego 
wakelet. Przykłady inno-
wacji pedagogicznej 

 
nauczyciele  
matematyki 

 
Agnieszka 

Ogiegło 

7. Sieć Współpracy                  
i Samokształce-
nia Nauczycieli 

Edukacji  

Wczesnoszkolnej 

Live crafting  
nauczyciela  
edukacji wcze-

snoszkolnej. 

Jak myślą i co robią  
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. Jak 

prawidłowo analizować  

i kreatywnie wnioskować. 
Przygotowanie do zmian. 
 

 
nauczyciele  

edukacji  

wczesnoszkol-

nej 

 
Urszula 

Ewertowska 

8. Sieć Współpracy                           
i Samokształce-

nia Nauczycieli  
Przedmiotów  
Zawodowych 

Rola pracodawców 
w kształceniu  

zawodowym 

Nowy Ład. Czas pracy 
kierowców. Informatycz-

ne narzędzia w działalno-
ści spedycyjnej. Zmiany 
w podatku Vat w 2022 r. 

 
nauczyciele 

przedmiotów 
zawodowych, 

głównie 
ekonomicznych 

 
Anna Kocik 

 
 

9. Sieć Współpracy                           
i Samokształce-

nia Nauczycieli  
Bibliotekarzy 

Bibliotekarz 3.0. 
Promujemy  

czytelnictwo. 

Promocja książki w inter-
necie. Gry literackie. 

Blog. Szybkie czytanie. 
Nie recenzja, nie stresz-
czenie – alternatywny 
sposób na reklamę  
książki. Biblioterapia.  

Infografika. 

 
nauczyciele  

bibliotekarze 

 
Jadwiga 

Maszorek 
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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 elektroniczne poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w formie  

doskonalenia zawodowego na naszej stronie internetowej: www.pceik.pl ( zgłoszenie automatycz-

nie zostaje przesłane na adres mailowy sekretariatu PCEiK.) 

 

● 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 nauczycie-

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

nie 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 doświadczeń zawodowych a także udo-

stępniania 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 edukacyj-

nymi (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 termi-

nie. Dostęp do form doskonalenia zamieszczonych na platformie jest możliwy  przez 

miesiąc od dnia pierwszego zalogowania 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 /  
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placówkę wskazaną w zgłoszeniu jako płatnik,  którą należy opłacić zgodnie z podanym  

terminem płatności. 

 

 

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 sugero-

wanym, 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 płat-

ności wynoszącym 14 dni z uwzględnieniem imienia i nazwiska uczestnika kursu, 

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/


Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

                                          25  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

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 zgod-

nie z § 23ust. 2 Rozporządzenia MEN z 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). I 

tak: 

 

1. zaświadczenia wydawane są uczestnikom po spełnieniu wymagań i kryteriów po-

danych do wiadomości przez kierownika formy szkolenia; 

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

daktycznych, uczestnik może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu formy 

doskonalenia, jeżeli nieobecność nie była dłuższa niż 10% czasu trwania 

zajęć (decyzje o wydaniu dokumentu podejmuje prowadzący zajęcia po ustaleniu, 

że nieobecność 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 pozytyw-

nego wyniku testu końcowego. 

 

 

2. Oferta szkoleniowa PCEiK a kierunki polityki oświatowej państwa 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2022/2023: 

 

 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicz-

nego dzieci i młodzieży. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz się-

gania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka 

łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczy-

cieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
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 Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą  

egzaminu maturalnego od roku 2023. 

 Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdraża-

nie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

 Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy  

dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom  

i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

 
 

3. Ogólny wykaz form doskonalenia 

 
 

 

 

Kod 

 

 

 

                           Temat szkolenia 

 

KONFERENCJE 

K01 Konferencja: VII  POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 
ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA DYREKTORÓW I WICEDYREKTORÓW 
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

K02 Konferencja: VII  POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 
ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA NAUCZYCIELI  

 
WARSZTATY, SZKOLENIA ONLINE, KURSY DOSKONALĄCE, WIZYTY STUDYJNE 

 

W01 Zapobieganie cyberprzemocy w szkole 

W02 Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce 

W03 Prawo oświatowe dla nauczycieli 

W04 Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole 

W05 Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli 

W06 Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz zasady awansu za-
wodowego nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami 
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W07 Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023 

W08 Jak wygrać konkurs na stanowisko dyrektora szkoły   
oraz na stanowisko urzędnicze w JST 

W09 Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego 

W10 Ocenianie i klasyfikacja zgodnie z przepisami prawa 

W11 Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły  
w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego 

W12 Zasady organizacji wycieczek szkolnych  
oraz czas pracy nauczyciela na wycieczce szkolnej 

W13 Protokołowanie rad pedagogicznych 

W14 Czas pracy dyrektora i nauczycieli oraz jego ewidencjonowanie  
w szkołach i placówkach 

W15 Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego 
 

W16 Zasady funkcjonowania organów wewnętrznych w szkole 
 

W17 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  DYREKTORÓW  
I WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
– I spotkanie nt.: „Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji 
roku szkolnego 2022/2023 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświa-

towym od 1 września 2022 r.” 

W18 Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego. Opiekun stażu. Rozwiązania przejściowe.  
Kontynuacja staży 

W19 Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela dyplomowanego. Rozwiązania przejściowe.  
Kontynuacja staży 

W20 Nowa ścieżka awansu zawodowego. Zmiany w karcie nauczyciela 

2022. Rola i  zadania mentora 

W21 Kompetencje kluczowe a projektowanie pracy nauczyciela przedszko-
la 

W22 Kształtowanie kompetencji kluczowych w przygotowaniu do szkoły.                              
„Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka” 

W23 Kompetencje matematyczne.  
„Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka” 

W24 Kompetencje kluczowe.  
„Przygotowanie dziecka do nauki czytania” 

W25 Kompetencje kluczowe. 
„Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę” 

W26 Kompetencje kluczowe.   

„Przygotowanie dziecka do nauki pisania” 

W27 Innowacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  
Planowanie procesu dydaktycznego w roku 2022-2023 
Spotkanie rozpoczynające rok szkolny 

W28 Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz.  

Żeby wyjść poza siebie, musisz poznać siebie – Teoria hierarchii po-
trzeb Maslowa, Piramida Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 
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W29 Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej  

– metoda Urszuli Ewertowskiej 

W30 Analiza rysunku we wstępnej diagnozie dziecka 6-7-8-letniego  

 – metoda Urszuli Ewertowskiej 

W31 Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne 

W32 Teoria Inteligencji Wielorakich 

W33 Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału  
w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

W34 Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej  
– metoda Urszuli Ewertowskiej 

W35 Efektywne zebrania z rodzicami w klasie pierwszej  
edukacji wczesnoszkolnej 

W36 W krainie dziecięcych lektur.   

Praca z tekstem kultury w edukacji wczesnoszkolnej 

W37 Zabawy wyciszające w edukacji wczesnoszkolnej 

W38 Zabawy aktywizujące uważność dziecka  w edukacji wczesnoszkolnej 
– I edycja  

W39 Zabawy aktywizujące uważność dziecka  w edukacji wczesnoszkolnej 
– II edycja  

W40 Zabawy równocześnie aktywizujące wszystkie inteligencje dziecka 
 

W41 Jak Cię widzą, tak o Tobie mówią – nauczyciel wizerunkiem placówki 

W42 W poszukiwaniu pasji życia.                                                                                
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

W43 Po nitce do kłębka…  

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

W44 W poszukiwaniu wartościowych dróg życia.  
Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka 

W45 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Cafe working 

W46 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Action learning 

W47 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Open space 

W48 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Educational walk 

W49 Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Talk show  

W50 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – I spotkanie nt.: „Jak myślą i co robią 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej osiągający wysokie wyniki  

w życiu osobistym i zawodowym?” 

W51 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – II spotkanie nt.: „Jak prawidłowo 

analizować i kreatywnie wnioskować, żeby zrozumieć istotę określo-
nego zjawiska i tworzyć nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej?” 
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W52 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – III spotkanie nt.: „Dlaczego warto 

otaczać się lepszymi od siebie?” 

W53 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – IV spotkanie nt.: „Jak przestać żyć 
życiem innych nauczycieli  i zacząć budować własną rzeczywistość?” 

W54 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – V spotkanie nt.: „W jaki sposób 
przygotować się do czekających nas w najbliższym czasie zmian i jak 

je wykorzystać  na swoją korzyść?” 

W55 Zastosowanie metody dobrego startu we wspomaganiu rozwoju  
psychoruchowego dzieci 5-6-letnich 

W56 Rytmika i tańce integracyjne jako metody rozwijania twórczej aktyw-
ności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym 

W57 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss  
– Interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi 

W58 Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoru-
chowo 

W59 Wybrane metody aktywizujące z pedagogiki zabawy wpływające  
na działanie, myślenie i twórcze poznawanie rzeczywistości 

W60 Innowacyjne metody pracy z dzieckiem – formy aktywności ruchowej  
uwzględniające korelację różnych dziedzin sztuki 

W61 Edukacja przez ruch – elementy kinezjologii edukacyjnej 

W62 Wspieranie kompetencji czytelniczych – wychowawcza  
i terapeutyczna rola tekstów literackich 

W63 CYKL SZKOLEŃ: Czasy wielkich dzieł 

W64 Egzamin ósmoklasisty z języka obcego w roku szkolnym 2022/2023 

W65 Nowa Matura z języka obcego w roku szkolnym 2022/2023 

W66 Jak zbudować odpowiedni zasób słownictwa u uczniów z trudnościami   
w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Skuteczne metody  
na naukę i zapamiętywanie w nauczaniu języka obcego 

W67 Język niemiecki w szkole podstawowej – jak budować motywację  
do nauki drugiego języka obcego. Materiały autentyczne, scenariusze 
zajęć, projekty językowe dla ucznia na początkowym etapie nauki 

W68 Aktywne nauczanie gramatyki języka obcego poprzez zabawę  

– gry komunikacyjne, gry budujące zespół, grywalizacja 

W69 Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.                                                                                   

Multimedialny warsztat pracy nauczyciela 

W70 Collaborative Learning – rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 
na zajęciach języka obcego 

W71 Ocenianie na lekcji języka obcego                                                                                                 

a rozwój kluczowych kompetencji językowych ucznia 

W72 Critical Thinking  Skills in the Classroom rozwijanie umiejętności kry-
tycznego myślenia, wyszukiwania  i weryfikowania informacji  

na lekcji języka obcego 
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W73 Zajęcia teatralne i elementy dramy w nauczaniu języka obcego młod-

szych dzieci 

W74 Praca metodą projektu w nauczaniu języka obcego młodszych dzieci 

W75 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW 
OBCYCH – I spotkanie  

W76 Wdrażanie inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości realizowa-
nej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

W77 Laboratoria przyszłości – praca z drukarką 3D i multimedia 

W78 Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym 
Baltie 

W79 Programowanie i kodowanie przy użyciu dostępnych narzędzi cyfro-
wych 

W80 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów  

z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

W81 Aktywne Laboratoria Przyszłości: twórczość, programowanie,  
kreatywne projektowanie 

W82 Edukacja zdalna z Microsoft Teams   

W83 Wykorzystanie platformy Office 365 przez użytkowników aplikacji  
MS Teams 

W84 Edukacja zdalna z Google Classroom   

W85 Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w ramach „Laboratorium przy-

szłości” Robotyka – budowanie i programowanie robotów  
Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime 

W86 Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkole? 

W87 Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie?” 

W88 Jak "wkręcić" uczniów w matematykę w szkole ponadpodstawowej? 

W89 Egzamin ósmoklasisty: strategie i dobre praktyki 

W90 Model odwróconej lekcji szansą na aktywność ucznia 

W91 Czynniki zachęcające ucznia do nauki 

W92 Gry i zabawy matematyczne w szkole podstawowej,  
lekcje matematyki w terenie 

W93 Praca z uczniem z SPE na lekcji matematyki 

W94 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
w szkole ogólnodostępnej -AUTYZM, AFAZJA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
INTELEKTUALNA i inne 

W95 Konsultacje grupowe dotyczące organizowania  

i dokumentowania pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

W96 Cyberoszuści  atakują-jak nie dać się okraść w internecie 
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W97 Brać kredyt czy nie brać – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć mło-

dy człowiek zanim podpisze umowę kredytową 

W98 Twoje dane – Twoja sprawa czyli słów kilka o ochronie danych oso-

bowych - Nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

W99 Twoje dane – Twoja sprawa czyli słów kilka o ochronie danych oso-
bowych - Nauczyciele szkół podstawowych 

W100 Skuteczne techniki sprzedaży – jak sprzedawać więcej i efektywniej 

W101 Prawo pracy po zmianach 

W102 Działalność produkcyjna w regionie 

W103 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - I spotkanie nt.: Nowy Ład 2.0 Wyna-
grodzenia po zmianach 

W104 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - II spotkanie nt.: Czas pracy kierow-

ców 

W105 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - III spotkanie nt.: Zmiany w podatku 
Vat od 2022 – Polski Ład 

W106 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - IV spotkanie nt.: Informatyczne na-
rzędzia w działalności spedycyjnej 

W107 Warsztat pracy pedagoga specjalnego – obszar terapii pedagogicznej,  
rewalidacji, socjoterapii oraz resocjalizacji.  

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 

W108 Psychosomatyczne uwarunkowania człowieka. Gdy ciało mówi nie – 
 czyli jak pracować nad swoim i ucznia stresem? Life coaching jako 

metoda psychobalansu w sytuacjach trudnych, kryzysowych, trauma-
tycznych  

W109 Warsztat terapeutyczny nauczyciela/specjalisty – radzenie sobie  
i kierowanie emocjami ucznia w sytuacjach trudnych, kryzysowych 
lub traumatycznych. Pandemiczny cień w teraźniejszości – praca  
z uczniem i rodzicem 

W110 Terapia behawioralna z elementami TUS w pracy wychowawcy, spe-
cjalisty 

W111 Trauma i PTSD nie tylko w pracy z Ukraińcami 

W112 Dialog z rodzicami, jak przekazywać trudne informacje 

W113 Wypalenie zawodowe, łapanie balansu 

W114 Radzenie sobie ze stresem 

W115 Co mogą nam zrobić dorośli działając w dobrych intencjach? 

W116 Jak sobie radzić z emocjami... 
 

W117 Kiedy rodzice siedzą nam w głowie, dlaczego tak trudno stać się doro-
słym 

W118 Teoria schematów 

W119 Recepty na życie a teoria schematów 
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W120 Jak zwiększyć swoją StresoOdporność? 

W121 ZEO Regulacja, czyli o zarządzaniu energią osobistą na co dzień 

W122 Efektywna komunikacja w oparciu o model 4 żywiołów 

W123 Jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w grupach,  
klasach, zespołach 

W124 Sprawna Głowa - jak utrzymać uwagę i koncentrację  
w świecie zalanym informacjami 

W125 Booster zaangażowania,  
jak zwiększać zaangażowanie i poczucie sensu w pracy 

W126 Jak sobie radzić z emocjami w pracy 

W127 Zatrzymaj wypalenie zawodowe 

W128 Relacje  pracy 

W129 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej  pomocy dla nauczycieli  

i pracowników oświaty 

W130 Doskonalenie praktycznych umiejętności nauczania pierwszej pomocy  
dla nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa 

W131 CYKL SZKOLEŃ: 
ZDROWE ODŻYWIANIE W SZKOLE 

W132 Zaczynam mówić po polsku!  

Jak pomóc uczniom ukraińskim oswoić się z obcym językiem 

W133 Uchodźcy.  
Jak pomóc  IM poczuć się bezpiecznie w naszym kraju 

W134 Stres i wypalenia u nauczyciela. Pierwsza pomoc i co dalej ? 
     (albo)  Czy syndrom wypalenia zawodowego jest nieuleczalny?   

W135 Czy potrafimy sobie radzić ze stresem? 
18 sposobów na stres w pracy zawodowej nauczyciela 

W136 Jak przypiąć skrzydła pokoleniu  zoomerów  w szkole? 

W137 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY – I spotkanie nt.: 10 pomysłów na promocję książki w Internecie 

W138 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY – II spotkanie nt.: Gry literackie – motywująca nauka i zabawa 

W139 
 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY – III spotkanie nt.: Blog – wielozadaniowe narzędzie edukacyjne 

W140 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY – IV spotkanie nt.: Szybkie czytanie – naprawdę dobre techniki 

W141 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-

RZY – V spotkanie nt.: Nie recenzja, nie streszczenie  
– alternatywny sposób na reklamę książki 

W142 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-

RZY – VI spotkanie nt.: Biblioterapia jako niekonwencjonalna metoda 
pracy nauczyciela 

W143 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA-
RZY – VII spotkanie nt.: Infografika – atrakcyjna prezentacja infor-

macji 
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4. Szczegółowa oferta doskonalenia zawodowego  

na rok szkolny 2022/2023* 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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 

 
VII POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

„Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego,  
ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.” 

 

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   
 

22.09.2022 r.  godz. 14.00 

Czas trwania       
                   

4 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 / szkolenia 

http://www.pceik.pl/


Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

                                          34  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Cel główny 
 

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z wprowadzonymi zmianami  
w Karcie Nauczyciela i przepisach wykonawczych. 

Zagadnienia 
 

1. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela  

i przepisów wykonawczych. 

2. Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem – zmiany 

wynikające z nowych stopni awansu zawodowego. 

3. Omówienie nowych zasad  awansu, tabeli wynagrodzeń i zasad  

zatrudniania nauczycieli, rozpoczynających pracę w szkole.  

4. Nowe obowiązki przygotowania nauczyciela do zawodu. 

5. Mentor zamiast opiekuna stażu – kto będzie mógł być mentorem  

dla nauczyciela bez stopnia awansu oraz przybliżenie jego  

obowiązków. 

6. Przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy już realizują ścieżkę  

awansu zawodowego. 

7. Ocena pracy nauczycieli – powrót oceny pracy dokonywanej  

na podstawie kryteriów, terminy ocen pracy. 

8. Przydzielanie godzin dostępności, zasady proporcjonalności 

i rozliczania realizacji. 

 

 

KOD SZKOLENIA  K02 

 
VII POWIATOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

„Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, nadzór pedagogiczny  
i zmiany w prawie oświatowym  w roku szkolnym 2022/2023” 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

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   

16.09.2022 r.  godz. 15.30  
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Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Uczestnicy konferencji zostaną zapoznani z podstawowymi kierunkami 
realizacji polityki oświatowej państwa  i zmianami w prawie oświatowym  
w roku szkolnym 2022/2023. 

Zagadnienia 
 

1. Omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowe-
państwa.   

2. Przepisy prawa, związane ze zmianami w roku szkolnym 2022/2023. 
3. Realizacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej  
    państwa  w ramach sprawowanego  nadzoru pedagogicznego w roku     

szkolnym 2022/2023. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W01 

 

Zapobieganie cyberprzemocy w szkole 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w rozpoznawaniu zjawisk 
cyberprzemocy i agresji w szkole. 
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Zagadnienia 
 

1. Cyberprzemoc jako nowe zjawisko w społeczeństwie, jej definicja  
i sposoby walki z nią. 

2. Uporządkowanie wiedzy o cyberprzemocy zapoznanie ze skutkami 
prawnymi w wyniku stosowania cyberprzemocy. 

3. Pokazanie nowych zagrożeń takich jak „siecioholizm”, naruszanie  
wizerunku drugiej osoby. 

4. Profilaktyka cyberprzemocy i procedury reagowania na cyberprzemoc. 
5. Cyberprzemoc a prawo, dochodzenie praw ofiary cyberprzemocy. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W02 

 

Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie z założeniami organizacyjno- prawnymi nadzoru  
pedagogicznego w świetle przepisów prawa. 

Zagadnienia 
 

1. Nadzór w przepisach prawa oświatowego. 
2. Kierunki polityki oświatowej państwa. 
3. Planowanie pracy szkoły/placówki. 
4. Plan nadzoru pedagogicznego – struktura i zawartość. 
5. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w nadzorze  

pedagogicznym. 
6. Dokumentowanie działań wynikających z nadzoru pedagogicznego. 
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KOD SZKOLENIA  W03 

 

Prawo oświatowe dla nauczycieli 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/20223 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uporządkowanie wiedzy o zmianach w systemie oświaty 
i w Karcie Nauczyciela. Prawidłowa wykładnia prawna zmian. 

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 

 
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 
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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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Zapoznanie  z podstawą prawną dotyczącą innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych. 

2. Jak skutecznie i efektywnie wdrażać w szkole swoje innowacyjne  
pomysły z korzyścią dla Ciebie i szkoły. 

Zagadnienia 
 

1. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego. 
2. Innowacja i eksperyment w świetle przepisów prawa  
3. Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu.  
4. Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem 
5. Kreatywność i innowacyjność w szkole, a zapisy podstawy  

programowej. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W05 

 
Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych, 
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 1. Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko  



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

                                          39  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 rozumianą odpowiedzialnością prawną nauczycieli. 
2. Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów 

pracy. 
3. Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez  

pracodawców, jak i pracowników. 

Zagadnienia 
 

1. Odpowiedzialność porządkowa: 
a) Rodzaje kar porządkowych 
b) Procedura karania pracownika 
c) Postępowanie sądowe 
d) 2.Odpowiedzialność dyscyplinarna 
e) Rodzaje kar dyscyplinarnych 
f) Przebieg postępowania 
g) Obowiązki dyrektora 

2. Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność za mienie  
     Powierzone: 

a) Przesłanki odpowiedzialności pracownika 
b) Obowiązki dyrektora 
c) 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  W06 

 
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz zasady awansu zawodowego  

nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych, 
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023  

Czas trwania       4 godziny dydaktycznych  
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Cel główny 
 

1. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej oceny pracy nauczyciela  
i oceny realizacji stażu na kolejny stopień  awansu zawodowego. 

2. Zapoznanie się z zasadami oceny pracy nauczyciela i dyrektora. 

Zagadnienia 
 

1. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły  
a. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela  
b. Dokumentacja oceny pracy nauczyciela  
c. Tryb zasięgania wymaganych opinii  
d. Terminy dokonywania oceny – tryb postępowania. 
e. Zasięganie opinii rady rodziców – skutki prawne 
f. Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły 

2. Zasady awansu zawodowego i dyrektora szkoły 
a. Akty prawne w awansie zawodowym nauczycieli 
b. Zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego na kolejne  

stopnie awansu zawodowego. 

 

 

KOD SZKOLENIA  W07 

 
Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych, 
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktycznych  

Cel główny 
 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi kierunkami  
realizacji polityki oświatowej państwa  i zmianami w prawie oświatowym  
w roku szkolnym 2022/2023 
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Zagadnienia 
 

1. Omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej 
państwa.  

2. Przepisy prawa, związane ze zmianami w roku szkolnym 2022/2023. 
3. Nowe zasady nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023. 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W08 

 
Jak wygrać konkurs na stanowisko dyrektora szkoły   

oraz na stanowisko urzędnicze w JST 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Przygotowanie wymaganej przepisami dokumentacji. 

Zagadnienia 
 

1. Przepisy prawne w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba 
będąca na stanowisku kierowniczym 

2. Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora  
szkoły/placówki oświatowej 

3. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły 
4. Dokumentacja wymagana do zgłoszenia kandydatury w konkursie 
5. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki  

oświatowej 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W09 
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Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu zadań i obowiązków dyrektorów 
szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją  
i kontrolą obowiązku przedszkolnego, szkolnego oraz obowiązku nauki. 
Zostaną zapoznani z obowiązkami rodziców. 

Zagadnienia 
 

1. Spełnianie obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki  
     w polskim systemie oświaty. Aktualne podstawy prawne. 
2. Przyjęcie dziecka do szkoły. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów  
     dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
3. Odroczenie obowiązku szkolnego. 
4. Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
5. Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku  
    szkolnego i obowiązku nauki: 

a) środki egzekucji administracyjnej, 
b) wierzyciel obowiązku szkolnego, 
c) postępowanie egzekucyjne dyrektora szkoły, 
d) księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu  

           i nauki, (wersja elektroniczna i papierowa) 
e) miejsce zamieszkania dziecka. 

6. Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego  
     i obowiązku nauki. 
7. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę. 
8. Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach  
     kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
9. Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami  
     i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego  
     i obowiązku nauki. 
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KOD SZKOLENIA  W10 

 
Ocenianie i klasyfikacja zgodnie z przepisami prawa 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie nauczyciela z obowiązkami wynikającymi z przepisów  
prawnych dotyczących oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów. 

Zagadnienia 
 

1. Prawa ucznia i rodzica w zakresie ocenia, klasyfikowania i promowania 
ucznia. 

2. Odpowiedzialność prawna nauczyciela wynikająca z przepisów  
o ocenianiu, promowaniu i klasyfikowaniu uczniów. 

3. Obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawych. 
4. Obowiązki i prawa dyrektora wynikające z przepisów prawnych. 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W11 

 
Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły  

w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego 
 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

Osoba  Roman Lorens–konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. 
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prowadząca 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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 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. 
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Zagadnienia 
 

1. 1. Sprawy kadrowe w szkołach prowadzonych przez samorząd 
         terytorialny 

1. Tryb powoływania i odwoływania kadry kierowniczej w placówkach 
     edukacyjnych w świetle przepisów ustawy o Prawo oświatowe 
2. Przebieg konkursu na dyrektora szkoły 
3. Braki w dokumentacji przedłożonej przez kandydata 
4. Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem 
5. Odwołanie lub rezygnacja dyrektora 
6. Ocena pracy dyrektora szkoły z punktu widzenia organu  
     prowadzącego 
7. Czas pracy dyrektora szkoły 
8. Zarządzanie szkołą w przypadku nieobecności dyrektora szkoły 
9. Prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej przez dyrektora 
    szkoły 

 
1. 2. Rola dyrektora szkoły / placówki oświatowej oraz jego relacje  
        z organem prowadzącym w świetle przepisów prawa 

1. Nadzór organu prowadzącego nad działalnością szkoły. 
2. Zakres kontroli dokumentacji szkolnej przez organ prowadzący. 
3. Usytuowanie prawne dyrektora szkoły w systemie organizacyjnym 
     Oświaty 

 
1. 3. Zasady finansowania placówek oświatowych 

1. Pełnomocnictwa dla dyrektora placówki – rodzaje i zakres 
2. Finansowanie szkół i placówek publicznych w świetle przepisów     
    ustawy Prawo oświatowe 
3. Odpowiedzialność dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów 

 
1. 4. Coroczny przegląd techniczny placówki oświatowej – zadania  
         i odpowiedzialność dyrektora szkoły 

1. Zakres kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  
z obiektów należących do szkoły lub placówki 
2. Osoby uprawnione do prowadzenia przeglądu 
3. Protokół z przeprowadzonego przeglądu 
4. Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły i organu prowadzącego    
    za stan techniczny obiektu. 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W12 

 
Zasady organizacji wycieczek szkolnych  

oraz czas pracy nauczyciela na wycieczce szkolnej 
 

Adresaci szkolenia Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
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 nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Omówienie  praktycznych  zasad organizowania wycieczek szkolnych. 

Zagadnienia 
 

1. Podstawy prawne. 
2. Cele i formy wycieczek. 
3. Zadania, obowiązki i odpowiedzialność kierownika wycieczki. 
4. Opiekunowie wycieczki –  zadania. 
5. Dokumentacja wycieczki. 
6. Zasady bezpieczeństwa i higieny na wycieczkach. 
7. Czas pracy nauczyciela na wycieczce. 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W13 

 
Protokołowanie rad pedagogicznych 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z kompetencjami i zadaniami Rady, rolą protoko-
lanta, sposobem dokumentowania pracy Rady w ciągu całego roku szkol-
nego, wzorami protokołów posiedzeń. 

Zagadnienia 
 

1. Znaczenie pojęcia rady. 
2. Podstawy prawne funkcjonowania rady. 
3. Ustawowe kompetencje rady pedagogicznej. 
4. Zadania protokolanta. 
5. Cechy i sposób pisania protokołów. 
6. Sposób konstruowania uchwał. 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W14 

 
Czas pracy dyrektora i nauczycieli oraz jego ewidencjonowanie  

w szkołach i placówkach 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele, pracownicy administracji, 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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z: 
1. Przepisami prawa ewidencję czasu pracy nauczycieli i dyrektora. 
2. Pojęciem czasu pracy. 
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3. Zasadami pracy w godzinach ponadwymiarowych. 

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. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W15 

 
Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi przepisy. Prawo oświatowe 
oraz ustawą - Prawo oświatowe szkoły mają obowiązek znowelizowa-
nia statutów swoich szkół, przystosowując je do aktualnych przepisów 
prawa. 

2. Szkolenie ma pomóc w redagowaniu statutów szkół oraz wprowadzić 
zmiany zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem w sprawie 
zasad technik prawodawczych. 
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Zagadnienia 
 

1. Statut – najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego. 
2. Nowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia zmian w 
statucie szkoły, m.in.: 
 
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
2) ustawa z dnia 14 września 2016 r. przepisy wprowadzające 
ustawę Prawo oświatowe, 
3) rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli. 
4.Zakres spraw szkolnych regulowanych statutem 
obowiązkowych do wprowadzania. 
5.Redagowanie statutu szkoły zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” 
6.Wprowadzanie zmian w statucie. 
7. Błędne zapisy zawarte w statutach 

 
 

 

 

 

KOD SZKOLENIA  W16 

 
Zasady funkcjonowania organów wewnętrznych w szkole 

 

Adresaci szkolenia 
 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,  
nauczyciele zainteresowani tematem 

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 2022/2023 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z kompetencjami i zadaniami organów  
placówki/szkoły 
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Zagadnienia 
 

1. Kompetencje dyrektora. 
2. Ustawowe kompetencje rady pedagogicznej. 
3. Prawa rodziców. 
4. Tryb powoływania i kompetencje samorządu uczniowskiego. 
5. Rada szkoły.  
6. Zasady współdziałania organów szkoły. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W17 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  DYREKTORÓW I WICEDYREKTORÓW  
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 
         Zarządzanie szkołą i placówką, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru  
                      pedagogicznego i zmieniającego się prawa oświatowego. 

Rozwiązania prawne i praktyczne 
 

TEMAT I spotkania:  „Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji 
roku szkolnego 2022/2023 z uwzględnieniem 

zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2022 r.” 
 

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   
 

I spotkanie:  22.08.2022 r.  godz.  9.00 

Cel główny 
 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z przykładowymi rozwiąza-
niami dotyczącymi  zmian w dokumentach pracy szkoły oraz  
z nowościami, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa.       
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 AWA N S  Z AW O D OW Y  

 

KOD SZKOLENIA      W18 

 

Nauczyciel kontraktowy w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela 
mianowanego. Opiekun stażu. Rozwiązania przejściowe.  

Kontynuacja staży 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele kontynuujący  staż na stopień nauczyciela mianowanego.  
Opiekunowie stażu. 

Osoba  
prowadząca 

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

Forma szkolenia Kurs doskonalący  

Zagadnienia 
 

1. Zadania dyrektorów szkół: 
a) Zapoznanie z nowymi i aktualnymi przepisami regulującymi pracę 

szkół 

b) Ocena pracy i awans zawodowy 

c) Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2022/2023 

2. Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023: 
a) Tworzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 

b) Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego 

c) Planowanie pracy zespołów nauczycielskich 

3. Działania organizacyjne:  
a) Przygotowanie kalendarza szkoły 

b) Propozycja dni wolnych od zajęć 

c) Przydział obowiązków nauczycielskich 

d) Tworzenie rozkładu zajęć lekcyjnych 

e) Scenariusz zebrania rady pedagogicznej w sprawie organizacji ro-

ku szkolnego 

4.  Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym    
     2022/2023: 

a) Plan nadzoru pedagogicznego 

5.  Podsumowanie, wzory dokumentów.  
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

 3 spotkania: 
Wrzesień/październik:  27.09.2022 r.  godz. 16.00-19.30 
                                           04.10.2022 r.  godz. 16.00-19.30 
                                           11.10.2022 r.  godz. 16.00-19.30 

Czas trwania       
                   

15 godzin dydaktycznych  (3x5 godzin dydaktycznych) 
 

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji 
stażu w procesie awansu na nauczyciela mianowanego.  
Uczestnik po zakończeniu kursu będzie wiedział: 

 jak dokumentować własną aktywność 
 jak współpracować z opiekunem stażu i innymi pracownikami  
 jak napisać plan i sprawozdanie za okres stażu 
 jak pracuje komisja egzaminacyjna 

Zagadnienia 
 

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

 

KOD SZKOLENIA      W19 

 

Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Rozwiązania przejściowe.  

Kontynuacja staży 
 

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: 
Październik/listopad:  18.10.2022 r.  godz. 16.00-19.30 
                                         25.10.2022 r.  godz. 16.00-19.30 
                                         08.11.2022 r.  godz. 16.00-19.30 

Czas trwania       
                   

15 godzin dydaktycznych  (3x5 godzin dydaktycznych) 
 

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji 
stażu w procesie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Uczestnik po zakończeniu kursu będzie wiedział: 

 jak konstruować plan rozwoju zawodowego 
 jak napisać sprawozdanie za okres stażu   
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 jak dokumentować  własną aktywność zawodową  

Zagadnienia 
 

1. Awans zawodowy w prawie oświatowym. 
2. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. 
3. Opracowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji stażu. 
4. Praca komisji kwalifikacyjnej. 
5. Prezentacja i sposób realizacji wybranego zadania. 
6. Rozwiązanie problemu wskazanego przez komisję. 
7. Określenie celu dalszej pracy. 

 

KOD SZKOLENIA      W20 

 

Nowa ścieżka awansu zawodowego.                                                 
Zmiany w karcie nauczyciela 2022.  

Rola i  zadania mentora  
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele rozpoczynający pracę w placówkach oświatowych.  
Nauczyciele rozpoczynający przygotowanie do zawodu, oraz nauczyciele 
rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Osoba  
prowadząca 

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

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad: 22.11.2022 r.  godz. 16.00-19.30  

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych  

Cel główny 
 

Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań zaplanowanych na czas realizacji 
przygotowania do zawodu. 
Uczestnik po zakończeniu warsztatów będzie wiedział: 

 jak dokumentować własną aktywność 
 jak współpracować z mentorem i innymi pracownikami  
 jak przeprowadzić zajęcia przed komisją 
 jak przebiega postępowanie egzaminacyjne 

Zagadnienia 
 

1. Przepisy prawne - jak z nich korzystać i gdzie ich szukać. 
2. Podstawowe i dodatkowe obowiązki nauczyciela. 
3. Dokumentacja w szkole. 
4. Zatrudnienie i rozpoczęcie przygotowania do zawodu. 
5. Przydział mentora. 
6. Pierwsza i druga ocena pracy. 
7. Pierwsza i druga komisyjna obserwacja zajęć. 
8. Egzamin przed komisją egzaminacyjną. 
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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      W21 

 

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   
 

Grudzień: 13.12.2022 r.   godz. 16.00-19.30 
 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych 

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 - aranżacja wnętrza. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W22 

 

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

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Luty: 07.02.2023 r.   godz. 16.00-19.30 
 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

Przygotowanie dziecka do nauki w szkole zgodnie z  podstawą progra-
mową. Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji obowiązującej 
podstawy programowej. Koncepcja wczesnego nauczania poprzez  
zabawę. Nauczanie przez zmysły: 

 Co to znaczy uczyć polisensorycznie  czyli wielozmysłowo,  
obupółkulowo? 

 Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka 
 Zabawy i sytuacje edukacyjne przygotowujące dziecko do nauki     

w szkole 

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. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W23 

 

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   
 

Marzec: 28.03.2023 r.   godz. 16.00-19.30 
 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

Przygotowanie dziecka do szkoły zgodnie z  podstawą programową.  
Dojrzałość szkolna. Orientacja przestrzenna, intuicje geometryczne,  
tangram w pracy nauczyciela. 
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Zagadnienia 
 

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

 Tangram i historia jego powstania. 
 Intuicje geometryczne. 
 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W24 

 

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   
 

Kwiecień: 25.04.2023 r.   godz. 16.00-19.30 
 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

 Jak się odnaleźć w metodach wczesnego czytania i wybrać najlepszą? 
 Jak skutecznie przygotować dzieci do nauki czytania 
 Co robić by dzieci polubiły czytanie 
 Jakie zabawy stymulują funkcje konieczne przy czytaniu 

Zagadnienia 
 

1. Charakterystyka aktualnie stosowanych metod nauki czytania                                                                                                                                                                                                  
2. Odimienna metoda I. Majchrzak 
3. Symultaniczno-sekwencyjna metoda J. Cieszyńskiej 

 

 

KOD SZKOLENIA      W25 

 

Kompetencje kluczowe. 
  „Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę”  

 

Adresaci szkolenia 
 

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

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

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień: 27.04.2023 r.   godz. 16.00-19.30 
 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

 Przygotowanie dziecka do szkoły zgodnie z nową podstawą programową. 
 Nauka poprzez zabawę 
 W krainie liczb Willy’ego 
 Droga liczbowa i metr krawiecki 

Zagadnienia 
 

1. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi                                                                                                                                                                                                     
2. Dziecięce liczenie 
3. Standardy wymagań w zakresie rozwoju umiejętności  

matematycznych 
 

 

KOD SZKOLENIA      W26 

 

Kompetencje kluczowe.   
„Przygotowanie dziecka do nauki pisania” 

 

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   
 

Maj: 09.05.2023 r.   godz. 16.00-19.30 
 

Czas trwania       
                   

5 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

Przygotowanie dziecka do szkoły zgodnie z podstawą programową.  
Przygotowanie do nauki  pisania. Przyczyny niskiej sprawności  
grafomotorycznej, gotowość do nauki pisania. 

Zagadnienia 
 

1. Rozwój psychomotoryczny dziecka.                                                                                                                                                                                                 
2. Zabawy rozwijające gotowość do nauki pisania-zabawy paluszkowe. 
3. Masaż ręki. 
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KOD SZKOLENIA      W27 

 

Innowacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  
Planowanie procesu dydaktycznego w roku 2022-2023 

Spotkanie rozpoczynające rok szkolny  
 

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 2022 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 2022/2023. 
5. Motywacja w procesie nauczania. Uwarunkowania samooceny. 

i wpływ na efektywność procesu nauczania.  

 

 

KOD SZKOLENIA      W28 

 

Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz.  
Żeby wyjść poza siebie, musisz poznać siebie  

                                         – Teoria hierarchii potrzeb Maslowa,  
                                     Piramida Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy, wszyscy zainteresowani 
proponowaną tematyką  
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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 
 

Warsztaty stacjonarne 

Data/daty  
i godziny realizacji   

19.09.2022 r.   godz. 16.00  
  

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie przekazu treści Piramidy Maslowa, Piramidy Logana oraz Efektu 
Krugera-Dunninga. 

Zagadnienia 
 

Analiza  treści Piramidy Maslowa, Piramidy Logana oraz Efektu Krugera-
Dunninga. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W29 

 

Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej  
– metoda Urszuli Ewertowskiej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy, wszyscy zainteresowani 
proponowaną tematyką 

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   

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

03.10.2022 godz. 16.00 
 

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

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

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

w pracy. 

 

KOD SZKOLENIA      W30 

 

Analiza rysunku we wstępnej diagnozie dziecka 6-7-8-letniego  
 – metoda Urszuli Ewertowskiej 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy, wszyscy zainteresowani 
proponowaną tematyką 

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 / warsztaty / szkolenie online / konferencja / wykład 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Maj 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Nabycie podstawowej wiedzy do stawiania i weryfikacji wstępnych  
hipotez dotyczących sytuacji dziecka. 

Zagadnienia 
 

 Schemat komunikowania się dziecka.  

 Fazy rozwoju plastycznego dzieci. 

 Rysunek, a emocje. 

 Właściwości mózgu.  

 Analiza holistyczna. 

 Przykłady interpretacji rysunków. 
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KOD SZKOLENIA      W31 

 

Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy,  
nauczyciele języka polskiego IV-VI, 
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 

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 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

17.10.2022 r.  godz. 16.00  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

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      W32 

 

Teoria Inteligencji Wielorakich 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele uczący wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej,  
w szczególności: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele uczący 
w klasach   I-III, nauczyciele uczący w przedszkolu, nauczyciele wspoma-
gający, psycholodzy, pedagodzy,  nauczyciele w świetlicy,                                                                         
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 

Osoba  
prowadząca 

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

Forma szkolenia 
 

Wykład z prezentacją + warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

07.11.2022 r.  godz. 16.00  

Czas trwania       
                   

4 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      W33 

 

Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału  
w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

 

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele uczący w przedszkolu,                                                    

nauczyciele wspomagający, psycholodzy, pedagodzy,                                                                                 

nauczyciele w świetlicy, wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką  

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 
 

 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

21.11.2022 r.  godz. 16.00  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności,  które gwa-
rantują satysfakcję z wykonywanej pracy w edukacji wczesnoszkolnej  
i podniesienie jakości pracy placówki macierzystej. 
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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      W34 

 

Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej  
– metoda Urszuli Ewertowskiej 

 

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający, psycholo-
dzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy, wszyscy zainteresowani propo-
nowaną tematyką 

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 + warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

05.12.2022 godz. 16.00 
 

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. 

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. 
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KOD SZKOLENIA      W35 

 

Efektywne zebrania z rodzicami w klasie pierwszej  
edukacji wczesnoszkolnej 

 

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,  
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 

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 + warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

12.12.2022 godz. 16.00 
 

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. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W36 

 

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

 

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,  
nauczyciele w świetlicy, nauczyciele języka polskiego IV-VI, 
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 

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. 
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Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Maj 20223 r.  

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

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

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      W37 

 

Zabawy wyciszające w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy,                                                                            
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 

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 2023 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. 
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KOD SZKOLENIA      W38 

 

Zabawy aktywizujące uważność dziecka  w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy,                                                                            
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką  

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   
 

Marzec 2023 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      W39 

 

Zabawy aktywizujące uważność dziecka  w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy,                                                                            
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką  

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 2023 r. 
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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      W40 

 

Zabawy równocześnie aktywizujące wszystkie inteligencje dziecka 
 

Adresaci szkolenia nauczyciele uczący w klasach   I-III,  nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy,  wszyscy zainteresowani 
proponowaną tematyką 

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   
 

Maj 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4  godziny dydaktyczne 

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. 
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KOD SZKOLENIA      W41 

 

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

Adresaci szkolenia 
 

nauczyciele uczący w klasach   I-III, nauczyciele wspomagający,                                                                   
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele w świetlicy,                                                                             
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką  

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, dyskusja) 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Maj 2023 r. 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zdobycie wiedzy  umożliwiającej sprawne budowanie autorytetu  
nauczyciela/pedagoga. 

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      W42 

 

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

 

Adresaci szkolenia 
 

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

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. 
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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      W43 

 

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

 

Adresaci szkolenia 
 

Uczniowie klas II-III wraz z nauczycielami, 
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 

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      W44 

 

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

 

Adresaci szkolenia 
 

Uczniowie klas VIII wraz z nauczycielami, 
wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 

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      W45 

 

Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Cafe working 

 

Adresaci szkolenia 
 

Szkolenia adresowane wyłącznie dla nauczycieli,  którzy ukończyli:   
 
kurs doskonalący: 
- Kompendium wiedzy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  
lub  
kurs doskonalący: 
- Job crafting w edukacji wczesnoszkolnej 
lub 
serię szkoleń: 
 - Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz. Żeby wyjść poza siebie,  
   musisz   poznać  siebie - Teoria hierarchii potrzeb Maslowa, Piramida  
   Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 
- Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej – metoda Urszuli  
   Ewertowskiej; 
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 -  Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne; 
 -  Teoria Inteligencji Wielorakich; 
 -  Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału w pracy nauczyciela   
     edukacji wczesnoszkolnej; 
 -  Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Urszuli  
     Ewertowskiej. 

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 2023 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      W46 

 

Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Action learning 

 

Adresaci szkolenia 
 

Szkolenia adresowane wyłącznie dla nauczycieli,  którzy ukończyli:   
 
kurs doskonalący: 
- Kompendium wiedzy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  
lub  
kurs doskonalący: 
- Job crafting w edukacji wczesnoszkolnej 
lub 
serię szkoleń: 
 - Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz. Żeby wyjść poza siebie,  
   musisz   poznać  siebie - Teoria hierarchii potrzeb Maslowa, Piramida  
   Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 
- Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej – metoda Urszuli  
   Ewertowskiej; 
-  Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne;  
-  Teoria Inteligencji Wielorakich; 
-  Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału w pracy nauczyciela   



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

                                          72  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

     edukacji wczesnoszkolnej; 
 -  Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Urszuli  
     Ewertowskiej. 

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   
 

Marzec 2023 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      W47 

 

Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   
Open space 

 

Adresaci szkolenia 
 

Szkolenia adresowane wyłącznie dla nauczycieli,  którzy ukończyli:   
 
kurs doskonalący: 
- Kompendium wiedzy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  
lub  
kurs doskonalący: 
- Job crafting w edukacji wczesnoszkolnej 
lub 
serię szkoleń: 
 - Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz. Żeby wyjść poza siebie,  
   musisz   poznać  siebie - Teoria hierarchii potrzeb Maslowa, Piramida  
   Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 
- Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej – metoda Urszuli  
   Ewertowskiej; 
-  Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne;  
-  Teoria Inteligencji Wielorakich; 
-  Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału w pracy nauczyciela   
     edukacji wczesnoszkolnej; 
-  Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Urszuli  
     Ewertowskiej. 
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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 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień 2023 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      W48 

 
Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   

Educational walk 
 

Adresaci szkolenia 
 

Szkolenia adresowane wyłącznie dla nauczycieli,  którzy ukończyli:   
 
kurs doskonalący: 
- Kompendium wiedzy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  
lub  
kurs doskonalący: 
- Job crafting w edukacji wczesnoszkolnej 
lub 
serię szkoleń: 
 - Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz. Żeby wyjść poza siebie,  
   musisz   poznać  siebie - Teoria hierarchii potrzeb Maslowa, Piramida  
   Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 
- Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej – metoda Urszuli  
   Ewertowskiej; 
-  Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne;  
-  Teoria Inteligencji Wielorakich; 
-  Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału w pracy nauczyciela   
    edukacji wczesnoszkolnej; 
-  Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Urszuli  
    Ewertowskiej. 

Osoba  
prowadząca 

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

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Maj 2032 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      W49 

 
Podążaj za mistrzem.  Sztuka świadomego kopiowania.   

Talk show 
 

Adresaci szkolenia 
 

Szkolenia adresowane wyłącznie dla nauczycieli,  którzy ukończyli:   
 
kurs doskonalący: 
- Kompendium wiedzy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  
lub  
kurs doskonalący: 
- Job crafting w edukacji wczesnoszkolnej 
lub 
serię szkoleń: 
 - Nie możesz przekroczyć tego, czego nie wiesz. Żeby wyjść poza siebie,  
   musisz   poznać  siebie - Teoria hierarchii potrzeb Maslowa, Piramida  
   Logana, Efekt Krugera-Dunninga. 
- Wstępna diagnoza ucznia klasy pierwszej – metoda Urszuli  
   Ewertowskiej; 
-  Lateralizacja – istota problemu, diagnoza i strategie terapeutyczne;  
-  Teoria Inteligencji Wielorakich; 
-  Prawidłowe wykorzystanie osobistego potencjału w pracy nauczyciela   
    edukacji wczesnoszkolnej; 
-  Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Urszuli  
    Ewertowskiej. 

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  
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Czerwiec 2032 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      W50 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
„Live crafting nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej” 

 
TEMAT I spotkania:  „Jak myślą i co robią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

 osiągający wysokie wyniki w życiu osobistym i zawodowym?” 
 

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 
 

Szkolenie online  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Wrzesień 2022 r.  – I spotkanie  

Czas trwania       
                   

3 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      W51 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
„Live crafting nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej” 

 
TEMAT II spotkania:  „Jak prawidłowo analizować i kreatywnie wnioskować, żeby  

zrozumieć istotę określonego zjawiska i tworzyć nowatorskie  
rozwiązania w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?” 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele sieci 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 
 

Szkolenie online  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Zagadnienia 
 

Tematy wybrane podczas spotkania. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W52 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
„Live crafting nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej” 

 
TEMAT III spotkania:  „Dlaczego warto otaczać się lepszymi od siebie?” 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele sieci edukacji wczesnoszkolnej 
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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   
 

Styczeń 2023 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Zagadnienia 
 

Tematy wybrane podczas spotkania. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W53 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
„Live crafting nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej” 

 
TEMAT IV spotkania:  „Jak przestać żyć życiem innych nauczycieli  i zacząć budować własną  

rzeczywistość?” 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele sieci 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 
 

Szkolenie online  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2023 r.  

Czas trwania       
                   

3 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      W54 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 
„Live crafting nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej” 

 
TEMAT V spotkania:  „W jaki sposób przygotować się do czekających nas w najbliższym czasie 

zmian i jak je wykorzystać  na swoją korzyść?” 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele sieci 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 
 

Szkolenie online  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Maj 2023 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Zagadnienia 
 

Tematy wybrane podczas spotkania. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W55 

 

Zastosowanie metody dobrego startu we wspomaganiu rozwoju  

psychoruchowego dzieci 5-6-letnich 

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. 
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Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

1. Nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć  
z wykorzystaniem MDS 

2. Kształcenie umiejętności właściwej organizacji zajęć / przygotowanie 
wzorcowego scenariusza 

Zagadnienia 
 

1. Cele, znaczenia ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu. 
2. Praktyczne zastosowanie metody: 
      - w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej,  

w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania 
      - dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć 

śródlekcyjnych 
3. Rodzaje ćwiczeń – ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-

słuchowo-wzrokowe oraz harmonizujące wszystkie funkcje psycho-
motoryczne. 

4. Praktyczne zapoznanie z rodzajami ćwiczeń i wzorami graficznymi  
– kreślenie wzorów literopodobnych i grafomotorycznych. 

5. Zabawy muzyczno-ruchowe. 
6. Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne aktywizujące psychoruchowo. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W56 

 

Rytmika i tańce integracyjne jako metody rozwijania twórczej aktywności 

ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

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   
 

W trakcie roku szkolnego  
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Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

 nabycie i kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych  

z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych, tańców i zabaw  

muzyczno – ruchowych 

 zapoznanie z możliwościami terapeutycznymi wykorzystania muzyki 

 zapoznanie z prostymi tańcami europejskimi w kręgu 

 nabycie umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych  

do ćwiczeń muzyczno - ruchowych 

Zagadnienia 
 

1. Rytmika i jej cele – metoda J. Dalcroze’a. 
2. Gra na instrumentach perkusyjnych, proste aranżacje rytmiczne 

utworów. 
3. Improwizacje muzyczno-ruchowe, układy ruchowe do piosenek  

(wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych). 
4. Zabawy rozwijające aktywność ruchową. 
5. Proste ruchy taktowania. 
6. Rozwój i usprawnianie zdolności intelektualnych (w tym koncentracji 

uwagi, pamięci, spostrzegawczości, zaburzeń zachowania) poprzez 
rytmiczne ćwiczenia i improwizacje. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W57 

 

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 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

8 godzin dydaktycznych (2x4 godziny dydaktyczne) 

Cel główny 
 

 doskonalenie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających 

korelację różnych dziedzin sztuki 
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 rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej, ciekawości muzycznej 

własnej oraz ucznia w czasie słuchania muzyki klasycznej 

Zagadnienia 
 

1. Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania 
muzyki jako forma integracji  różnych form aktywności: słuchania, 
grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i róż-
nych form plastycznych. 

2. Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami. 
3. Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie 

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

 

 

KOD SZKOLENIA      W58 

 

Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi  
nadpobudliwymi psychoruchowo 

 

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 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

• kształcenie umiejętności zastosowania właściwych ćwiczeń w terapii 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

• zapoznanie z ćwiczeniami odreagowania, zrytmizowania, uwrażliwie-

nia, relaksacji i aktywizacji według Modelu Mobilnej Rekreacji  

     Muzycznej 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

                                          82  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Zagadnienia 
 

1. Charakterystyka dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. 
2. Założenia, cele, metody i formy muzykoterapii. 
3. Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne. 
4. Zapoznanie z zabawami wycinającymi. 
5. Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne. 
6. Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej. 
7. Ćwiczenia relaksacyjne. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W59 

 

Wybrane metody aktywizujące z pedagogiki zabawy wpływające  
na działanie, myślenie i twórcze poznawanie rzeczywistości 

 

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 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

• kształtowanie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających za-

sadę uczenia się przez doświadczenie 

• doskonalenie integracji różnorodnych dziedzin sztuki (muzyki, plastyki, 

pantomimy) w celach stymulujących rozwój osobistego  potencjału 

• zapoznanie z zabawami: 

- ułatwiającymi wejście w grupę, tzw. metody wstępne 

- rozluźniającymi, odprężającymi, wykorzystującymi ruch i gest 

- umożliwiającymi samoocenę 

- zabawy z chustą animacyjną 
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Zagadnienia 
 

1. Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy. 
2. Rodzaje zabaw wraz z przykładami. 
3. Zabawy muzyczno-ruchowe. 
4. Proste tańce integracyjne różnych narodów – tańce w kręgu. 
5. Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę. 
6. Zabawy nastawione na działanie, przeżywanie, doświadczanie i twór-

cze poznawanie rzeczywistości. 
7. Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności  
     w zabawach muzycznych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W60 

 

Innowacyjne metody pracy z dzieckiem – formy aktywności ruchowej  
uwzględniające korelację różnych dziedzin sztuki 

 

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 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

• doskonalenie projektowania i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

ćwiczeń integrujących funkcje obu półkul mózgowych 

• rozbudzanie aktywności i kreatywności własnej i ucznia 

Zagadnienia 
 

1. Ćwiczenia i metody pracy wykorzystujące ruch w różnych formach 
(rytmika J. Dalcroze’a). 

2. Metody usprawniania manualnego – Metoda Dobrego Startu. 
3. Ćwiczenia rytmiczne palców, dłoni, pięści na woreczkach. 
4. Elementy kinezjologii edukacyjnej – malowanie muzyk.i 
5. Zajęcia z arteterapii – wykorzystanie różnorodnych materiałów  

i technik plastycznych. 
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KOD SZKOLENIA      W61 

 

Edukacja przez ruch – elementy kinezjologii edukacyjnej 
 

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 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Zagadnienia 
 

1. Ćwiczenia i metody pracy wykorzystujące ruch w różnych formach. 
2. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne. 
3. Malowanie muzyki. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W62 

 

Wspieranie kompetencji czytelniczych – wychowawcza i terapeutyczna  
rola tekstów literackich 

 

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 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   

W trakcie roku szkolnego  
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Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Zagadnienia 
 

1. Dlaczego warto czytać bajki i baśnie ? 
2. Rola tekstu literackiego w kształtowaniu postaw i wartości. 
3. Praca z zespołem uczniowskim – lekcje z bajką terapeutyczną. 
4. Prezentacja ćwiczeń angażujących umysł i emocje / przykłady bajek. 
5. Koncepcja pracy z utworem poetyckim. 

 

 

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

 

 

KOD SZKOLENIA      W63 

 

CYKL SZKOLEŃ: Czasy wielkich dzieł 
 

Cykl poświęcony wybitnym przykładom malarstwa, architektury i rzeźby ukazanym   
w kontekście czasów, w których powstały.  

Dzieło sztuki jest tu pretekstem do omówienia konkretnych epok, dokonujących się w nich 
przemian kulturalnych i socjologicznych, wydarzeń historycznych i prezentacji wybitnych  

osobistości, które odcisnęły piętno w dziejach świata. 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, sztuki, zainteresowani  
tematem  

Osoba  
prowadząca 

Tatiana Hołownia–historyk sztuki, przewodnik wycieczek krajowych  
i zagranicznych, kuratorka wystaw artystycznych, organizatorka 
koncertów, wykładów i spotkań poświęconych literaturze, muzyce 
i historii sztuki. 

Forma szkolenia 
 

Wykład multimedialny 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego – po zebraniu grupy 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne (każde ze spotkań) 
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Cel główny 
 

Wzbogacanie zasobów wiedzy i warsztatu nauczyciela poprzez: 
 poznanie różnych tekstów kultury i ich funkcji w kształceniu  

umiejętności odbiorczych, analizy i interpretacji;  
 podkreślenie roli myślenia logicznego i niestereotypowego  

w uczeniu się interpretacji; 
 umiejętność sytuowania dzieł kultury na szerokim tle przemian  

w historii europejskiej; 
 dostarczanie wiarygodnych źródeł informacji. 

Tematyka szkoleń 
proponowanych  
w ramach cyklu 

1. "Pochodnie Nerona" Henryka Siemiradzkiego i epoka akademizmu. 

2. "Judyta z głową Holofernesa" Michelangela Caravaggia i czasy kontrre   

  formacji. 

3. "David" Gianlorenza Berniniego i mecenat papieży epoki baroku. 

4. Bazylika Św. Piotra na Watykanie od Konstantyna Wielkiego  

do Juliusza II. 

5. "Paulina Borghese" Antonia Canovy i europejski dyktat Napoleona. 

6. "Kamieniarze" Gustava Courbet'a  i realizm w sztuce. 

7. Pałace Florencji w czasach "Dworzanina" Baltassare Castiglione. 

8. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz w kontekście czasów współczesnych. 

9. Wybrańcy paryskiego Salonu Edyty Stein w międzywojniu. 

10. Weneckie obrazy epoki Musica Nova. 

11. "Śmierć Sokratesa" Jean-Louisa Davida i  Wielka Rewolucja Francuska. 

12. "Rozstrzelanie Powstańców Madryckich" Francisko Goyi w epoce  

zmierzchu inkwizycji. 

13. Komedia ludzka w "Olimpii" Edouarda Maneta. 

 

 

 

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

 

KOD SZKOLENIA      W64 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego w roku szkolnym 2022/2023 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka–konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lektorka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Metodyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”, ab-
solwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia Warsztaty  
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Wrzesień 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli przygotowujących 
uczniów   do egzaminu z języka obcego w klasie ósmej szkoły podstawo-
wej. 

Zagadnienia 
 

1.  Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2022/2023. 
2.  Kompetencje językowe ucznia a egzamin ósmoklasisty.                                                     
3. Trudności i wyzwania egzaminacyjne.  
     Wyniki egzaminów w poprzednich latach szkolnych.                                                                                                                                       
4.  Skuteczne przygotowania do testu językowego. Techniki pracy   
     z testem językowym. 
5.  Rozwiązania cyfrowe wspierające ucznia w nauce przed egzaminem. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W65 

 

Nowa Matura z języka obcego w roku szkolnym 2022/2023 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół ponadpodstawowych  
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, 
nauczyciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, 
absolwentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”, 
Absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini 
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli przygotowujących 
uczniów do egzaminu maturalnego z języka obcego.   

Zagadnienia 
 

1.  Egzamin maturalny z języka obcego w roku szkolnym 2022/2023. 
2. Zmiany w arkuszu egzaminacyjnym. 
3. Trudności i wyzwania egzaminacyjne. Wyniki egzaminów  
     w poprzednich latach szkolnych.                                                                                                                                       
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4. Skuteczne przygotowania do testu językowego. Techniki pracy   
     z arkuszem egzaminacyjnym.                                                     
 5. Rozwiązania cyfrowe wspierające ucznia w nauce przed egzaminem. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W66 

 

Jak zbudować odpowiedni zasób słownictwa u uczniów z trudnościami   
w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).  

Skuteczne metody na naukę i zapamiętywanie w nauczaniu języka obcego 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 
 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych w pracy z uczniem                      
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Zagadnienia 
 

1. Jak określić odpowiedni zasób słownictwa ucznia na danym etapie  
     edukacyjnym. Podejście leksykalne w nauce języków obcych. 
2. Trudności i wyzwania w nauce słów. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia. 
3. Braki leksykalne a egzaminy językowe. 
4. Jak skutecznie uczyć słownictwa. Techniki wspomagające  
    zapamiętywanie i koncentrację. 
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KOD SZKOLENIA      W67 

 

Język niemiecki w szkole podstawowej – jak budować motywację  
do nauki drugiego języka obcego. Materiały autentyczne, scenariusze zajęć,  

projekty językowe dla ucznia na początkowym etapie nauki 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka niemieckiego w szkole 
podstawowej. 

Zagadnienia 
 

1. Język niemiecki w szkole podstawowej- jak budować motywację  
    do nauki  drugiego języka obcego. 
2. Materiały autentyczne sposobem na podniesienie atrakcyjności zajęć. 
3. Projekty językowe dla ucznia na początkowym etapie nauki. 
4. Cyfrowy warsztat nauczyciela języka niemieckiego. 

 

KOD SZKOLENIA      W68 

 

Aktywne nauczanie gramatyki języka obcego poprzez zabawę  
– gry komunikacyjne, gry budujące zespół, grywalizacja 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 
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Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie pracy 
metodami aktywizującymi oraz nauczania gramatyki języka obcego. 

Zagadnienia 
 

1. Jak skutecznie uczyć gramatyki języka obcego poprzez zabawę. 
2. Gry komunikacyjne. 
3. Gry budujące zespół. 
4. Elementy grywalizacji w nauczaniu języka obcego. 
5. Scenariusze zajęć, bank pomysłów lekcyjnych. 

 

KOD SZKOLENIA      W69 

 

Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.                                                                                   
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Luty 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie stoso-
wania nowoczesnych technologii w procesie nauczania języków obcych. 
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Zagadnienia 
 

1. Globalne trendy w nauczaniu języków obcych. 
2. Kompetencje przyszłości ucznia i nauczyciela języka obcego. 
3. Klasa online czy klasa offline?  
4. Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.  
             Multimedia w klasie. 
5. Podręczniki i materiały cyfrowe w pracy nauczyciela. 
6. Cyfrowy bank pomysłów lekcyjnych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W70 

 

Collaborative Learning 
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie na zajęciach języka obcego 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie pracy 
metodami aktywizującymi oraz nauczania gramatyki języka obcego. 

Zagadnienia 
 

1.Collaborative Learning- rozwijanie umiejętności współpracy  
    w grupie na zajęciach języka obcego. 
2. Praca w grupach a kompetencje językowe ucznia. 
3. Doskonalenie umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania  
     w grupie.  
4. Jak zorganizować pracę w grupach w dużej klasie. 
5. Bank pomysłów lekcyjnych, scenariusze zajęć. 
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KOD SZKOLENIA      W71 

 

Ocenianie na lekcji języka obcego                                                                                                 
a rozwój kluczowych kompetencji językowych ucznia  

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Luty 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie pracy 
metodami aktywizującymi oraz nauczania gramatyki języka obcego. 

Zagadnienia 
 

1. Ocenianie na lekcji języka obcego a rozwój kluczowych kompetencji  
     językowych ucznia. 
2. Przedmiotowy system oceniania a przepisy prawa oświatowego. 
3. Jak oceniać błędy i pomyłki językowe. 
3. Ocenianie kształtujące.  Jak wspierać rozwój ucznia za pomocą  
     informacji zwrotnej. 
4. Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. 

 
 
KOD SZKOLENIA      W72 

 

Critical Thinking  Skills in the Classroom 
rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia,  

wyszukiwania  i weryfikowania informacji na lekcji języka obcego 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych starszych klas szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych. 
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Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych związanych                                       
z wykorzystaniem materiałów autentycznych oraz rozwijaniem umiejęt-
ności ucznia do krytycznej oceny i weryfikacji źródeł informacji. 

Zagadnienia 
 

1. Co to jest Bańka informacyjna i dlaczego warto rozwijać umiejętność    
 krytycznego myślenia?  

2. Jak  wyszukiwać i weryfikować informacje- materiały autentyczne  
     na lekcji języka obcego.  
3. Rozwijanie kluczowych kompetencji językowych ucznia wraz  

 z rozwojem umiejętności krytycznego myślenia. 
4. Bank pomysłów lekcyjnych, scenariusze zajęć. 

 
 
 
KOD SZKOLENIA      W73 

 

Zajęcia teatralne i elementy dramy  
w nauczaniu języka obcego młodszych dzieci 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka obcego w przedszkolu i klasach I-III  
szkoły podstawowej 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

 W trakcie roku szkolnego  
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Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji  nauczycieli języków obcych w zakresie pro-
wadzenia zajęć językowych w oparciu o elementy dramy. 

Zagadnienia 
 

1. Zajęcia teatralne w nauczaniu języka obcego u dzieci młodszych. 
2. Jak zaplanować i wdrożyć projekt teatralny w szkole i przedszkolu. 
3. Od scenariusza do spektaklu teatralnego. Praktyczne rozwiązania.  
     Dobre praktyki nauczycielskie. 
4. Bank scenariuszy teatralnych dla szkoły i przedszkola. 

 
 
 
KOD SZKOLENIA      W74 

 

Praca metodą projektu w nauczaniu języka obcego młodszych dzieci 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języka obcego w przedszkolu i klasach I-III  
szkoły podstawowej 

Osoba  
prowadząca 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji  nauczycieli języków obcych w zakresie pro-
wadzenia zajęć językowych opartych na metodzie projektu. 

Zagadnienia 
 

1.  Jak zaplanować i wdrożyć projekt językowy w szkole i przedszkolu. 
2.  Praca metodą projektu a rozwój kluczowych kompetencji językowych    

  dziecka. 
3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka za pomocą projektów   
     językowych. 
4. Bak pomysłów lekcyjnych, scenariusze zajęć, praktyczne rozwiązania  

  do pracy. 
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KOD SZKOLENIA      W75 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH 
  

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w procesie nauki języka obcego w szkole 
 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  

Koordynator /  
Osoba prowadząca 
 

Marta Richter-Lesicka– konsultant PCEiK ds. edukacji językowej, nauczy-
ciel dyplomowany, lek-torka  języka angielskiego i niemieckiego, absol-
wentka Akademii Meto-dyka PASE,  autorka innowacji metodycznej 
„THEATRE CLASSROOM – WE ACT” oraz innowacji  „NA JĘZYKACH”,  
absolwentka Akademii Autora „DOS ELT Author Academy”, członkini  
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

 4 spotkania:          
Październik, listopad 2022 r. 
styczeń, marzec 2023 r.                

Czas trwania       
                   

4x4 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie pracy              
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Zagadnienia 
 

1.  Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów w zakresie nauczania języków 
obcych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

2.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka obcego dla potrzeb wybra-
nych uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dygrafia, 
dysortografia, niepełnosprawność intelektualna). 

 3.  Indywidualizacja procesu nauki języka obcego-rozwijanie uzdolnień 
uczniów, wyrównywanie szans, lekcja języka obcego z uczniami o różnych 
poziomach zaawansowania. 

4.  Specjalne potrzeby edukacyjne a egzaminy językowe w szkole- przygoto-
wanie ucznia do egzaminu w klasie 8 i matury z 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      W76 

 
Wdrażanie inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości realizowanej  
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/laboratoria 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele, dyrektorzy szkół  

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant PCEiK ds. edukacji informatycznej i technologii 
komunikacyjno-informatycznej (TIK).  Nauczyciel matematyki, fizyki  
i informatyki z wieloletnim stażem pracy, czynny egzaminator w zawodzie 
Technik Informatyk. Trener, popularyzator innowacyjnych metod  
w nauczaniu, obecnie zajmuje się organizacją i realizacją szkoleń mają-
cych na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Wrzesień 2022 r.  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 
w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, 
w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych 
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Zagadnienia 
 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023. 

2. Aktywne Laboratoria Przyszłości: twórczość, programowanie, krea-
tywne projektowanie. 

3. Projektowanie, modelowanie i drukowanie w technologii 3D. 
4. Propozycja uruchomienia Powiatowego Laboratorium Edukacji Cyfro-

wej przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – rozwój 
umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w 
tym uczeniu się dorosłych. 

5. Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych 
z zastosowaniem najnowszych technologii cyfrowych. 

6. Rozwój i zdobywanie nowych kompetencji poprzez dzielenie się  
wiedzą i doświadczeniem w ramach sieci współpracy. 

https://www.gov.pl/web/laboratoria
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KOD SZKOLENIA      W77 

 
Laboratoria przyszłości – praca z drukarką 3D i multimedia 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematem  

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant PCEiK ds. edukacji informatycznej i technologii 
komunikacyjno-informatycznej (TIK).  Nauczyciel matematyki, fizyki  
i informatyki z wieloletnim stażem pracy, czynny egzaminator w zawodzie 
Technik Informatyk. Trener, popularyzator innowacyjnych metod  
w nauczaniu, obecnie zajmuje się organizacją i realizacją szkoleń mają-
cych na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 
w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, 
w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych 
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Zagadnienia 
 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023. 

2. Założenia programu Laboratoria Przyszłości 
https://www.gov.pl/web/laboratoria  

3. Dobre praktyki i nowe pomysły na druk 3D w szkołach. 
4. Praktyczne sposoby na zastosowanie laboratorium druku 3D 

w szkołach.  
5. Druk 3D jako inspiracja dla dyrektorów placówek oraz nauczycieli 

do samodzielnego tworzenia pomocy dydaktycznych. 
      Modelowanie w Tinkercad https://www.tinkercad.com/ 

https://www.gov.pl/web/laboratoria
https://www.tinkercad.com/
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KOD SZKOLENIA      W78 

 
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematem  

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant PCEiK ds. edukacji informatycznej i technologii 
komunikacyjno-informatycznej (TIK).  Nauczyciel matematyki, fizyki  
i informatyki z wieloletnim stażem pracy, czynny egzaminator w zawodzie 
Technik Informatyk. Trener, popularyzator innowacyjnych metod  
w nauczaniu, obecnie zajmuje się organizacją i realizacją szkoleń mają-
cych na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 
w rozwijaniu umiejętności programistycznych. 

Zagadnienia 
 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023. 

2. Innowacyjność i kreatywność w praktyce szkolnej. 
3. Posługiwanie się podstawowymi funkcjami środowiska programi-

stycznego Baltie. 
4. Rozwiązywanie zadań, zagadek i łamigłówek. 
5. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów w środowisku 

programistycznym Baltie. 
6. Opracowanie własnych propozycji i scenariuszy lekcji z zastosowaniem 

tablicy interaktywnej, innych dostępnych narzędzi cyfrowych  
     i środowiska programistycznego Baltie. 

KOD SZKOLENIA      W79 

 
Programowanie i kodowanie przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematem  

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant PCEiK ds. edukacji informatycznej i technologii 
komunikacyjno-informatycznej (TIK).  Nauczyciel matematyki, fizyki  
i informatyki z wieloletnim stażem pracy, czynny egzaminator w zawodzie 
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Technik Informatyk. Trener, popularyzator innowacyjnych metod  
w nauczaniu, obecnie zajmuje się organizacją i realizacją szkoleń mają-
cych na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 
w rozwijaniu umiejętności programistycznych. 

Zagadnienia 
 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023. 

2. Narzędzia do nauki programowania w procesie rozwoju myślenia 
komputacyjnego. 

3. Edukacja STEAM (science, technology, engineering, art, maths). 
4. Kursy programowania na platformie LNU https://www.lnu.org.pl/ 
5. Innowacyjne podejście do nauczania programowania z LNU 

https://www.lnu.org.pl/ 
6. Programowanie i kodowanie przy użyciu dostępnych narzędzi  
     Cyfrowych. 

KOD SZKOLENIA      W80 

 
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 

z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele i dyrektorzy szkół 

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant PCEiK ds. edukacji informatycznej i technologii 
komunikacyjno-informatycznej (TIK).  Nauczyciel matematyki, fizyki  
i informatyki z wieloletnim stażem pracy, czynny egzaminator w zawodzie 
Technik Informatyk. Trener, popularyzator innowacyjnych metod  
w nauczaniu, obecnie zajmuje się organizacją i realizacją szkoleń mają-
cych na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie dla grona pedagogicznego  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 
w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, 
w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych 
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Zagadnienia 
 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023. 

2. Kompetencje kluczowe uczniów i kompetencje przyszłości. 
3. Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości. 
4. Mobilność edukacyjna sposobem na rozwijanie kompetencji  

przyszłości potrzebnych na rynku pracy. 
5. Projekty edukacyjne drogą do rozwoju kompetencji przyszłości. 
6. Programowanie jako kompetencja XXI wieku. 
7. Wyzwania i zagrożenia przestrzeni cyfrowej dla edukacji. 
       Kompetentny nauczyciel – przyszłość i rzeczywistość. 

KOD SZKOLENIA      W81 

 
Aktywne Laboratoria Przyszłości: twórczość, programowanie,  

kreatywne projektowanie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele i dyrektorzy szkół 

Osoba  
prowadząca 

Wiktor Szanin–konsultant PCEiK ds. edukacji informatycznej i technologii 
komunikacyjno-informatycznej (TIK).  Nauczyciel matematyki, fizyki  
i informatyki z wieloletnim stażem pracy, czynny egzaminator w zawodzie 
Technik Informatyk. Trener, popularyzator innowacyjnych metod  
w nauczaniu, obecnie zajmuje się organizacją i realizacją szkoleń mają-
cych na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie dla grona pedagogicznego  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 
w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, 
w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych 
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 



Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

                                          101  

Informator Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 
 
 

Zagadnienia 
 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023. 

2. Kreatywność, innowacyjność, samodzielność i praca zespołowa. 
3. Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole,  

pozytywne wzorce i wypracowanie nawyków stosowania nowych 
technologii. 

4. Nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem TIK ze szczególnym 
uwzględnieniem kształcenia na odległość. 

5. Narzędzia wizualne i dźwiękowe dostępne online na zajęciach dydak-
tyczno-wyrównawczych. 

6. Stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej oraz w pracy 
z uczniami na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych - wskazówki  
dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. 

7. Kompetencje przyszłości, które należy rozwijać w pierwszej  
kolejności. 

KOD SZKOLENIA      W82 

 

 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 online,  
szkolenia rady pedagogicznej 

Data/daty  
i godziny realizacji   

W trakcie roku szkolnego 2022/2023 

Czas trwania       
                   

10 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

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

KOD SZKOLENIA      W83 

 

  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 2022/2023  

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. 
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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? 

10. Zajęcia z zakresu wymaganych przez zamawiającego aplikacji ofero-
wanych przez środowisko Microsoft 365 online (Word, Excel, Power 
Point, Forms itp. ) 

KOD SZKOLENIA      W84 

 

  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 2022/2023  

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. 
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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? 
11. Jak skorzystać ponownie z przygotowanych kryteriów oceny? 
12. Zajęcia z zakresu wymaganych przez zamawiającego aplikacji ofe-

rowanych przez środowisko Google Classroom  (Dokumenty,  
        Arkusze, Prezentacje, Formularze itp. ) 

 

KOD SZKOLENIA      W85 

 

   Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w ramach „Laboratorium przyszłości” 
Robotyka – budowanie i programowanie robotów  

Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele szkół podstawowych i placówek oświatowych 
korzystających z Zestawów LEGO® Education SPIKE™ Prime. 

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, warsztaty.  
W czasie warsztatów przewidziana jest praca z zestawem LEGO® 
Education SPIKE™ Prime ( *użytkownik powinien mieć własny zestaw) 

Data/daty  
i godziny realizacji   

W trakcie roku szkolnego 2022/2023  

Czas trwania       
                   

10 godzin dydaktycznych 
 

Cel główny 
 

Technologia wspiera edukację, wykorzystanie Zestawów  LEGO® Educa-
tion SPIKE™ Prime w edukacji informatycznej. 
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E D U K AC JA  M AT E M AT YC Z N A  

 

KOD SZKOLENIA      W86 

 

Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkole? 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki klas IV-VIII 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 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

19.09.2022 r.  godz. 17.30 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podczas szkolenia nauczyciel dowie się: 
 
1. Czym są kompetencje kluczowe i po co je kształtujemy? 
2. Czego uczymy, czy jak uczymy?  

Zagadnienia 
 

Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime to narzędzie do nauki przedmio-
tów STEAM w klasach 4–8. SPIKE Prime łączy łatwy w obsłudze sprzęt 
oraz intuicyjne środowisko kodowania typu przeciągnij i upuść oparte na 
języku Scratch. To doskonały sposób na zaangażowanie uczniów w cieka-
wą zabawę, która jest okazją do nauki, rozwijania umiejętności myślenia 
krytycznego i rozwiązywania złożonych problemów o różnym stopniu 
trudności. Intuicyjne środowisko programowania na tablety i komputery 
wykorzystuje język Scratch (środowisko do programowania można insta-
lować na komputer lokalny, lub pracować on-line za pomocą przeglądar-
ki), dzięki czemu przypadnie do gustu zarówno nauczycielom, jak i ucz-
niom. Oprócz języka Scratch, w czasie zajęć można wykorzystać progra-
mowanie robotów w aplikacji bloków ikon, a dla uczniów zaawansowa-
nych można przygotować zadania do rozwiązania w języku Pyton. A to 
wszystko w zależności od wybranej metody programowania zbudowane-
go robota.  
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3. Czy na języku polskim mogę kształtować  

kompetencje matematyczne? 

4. Sposoby, jakimi nauczyciele mogą kształtować kompetencje kluczowe  

uczniów na różnych przedmiotach i w sytuacjach pozalekcyjnych. 

5. Formy pracy, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów  

        - tutoring rówieśniczy, myśląca klasa. 

 

Zagadnienia 
 

Kompetencje kluczowe, a podstawa programowa. 
Organizacja procesów nauczania, umożliwiająca łączenie umiejętności  
z różnych dziedzin nauki. 
Przykłady metod pracy rozwijające kompetencje kluczowe. 
Jak zaangażować ucznia na lekcji - zadania problemowe. 

 

KOD SZKOLENIA      W87 

 

Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie?” 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki klas IV-VIII ze szkół podstawowych  

Osoba  
prowadząca 

Edukator zewnętrzny 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2022 r. 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Zagadnienia 
 

1. Charakterystyka ucznia zdolnego. 
2. Jak pracować z uczniem zdolnym?  
3. Zaproszenie do udziału w konkursach matematycznych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W88 

 

Jak "wkręcić" uczniów w matematykę w szkole ponadpodstawowej? 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych  

Osoba  
prowadząca 

Marzena Wierzchowska–doradca metodyczny PODN w Kętrzynie, nau-
czyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie, współ-
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organizator matury z matematyki w RMF FM od roku 2013, członek Sto-
warzyszenia Nauczycieli Matematyki, egzaminator Egzaminu maturalnego 
z matematyki. 
 
Tomasz Wierzchowski–doradca metodyczny PODN w Giżycku, nauczyciel 
matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  
w Węgorzewie, organizator matury z matematyki w RMF FM od roku 
2013, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, 
egzaminator  Egzaminu maturalnego  
z matematyki. 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2022 r. 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uczestnik planuje realizację procesu nauczania pod kątem egzaminu  
dojrzałości, rozwija umiejętności uczenia się uczniów, wdraża  
praktyczne pomysły przygotowujące do egzaminu. 

Zagadnienia 
 

1. Sprawdzone metody aktywizujące uczniów na lekcjach matematyki  
    w szkole ponadpodstawowej. 

2. Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji pracy na lekcjach   
    matematyki. 

3. Proste sposoby rozwiązywania trudnych problemów matematycznych. 

 

KOD SZKOLENIA      W89 

 

Egzamin ósmoklasisty: strategie i dobre praktyki 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki klas IV-VIII 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 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2022 r. 
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Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uczestnik planuje realizację procesu nauczania pod kątem egzaminu, 
rozwija umiejętności uczenia się uczniów, wdraża praktyczne pomysły  
przygotowujące do egzaminu. 

Zagadnienia 
 

● Podstawy prawne i kalendarium egzaminu ósmoklasisty. 
● Planowanie pracy nauczyciela /podstawa programowa,  

ocenianie zgodne z kryteriami stosowanymi na egzaminie. 
● Praca zespołowa w szkole czyli jak wspierać ucznia  

w przygotowaniu do egzaminu. 
● Egzaminy próbne, ćwiczenie słabo opanowanych umiejętności, 

prace domowe, współpraca z domem. 
● Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W90 

 

Model odwróconej lekcji szansą na aktywność ucznia 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki klas IV-VIII 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 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń 2022 r. 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Uczestnik dowie się czym jest odwrócona lekcja i jak się przygotować  
do wprowadzenia jej w praktyce. 
 

Zagadnienia 
 

● Czym jest odwrócona lekcja, odwrócona klasa,  
nauczanie wyprzedzające. 

● Jak się przygotować do wprowadzenia odwróconej lekcji. 
● Odwrócona lekcja czyli jaka? Zalety i wady strategii. 
● Etapy pracy w modelu odwróconej lekcji. 
● Metody pracy przydatne w odwróconej lekcji. 
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KOD SZKOLENIA      W91 

 

Czynniki zachęcające ucznia do nauki 
 

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 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2022 r. 

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podczas szkolenia nauczyciel dowie się: 
Jak pomóc uczniom w uczeniu się, główne czynniki wpływające na rozwój  
umiejętności uczniów 

Zagadnienia 
 

● Przedstawienie raportu na temat czynników wpływających  
na uczenie się dzieci. 

● Omówienie metod pracy, które pobudzają uczniów do myślenia. 
● Wspólne tworzenie zadań interdyscyplinarnych, które można  

zrealizować z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach  
programu “Laboratoria przyszłości”. 

 
 

 

KOD SZKOLENIA      W92 

 

Gry i zabawy matematyczne w szkole podstawowej,  
lekcje matematyki w terenie 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki  klas IV-VIII 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 
 

Szkolenie online 
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Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień 2022 r. 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zaprezentowanie i wspólne przygotowanie  gier i zajęć terenowych  
na lekcji matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK. 
 

Zagadnienia 
 

● Kluczowe zasady edukacji outdoorowej. 

● Przykłady zadań o charakterze problemowym. 

● Znaczenie współdziałania dzieci w zespołach badawczych.  

● Rola nauczyciela podczas zajęć outdoorowych. 

● Propozycje działań w przestrzeni szkolnej/przedszkolnej  

oraz zadania terenowe. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W93 

 

Praca z uczniem z SPE 
na lekcji matematyki 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele matematyki  klas IV-VIII ze szkół podstawowych  

Osoba  
prowadząca 

Edukator zewnętrzny 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb  
i możliwości ucznia - zasady pracy z uczniem z dyskalkulią, dysgrafią  
i dysleksją. 
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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      W94 

 

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
w szkole ogólnodostępnej  

-AUTYZM, AFAZJA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA i inne 
 

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 lub szklenie online 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wspieranie nauczycieli realizujących kształcenie specjalne                         
w szkołach i placówkach ogólnodostępnych. 

Zagadnienia 1. Podstawy prawne kształcenia specjalnego. 
2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów  
    niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem,      
    afazją, itp.) – przydatne narzędzia. 
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce szkolnej.  
4. Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  
    specjalnego.  

 

KOD SZKOLENIA      W95 

 
Konsultacje grupowe dotyczące organizowania  

i dokumentowania pracy  
z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

 
Konsultacje będą oparte na wymianie informacji dotyczących zagadnień, które będą wskazywać 
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uczestnicy oraz na udzielaniu wskazówek do zawartości opracowywanych przez nich  
dokumentów (uwaga: dokumenty nie mogą zawierać danych osobowych uczniów). 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

 Osoba  
prowadząca 
 

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

Forma szkolenia 
 

Konsultacje stacjonarne  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

13.09.2022 r. 
11.10.2022 r. 
15.11.2022 r. 
 
Godz. 16.00 – 17.30 
 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Wspieranie nauczycieli realizujących kształcenie specjalne                         
w szkołach i placówkach ogólnodostępnych. 

Zagadnienia Zagadnienia będą wskazywane przez uczestników konsultacji.  

Przykłady zagadnień z zakresu kształcenia specjalnego:  
1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), 
2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia 

(WOPFU), 
3. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, 
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, 
5. Zintegrowane działania nauczycieli, 
6. Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego (IPET), 
7. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych, 
8. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
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E D U K AC JA  Z AW O D OWA  

 

KOD SZKOLENIA      W96 

 
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 
 

Warsztaty – online platforma udostępniona przez KNF 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2022 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      W97 

 
Brać kredyt czy nie brać – oto jest pytanie.  

Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych / uczniowie szkół  
ponadpodstawowych 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownik banku 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online platforma Microsoft Teams PCEiK  

Data/daty  Listopad 2022 r.  
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i godziny realizacji   
 

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Zapoznanie młodych ludzi u progu dorosłości z zobowiązaniami wynikają-
cymi z umowy kredytowej, z różnymi rodzajami kredytów oraz klauzula-
mi umów kredytowych. 

Zagadnienia 1. Cechy charakterystyczne umowy kredytowej odróżniające ją  
od innych umów. 

2. Zakres odpowiedzialności i obowiązków wynikających z umowy  
Kredytowej. 

3. Rodzaje kredytów oferowanych młodym (wady, zalety, rodzaj  
zaciąganego zobowiązania). 

4. Różnica pomiędzy kredytem w rachunku bieżącym a limitem na kartę 
kredytową?  

5. Na jakie postanowienia umowy należy zwrócić uwagę zaciągając  
kredyt?  

6. Klauzule umowy o kredyt hipoteczny ważne z punktu widzenia  
konsumenta. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W98 

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

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownik UODO 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty – online platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podniesienie kompetencji nauczycieli dotyczące ochrony danych osobo-
wych w świecie realnym i cyfrowym. 
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Zagadnienia 1. Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych  
oraz podstawowe pojęcia pojawiające się w europejskim  
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych. 
3. Zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4. prawa osób, których dane dotyczą. 
5. Obowiązki administratora danych. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W99 

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

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele szkół podstawowych 
 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownik UODO 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty – online platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podniesienie kompetencji nauczycieli dotyczące ochrony danych osobo-
wych w świecie realnym i cyfrowym. 

Zagadnienia 1. Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych  
     oraz podstawowe pojęcia pojawiające się w europejskim  
     rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). 
2. Zasady przetwarzania danych osobowych. 
3. Zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4. prawa osób, których dane dotyczą. 
5. Obowiązki administratora danych. 
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KOD SZKOLENIA      W100 

 
Skuteczne techniki sprzedaży – 

jak sprzedawać więcej i efektywniej 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele podstaw  
przedsiębiorczości, uczniowie 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownicy WSB 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty – online platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń 2023 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Nabycie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu  
skutecznych technik sprzedaży. 

Zagadnienia 1. Język ciała jako sposób komunikowania się z otoczeniem, elementy  
autoprezentacji i etykiety biznesowej. 

2. Zrozumieć klienta, czyli dopasować się do jego oczekiwań. 
3. Narzędzia pogłębionej analizy potrzeb. 
4. Prezentacja oferty z wykorzystaniem analizy potrzeb. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W101 

 
Prawo pracy po zmianach 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele podstaw  
przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Referent ds. zatrudnienia / pracownik działu kadr 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty – online platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   

Luty 2023 r.  
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Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Podniesienie kompetencji nauczycieli dotyczące zmian w kodeksie pracy. 

Zagadnienia 1. Prawa pracownicze ogólne. 
2. Praca zdalna -regulacje prawne. 
3. Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W102 

 
Działalność produkcyjna w regionie 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele podstaw  
przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownik przedsiębiorstwa  

Forma szkolenia 
 

Wizyta studyjna  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec / kwiecień 2023 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      W104 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  

PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  
 

Rola pracodawców w kształceniu zawodowym 
 

Temat II spotkania: Czas pracy kierowców 
 

KOD SZKOLENIA      W103 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  

 

Rola pracodawców w kształceniu zawodowym 
 

Temat I spotkania: Nowy Ład 2.0 Wynagrodzenia po zmianach 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Osoba  
prowadząca 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Forma szkolenia 
 

SWIS online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2021 r. 
                         

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Aktualizacja wiedzy na temat aktualnych przepisów podatkowych 

Zagadnienia 
 

1. Obniżenie PIT z 17 do 12 %. 
2. Rozliczenie części składek zdrowotnych. 
3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. 
4. Kwota wolna i wyższy próg podatkowy. 
5. Pakiet rozwiązań prorodzinnych. 
6. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT. 
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Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych branży TSL,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

dr Grzegorz Wiecziorek–wykładowca WSB, praktyk w zakresie branży 
transportowo-spedycyjnej 

Forma szkolenia 
 

SWIS online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych stosowanych  
w transporcie i spedycji. 

Zagadnienia 1. Przepisy polskie i unijne dotyczące czasu pracy kierowców. 
2. Dokumentacja transportowa i czas jej przechowywania. 
3. Zasady obliczania czasu pracy dla załóg. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W105 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  

PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  
 

Rola pracodawców w kształceniu zawodowym 
 

Temat III spotkania: Zmiany w podatku Vat od 2022 – Polski Ład 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,  
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

Pracownik Urzędu Skarbowego  

Forma szkolenia 
 

SWIS online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień  2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów podatkowych. 

Zagadnienia 1. Grupa Vat-nowa instytucja Polskiego ładu.  
2. Szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych. 
3. Czasowe ograniczenie preferencji w VAT. 
4. Opodatkowanie VAT usług finansowych. 
5. Leasing a VAT. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W106 

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  

PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  
 

Rola pracodawców w kształceniu zawodowym 
 

Temat IV spotkania: Informatyczne narzędzia w działalności spedycyjnej 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych branży TSL, 
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości 

Kierownik  
merytoryczny 

Anna Kocik–doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

Osoba prowadząca 
 

dr Grzegorz Wiecziorek–wykładowca WSB, praktyk w zakresie branży 
transportowo-spedycyjnej 

Forma szkolenia 
 

SWIS online Platforma Microsoft Teams PCEiK 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec  2023 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych stosowanych  
w transporcie i spedycji. 

Zagadnienia 1. Giełda transportowa. 
2. Kalkulacja kosztu i ustalanie ceny usługi. 
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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      W107 

 

Warsztat pracy pedagoga specjalnego – obszar terapii pedagogicznej,  
rewalidacji, socjoterapii oraz resocjalizacji.  

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wychowawcy, specjaliści, zainteresowani tematyką 

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–nauczyciel, terapeuta i doradca zawodowy w wielu placów-
kach edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, właściciel  
Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET w Świdnicy. Specjalizuje się  
w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną 
emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawo-
dowego i jobcoachingu. Lider sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świd-
nickiej. Motto życiowe: "Primum non nocere". 

Forma szkolenia 
 

Kurs doskonalący online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

19.10.2022 r.  godz. 17.00-20.00 
25.10.2022 r.  godz. 17.00-20.00 
03.11.2022 r.  godz. 17.00-20.00 

Czas trwania       
                   

12 godzin dydaktycznych  

Cel główny 
 

Wyposażenie słuchaczy w podstawowe wiadomości i narzędzia pracy  
w obszarze pedagogia specjalnego. Zapoznanie z możliwościami doskona-
lenia umiejętności i kompetencji własnych oraz umiejętności podopiecz-
nych, przedstawienie różnych narzędzi i zaprezentowanie różnych technik 
pracy z grupą i jednostką.   

Zagadnienia  1. Pedagog specjalny w szkole – zadania, cele. 
2. Podstawowe obszary pracy i współpracy pedagoga specjalnego. 
3. Skrzynka narzędzi pedagoga specjalnego w poszczególnych obszarach 

współpracy – wybrane metody i techniki pracy.  
4. Przegląd testów i narzędzi diagnostycznych przydatnych w pracy  
     pedagoga specjalnego. 
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5. Współpraca między specjalistami. 
6. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole – warsztat  
praktyka.  
7. Case study- warsztat ćwiczeniowy. 

 

KOD SZKOLENIA      W108 

 

Psychosomatyczne uwarunkowania człowieka. Gdy ciało mówi nie – 
 czyli jak pracować nad swoim i ucznia stresem? Life coaching jako metoda  

psychobalansu w sytuacjach trudnych, kryzysowych, traumatycznych 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wychowawcy, specjaliści, zainteresowani tematyką 

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–nauczyciel, terapeuta i doradca zawodowy w wielu placów-
kach edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, właściciel  
Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET w Świdnicy. Specjalizuje się  
w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną 
emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawo-
dowego i jobcoachingu. Lider sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świd-
nickiej. Motto życiowe: "Primum non nocere". 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

08.02.2023 r.  godz. 17.00-20.00 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Poznanie mechanizmu stresu i jego psychobiologicznego znaczenia  
dla naszego zdrowia i psychobalansu. Poznanie technik i metod pracy  
z uczniem, z samym sobą w celu zbalansowania swojego samopoczucia, 
przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, emocjonalnym trudnym  
zachowaniom. 

Zagadnienia  1. Psychosomatologia – nowa wartość w szkole? 
2. Stres, sytuacje stresogenne, sytuacje trudne i ich oddziaływanie na 

stan emocjonalny – konsekwencje psychobiologiczne.  
3. Znaczenie balansu psychoemocjonalnego w pracy zawodowej a także 

współpracy z uczniem. 
4. Techniki i metody terapeutyczne w samoregulacji. 
5. Trening mindfulness, biofeedback HRV/RSA,  life coaching – wybrane 

zagadnienia. 
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6. Farmakoterapia, czy profilaktyka/terapia? 

 

KOD SZKOLENIA      W109 

 

Warsztat terapeutyczny nauczyciela/specjalisty – radzenie sobie i kierowanie 
emocjami ucznia w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub traumatycznych.  

Pandemiczny cień w teraźniejszości – praca z uczniem i rodzicem 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wychowawcy, specjaliści, zainteresowani tematyką 

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–nauczyciel, terapeuta i doradca zawodowy w wielu placów-
kach edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, właściciel  
Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET w Świdnicy. Specjalizuje się  
w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną 
emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawo-
dowego i jobcoachingu. Lider sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świd-
nickiej. Motto życiowe: "Primum non nocere". 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

21.03.2023 r.  godz. 17.00-20.00 
28.03.2023 r.  godz. 17.00-20.00 

Czas trwania       
                   

8 godzin dydaktycznych 

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 w sytuacjach trudnych np. samobój-

stwo, wykorzystanie seksualne, przemoc domowa, rówieśnicza,  
      używki, przemoc wirtualna etc.  
3. Techniki pracy interwencyjnej i terapeutycznej z jednostką  

i systemem, współpraca międzyinstytucjonalna.  
4. Case study - warsztat ćwiczeniowy. 
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KOD SZKOLENIA      W110 

 

Terapia behawioralna z elementami TUS  
w pracy wychowawcy, specjalisty 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele wychowawcy, specjaliści, zainteresowani tematyką 

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–nauczyciel, terapeuta i doradca zawodowy w wielu placów-
kach edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, właściciel  
Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego CET w Świdnicy. Specjalizuje się  
w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zaburzoną 
emocjonalnie a także w obszarze szeroko rozumianego doradztwa zawo-
dowego i jobcoachingu. Lider sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świd-
nickiej. Motto życiowe: "Primum non nocere". 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

12.04.2023 r.  godz. 17.00-20.00 
19.04.2023 r.  godz. 17.00-20.00 

Czas trwania       
                   

8 godzin dydaktycznych 

Cel główny 
 

Zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania terapii behawiornej 
w pracy z uczniem, grupą. Zastosowanie TB w pracy z uczniem o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej  
i specjalnej. 

Zagadnienia  1. Terapia behawioralna – wprowadzenie. 
2. Główne metody i techniki pracy w TB. 
3. Zastosowanie TB w pracy z grupą i jednostką – przykłady, analiza  
     poszczególnych ćwiczeń. 
4. Program i plan pracy, kwestionariusze. 
5. Zachowania trudne, sposoby reagowania.  
6. Case study- warsztat ćwiczeniowy. 

 

KOD SZKOLENIA      W111 

 

Trauma i PTSD nie tylko w pracy z Ukraińcami 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, specjaliści  

Kierownik  Ryszarda Wiśniewska-Paluch–doradca metodyczny ds. doradztwa zawo-
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merytoryczny 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   
 

Wrzesień 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Umiejętność dostrzegania objawów PTSD i reagowania.  
Poznanie form wsparcia ucznia/dziecka z urazem psychicznym. 

Zagadnienia  1. Co to jest trauma, PTSD? Objawy. 
2. Skutki traumy. Aleksytymia i dysocjacja. 
3. Proces zdrowienia osób dotkniętych urazem psychicznym. 
4. Jak wspierać odporność psychiczną dziecka. 
5. System pomocy instytucjonalnej. 
6. Pojęcie interwencji kryzysowej. 

 

KOD SZKOLENIA      W112 

 

Dialog z rodzicami, jak przekazywać trudne informacje 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
 

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   
 

Październik 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Umiejętność prowadzenia rozmów z rodzicami. Poszerzenie warsztatu 
pracy uczestników szkolenia w zakresie umiejętności  przekazywania nie 
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tylko łatwych informacji rodzicom. 

Zagadnienia  1. Rodzice w szkole – ich znaczenie i granice wpływu. 
2. Sytuacje trudne, trudni rodzice i trudne informacje we współpracy 

nauczyciel – rodzic. 
3. Co dla kogo jest trudne? – także o trudnościach  nauczycieli w komu-

nikacji z rodzicami. 
4. Czy język powinien zawsze powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa? 
5. Kiedy informacja jest trudna? Jak przekazywać trudne informacje? 
6. Kiedy trudne informacje mogą obracać się w korzyść?  
7. Przekazywanie trudnych informacji – wzory i antywzory  
     komunikacyjne. 

 

KOD SZKOLENIA      W113 

 

Wypalenie zawodowe, łapanie balansu 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
 

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   
 

Listopad 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Umiejętność radzenia sobie  ze stresem i innymi „niesprzymierzeńcami”. 
Umiejętność rozpoznania symptomów wypalenia zawodowego i zapobie-
gania. 
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Zagadnienia  1. Wypalenie zawodowe  Co może przeszkadzać nam działać? 
• co to jest i kiedy zachodzi? 
• Sprzymierzeńcy wypalenia zawodowego: 

 Chwilowy brak chęci, czy wypalenie zawodowe 
 wyuczona bezradność  
 stres  
 zmiana jako problem, stresor i demotywator 

2. Kiedy nasza efektywność wzrasta poziom napięcia maksymalizuje  
     wydajność pracowników 
• Poziom napięcia, a efektywność i satysfakcja z pracy – prawa Yerkesa-

Dodsona 
• Stres jako transakcja pomiędzy człowiekiem, a sytuacją 
• Pozytywne działanie stresu – eustres 
• Dopasowanie motywacyjne a wydajność i motywacja do pracy 
3. Osobiści sprzymierzeńcy aktywności i motywacji do działania. Radze-

nie sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu 
• Umiejscowienie poczucie kontroli  
• Nastawienia i ich konsekwencje dla podejmowanych działań, rozwoju i 

sukcesów ludzi oraz radzenia sobie z porażką, czy trudnością. Nasta-
wienie na trwanie i rozwój.  

• Dobre „oswojone stare” i poczucie bezpieczeństwa kontra „nieprze-
widywalne i wymagające nowe”  

• Strategie pokonywania trudności 
4. Asertywność i dobre relacje z ludźmi – uwarunkowania poczucia za-

dowolenia i sukcesu - nie tylko w pracy narzędzie  w walce ze stresem 
i wypaleniem zawodowym 

5. Podsumowanie – uwarunkowania motywacji i proaktywnych postaw. 

 

KOD SZKOLENIA      W114 

 

Radzenie sobie ze stresem 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
 

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  Listopad 2022 r.  
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i godziny realizacji   
 

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zdobycie wiedzy na temat wszechobecnego stresu oraz  umiejętności 
przeciwdziałania, rozpoznawania i radzenia sobie. 
Dobre praktyki. 

Zagadnienia  1. Zjawisko stresu – definicje. 
2. Fizyczne i psychologiczne konsekwencje stresu. 
3. Skutki funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych( np. zmiany, 

zagrożenia, zaskoczenia). 
4. Źródła stresu – analiza trudnych sytuacji zawodowych (stresory w pra-

cy.) 
5. Nawyki w zachowaniu a konstruktywne działania przeciwdziałające 

stresowi. 
6. Postawa proaktywna i dokonywanie zmian w otoczeniu. 
7. Kontrola poznawczo – emocjonalna w sytuacjach trudnych ( konflikt, 

atak, manipulacja, krytyka słuszna i niesłuszna, jawna i aluzyjna i in.).  
8. Budowanie nawyku konstruktywnej, efektywnej reakcji na stres, sytu-

acje trudne. 
9. Monolog wewnętrzny jako narzędzie radzenia sobie ze stresem. 
10. Trudne sytuacje zawodowe - stres w pracy. 
11. Zaspokajanie potrzeb a stres. 
12. Współpraca i rywalizacja a stres. 
13. Zdolność człowieka do radzenia sobie ze  stresem:  
14. Pomoc z zewnątrz 
15. Zasoby psychiczne danej osoby (inteligencja, wykształcenie, cechy    

       osobowości) 
16. Strategie radzenia sobie, jakie dana osoba stosuje w sytuacjach  

       stresowych: 
17. Kompetencje człowieka jako wsparcie w radzeniu sobie ze stresem 
18. Wsparcie w pokonywaniu stresu. Znaczenie relacji z drugim  
            człowiekiem w radzeniu sobie ze stresem. 
19. Asertywność w służbie radzenia sobie ze stresem. 

 

KOD SZKOLENIA      W115 

 

Co mogą nam zrobić dorośli działając w dobrych intencjach? 
  

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
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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   
 

Grudzień 2022 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia komunikacji intencji  
i autorytetu dorosłych w relacji z uczniem/dzieckiem. 

Zagadnienia  1. Intencje wypowiedzi i zachowań a ich skutki dla odbiorców przekazu. 
Dobre intencje, czyli jakie? – o zagrożeniach i korzyściach  

2. Czy dorosły zawsze ma rację i czy wykorzystywanie własnych do-
świadczeń jest sprzymierzeńcem rozwoju dziecka. 

3. Moje , wasze, czy nasze czasy – o międzypokoleniowym transferze 
wiedzy i umiejętności . Kto, od kogo i czego może się nauczyć. 

4. Autorytet dorosłego i jego kwestionowanie przez dzieci. 
5. Czy dobre intencje usprawiedliwiają zachowania dorosłych? Także  

o przemocowych praktykach dorosłych. 
6. Przykłady „dobrych intencji” zagrażających dzieciom. 
7. Schematy działania a rozwój dziecka i jego dobro. 
8. Pokoleniowy przekaz a sposób sprawowania władzy rodzicielskiej. 

 

KOD SZKOLENIA      W116 

 

Jak sobie radzić z emocjami... 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
 

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   
 

Styczeń 2023 r.  
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Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Umiejętność rozpoznawania różnego rodzaju wymiaru emocji i radzenia 
sobie w odczytywaniu i interpretacji emocji. 

Zagadnienia  1. Czym i po co są emocje? 
2. Emocje – słabość, czy siła człowieka? 
3. Inteligencja emocjonalna. 
4. Odczytywanie i interpretacja własnych emocji. 
5. Zarządzanie emocjami – co to znaczy radzić sobie z emocjami? Pułapki 

myślenia (kontrolować, nie ujawniać, powstrzymywać, uwalniać, itp.) 

 

KOD SZKOLENIA      W117 

 

Kiedy rodzice siedzą nam w głowie,  
dlaczego tak trudno stać się dorosłym 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
 

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   
 

Luty 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zwiększenie świadomości w zakresie wpływu dorosłych na proces stawa-
nia się dorosłymi dziećmi/uczniami. Wiedza na temat komunikacji  
z pozycji dziecka, rodzica i dorosłego. 

Zagadnienia  1. Kiedy rodzice siedzą nam w głowie, dlaczego tak trudno stać się doro-
słym ? 

2. Analiza transakcyjna – trzy w jednym, czyli o rodzicu, dziecku i doro-
słym w każdym z nas. 

3. Przekaz rodzicielski a dorastanie w zgodzie z sobą. 
4. Dlaczego życie dorosłych wydaje się nudne i ograniczające - Czy i jak 

uwalniać dziecko w dorosłym? 
5. Zablokowane dziecko, wyidealizowany i przeceniony rodzic – w kie-

runku trudności w stawaniu się dorosłym samodzielnym, autonomicz-
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nym i empatycznym człowiekiem 
6. Konwenanse, normy, zasady, tradycje i powinności w stawaniu się  
     dorosłym, a modele asertywnego zachowania 
7. Czy dorośli pomagają dzieciom stawać się dorosłymi – o dobrych  
      i złych praktykach. 
8. Komunikacja z pozycji dziecka, rodzica i dorosłego. 

 

KOD SZKOLENIA      W118 

 

Teoria schematów 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
 

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   
 

Marzec 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Uświadomienie wpływu schematów na różne sfery funkcjonowania.  
Dobre praktyki. 

Zagadnienia  1. Co to jest schemat? Jak powstają schematy?  
     Co podtrzymuje schematy? 
2. Wpływ schematów na sferę myślenia, emocji i działania.  
     Przykłady schematów.  
3. Praca z własnymi schematami. 
4. Wykorzystanie wiedzy o schematach w pracy zawodowej. 
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KOD SZKOLENIA      W119 

 

Recepty na życie a teoria schematów 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką, wychowawcy,  
pedagodzy, psycholodzy, 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 
 

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   
 

Marzec 2023 r.  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Zrozumieć działanie schematów. Poszerzenie wiedzy na temat wpływu 
schematów. 

Zagadnienia  1. Teoria schematów – co to jest schemat? Jak powstaje? 
2. Przykładowe schematy – destrukcyjne sytuacje z dzieciństwa. 
3. Wzory zachowania a dzieciństwo – wokół doświadczeń w relacjach  

z bliskimi osobami w naszym życiu – opiekunowie, dziadkowie,  
rodzeństwo, rówieśnicy. 

4. Własne scenariusze życia. 

 

KOD SZKOLENIA      W120 

 

Jak zwiększyć swoją StresoOdporność? 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
 

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  
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Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o mechanizmie stresu i o skutecznych strategiach radze-
nia sobie ze stresorami. Praca warsztatowa ukierunkowana na budowanie 
sprawności i rozwój kompetencji i wdrożenie nowych nawyków w zakre-
sie radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego w oparciu o najnowsze 
wyniki badań naukowych w tej dziedzinie. 

Zagadnienia  Klasyfikacja głównych stresorów życia zawodowego. 
1. Neuronalne ścieżki stresu i niepewności – co powinniśmy  
     wiedzieć o pracy i życiu w szybko zmieniającym się świecie? 
2. Stres i Mózg. 
3. Układ nerwowy, nasz przyjaciel czy wróg? 
4. Jak wspierać rozwój swojej odporności psychicznej. 
5. Sesja Q&A. 

 

KOD SZKOLENIA      W121 

 
ZEO Regulacja, czyli o zarządzaniu energią osobistą na co dzień 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o źródłach energii, które pozwalają pracować w wymaga-
jącym środowisku.  Poznawanie funkcjonowania układów równowagi, 
koncentracji, bezpieczeństwa i samorealizacji, dzięki którym łatwiej być  
w dobrej kondycji psychofizycznej. Stworzenie osobistego planu działania 
w zakresie ZEO Regulacji i ćwiczenie nowych nawyków. Praca warsztato-
wa ukierunkowana na budowanie sprawności i rozwój kompetencji  
w zakresie zarządzania energią osobistą. 

Zagadnienia  1. Nowy Sposób Pracy. 
2. 4 Źródła Energii Osobistej (Work Life Integration). 
3. Audyt Zarządzania Energią Osobistą. 
4. ZEO Action Plan. 
5. Sesja Q&A. 
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KOD SZKOLENIA      W122 

 
Efektywna komunikacja w oparciu o model 4 żywiołów 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o źródłach stylach komunikacyjnych i stylach zachowania, 
które ułatwiają współpracę. Poznanie i ćwiczenie 5 sekretów efektywnej 
komunikacji, by korzystać z jej założeń na co dzień – komunikując się em-
patycznie, asertywnie i skutecznie. Praca warsztatowa ukierunkowana  
na budowanie sprawności i rozwój kompetencji w zakresie efektywnego  
komunikowania się. 

Zagadnienia  1. Preferowane Style Komunikacji. 
2. Jak zintegrować 4 żywioły, czyli sposoby na lepszą komunikację. 
3. 5 sekretów efektywnej komunikacji Davida Burnsa. 
4. Model Kompetencji Komunikacyjnej (Komunikacji Przez Komputer). 
5. Osobisty plan działania. 
6. Sesja Q&A. 

 

KOD SZKOLENIA      W123 

 
Jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w grupach,  

klasach, zespołach 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  
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Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o wpływanie bezpieczeństwa psychologicznego na pracę 
w zespołach, grupach. Nabycie wiedzy na temat składników, umożliwiają-
cych jego tworzenie i zrządzanie jego poziomem. Praca warsztatowa ukie-
runkowana na budowanie sprawności i rozwój kompetencji w zakresie 
budowania bezpieczeństwa psychologicznego. 

Zagadnienia  1. Test na poziom PSYCHOLOGICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA.  
2. O co tyle hałasu? czyli słów kilka o tym, czym jest i jakie benefity  

Niesie.  
3. BEZPIECZEŃSTWO PSYCHOLOGICZNE.  
4. Jak budować BEZPIECZEŃSTWO. PSYCHOLOGICZNE w firmie i zespo-

łach. 
5. Co pomaga i co przeszkadza budować.  
6. BEZPIECZEŃSTWO PSYCHOLOGICZNE. 
7. Mini narzędziownik pozwalający dbać o poziom BEZPIECZEŃSTWA  
8. PSYCHOLOGICZNEGO. 
9. Sesja Q&A. 

 

KOD SZKOLENIA      W124 

 
Sprawna Głowa - jak utrzymać uwagę i koncentrację  

w świecie zalanym informacjami 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o zasobach uwagi i ich znaczeniu dla prowadzenia życia  
w dobrostanie i pracy w optymalnym trybie. Zdobycie narzędzi do wdro-
żenia nowych nawyków służących lepszej dystrybucji uwagi na co dzień. 
Praca warsztatowa ukierunkowana na budowanie sprawności i rozwój 
kompetencji w zakresie ćwiczenia pamięci, uwagi, utrzymania koncentra-
cji i e-higieny. 

Zagadnienia  1. Uwaga jako największy zasób Homo Sapiens. 
2. Co nam kradnie uwagę i motywację? 
3. Obalmy mit multitaskingu. 
4. CO pomaga odbudować zużyte zasoby uwagi i utrzymać jej optymalny 

poziom na co dzień. 
5. Sesja Q&A. 

 

KOD SZKOLENIA      W125 

 
Booster zaangażowania,  

jak zwiększać zaangażowanie i poczucie sensu w pracy 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o tym co i jak wpływa na możliwość długoletniej pracy  
w dobrej kondycji psychofizycznej. Poznanie narzędzi umożliwiających 
zwiększenie zaangażowania i motywacji w pracy. Praca warsztatowa ukie-
runkowana na budowanie sprawności i rozwój kompetencji w ww obsza-
rze. 

Zagadnienia  1. Krzywa zaangażowania co ma wpływ na jego poziom i trwanie? 
2. O przewadze samoregulacji nad samodyscypliną słów kilka. 
3. Kopalnia motywacji i flow. 
4. Dlaczego warto zabierać swoje „najlepsze” JA do pracy. 
5. Osobisty plan działania. 
6. Sesja Q&A. 
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KOD SZKOLENIA      W126 

 
Jak sobie radzić z emocjami w pracy 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie sprawności  
emocjonalnej po to by umieć rozładowywać magazyn emocjonalny  
na co dzień . Zdobycie narzędzi do wdrożenia nowych nawyków służących  
budowaniu kompetencji emocjonalnej. Praca warsztatowa ukierunkowa-
na na budowanie sprawności i rozwój kompetencji w ww obszarze. 

Zagadnienia  1. Wyrażanie emocji w pracy. 
2. Emocje jako przewaga.  
3. Budowanie słownika emocjonalnego.  
4. O cieniach emocjonalnej harówy. 
5. WWO i niewidzialne emocje. 
6. Sesja Q&A. 

 

KOD SZKOLENIA      W127 

 
Zatrzymaj wypalenie zawodowe 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

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

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o przyczynach i skutkach wypalenia zawodowego. Zdoby-
cie wiedzy na temat czynników, które wpływają na wzrost i spadek jego 
poziomu. Poznanie narzędzi do wdrożenia nowych nawyków służących 
działaniom profilaktycznym. Praca warsztatowa ukierunkowana na bu-
dowanie sprawności i rozwój kompetencji w ww obszarze. 

Zagadnienia  1. Wypalenie zawodowe jako rosnący problem zawodowy. 
2. Co leży u podstaw powstawania wypalenia. 
3. Obalamy mity. 
4. Objawy i skutki.  
5. Rekomendacje działań antywypaleniowych oparte na wynikach ba-

dań. 
6. Sesja Q&A. 

 

 

KOD SZKOLENIA      W128 

 
Relacje  pracy  

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 
  

Osoba prowadząca 
 

Patrycja Sawicka-Sikora–psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach  
i Konsultant. Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALE-
NIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert metody DISC D3 i MTQ Plus.  
Wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online na platformie Microsoft Teams PCEiK  
 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  
 

Cel główny 
 

Nabycie wiedzy o znaczeniu budowania relacji w pracy. Poznanie narzędzi 
umożliwiających tworzenie lepszych relacji opartych na zaufaniu i bezpie-
czeństwie. Praca warsztatowa ukierunkowana na budowanie sprawności  
i rozwój kompetencji w ww obszarze. 
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Zagadnienia  1. Po co nam relacje ? 
2. Dlaczego warto być lubianym?  
3. Co mówi nam na ten temat biologia?  
4. On(a) ma inne zdanie! Cancel Culture. 
5. Uwaga leser i cwaniak! 
6. Jak budować relacje oparte na zaufaniu. 
7. Osobisty plan działania. 
8. Sesja Q&A. 

 

 

 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      W129 

 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej  pomocy  
dla nauczycieli i pracowników oświaty 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele oraz pracownicy oświaty  

Osoba prowadząca  Sebastian Stekiel–nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla  
bezpieczeństwa –  uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy; Ratow-
nik WOPR; Ratownik KPP; Starszy inspektor ds. BHP. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2022/2023  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli 
oraz pracowników oświaty,  do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 
dzieciom i młodzieży. 
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Zagadnienia 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i prawidłowe wezwanie  
kwalifikowanej pomocy. 

2. Pierwsza pomoc przy urazach u osób dorosłych, kobiet w ciąży i dzieci. 
3. Pierwsza pomoc przy nagłych zachorowaniach np. epilepsji, alergii, 

cukrzycy, zawałach, udarach, zatruciach. 
4. Pierwsza pomoc przy zadławieniach. 
5. Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej i przy nagłym zatrzymaniu  

krążenia. 

 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W130 

 

Doskonalenie praktycznych umiejętności nauczania pierwszej pomocy  
dla nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa 

Osoba prowadząca  Sebastian Stekiel–nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla  
bezpieczeństwa –  uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy; Ratow-
nik WOPR; Ratownik KPP; Starszy inspektor ds. BHP. 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty stacjonarne 

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2022/2023  

Czas trwania       
                   

4 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Celem szkolenia jest podniesienie praktycznej umiejętności nauczania 
pierwszej pomocy podczas zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa. 

Zagadnienia 1. Nauczanie pierwszej pomocy w zespole klasowym. 
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca 

wypadku. 
3. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran  

Powierzchownych. 
4. Pierwsza pomoc przy zadławieniach. 
5. Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej i przy nagłym zatrzymaniu  

krążenia (RKO, Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora 
AED). 
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KOD SZKOLENIA      W131 

 

CYKL SZKOLEŃ: 
ZDROWE ODŻYWIANIE W SZKOLE 

 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Osoba prowadząca  Katarzyna Szpak–dyplomowany Dietetyk kliniczny 

Forma szkolenia 
 

Szkolenie online / szkolenie stacjonarne  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

W trakcie roku szkolnego 2022/2023  

Czas trwania       
                   

2 godziny dydaktyczne 

Cel główny 
 

Cykl szkoleń dotyczących zdrowego odżywiania obejmuje wiele zagad-
nień z zakresu dietetyki, wyjaśniających jak nasze codzienne posiłki 
wpływają na pracę organizmu. Uświadomienie zagrożeń związanych  
z nadmierną masą ciała i jednoczesnym niedożywieniem, spowodowa-
nym brakiem witamin i minerałów w większości produktów które jedzą 
dzieci. 

Proponowana  
tematyka:  

1. Zasady zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży. 
2. Wsparcie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej. 
3. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole. 
4. Cukier i słodycze w diecie dziecka, a wpływ na koncentrację. 
5. Dieta receptą na autyzm. 
6. Neofobia żywieniowa u dzieci. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W132 

 

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

 

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, 
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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 2022/2023  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

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. 

Zagadnienia  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  Uczniow-
skiego Pogotowia Językowego. 

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

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W133 

 

Uchodźcy.  
Jak pomóc  IM poczuć się bezpiecznie w naszym kraju 

 

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 2022/2023  

Czas trwania       3 godziny dydaktyczne  
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Cel główny 
 

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

Zagadnienia  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 Kon-
wencji 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 przy-

byszy 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. 

 

 
 

KOD SZKOLENIA      W134 

 

Stres i wypalenia u nauczyciela. Pierwsza pomoc i co dalej ? 
     (albo)  Czy syndrom wypalenia zawodowego jest nieuleczalny?   

 

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   
 

Październik 2022 r.  

Czas trwania       
                   

3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie sposobów  wzmocnienia zawodowych kompetencji  zaradczych, 
zapobiegających wypaleniu.   
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Zagadnienia  1. Głos specjalistów zagranicznych i polskich w sprawie stresu i wypale-
nia zawodowego. 

2. Symptomy wypalenia w zawodzie nauczycielskim. 
3. Przyczyny .konsekwencje. Przeciwdziałanie wypaleniu.  
4. Pod lupą – poczucie wartości nauczyciela ,koło wpływu, jakość życia, 

odporność psychiczna- narzędzia do podniesienia automotywacji. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W135 

 

Czy potrafimy sobie radzić ze stresem? 
 18 sposobów na stres w pracy zawodowej nauczyciela 

 

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   
 

29.09.2022 r.  
06.10.2022 r.  

Czas trwania       
                   

2x3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie  sposobów na identyfikację stresu i zdobycie umiejętności   
jego przezwyciężania. 
 

Zagadnienia  1. Od snu do przebudzenia .Czym jest , a czym nie jest stres zawodowy? 
2. Rozpoznanie typowych objawów stresu w pracy nauczyciela. 

 3.  Zidentyfikowanie presji będących  źródłem stresu. 
4.  Zachowania kreujące stres -błędne koło podejrzliwości.  
5.  Czy potrafisz sobie radzić ze stresem? Identyfikacja sposobów  

i środków, jakich używają nauczyciele do redukcji stresu.  
6.  Relaks ciała i umysłu. Sztuka uważności. 
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KOD SZKOLENIA      W136 

 

Jak przypiąć skrzydła pokoleniu  zoomerów  w szkole? 
  

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   
 

29.09.2022 r.  
06.10.2022 r.  

Czas trwania       
                   

2x3 godziny dydaktyczne  

Cel główny 
 

Poznanie  sposobów na identyfikację stresu i zdobycie umiejętności   
jego przezwyciężania. 
 

Zagadnienia  1. Od snu do przebudzenia .Czym jest , a czym nie jest stres zawodowy? 
2. Rozpoznanie typowych objawów stresu w pracy nauczyciela. 

 3.  Zidentyfikowanie presji będących  źródłem stresu. 
4.  Zachowania kreujące stres -błędne koło podejrzliwości.  
5.  Czy potrafisz sobie radzić ze stresem? Identyfikacja sposobów  

i środków, jakich używają nauczyciele do redukcji stresu.  
6.  Relaks ciała i umysłu. Sztuka uważności. 

 

 

 

KOD SZKOLENIA      W137 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  
 

Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo. 
 

Temat I spotkania: 10 pomysłów na promocję książki w Internecie 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
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 Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online platforma Click Meeting  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Październik 2022 r. – spotkanie organizacyjne           

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli; 
• inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania; 
• 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. 

KOD SZKOLENIA      W138 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  
 

Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo. 
 

Temat II spotkania: Gry literackie – motywująca nauka i zabawa 
 

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 online platforma Click Meeting  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Listopad 2022 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli; 
• inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania; 
• 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. 
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KOD SZKOLENIA      W139 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  
 

Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo. 
 

Temat III spotkania: Blog – wielozadaniowe narzędzie edukacyjne 
 

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 online platforma Click Meeting  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Grudzień 2022 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli; 
• inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania; 
• 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. 

KOD SZKOLENIA      W140 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  
 

Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo. 
 

Temat IV spotkania: Szybkie czytanie – naprawdę dobre techniki 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator 
 

Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
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Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online platforma Click Meeting  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Styczeń 2023 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli; 
• inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania; 
• 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. 

KOD SZKOLENIA      W141 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  
 

Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo. 
 

Temat V spotkania: Nie recenzja, nie streszczenie – alternatywny sposób  
na reklamę książki 

 

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 online platforma Click Meeting  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Luty 2023 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli; 
• inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania; 
• 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. 
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KOD SZKOLENIA      W142 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  
 

Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo. 
 

Temat VI spotkania: Biblioterapia jako niekonwencjonalna  
metoda pracy nauczyciela 

 

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 online platforma Click Meeting  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Marzec 2023 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli; 
• inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania; 
• 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. 

KOD SZKOLENIA      W143 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY  
 

Bibliotekarz 3.0. Promujemy czytelnictwo. 
 

Temat VII spotkania: Infografika – atrakcyjna prezentacja informacji 
 

Adresaci szkolenia 
 

Nauczyciele zainteresowani tematyką 

Koordynator Jadwiga Maszorek– kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym 
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*Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów szkoleń. 

 

 

 

5. Szkolenia dla grona pedagogicznego 

 

Szkolenie grona pedagogicznego w miejscu pracy nauczycieli 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli 

w Państwa miejscu pracy. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całego Grona 

Pedagogicznego w tym samym czasie. Szkolenia mogą być realizowane w formie wykła-

dów 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 psy-

chologiczno – pedagogicznych i innych. Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie 

w zależności od: realizowanych zagadnień szkoleniowych, ilości realizowanych godzin, 

lokalizacji placówki, ilości uczestników, czasem także specjalnych wymagań dotyczących 

materiałów szkoleniowych i dydaktycznych koniecznych do realizacji szkolenia. 

 

 

 

 

 Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Osoba  
prowadząca 

Edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

Forma szkolenia 
 

Warsztaty online platforma Click Meeting  

Data/daty  
i godziny realizacji   
 

Kwiecień 2023 r.  

Cel główny 
 

• poszerzanie kompetencji nauczycieli; 
• inspirowanie dzieci i młodzieży do czytania; 
• 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. 
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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 ewalua-

cyjnych, 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 gimnastycz-

na, 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) 

 
 

Sym

bol 

PROPOZYCJE TEMATYCZNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH  

 

OSOBA PROWADZĄCA 

R01 Prawo oświatowe dla nauczycieli. Roman Lorens  

R02 Jak przypiąć skrzydła pokoleniu  zoomerów  w szkole? Mirosława Berezowska  

R03 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej  pomocy  
dla nauczycieli i pracowników oświaty. 

Sebastian Stekiel  

R04 Zdrowe odżywianie w szkole Katarzyna Szpak  

  Inne tematy wybrane przez Placówkę zamawiającą  
po uprzednim uzgodnieniu możliwości realizacji danej  
tematyki formy doskonalenia przez PCEiK.  
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Spis załączników (formularzy zgłoszeniowych): 
 

 

Załącznik nr 1  
Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego 
 
 
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 grona pedagogicznego 

 
      …………………………………………. 

(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

