
Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

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

zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

ZAPRASZAMY  
na szkolenie online  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematyką  
 

Osoba prowadząca:  Patrycja Sawicka-Sikora – psycholog Biznesu, Trener, Facilitator, Coach i Konsultant. 
Specjalizuje się w pracy w obszarze PSYCHOLOGII WYPALENIA ZAWODOWEGO. Certyfikowany ekspert 
metody DISC D3 i MTQ Plus. Wykładowca Uniwersytetu SWPS. Absolwentka Psychologii Biznesu na 
Uniwersytecie SWPS w Warszawie, pracę magisterską napisała u Prof. Tadeusza Marka z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na temat wpływu dopasowania do środowiska pracy na powstawanie wypalenia 
zawodowego. Prowadzi szkolenia z  komunikacji, a także z coraz bardziej istotnych w codziennym życiu 
umiejętności miękkich takich jak: inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, kreatywność, 
kompetencje komunikacyjne i interpersonalne etc.  

 
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:   
Nabycie wiedzy o źródłach energii, które pozwalają pracować w wymagającym 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 warsztatowa ukierunkowana na budowanie sprawności i rozwój 
kompetencji w zakresie zarządzania energią osobistą. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

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. 

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 

ZEO Regulacja,  
czyli o zarządzaniu energią osobistą na co dzień 

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/

