
Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

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

zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

ZAPRASZAMY  
na szkolenie online  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Szkolenie realizowane w ramach rocznego programu doskonalenia nauczycieli nt.  
„Rozwijanie kompetencji  kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Jak radzić sobie ze stresem?” 

 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematyką ze wszystkich etapów edukacyjnych oraz wszyscy 
zainteresowani tematyka szklenia  
 

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

Kierownik merytoryczny: dr Lidia Sikora – pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator. 
 
Termin szkolenia:  Termin zostanie ustalony po zebraniu wymaganej grupy uczestników 

                                  

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne  
 

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

Cel główny:   
Poznanie sposobów  wzmocnienia zawodowych kompetencji  zaradczych, zapobiegających wypaleniu.   
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
1. Głos specjalistów zagranicznych i polskich w sprawie stresu i wypalenia 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. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

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

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

Stres, zmęczenie, wypalenie.  

Jak żyć i pracować  
by nie zwariować? Warsztaty nie tylko dla nauczycieli  

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


Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

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

zatrudnionego w PCEiK. 

 

 
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 23.12.2022 r. 
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce:  
Oferta szkoleniowa / Szkolenia.  
 
Odpłatność: 
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK 

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

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

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

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

http://www.pceik.pl/

