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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy i Nauczyciele Placówek Oświatowych 

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest instytucją edukacyjną powołaną do 

realizacji zadań oświatowych. Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji to ważne 

elementy nauczycielskiej rzeczywistości. Wyzwania współczesności w obszarze zaspokajania 

ciągle to nowych potrzeb, w tym również edukacyjnych, motywują do wprowadzaniazmian. 

Środowiskiem, które na co dzień konfrontuje potrzeby młodego pokolenia, jest właśnie 

środowisko nauczycielskie. Efektem obserwacji jest potrzeba kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli, która jest dla jakości pracy każdej placówki oświatowej dziedziną niezwykle 

istotną, wręcz kluczową.  

 

Oferta edukacyjna PCEiK na rok szkolny 2014/2015, którą oddajemy w Państwa ręce, stanowi 

odpowiedź na potrzeby nauczycieli, kierunki polityki oświatowej państwa 

i priorytety doskonalenia zawodowego. Obejmuje kursy, warsztaty, konferencje i inne formy 

szkoleniowe doskonalące warsztat pracy, wzbogacające umiejętności i aktualną Państwa 

wiedzę. Pragniemy być Państwa partnerem na drodze osobistego i zawodowego rozwoju. 

 

W związku ze zmieniającym się modelem doskonalenia nauczycieli - z dotychczasowego 

systemu szkoleniowo-doradczego w system wspomagania szkół - od 1 września 2014 r. PCEiK 

rozpoczyna działania pilotażowe, realizując projekt „Innowacyjny system wspomagania oświaty 

w powiecie oleśnickim”.  

 

Działania oferowane przez pion doskonalenia wspiera pion biblioteki pedagogicznej poprzez 

udostępnianie księgozbioru, czasopism i zbiorów audiowizualnych, rozpowszechnianie 

informacji pedagogicznej, różne formy upowszechniania czytelnictwa oraz pomoc merytoryczną 

skierowaną do bibliotek szkolnych. 

 

Jesteśmy również organizatorem powiatowych konkursów przedmiotowych, prowadzimy 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej  

i sportowej. Stwarzamy szanse dla każdego, kto chce rozwijać swoje zainteresowania, talenty i 

pasje, kto szuka pomysłu, jak wartościowo zagospodarować swój czas wolny. Efekty działań 

artystycznych prezentujemy w „Galerii 56”, mieszczącej się w murach PCEiK. 

 

Zapraszamy do udziału we wszystkich działaniach proponowanych przez Powiatowe Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy, do korzystania z oferty i do jej współtworzenia.  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
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Rozdział I 
 

Oferta form doskonalenia nauczycieli 
 

Jak zgłosić się na wybrane szkolenie 
� Informator zawiera propozycję form doskonalenia organizowanych przez Powiatowe 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015.  
� Aktualna oferta form doskonalenia jest zamieszczona na stronie internetowej 

www.pceik.pl a także przesyłana na bieżąco pocztą mailową na adres placówek 
oświatowych na terenie powiatu. 

� Wszelkie informacje na temat szkoleń można uzyskać w sekretariacie PCEiK,  
tel. 71 314 01 72, email: sekretariat@pceik.pl 

� Zapisujemy się bezpośrednio na konkretny termin- za pomocą formularza,  
dostępnego na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury www.pceik.pl 

� Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej 
faksem na numer: 71 314 01 72najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

� Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 
kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu lub 
konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 
Opłaty za szkolenia 
� Opłat za szkolenia należy dokonywać najpóźniej na trzy dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia zajęć, przelewem na konto placówki podane w zaproszeniu. 
� W przypadku odwołania płatnego szkolenia z winy organizatora bądź niewystarczającej 

liczby uczestników, wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi. 
 
Świadectwa i zaświadczenia 
� Nauczyciele, którzy ukończyli formę szkolenia zorganizowaną przez PCEiK w Oleśnicy, 

otrzymują odpowiednie zaświadczenia: Świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
wg załącznika do Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. Dz. U. nr 200 poz. 1537 z 
późniejszymi zmianami; Zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zgodnie z § 20 ust. 2 cyt. rozporządzenia.  

� Świadectwa i zaświadczenia wydawane są uczestnikom po spełnieniu wymagań i 
kryteriów podanych do wiadomości przez kierownika formy szkolenia. 

Warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń: 
� świadectwa i zaświadczenia wydawane są uczestnikom po spełnieniu wymagań i 

kryteriów podanych do wiadomości przez kierownika formy szkolenia w przypadku 
form doskonalenia trwających dłużej niż 12 godzin zajęć dydaktycznych, 
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); 

� dla form doskonalenia trwających do 12 godzin dydaktycznych wymagana  
jest 100% obecność na zajęciach; 

� w przypadku kursów kwalifikacyjnych uczestnik może otrzymać świadectwo ukończenia 
pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w programie kursu; 
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Kursy kwalifikacyjne 

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy, co najmniej 20-osobowej. 
Zgłoszenia do udziału w kursach prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 12 września 2014 roku, co umożliwi podjęcie decyzji o uruchomieniu kursu. 

 
Uwaga: 
 

� warunkiem przyjęcia zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny jest dokonanie wpłaty 
wpisowego w wysokości 100 zł i złożenie do 12 września 2014 r. wymaganych 
dokumentów: kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentu 
potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego, wypełniona karta 
rekrutacyjna, potwierdzenie wpłaty wpisowego;  

� rezygnacja z udziału w kursie kwalifikacyjnym musi nastąpić w formie 
pisemnej  na adres Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury  (decyduje data wpływu) 
lub faksem na numer: 71 314 01 72 najpóźniej na 7 dni roboczychprzed 
rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z 
koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% ceny 
kursu; 

� nieobecność na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty; 
� wpisowe zostaje wliczone do całkowitej płatności za kurs,  w przypadku rezygnacji nie 

podlega zwrotowi; 
� odpłatność jest rozłożona na dwie raty, pierwsza rata będzie płatna w styczniu 2015 r., 

druga rata w kwietniu 2015 r., zgodnie z podanymi przez dyrektora PCEiK terminami; 
� zajęcia na kursach kwalifikacyjnych prowadzone będą w piątki, soboty i niedziele  

w odstępach dwutygodniowych oraz codziennie w czasie zimowej przerwy szkolnej. 
 
Kursy kwalifikacyjne zaproponowane przez nasz Ośrodek, odbywają się za zgodą 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dają one możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w 
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami. 

 

Świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego są równoważne dyplomom studiów 
podyplomowych wyższych uczelni. Kadrę wykładową stanowią pracownicy naukowi 
wyższych uczelni oraz specjaliści. 

 

Ostatni nabór na kursy kwalifikacyjne 

 

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia w roku szkolnym 
2014/2015  odbędzie się ostatni nabór na kursy kwalifikacyjne.Pedagodzy, którzy 
będą chcieli się dokształcać w przyszłości, będą zmuszeni podejmować naukę na studiach 
podyplomowych w szkołach wyższych. 
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Kurs kwalifikacyjny Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania 
oświatą 

Rodzaj formy Kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 220 

Cel kursu 
Nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska kierowniczego 
w szkołach lub placówkach oświatowych. 

Dla kogo Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych, czynni zawodowo nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r- Marzec 2015 r. 

Termin składania 
zgłoszeń 

Do 12 września 2014 r. 

Odpłatność 

1 550 zł 

Opłatę wpisową w wysokości 100 zł należy wpłacić w terminie od 2 do 
12 września 2014 r. 

Osoba prowadząca Kierownik formy- dr Anetta Grzesik-Robak 

 
 

Kurs kwalifikacyjny Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 

Rodzaj formy Kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 270 

Cel kursu 
Przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków 
uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014- Maj 2015 r. 

Termin składania 
zgłoszeń 

Do 12 września 2014 r. 

Odpłatność 

1 950 zł 

Opłatę wpisową w wysokości 100 zł należy wpłacić w terminie od 2 do 
12 września 2014 r. 

Osoba prowadząca Kierownik formy- dr Lidia Sikora 

 
 

Kurs kwalifikacyjny Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki 

Rodzaj formy Kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 260 + 150 godzin praktyki 

Cel kursu 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę umożliwiającą racjonalne 
programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań 
rewalidacyjnych 
i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej 
umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), 
przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz 
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środowisku rodzinnym. 

Dla kogo 

Nauczyciele, wychowawcy placówek szkolnictwa specjalnego 
nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną intelektualnie. Nauczyciele i wychowawcy szkół 
(klas) integracyjnych oraz inni zainteresowani nauczyciele z 
wykształceniem wyższym  

i przygotowaniem pedagogicznym. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Październik 2014- czerwiec 2015 r. 

Termin składania 
zgłoszeń 

Do 12 września 2014 r. 

Odpłatność 

2 000 zł 

Opłatę wpisową w wysokości 100 zł należy wpłacić w terminie od 2 do 
12 września 2014. 

Osoba prowadząca Kierownik formy- dr Lidia Sikora 

 

 

 

Zarządzanie placówką oświatową 

 
Wychowanie  
i profilaktyka 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach 

Rodzaj formy konferencja 

Liczba godzin 4 

Cele 

Wzrost świadomości wychowawców, pedagogów, pracowników 
poradni specjalistycznych w zakresie sposobów przeciwdziałania 
przemocy w szkole.  

Nauka systemowego myślenia o problemie przemocy i tworzenia 
środowiskowych programów przeciwdziałania zjawisku.  

Dostarczenie społecznościom szkolnym i współpracującym z nimi 
placówkom metod, narzędzi, procedur i umiejętności pozwalających 
na samodzielne przeciwdziałanie agresji wśród dzieci.  

Przygotowanie nauczycieli, pedagogów, pracowników poradni, 
wychowawców do roli liderów działań na rzecz profilaktyki przemocy 
w swoim środowisku 

Dla kogo 
Dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów 
szkół. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

październik  2014 r. 

Odpłatność Forma bezpłatna  

Osoba prowadząca 
Edukatorzy współpracujący z PCEiK, przedstawiciele PPP, MOPS, 
PCPR, KP, SR 
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Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli  
i wychowawców 

Rodzaj formy Kurs doskonalący 

Liczba godzin 12 

Tematyka zajęć 

Podstawowe zabiegi ratujące życie. Postępowanie w przypadku 
urazów, sytuacji szczególnych, które mogą zdarzyć się podczas pracy 
nauczyciela i wychowawcy. Motywacja do udzielania pomocy, 
bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, 
zabezpieczenie miejsca wypadku, skuteczne wzywanie pomocy, 
kontrola podstawowych funkcji życiowych, utrata przytomności, 
omdlenie, zaburzenia świadomości, resuscytacja krążeniowo-
oddechowa (BLS) dorosłych, dzieci i niemowląt, niedrożność górnych 
dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia). 
Pozycja boczna ustalona. Bezpieczne sposoby obracania na plecy, 
wykonywanie opatrunków, tamowanie krwotoków, unieruchamianie 
złamań i stawów. 

Dla kogo Nauczyciele i wychowawcy ze wszystkich typów placówek 
oświatowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Wrzesień 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 

 

Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych 

Rodzaj formy Kurs doskonalący 

Liczba godzin 10 

Cele 

Podstawy prawne organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 
zasady organizacji turystyki szkolnej, dokumentacja wycieczek, 
bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek, wycieczka 
szkolna elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

Dla kogo 
Nauczyciele i wychowawcy ze wszystkich typów placówek 
oświatowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Wrzesień 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 

 

Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej 

Rodzaj formy Warsztaty 
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Liczba godzin 6 

Cele 

Przepisy prawa dotyczące realizacji podstawy programowej, pojęcie 
monitorowania, podstawy programowej, programu nauczania, 
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Kontrola realizacji 
podstawy programowej, dobranie i polecenie odpowiednich narzędzi 
pracy. Ukierunkowanie nauczycieli na realizację efektywności 
podstawy programowej. 

Dla kogo Dyrektorzy placówek oświatowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 
Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole  
w myśl nowych wymagań 
 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 

Cel 
przygotowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej zgodnie z nowymi 
wymaganiami 
Treści 

� Ewaluacja jako proces badawczy – interpretacja zapisów 
wymagań w załączniku do nowego rozporządzenia MEN 

� Etapy podejmowanych działań ewaluacyjnych w szkole 
� Zadania zespołu ewaluacyjnego w procedurze wewnętrznych 

badań 
� Podstawy projektowania procesu ewaluacji – projekty 

ewaluacyjne 
� Doskonalenie kompetencji w zakresie doboru i korzystania z 

metod i technik badawczych 
� Opracowanie przykładowych projektów ewaluacyjnych 
� Projektowanie działań z wykorzystaniem wniosków z ewaluacji 

– podstawy budowania, analizowania i oceniania programu 
podnoszenia efektywności w zakresie badanych problemów 

 

Dla kogo Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 
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Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

Jak założyć fundację lub stowarzyszenie – krok po kroku 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 

Zapoznanie uczestników z  problematyką prawnych aspektów 
działalności podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Treści 

• Podstawy prawne funkcjonowania fundacji i stowarzyszenia 
• Tworzenie statutu i innych niezbędnych dokumentów 

(uchwały, listy, protokoły) 
• Organy fundacji i stowarzyszenia 
• Czynności notarialne 
• Formularze i dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu w 

KRS,NIP, REGON 

Dla kogo Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, zainteresowani 
nauczyciele  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

Zarządzanie miejscem i czasem pracy nauczyciela 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 (dwa spotkania) 

Cele 

Wyznaczanie celów i priorytetów działania. Poznanie elementów 
kultury organizacji, które mogą wspierać lub osłabiać efektywność 
pracy nauczyciela. Poznanie wpływu na skuteczne zarządzanie 
czasem, który ma poprawne delegowanie zadań. Budowanie 
efektywnego system zarządzania zadaniami w oparciu o metodę GTD. 
Katalog narzędzi ułatwiających planowanie pracy nauczyciela. 

Dla kogo 
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zainteresowani 
nauczyciele. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Grudzień 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Joanna Gromolak – coach 

 
 
 
Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

„Wasze pieniądze nasz pomysł”- pozyskiwanie funduszy Unii 
Europejskiej krok po kroku 

Rodzaj formy Warsztaty 
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Liczba godzin 4 

Cele 
Jak przełożyć pomysł na wniosek o dofinansowanie?  Jakie korzyści 
można osiągnąć? Co udało się zrobić innym – szkoła dobrych praktyk. 
Skąd czerpać wiedzę na temat środków unijnych? 

Dla kogo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Kwiecień 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
Zarządzanie 
placówką 
oświatową 

Podsumowanie rocznej pracy szkoły/placówki oświatowej 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 5 

Cele 
Podstawa prawna. Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
Formułowanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej, kontroli, 
wspomagania, obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli.  

Dla kogo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Czerwiec 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 

 

Administracja placówek oświatowych 

 

Administracja 
placówek 
oświatowych 

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych – 
aktualne wymagania, gotowe procedury i instrukcje, 
wzorcowa dokumentacja 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 
6 

Cele 

Zdobycie wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów 
przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie 
danych osobowych. Uczestnicy nauczą się sporządzania wniosków o 
rejestrację zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a także dowiedzą się, w jaki 
sposób zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe (zarówno w wersji 
papierowej jak i elektronicznej). Uczestnictwo w szkoleniu zapewni 
spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej, aby do 
przetwarzania danych osobowych były dopuszczone jedynie osoby 
uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  
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Dla kogo Dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy administracji. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

 Październik 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 

 
 
Administracja 
placówek 
oświatowych 

Zarządzanie, bezpieczne użytkowanie oraz utrzymanie  
i kontrola okresowa obiektów oświaty 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 

Cele 

Podstawowa wiedza dotycząca zarządzania nieruchomością - 
placówką oświatową, zasady prowadzenia Książki Obiektu 
Budowlanego, przepisy dotyczące remontów, kontroli stanu 
technicznego oraz zasady dokumentowania tych działań. 

Dla kogo Dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy administracji 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Grudzień 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

Administracja 
placówek 
oświatowych 

Organizacja pracy sekretariatu szkoły/przedszkola. 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 

Tematyka zajęć 

Rola i znaczenie sekretariatu w strukturze organizacyjnej szkoły 
(czynności sekretariatu, warunki sprawnego działania sekretariatu, 
kwalifikacje sekretarki).Zadania sekretariatu w ułatwieniu pracy 
dyrektora. Organizacja pracy biurowej – przyjmowanie i załatwianie 
spraw, rejestracja dokumentów, obieg dokumentów, zbieranie i 
gromadzenie dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 
Korespondencja biurowa – sporządzanie i przygotowanie pism 
zewnętrznych i wewnętrznych. Sprawy uczniowskie w tym obowiązek 
szkolny i jego kontrola. Wydawanie decyzji administracyjnych, pisanie 
uchwał, zarządzeń. 

Dla kogo Pracownicy administracji placówek oświatowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 
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Administracja 
placówek 
oświatowych 

Archiwum zakładowe czy składnica akt? 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 

Tematyka zajęć 

Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego obiegu dokumentów oraz 
formalnego postępowania z pismami i aktami w placówce edukacyjnej 

Treści 

Podstawowe akty prawne; ważne pojęcia w obiegu dokumentów 

Kwalifikacja i klasyfikacja wytworzonych dokumentów 

Teczka akt – jak powinna być przygotowana i opisana 

Dziennik korespondencyjny - jak rejestrować pisma wychodzące i 
przychodzące 

Elementy pisma – rejestracja dziennikowa i bezdziennikowa 

Dla kogo Pracownicy administracji placówek oświatowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
Awans zawodowy 

 
Awans zawodowy Rola i zadania opiekuna stażu 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Przygotowanie opiekunów nauczycieli stażystów i  kontraktowych do 
planowania i prawidłowej realizacji wymagań niezbędnych w okresie 
stażu 

Dla kogo Opiekunowie stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Koniec września 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
Kamila Stemplewska – doradca metodyczny PCEiK  ds. edukacji 
wczesnoszkolnej  i awansu zawodowego 
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Awans zawodowy Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Przygotowanie nauczycieli stażystów do realizacji ścieżki awansu 
zawodowego na stopień n-la kontraktowego, planowanie własnego 
rozwoju w okresie stażu. 

Dla kogo Nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i placówek 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
Kamila Stemplewska – doradca metodyczny PCEiK ds. edukacji 
wczesnoszkolnej i awansu zawodowego. 

 
 
 

Awans zawodowy Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 5  

Cele 
Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju w okresie 
stażu oraz właściwa realizacja wymagań niezbędnych na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

Dla kogo Nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół, rozpoczynający  
w roku szkolnym 2013/2014 staż 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
Kamila Stemplewska – doradca metodyczny PCEiK  ds. edukacji 
wczesnoszkolnej  i awansu zawodowego. 

 
 
 

Awans zawodowy Realizacja wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 

Nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych w dokumentowaniu  
przebiegu stażu i przygotowaniu dokumentacji formalnej na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

Analiza działań podjętych w trakcie pierwszego roku stażu w 
kontekście realizacji wymagań rozporządzenia. 

Przykłady dobrych praktyk, wymiana doświadczeń. 

Dla kogo Nauczyciele kontraktowi realizujący II i III rok stażu 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r. 
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Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
Kamila Stemplewska – doradca metodyczny PCEiK ds. edukacji 
wczesnoszkolnej i awansu zawodowego. 

 
 
 

Awans zawodowy Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 5 

Cele 
Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju 
zawodowego w okresie stażu oraz właściwa realizacja wymagań 
niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

Dla kogo Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół, rozpoczynający staż. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
Kamila Stemplewska – doradca metodyczny PCEiK ds. edukacji 
wczesnoszkolnej i awansu zawodowego. 

 
 
 

Awans zawodowy Nauczyciel przed komisją egzaminacyjną 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 5 

Cele 
Doskonalenie umiejętności dokumentowania i prezentacji dorobku 
zawodowego z okresu stażu, poznanie trybu i zasad działania komisji 
egzaminacyjnej. 

Dla kogo 
Nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół, przystępujący  
w roku szkolnym 2013/2014 do postępowania egzaminacyjnego. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Kwiecień 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
Kamila Stemplewska – doradca metodyczny PCEiK ds. edukacji 
wczesnoszkolnej i awansu zawodowego. 

 
 
 

Awans zawodowy Dokumentowanie dorobku zawodowego na stopień 
nauczyciela dyplomowanego 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 5 

Cele 
Umiejętność selekcji działań realizowanych w okresie stażu, ewaluacji 
własnych działań, przygotowanie niezbędnej dokumentacji na 
postępowanie kwalifikacyjne, poznanie trybu i zasad działania komisji 
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kwalifikacyjnej, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej 

Dla kogo Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół, kończący staż. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Kwiecień 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
Kamila Stemplewska – doradca metodyczny PCEiK  ds. edukacji 
wczesnoszkolnej  i awansu zawodowego. 

 
 
 

Technologia informacyjna 

 
 

Technologia 
informacyjna 

Microsoft Publisher – tworzenie publikacji  

Rodzaj formy Kurs 

Liczba godzin 16 

Cel kursu 
Obsługa programu MS Publisher. Wykorzystanie gotowych szablonów 
projektów. Zasady projektowania publikacji szkolnych. Projektowanie 
ogłoszeń, broszur, dyplomów, gazetek szkolnych, wizytówek, itp. 

Dla kogo Nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Po zebraniu grupy prowadzący skontaktuje się z chętnymi do udziału 
w kursie, określając datę pierwszego spotkania.  Kolejne terminy 
zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami kursu 

Odpłatność Forma płatna 

 
 
 

Technologia 
informacyjna 

Adobe Photoshop - podstawy 

Rodzaj formy Kurs 

Liczba godzin 16 

Cel kursu 

Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Selekcja pracy z narzędziami 
do zaznaczania właściwość obiektu. Korekta obrazu. Ustawienie okna 
pracy. Podstawy fotomontażu i korekcji zdjęć. Praca z tekstem. Filtry 
w Photoshopie, kształt narzędzi, łączenie obrazów. Import - Export 
grafiki. 

Dla kogo Nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Po zebraniu grupy prowadzący skontaktuje się z chętnymi do udziału 
w kursie, określając datę pierwszego spotkania. Kolejne terminy 
zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami kursu 

Odpłatność Forma płatna 
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Technologia 
informacyjna 

Moodle - administracja platformą e-learningową  

Rodzaj formy Kurs 

Liczba godzin 16 

Cel kursu 

Uczestnik szkolenia: wykona instalację platformy na serwerze, pozna 
środowisko pracy Moodle, wykorzysta narzędzia administracyjne 
służące do modyfikacji platformy, pozna sposoby administrowania 
kursami i ich zasobami. 

Dla kogo Nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Po zebraniu grupy prowadzący skontaktuje się z chętnymi do udziału 
w kursie, określając datę pierwszego spotkania.  Kolejne terminy 
zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami kursu. 

Odpłatność Forma płatna 

 

 

Technologia 
informacyjna 

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel  
w pracy dydaktycznej i zawodowej 

Rodzaj formy Kurs 

Liczba godzin 16 

Cel kursu 

Uczestnik szkolenia: dokona obliczeń, zaprezentuje dane i wyniki w 
postaci tabel i wykresów, sporządzi pomoce dydaktyczne, wykorzysta 
arkusz kalkulacyjny w pracy zawodowej, rozwiąże zadania z różnych 
dziedzin nauczania, utworzy pomoce sprawdzające wiedzę i 
umiejętności uczniów z różnych przedmiotów 

Dla kogo Nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Po zebraniu grupy prowadzący skontaktuje się z chętnymi do udziału 
w kursie, określając datę pierwszego spotkania.  Kolejne terminy 
zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami kursu. 

Odpłatność Forma płatna 

 

 

Technologia 
informacyjna 

Tworzenie prezentacji w Prezi 

Rodzaj formy Kurs 

Liczba godzin 16 

Cel kursu 

Umiejętność zaplanowania prezentacji, 

Poznanie zasad kompozycji (kolorystyka, czcionki, elementy 
graficzne), 

Dobór sformułowań zwiększający czytelność prezentacji, 

Praktyczne zasady umieszczania elementów graficznych (tabele, 
wykresy, zdjęcia, wideo), 
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Zastosowanie nawigacji w prezentacji, 

Prawidłowy dobór środków przekazu w zależności od prezentowanej 
treści, 

Przećwiczenie poznanych umiejętności. 

Dla kogo 

Nauczyciele 

Wymagania wobec słuchaczy:  

Podstawowa znajomość dowolnych pakietów biurowych (OpenOffice, 
Microsoft Office). 

 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Po zebraniu grupy prowadzący skontaktuje się z chętnymi do udziału 
w kursie, określając datę pierwszego spotkania.  Kolejne terminy 
zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami kursu. 

Odpłatność Forma płatna 

 

 

Technologia 
informacyjna Blog w edukacji – tworzenie i zastosowanie 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Etapy tworzenia bloga, umieszczanie postów, zdjęć i filmów, 
przykłady wykorzystania bloga w edukacji. 

Dla kogo Zainteresowani nauczyciele 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 
Diagnozowanie i ocenianie  
 
 

Diagnozowanie  
i ocenianie  

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 

Charakterystyka wymagania MEN: „Analizuje się wyniki sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe", schemat budowy raportu 
szkolnego z analizy i interpretacji wyników egzaminu, analiza 
materiałów źródłowych OKE i CKE - wskaźniki efektywności 
kształceniawykorzystywane do analizy wyników egzaminów 
zewnętrznych, obraz szkoły: mocne i słabe strony kształcenia w 
szkole z uwzględnieniem różnorodnych czynników kontekstowych, 
porównanie wyników uzyskanych przezuczniów na „wejściu" i 
„wyjściu" - rozwój ucznia w szkole według oddziałów, wykorzystanie 
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wniosków z analiz i metody monitorowania ich wdrażania. 

Dla kogo 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Nauczyciele zostaną podzieleni na grupy: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

Diagnozowanie  
i ocenianie  

Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Korzystanie z raportów o wynikach egzaminów i analiza wyników 
egzaminu z uwzględnieniem poszczególnych umiejętności ze 
standardu. Wnioski z analizy. 

Dla kogo Nauczyciele przedmiotów zawodowych  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

Diagnozowanie  
i ocenianie 

Jak projektować lekcję, aby uwzględnić elementy oceniania 
kształtującego i wymagań ewaluacji zewnętrznej? 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 
Planowanie lekcji z uwzględnieniem zasad oceniania kształtującego, 
komunikowanie wyników - stopień, ocena, informacja zwrotna; 
uczniowie aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się. 

Dla kogo 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Nauczyciele zostaną podzieleni na grupy: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń 2015 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 
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Diagnozowanie  
i ocenianie 

Ocenianie szkolne, jako proces komunikowania się nauczyciela 
i ucznia 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 

Umiejętności interpersonalne niezbędne dla usprawnienia 
komunikowania się nauczyciela i ucznia w procesie oceniania, 
zakłócenia w procesie komunikowania się wpływające, na jakość 
procesu oceniania uczniów, rola 
i zasady formułowania informacji zwrotnej w ocenianiu osiągnięć 
uczniów, praktyczne ćwiczenia w konstruowaniu informacji zwrotnej 
motywującej ucznia do uczenia się. 

Dla kogo Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń 2015 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

Diagnozowanie Diagnozowanie osiągnięć szkolnych ucznia 

Rodzaj formy Kurs  

Liczba godzin 15 

Cel kursu 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien: znać cechy i właściwości 
diagnozy, poznać kolejne etapy przygotowania i przeprowadzenia 
diagnozy, zapoznać się z typologią zadań pisemnych, opracować plan 
i kartotekę testu diagnozującego, budować sprawdzian osiągnięć 
ucznia, opracować model odpowiedzi i schemat oceniania do 
skonstruowanych zadań, przeprowadzić analizę ilościową i jakościową 
wyników diagnozy, wyciągać wnioski z analizy wyników diagnozy, 
opracować plan doskonalenia nauczania. 

Dla kogo Zainteresowani nauczyciele  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Luty 2014 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 
 



24 
 

Diagnozowanie  
i ocenianie 

Ocenianie kształtujące, jako czynnik motywujący  
do uczenia się 

Rodzaj formy Kurs doskonalący 

Liczba godzin 12 

Cel kursu 

Zapoznanie nauczycieli z ideą oceniania kształtującego. 
Przedstawienie elementów oceniania kształtującego, wykonanie z 
uczestnikami ćwiczeń ilustrujących stosowanie oceniania 
kształtującego. 

Dla kogo Zainteresowani nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec  2015  r. 

Odpłatność Forma płatna 

 
 
 
 
Wychowanie i profilaktyka 
 
 

Wychowanie  
i profilaktyka 

Uzależnienia – co powinien wiedzieć każdy wychowawca  
i pedagog o stosowaniu substancjipsychoaktywnych? 

Rodzaj formy Warsztaty  

Liczba godzin 8 

Cele 
Przekazanie wiedzy n/t medycznych i psychologicznych aspektów 
przyjmowania substancji psychoaktywnych; Zapoznanie z kryteriami 
rozpoznawania granicy międzyeksperymentowaniem a uzależnieniem. 

Dla kogo Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Wrzesień 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 

Wychowanie  
i profilaktyka 

Uczmy tolerancji rówieśniczej 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 

Poznanie definicji, przejawów, przeciwdziałaniu dyskryminacji. 
Stereotypy i uprzedzenia – jak się tworzą, jak je eliminować? 
Przygotowanie warsztatów antydyskryminacyjnych. Propozycje 
konspektów zajęć.  

Dla kogo Nauczyciele 

Planowany termin Listopad 2014 r. 
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rozpoczęcia zajęć 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 

Wychowanie  
i profilaktyka 

Przemoc seksualna w relacjach rówieśniczych. Interwencja, 
zapobieganie 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Specyfika, zakres, rozpoznanie przemocy seksualnej w relacjach 
rówieśniczych. 

Dla kogo Nauczyciele  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń  2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

Wychowanie  
i profilaktyka 

Znajomi - nieznajomi – niebezpieczeństwa przygodnych 
kontaktów 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Niebezpieczeństwa związane z podejmowaniem przygodnych 
kontaktów w offline i online. 

Dla kogo Nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 
 

Praca z uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Edukacja włączająca – pytania i odpowiedzi   

Rodzaj formy Seminarium 
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Liczba godzin 4 

Cele szkolenia 
Podstawy prawne. Porady organizacyjne i merytoryczne. 
Dokumentacja.  

Dla kogo Nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

16 września 2014 r.  godz. 15.30 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące dr Lidia Sikora – edukator, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego 

 
 
 
 

Praca z uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Edukacja włączająca w praktyce - uczeń z orzeczeniem           
o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie klasowej  

 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 godzin (2 spotkania) 

Cele szkolenia 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia; organizacja 
procesu dydaktycznego. Etapy opracowywania indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego.  

Dla kogo Nauczyciele  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 

Odpłatność Forma płatna 

Kierownik formy 
dr Lidia Sikora – edukator,  konsultant ds. uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego  

 
 
 
 

Praca z uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Sześciolatek w szkole – organizacja procesu dydaktycznego     
a wiek życia ucznia  

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 

Cele szkolenia 
Różnice indywidualne w rozwoju psychomotorycznym uczniów; 
zaburzenie/norma rozwojowa a wiek życia ucznia; dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.  

Dla kogo Nauczyciele kształcenia zintegrowanego  
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Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące 
dr Lidia Sikora – edukator, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego 

 
 
 
 
 

Praca z uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb ucznia a obniżenie wieku obowiązku szkolnego  

(II etap edukacyjny)  

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 

Cele szkolenia 

Funkcjonowanie uczniów w szkole a cechy charakterystyczne wieku 
rozwojowego; różnice indywidualne w rozwoju psychomotorycznym a 
wiek życia ucznia; zaburzenie/norma rozwojowa a wiek życia ucznia; 
dostosowanie wymagań edukacyjnych (warunki organizacji pracy oraz 
sprawdzania wiedzy i umiejętności). 

Dla kogo Nauczyciele szkół podstawowych (klasy IV-VI) 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące 
dr Lidia Sikora – edukator, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego 

 
 
 
 

Praca z uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Muzykoterapia w pracy z dzieckiem 

 

Rodzaj formy Kurs doskonalący 

Liczba godzin 10 (dwa spotkania po 5 godzin) 

Cele szkolenia 

Zaznajomienie teoretyczne i praktyczne z muzykoterapią - poznanie 
możliwości jej zastosowania w pracy z dzieckiem. Wzbogacenie 
warsztatu nauczyciela o nowe techniki i narzędzia niezbędne  
do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu elementów muzykoterapii. 

Przebieg szkolenia: podstawy teoretyczne muzykoterapii, 
muzykoterapia receptywna i odtwórcza, metody i formy 
muzykoterapii, metody poznania i wymiary doświadczeń, emocji, 
potrzeb. 
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Dla kogo 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 
rytmiki, pedagodzy, wychowawcy świetlic szkolnych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

marzec 2015 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące 
Kierownik kursu: dr Lidia Sikora – edukator, konsultant ds. uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego 

 

 

Praca z uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych                
i edukacyjnych ucznia z trudnościami w uczeniu się  
(I etap edukacyjny) 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 (dwa spotkania po 3 godziny) 

Cele szkolenia 

Wskazanie narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów w procesie nauczania; 
formułowanie wniosków; ustalenie celów pracy zindywidualizowanej; 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów. 

Dla kogo Nauczyciele kształcenia zintegrowanego 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Luty  2015 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące 
dr Lidia Sikora – edukator, konsultant ds. uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego  

 

 

Praca z uczniem  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Rozpoznawanie symptomów specyficznych trudności  
w uczeniu się  u uczniów  
(II etap edukacyjny)  

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 (dwa spotkania po 3 godziny) 

Cele szkolenia 

Zdefiniowanie problemu: specyficzne trudności w uczeniu się; 
zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych a 
funkcjonowanie ucznia w procesie nauki; sposoby rozpoznawania 
symptomów specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas IV-
VI. 

Dla kogo Nauczyciele szkół podstawowych (klasy IV-VI) 
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Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 

Odpłatność Forma płatna 

Kierownik formy 
dr Lidia Sikora – edukator,  konsultant ds. uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i kształcenia specjalnego  

 
 
 
Wychowanie przedszkolne 

 

Wychowanie 
przedszkolne 

Przygotowanie do nauki pisania technikami Edukacji Przez 
Ruch. Moduł I i II.  

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 16 ( 2x8 ) 

Cel kursu 

Techniki systemu  "Edukacja przez ruch" przeznaczone do nauki 
pisania, podstawy teorii integracji sensorycznej oraz konkretne 
ćwiczenia usprawniające cielesny mechanizm pisania.  

Zapoznanie uczestników z organizacją, terminarzem warsztatów i 
szkoleń PCEiK na rok szkolny 2012/13 

Dla kogo Nauczyciele edukacji przedszkolnej 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

20 września  2014 r. Moduł I  

10 października 2014 r. Moduł II 

 

Odpłatność Forma płatna  

Osoby prowadzące Iwona Palko, Jolanta Chorzępa, edukator współpracujący z PCEiK. 

 

 

 

Wychowanie 
przedszkolne 

Tajemnice świąt Bożego Narodzenia 

Rodzaj formy Warsztaty plastyczne 

Liczba godzin 5 

Cel kursu 

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, zastosowanie 
różnorodnych technik i materiałów w codziennej pracy przedszkola, 
wymiana doświadczeń,  

Stosowanie wybranych technik plastycznych i sposobów ich 
wykorzystania m.in.: w dekoracji, wykonaniu kartek świątecznych i 
pracach plastycznych. Nowe i oryginalne sposoby zastosowania 
znanych materiałów plastycznych oraz materiałów nietypowych. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Grudzień 2014 
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Odpłatność Forma płatna  

Osoby prowadzące Iwona Palko 

 

 

Wychowanie 
przedszkolne 

Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego w systemie Marii 
Montessori 

Rodzaj formy Seminarium 

Liczba godzin 5 

Cel kursu 

Postać Marii Montessori, jej koncepcja dziecka i wychowania, 
jak dziecko się uczy – absorbujący umysł, wrażliwe fazy, polaryzacja 
uwagi, normalizacja, przygotowane otoczenie, rola nauczyciela  
praktyczne ćwiczenia dnia codziennego - prezentacja wybranych 
pomocy rozwojowych. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Luty 2015 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące Iwona Palko, Halina Kończak 

 
 
 

Wychowanie 
przedszkolne 

Wiosna i Wielkanoc w twórczości plastycznej dziecka 

Rodzaj formy Warsztaty plastyczne 

Liczba godzin 5 

Cel kursu 
Stosowanie wybranych technik plastycznych i sposobów ich 
wykorzystania m.in.: w dekoracji, wykonaniu kartek świątecznych i 
pracach plastycznych. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 

Odpłatność Forma płatna  

Osoby prowadzące Iwona Palko 

 
 
 

Wychowanie 
przedszkolne 

Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju 
małych dzieci w przedszkolu (kontynuacja szkolenia „Kiedy 
maluchy zmieniają się w zuchy”) 

Rodzaj formy 
 
Warsztat KLANZY 
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Liczba godzin 
 
18 
 

Cel kursu 

Warsztaty są kontynuacją poszukiwań skutecznych sposobów 
dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym, szczególnie tym 
najmłodszym. To materiał autorski zawierający 20 nowych piosenek, 
zabaw, pląsów ułatwiających nauczycielowi stworzenie wyjątkowej 
atmosfery w grupie, a dzieciom dający poczucie, że przedszkole jest 
miejscem niezwykłym, w którym każdy może czuć się dobrze i 
bezpiecznie. Program warsztatów zawiera propozycje zabaw przy 
muzyce, łatwe układy ruchowe, zabawy ze śpiewem, masażyki, 
ćwiczenia twórcze, a także proste pomysły plastyczne i rozwiązania 
scenograficzne z powszechnie dostępnych materiałów. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Kwiecień 2015 (piątek, sobota, niedziela) 

Odpłatność 
Forma płatna 
 

Osoby prowadzące 
Agnieszka Kaczmarczyk, edukator współpracujący  z PCEiK 
 

 
 
 

Wychowanie 
przedszkolne 

„Stare i nowe zabawy ruchowe – pozytywne aspekty 
organizowania zajęć w ogrodzie” 

Rodzaj formy 

Warsztaty złożone z trzech części – I Teoretyczne aspekty i część 
warsztatowa, II tworzenie własnych scenariuszy zajęć na bazie 
poznanych zabaw, konsultacje indywidualne, III – Prezentacja, 
zajęcie modelowe 

Liczba godzin 8  

Cel kursu 

Uczestniczki szkolenia poznają zabawy wprowadzające radosny 
nastrój i dobre samopoczucie, dające dziecku możliwość zaspokojenia 
naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do 
społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania 
się do całego zespołu, utrwala wiele pojęć i wiadomości, kształtuje 
nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności 
dyscyplinę. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Maj 2015, dwa spotkania 

Odpłatność Forma płatna  

Osoby prowadzące Iwona Palko 

 
 

Wychowanie 
przedszkolne Proces przejścia i adaptacji dziecka z przedszkola do szkoły 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 



32 
 

 
 
 
 
Edukacja wczesnoszkolna 
 
 

 
 
 

Cele 

Pogłębianie współpracy pomiędzy rodzicami, przedszkolem 
i szkołą podstawową; Przygotowanie programów ułatwiających 
dzieciom przejście z przedszkola do szkoły; Przygotowanie rodziców 
do zmian w pracy edukacyjnej szkoły. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Czerwiec 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

 
Jak pracować z 6-letnim uczniem w klasie I - Koncepcja 
wielointeligentnej edukacji w pracy z sześcioletnim uczniem 

Rodzaj formy Seminarium 

Liczba godzin 5 

Cel kursu Poznanie autorskiej koncepcji wielointeligentnej edukacji dla dziecka 
opartą na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera. 
Ukazanie możliwości praktycznego wykorzystania koncepcji w pracy 
z dzieckiem 6-letnim w szkole w obszarach: diagnozy, 
indywidualizacji, dialogu partnerów edukacyjnych, tworzenia 
właściwego środowiska edukacyjnego. Tworzenie nowej jakości pracy 
z dzieckiem sześcioletnim w szkole. 
Zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

15 września  2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące Dr Aldona Kopik, Kamila Stemplewska 

Edukacja 
wczesnoszkolna  

Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy Warsztaty 
 

Liczba godzin 4 
 

Cel kursu Kompetencje zawodowe nauczyciela widziane przez pryzmat 
współczesnych przemian społecznych i edukacyjnych. Lista 
kompetencji kluczowych, grupy kompetencji. Czynniki wpływające na 
poziom kompetencji nauczycieli. Warsztat pracy kompetentnego 
nauczyciela 

Dla kogo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
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Edukacja humanistyczna 

 
Planowany termin  Grudzień 2014 

 
Odpłatność  

Forma płatna 
 

Osoby prowadzące Kamila Stemplewska 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna Gry i zabawy przeciwko agresji 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cel kursu 

Rozpoznawanie i nazywanie dziecięcych emocji, przyczyny dziecięcej 
agresji. Techniki rozładowania złości i agresji, gry i zabawy na 
odreagowanie agresji. Bajka terapeutyczna, muzykoterapia jako 
forma łagodzenia emocji.  

Dla kogo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń 2015 

Odpłatność Forma płatna  

Osoby prowadzące  Agnieszka Zachodni, PPP Oleśnicy  

 
Edukacja 
wczesnoszkolna 
 

Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów  
edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy 
 
Warsztaty 
 

Liczba godzin 
4 
 

Cel kursu 

Czynniki sprzyjające twórczości, fazy procesu twórczego. Dobór 
ćwiczeń wspierających zdolności twórcze, skuteczność wspierania 
zdolności twórczych uczniów. 
 

Dla kogo 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 

Odpłatność 
Forma płatna 
 

Osoby prowadzące 
Kamila Stemplewska 
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Edukacja 
humanistyczna 

Tworzenie innowacyjnych pomocy naukowych  
z wykorzystaniem TIK na przedmiotach humanistycznych 

 
Rodzaj formy 
 

Kurs doskonalący  

Liczba godzin 12 

Cele 
Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania 
interaktywnych środków wspomagających nauczanie. 

Dla kogo Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca dr Anetta Grzesik-Robak, dr Magdalena Zaborska-Skorupa 

 
 
 

Edukacja 
humanistyczna 

Tutoring formą indywidualizacji pracy z uczniem 

 
Rodzaj formy 

 
Warsztaty 
 

Liczba godzin 10 

Cele 
Zdobycie nowej umiejętności zdiagnozowania możliwości rozwoju 
ucznia.  

Edukacja 
humanistyczna  

Programowanie pracy nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych na rok szkolny 2014/2015 

Rodzaj formy 
 
Konferencja 
 

Liczba godzin 2 

Cele 
Zapoznanie uczestników z terminarzem warsztatów metodycznych, 
przedstawienie celów. Ustalenie i omówienie terminarza konkursów 
oraz wybór nauczycieli - koordynatorów konkursów.  

Dla kogo 
 Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich  
etapów edukacyjnych  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Wrzesień 2014 r.  

Odpłatność Forma bezpłatna 

Osoba prowadząca dr Anetta Grzesik-Robak konsultant PCEiK ds. nauczania przedmiotów 
humanistycznych   
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Dla kogo Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca dr Anetta Grzesik-Robak 

 
 
 

Edukacja 
humanistyczna 

Indywidualizacja procesu nauczania na języku polskim 

Rodzaj formy 
 
Warsztaty 
 

Liczba godzin 4 

Cele 

Zaprezentowanie metod nauczania w zespole klasowym o 
zróżnicowanych możliwościach nabywania wiedzy i umiejętności 
polonistycznych; Pokazanie nowatorskich sposobów organizowania 
warsztatu pracy polonisty; Przybliżenie indywidualizacji w procesie 
nauczania. 

Dla kogo Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń 2015 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
 
Edukatorzy współpracujący z PCEiK 
 

 
 
 

Edukacja 
humanistyczna Efektywne nauczanie, skuteczne uczenie się 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technik uczenia i uczenia 
się. 

Dla kogo Zainteresowani nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 r.  

Odpłatność Forma płatna 

 
Osoba prowadząca 

 
dr Anetta Grzesik-Robak, dr Magdalena Zaborska-Skorupa 

 
 

 

Edukacja 
By chcieli czytać… ? niestandardowe sposoby omawiania  
lektur szkolnych ujętych w nowej podstawie programowej 
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humanistyczna  

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 

Wzbogacenie warsztatu polonisty w zakresie wykorzystania lektur 
szkolnych na lekcji języka polskiego. 
Treści 

� różne sposoby omawiania lektur szkolnych: Jak przygotować 
ucznia  
do uważnego czytania lektury? 

� bohaterowie lektur a świat uniwersalnych wartości 
� o szkolnej lekturze dramatu w gimnazjum 
� lektura szkolna w kontekście współczesnej kultury popularnej 

 

Dla kogo Nauczyciele języka polskiego w szkołach gimnazjalnych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 r.  (piątek, sobota) 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja 
humanistyczna 

Ocenianie kształtujące dla humanistów 

Edukacja 
humanistyczna 

Praca z uczniem z dysleksją rozwojową na lekcji języka 
polskiego 
 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 

Zapoznanie nauczycieli z metodami pracy z uczniem z dysleksją 
rozwojową na lekcjach języka polskiego 
Treści 

� Rozpoznawanie dysleksji rozwojowej u ucznia 
� Specyfika pracy z uczniem z dysleksją rozwojową 
� Przykłady metod pracy z uczniem na języku polskim 

 

Dla kogo Nauczyciele języka polskiego  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 r.  (piątek, sobota) 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 
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Rodzaj formy Kurs doskonalący 

Liczba godzin 16 

Cele 

Zastosowanie oceniania kształtującego w edukacji humanistycznej 
(formułowanie celów lekcji w kontekście oceniania kształtującego, 
stosowanie informacji zwrotnej na każdym etapie zajęć, dokonywanie  
ewaluacji osiągnięć ucznia z uwzględnieniem oceny koleżeńskiej i 
samooceny) 

Dla kogo Zainteresowani nauczyciele 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Kwiecień  2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Bartosz Kicki , edukator współpracujący z PCEiK 

 
 
 

 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza 

 

Edukacja 
matematyczna  
i przyrodnicza 

Programowanie pracy nauczycieli przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych na rok szkolny 2014/2015 

Rodzaj formy Konferencja 

Liczba godzin 2 

Cele 
Zapoznanie uczestników z terminarzem warsztatów metodycznych, 
przedstawienie celów. Ustalenie i omówienie terminarza konkursów 
oraz wybór nauczycieli - koordynatorów konkursów.  

Dla kogo 
Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wszystkich 
etapów edukacyjnych  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Wrzesień 2014 r.  

Odpłatność Forma bezpłatna 

Osoba prowadząca 
Konsultant PCEiK ds. nauczania przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych  

 

 

 

Edukacja 
matematyczna  
i przyrodnicza 

Osiągnięcia szkolne i ich uwarunkowania.  
Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Zapoznanie ze zjawiskiem syndromu nieadekwatnych osiągnięć 
szkolnych (SNOS). Podniesienie kompetencji nauczyciela w zakresie: 
identyfikacji uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć 
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szkolnych, ich charakterystyki, dociekania przyczyn SNOS, metod 
działania i planowania pracy z uczniem w przypadku stwierdzenia 
SNOS. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych a jakość pracy 
szkoły.  

Dla kogo 
Nauczyciele matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych wszystkich 
etapów edukacyjnych.  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik  2014 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca dr Józef Krawczyk 

 

 

 

Edukacja 
matematyczna  
i przyrodnicza 

Zagrożenia i możliwości rozwojowe uczniów zdolnych 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 

Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem uzdolnionym. Zapoznanie z 
psychologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami rozwoju uczniów 
zdolnych. Poszukiwanie skutecznych metod i form pracy 
sprzyjających odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, w tym 
motywowanie do twórczego myślenia. Rozwijanie potencjału uczniów 
uzdolnionych kierunkowo. Prezentowanie i upowszechnianie 
przykładów dobrej praktyki w zakresie psychoedukacji i kształcenia 
uczniów zdolnych.  

Dla kogo Nauczyciele matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych wszystkich 
etapów edukacyjnych. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r.  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca dr Józef Krawczyk 

 
 
 
 

Edukacja 
matematyczna  
i przyrodnicza 

Lekcje matematyki w szkole podstawowej 
 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 10 

Cele 

 
Podniesienie jakości nauczania matematyki na II etapie kształcenia 
Treści 

� Podstawa programowa i program nauczania w ręku 
nauczyciela 

� Rola diagnozy w procesie nauczania matematyki 
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� Nim napiszę scenariusz lekcji -pomysł i plan 
� Scenariusz lekcji 
� Motywowanie i aktywizowanie uczniów warunkiem odniesienia 

sukcesu w nauczaniu matematyki 
 

Dla kogo Nauczyciele matematyki  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Grudzień 2014 r. (piątek, sobota) 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 

Edukacja 
matematyczna  
i przyrodnicza 

Matematyka w gimnazjum 
 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 10 

Cele 

 
Podniesienie jakości nauczania matematyki na III etapie kształcenia 
Treści 

� Motywacja warunkiem sukcesu w nauczaniu matematyki 
� Pomagamy najsłabszym – organizacja pracy, dobór zadań i 

metod ich rozwiązania 
� Egzamin poprawkowy z matematyki 
� Uczeń zdolny – radość czy problem? 
� Egzamin gimnazjalny z matematyki 

 

Dla kogo Nauczyciele matematyki  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń  2015 r. (piątek, sobota) 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
 

Edukacja 
matematyczna  
i przyrodnicza 

Jak pracować z uczniem z zaburzeniami koncentracji uwagi?  

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 

Sposoby identyfikowania uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi. 
Opracowanie strategii pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się, 
deficytami uwagi oraz uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w opanowaniu strategii i umiejętności uczenia się, 
niezbędnych do osiągnięcia sukcesów w szkole. Zapoznanie z 
wybranymi metodami umożliwiającymi uczniom opanowanie strategii 
i umiejętności uczenia się w zakresie: zapamiętywania informacji, 
korzystania z podręczników i robienia notatek, interpretacji pomocy 
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graficznych, robienia notatek na lekcji, przygotowania się do 
sprawdzianów, korzystania z materiałów pomocniczych, wyszukiwania 
myśli przewodnich, pisania referatów. Opracowanie ćwiczeń do pracy 
z uczniem z zaburzeniami koncentracji na nauczanym przedmiocie. 
Zastosowanie opracowanych ćwiczeń w praktyce (działania 
nauczyciela ze swoimi uczniami), ocena ich skuteczności oraz analiza 
zaistniałych problemów. 
 

Dla kogo 
Nauczyciele matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych wszystkich 
etapów edukacyjnych. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 r. (druga połowa) – 4 godz. 
Maj 2015 r. (pierwsza połowa) – 4 godz. (po zastosowaniu wybranych 
metod we własnej szkole)  

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca 
 
dr Józef Krawczyk 
 

 
 
 
 

Edukacja 
matematyczna  
i przyrodnicza 

Edukacja matematyczna - nauczanie umiejętności 
podstawowych i złożonych 

Rodzaj formy Kurs doskonalący  

Liczba godzin 12 

Cel kursu 

Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki. Zastosowanie tablicy 
interaktywnej w kształtowaniu umiejętności matematycznych. 
Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji matematyki. 
Matematyka narzędziem do rozwiązywania problemów z innych 
przedmiotów. Praktyczne nauczanie matematyki. 

Dla kogo 
Nauczyciele matematyki (podział na grupy: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Kwiecień  2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 
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Dydaktyka języków obcych 

 

Dydaktyka języków 
obcych 

Programowanie pracy nauczycieli języków obcych na rok 
szkolny 2014/2015 

Rodzaj formy Konferencja 

Liczba godzin 2 

Cele 
Zapoznanie uczestników z terminarzem warsztatów metodycznych, 
przedstawienie celów. Ustalenie i omówienie terminarza konkursów 
językowych oraz wybór nauczycieli - koordynatorów konkursów.  

Dla kogo Nauczyciele języków obcych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

18 wrzesień 2014 r. godzina 15.30 

Odpłatność Forma bezpłatna 

Osoba prowadząca Ewa Piątkowska-Mider- konsultant PCEiK ds. języków obcych 

 
 
 

 

Dydaktyka języków 
obcych 

Metody i techniki pracy atrakcyjne dla ucznia, czyli metodyka 
nauczania smyka. Okres wczesnoszkolny 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin  3  

Cel warsztatów 

Zapoznanie uczestników z metodyką pracy z dzieckiem młodszym. 

Zapoznanie z dokumentem: NuernbergerEmpfehlungen – zalecenia 
dotyczące nauczania języków obcych dzieci młodszych.  

Uczestnicy potrafią stosować różnorodne metody i techniki pracy 
adekwatne do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka młodszego. 

Dla kogo Nauczyciele języków  obcych – przedszkola, szkoła podstawowa 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć  30 października 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoby prowadzące 
Kierownik formy –Ewa Piątkowska-Mider prowadząca zajęcia :Anna 
Abramczyk 

Dydaktyka języków 
obcych Kufer pomysłów metodycznych na lekcji języka obcego 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cel kursu Repetytorium metodyki nauczania z uwzględnieniem najnowszych 
trendów. 
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Dydaktyka 
języków obcych  

 
Testowanie i pomiar 

Rodzaj formy Warsztaty 
 

Liczba godzin 4 
 

Cel kursu Zapoznanie z podstawami pomiaru dydaktycznego 
Uczestnicy potrafią układać poprawne, zgodnie z zasadami pomiaru 
zadania do zakładanych celów 
Rozumieją wskaźniki pomiaru dydaktycznego w celu interpretacji 
wyników. 
 

Dla kogo Nauczyciele języków obcych 
 

Planowany termin  
rozpoczęcia zajęć 

23 kwietnia 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna  
 

Osoba prowadząca Kierownik formy: Ewa Piątkowska-Mider, prowadząca: Anna  
Abramczyk 
 
 

 
 
 
 
Szkolnictwo zawodowe 

 

Szkolnictwo 
zawodowe  

Programowanie pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych   
na rok szkolny 2014/2015 

Rodzaj formy Konferencja 

Liczba godzin 2 

Cele 
Zapoznanie uczestników z terminarzem warsztatów metodycznych, 
przedstawienie celów. Ustalenie i omówienie terminarza konkursów 
przedmiotowych oraz wybór nauczycieli - koordynatorów konkursów.  

Uczestnicy potrafią: 

• stosować różnorodne metody nauczania i techniki pracy z uczniem 
• dobierać metodę adekwatną do stawianych celów i możliwości ucznia. 
 

Dla kogo Nauczyciele języków obcych- gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

9 grudnia 2014 r. 

Odpłatność 
Forma płatna  

 

Osoby prowadzące Kierownik formy-Ewa Piątkowska-Mider, prowadząca: Anna Abramczyk 
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Dla kogo Nauczyciele przedmiotów zawodowych  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć  Wrzesień 2014 r.  

Odpłatność Forma bezpłatna 

Osoba prowadząca Anna Kocik doradca metodyczny PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego  

 

 

Szkolnictwo 
zawodowe 

NBP-skarbnica wiedzy o pieniądzu -wizyta studyjna w Oddziale 
NBP 
 

Rodzaj formy Wizyta studyjna 

Liczba godzin 6 

Cele 
Wykorzystanie elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji 
finansowej. 

Dla kogo 
Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

15-21 września 2014 r.  

termin zgłoszenia do 5 września 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Pracownicy Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu 

 

 
 
Szkolnictwo 
zawodowe 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 3 

Cele 
Aktualizacja wiedzy na temat organizacji egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, budowanie banku zadań, projektowanie 
rezultatów oraz kryteriów oceny poszczególnych rezultatów 

Dla kogo Nauczyciele przedmiotów zawodowych wszystkich branż. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r.  

Odpłatność Forma bezpłatna  

Osoba prowadząca Anna Kocik, doradca PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego  

 
 
 

Szkolnictwo 
zawodowe 

Wspomaganie uczniów w doskonaleniu umiejętności 
gospodarowania finansami z wykorzystaniem  
zasobów platformy 
 

Rodzaj formy Warsztaty 
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Liczba godzin 6 

Cele 
Przygotowanie nauczycieli do kreatywnego wykorzystania zasobów 
edukacyjnych platformy Przygotowanie nauczycieli do kreatywnego 
wykorzystania zasobów edukacyjnych platformy. 

Dla kogo 
Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości. 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Anna Kocik, doradca PCEiK ds. szkolnictwa zawodowego 

 
 
 

Szkolnictwo 
zawodowe „Idziemy w parze ja i mój zawód” 

Rodzaj formy Seminarium  

Liczba godzin 3 

Cele 
Dlaczego warto zainteresować uczniów planowaniem kariery 
edukacyjno-zawodowej? W jaki sposób nauczyciel może pomóc 
uczniom w planowaniu kariery?  

Dla kogo Nauczyciele wszystkich typów szkół  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Grudzień 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Anna Kocik, doradca ds. szkolnictwa zawodowego PCEiK 

 
 
Szkolnictwo 
zawodowe 

Wizyty studyjne w firmach w ramach tworzenia sieci 
współpracy 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 10 

Cele 
Uczestnicy poznają nowe technologie, maszyny i organizację w 
wybranych firmach. 

Dla kogo Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Styczeń  - kwiecień 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Anna Kocik, doradca ds. szkolnictwa zawodowego PCEiK 
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Szkolnictwo 
zawodowe 

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w toku 
nauczania przedmiotów zawodowych 
 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 

Nabycie umiejętności kształtowania kompetencji personalnych i 
społecznych podczas kształcenia zawodowego 
 
Treści 
 
Kompetencje personalne i społeczne w kontekście nowej podstawy 
programowej kształcenia zawodowego. 
Planowanie realizacji KPS w nowych programach kształcenia 
zawodowego. 
Metody pracy wspomagające kształtowanie KPS.. 

Dla kogo Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Marzec 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

 

Biblioteka szkolna 

 
 

Biblioteka 
szkolna 

Czytam, więc jestem. O rozwijaniu kompetencji czytelniczych 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 

Tematyka zajęć 

Prezentacja i praktyczne omówienie metod pomagających zahamować 
zanikające zainteresowanie tekstami literackimi. O zainteresowaniach 
czytelniczych w Polsce. Techniki czytania i interpretacji różnych 
tekstów kultury (streszczanie, parafrazowanie, przewidywanie treści, 
zadania zachęcające do czytania) Lektura na lekcji języka polskiego 
Wykorzystanie na lekcji adaptacji filmowej lektury. 

Dla kogo Nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych oraz nauczyciele języka 
polskiego wszystkich typów szkół 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Kierownik formy Edukatorzy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 
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Biblioteka 
szkolna 

Biblioteka miejscem rozwijania uzdolnień uczniowskich 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 6 

Tematyka zajęć 

Tworzenie środowiska edukacyjnego w bibliotece szkolnej, animacja 
jako metoda edukacji kulturalnej, popularyzowanie literatury 
popularnonaukowej, możliwości wykorzystania zasobów bibliotek 
naukowych, centrów i muzeów nauki, terapeutyczne możliwości 
biblioteki szkolnej. 

Dla kogo 
Nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, nauczyciele języka 
polskiego we wszystkich typach szkół 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Kwiecień 2015 

Odpłatność Forma płatna 

 
 
 
 
 
Wychowanie fizyczne 
 
 

Wychowanie 
fizyczne 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów  
na lekcjach wychowania fizycznego  
z uwzględnieniem dostosowania wymagań 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 (dwa spotkania) 

Cele 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w świetle prawa 
oświatowego; przedmiotowy system oceniania z wychowania 
fizycznego; 
opracowanie przykładowych rozwiązań do przedmiotowego systemu 
oceniania z wychowania fizycznego; wymagania edukacyjne z 
wychowania fizycznego na ocenę śródroczną i końcowo roczną. 

Dla kogo Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Październik 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

Wychowanie 
fizyczne 

Indywidualizacja na lekcjach wychowania fizycznego  

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 
Celowość stosowania indywidualizacji na lekcjach wychowania 
fizycznego; Metody, formy i sposoby organizacji zajęć w 
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indywidualizacji; Projektowanie zajęć. 

Dla kogo 
Nauczyciele wychowania fizycznego  
 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Grudzień 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
Wychowanie 
fizyczne 

Edukacja zdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 10 (dwa spotkania) 

Cele 
Podstawa programowa edukacji zdrowotnej w gimnazjum i szkołach 
ponadgimnazjalnych; realizacja treści edukacji zdrowotnej: metody 
aktywizujące i wykorzystanie TI;przykładowe rozwiązania. 

Dla kogo 
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych  
i gimnazjów.  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Luty 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 
Wychowanie 
fizyczne 

Kultura fizyczna, jako środek w profilaktyce zdrowia dzieci  
i młodzieży w zakresie otyłości, anoreksji i bulimii 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 8 

Cele 

Przyczyny otyłości u dzieci i młodzieży. Udział w zajęciach wychowania 
fizycznego, jako środek w zapobieganiu nadwagi u dzieci i młodzieży. 
Anoreksja i bulimia - fizyczne, psychologiczne i społeczne przyczyny 
choroby. Zdrowe żywienie, styl życia, aktywność fizyczna.  
 

Dla kogo Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Maj 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 
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Edukacja artystyczna 
 
 

Edukacja 
artystyczna 

„Mali aktorzy”- zabawa w teatr, jako forma pracy edukacyjnej  
i terapeutycznej 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Cele 

Teatr, jako forma pracy edukacyjnej i terapeutycznej: czarny teatr, 
teatr cieni, teatr w rękawku, teatr dziur, maska, lalka. Poznanie pojęcia 
drama. Poziomy dramy. Drama sensoryczna. Ćwiczenia praktyczne. 
"Teatr forum" - ustawienie sytuacji scenicznej. Propozycje ćwiczeń 
rozwijających wrażliwość zmysłów. Kotwice arteterapeutyczne. 
Ćwiczenia praktyczne. 

Dla kogo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli.  

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Listopad 2014 r. 

Odpłatność Forma płatna 

Osoba prowadząca Edukatorzy współpracujący z PCEiK 

 
 
 

Edukacja 
artystyczna 

Ceramika w szkole 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Tematyka zajęć 

Ceramika artystyczna i jej technologie połączone z prezentacją historii 
ceramiki w zarysie. Omówienie techniki modelownia ręcznego z 
wałeczków oraz metody modelowania ręcznego z płaszczyzn, 
wykorzystywanej w ceramice artystycznej. Wykonanie projektu- 
lepienie z gliny z uwzględnieniem w.w. techniki i metody oraz 
ewentualna korekta bieżąca w trakcie wykonywania pracy. 

Dla kogo 

Nauczyciele wszystkich typów szkół, szczególnie nauczyciele plastyki, 
nauczania początkowego, wychowawcy świetlic szkolnych, internatów, 
terapeuci, prowadzący zajęcia specjalistyczne, oligofrenopedagodzy 
oraz wszyscy zainteresowani 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć 

Luty 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 
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Edukacja 
artystyczna 

Techniki malarskie w praktyce szkolnej i terapeutycznej - 
akwarela i tempera 

Rodzaj formy Warsztaty 

Liczba godzin 4 

Tematyka zajęć 

Posługiwanie się techniką akwareli i techniką tempery, które mają 
zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą- wskazanie na 
podobieństwa i różnice. Omówienie podstawowych terminów i 
zagadnień plastycznych (kontrast, akcent barwny, plama, walor, kolor, 
światłocień, gama kolorystyczna, linia, kompozycja).Malowanie przez 
uczestników obrazu w technice akwareli oraz w technice tempery. 

Dla kogo 

Nauczyciele wszystkich typów szkół, szczególnie nauczyciele sztuki, 
nauczania zintegrowanego, wychowawcy świetlic szkolnych, 
internatów, terapeuci, prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz wszyscy 
zainteresowani 

Planowany termin 
rozpoczęcia zajęć Marzec 2015 r. 

Odpłatność Forma płatna 
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Rozdział II 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 

 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli  
w Państwa miejscu pracy. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej Rady 
Pedagogicznej w tym samym czasie. Szkolenia mogą być realizowane w formie wykładów 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 
psychologiczno – pedagogicznych i innych. Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w 
zależności od: ilości godzin, lokalizacji placówki, ilości uczestników, czasem także specjalnych 
wymagań dotyczących materiałów szkoleniowych i dydaktycznych koniecznych do realizacji 
szkolenia. 
 
 
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 warsztatu 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 
ewaluacyjnych dzięki nim uzyskujemy informację zwrotną o prowadzących, materiałach 
i treści zajęć, co pozwala nam na doskonalenie oferowanych szkoleń.  

� Każdy uczestnik form warsztatowych otrzymuje materiały szkoleniowe. W przypadku 
krótkich, wykładowych form, materiały szkoleniowe są wydawane w skróconej formie 
tylko na specjalne życzenie Placówki.  

� 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 gimnastyczna, 
aula) PCEiK ustala z Placówką warunki, w jakich powinno odbywać się szkolenie i 
sprzęt, jaki Placówka może przygotować do realizacji zajęć.  

 
Jak zamawiać? 
 

� Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres sekretariat@pceik.pl 
� Faksem - drukując i wypełniając formularz zgłoszeniowy a następnie wysyłając  

na numer: 71 314 01 72. 
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Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych 
 

 

Temat Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela  
w świetle obowiązujących przepisów 

Liczba godzin 4 

Treści 

Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop na żądanie, 
okolicznościowy, dla poratowania zdrowia oraz inne prawa i obowiązki. 
Przypomnienie zakresu odpowiedzialności nauczycieli wynikającej z 
bezpośredniej pracy z uczniem. Zadania i obowiązki nauczyciela w 
obszarze dydaktyki, wychowania i opieki. Odpowiedzialność porządkowa i 
dyscyplinarna nauczyciela. Odpowiedzialność na zasadach prawa 
cywilnego. Orzeczenia SN 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

 
 
 

Temat 
Gotowość szkolna w świetle nowej podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego 

Liczba godzin 4 

Treści 

Charakterystyka rozwoju dziecka pięcio- i sześcioletniego, etapy 
kształcenia funkcji słuchowych i wzrokowych oraz kinestetyczno-
ruchowych w obrębie dużej i małej motoryki, właściwości uwagi, pamięci 
oraz rozwoju myślenia i dojrzałości społeczno-emocjonalnej, 
przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia, profilaktyka dysleksji 
w przedszkolu. 

Dla kogo Rady pedagogiczne przedszkoli 

 
 
 

Temat Prawo oświatowe w szkole 

Liczba godzin 4 

Treści 

Podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, 
najważniejsze akty wykonawcze do ustawy o systemie oświaty, 
uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”, 
kwalifikacje wymagane od nauczycieli, awans zawodowy.  

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

 
 
 

Temat Miejsce Edukacyjnej Wartości Dodanej w diagnozie pracy placówki 

Liczba godzin 4 

Treści 
Założenia koncepcji EWD. Metoda obliczania EWD. Sposoby 
wykorzystywania EWD do polepszania, jakości pracy placówki. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  
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Temat Nowoczesne metody nauczania 

Liczba godzin 4 

Treści 

Przegląd nowoczesnych metod pracy z uczniem, dostosowanie pracy z 
uczniem do wybranych treści programowych, sposoby przyspieszonego 
uczenia się w klasie, czynniki aktywizujące pracę mózgu a efektywność 
nauczania. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

 
 
 

Temat Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka 

Liczba godzin 4 

Treści 

Mechanizmy przemocy w szkole i klasie, sylwetka sprawcy i ofiary 
mobbingu rówieśniczego, psychoprofilaktyka przemocy w szkole, 
zapobieganie mobbingowi i strategie interwencji, wsparcie dla 
krzywdzonych.  

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temat Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 
dla podniesienia jakości pracy szkoły 

Liczba godzin 8 (dwa spotkania) 

Treści 

Interpretacja wyników z OKE z uwzględnieniem uwarunkowań 
kontekstowych, analiza treści sprawdzanych arkuszem egzaminacyjnym, 
ustalanie przyczyn nie-powodzeń, opracowanie wniosków i ich wdrażanie 
w celu podniesienia, jakości pracy szkoły.  

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Temat Współpraca szkoły z rodzinami uczniów - w jaki sposób zbudować 
i pielęgnować dobre relacje? 

Liczba godzin 4 

Treści 
Podmioty uczestniczące w edukacji, rola rodziców w zmieniającej się 
placówce, metody aktywnej współpracy na płaszczyźnie: nauczyciel – 
rodzic, dyrektor – rodzic.  

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 
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Temat Działania na rzecz wspierania rozwoju dzieci zdolnych 

Liczba godzin 4 

Treści 

Identyfikacja zdolności, zasady rozwijania uzdolnień na różnych etapach 
kształcenia, znaczenie indywidualnych i szkolnych planów pracy z 
uczniami zdolnymi, prowadzenie grupowych zajęć ogólnorozwojowych, 
organizacje i instytucje wspierające, edukacja i wychowanie dziecka 
zdolnego.  

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

 
 
 

Temat 
Rozpoznawanie problemów wychowawczych w szkole / 
placówce oraz podejmowanie działań interwencyjnych 

Liczba godzin 4 

Treści 
Sposoby rozpoznawania zagrożeń i problemów wychowawczych 
Prowadzenie działań interwencyjnych. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

 
 
 

Temat Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania 

Liczba godzin 4 

Treści 

Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu 
psychodynamicznym, zachowanie, jako objaw – diagnoza problemu, 
dysfunkcja rodziny i jej skutki, wskazówki do pracy z dziećmi 
przejawiającymi zachowania agresywne, autodestrukcyjne, lękowe, z 
cechami nadpobudliwości i ADHD, przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek 

 
 
 

Temat Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole 

Liczba godzin 4 

Treści 

Rodzaje i formy agresji oraz przemocy, czynniki wywołujące agresję, 
poznanie metod radzenia sobie z agresją, działania w zakresie 
profilaktyki agresji, opracowywanie strategii radzenia sobie z agresją w 
szkole.  

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

 
 

Temat Stalking – nowy sposób na zadręczanie w szkole 

Liczba godzin 4 

Treści 
Stalking – analiza zjawiska wśród dzieci i młodzieży, przyczyny, 
pedagogiczne rozpoznanie i jego rozmiary w Polsce, regulacje prawne, 
profilaktyka i wsparcie w sytuacjach zagrożonych stalkingiem.  
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Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

 
 
 

Temat Interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Liczba godzin 4 

Treści 

Podstawy interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, omówienie nowych zadań wynikających ze zmian wprowadzonych 
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, funkcjonowania 
zespołów interdyscyplinarnych oraz zapisów rozporządzenia o pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.  

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Temat 
Kształtowanie wizerunku szkoły, jego promocja w środowisku 
lokalnym 

Liczba godzin 4 

Treści 
Uświadomienie podstawowych cech efektywności szkoły. Rozpoznanie 
obszarów i możliwości współpracy z lokalnym środowiskiem. Poznanie 
elementów i technik kontaktów z mass mediami. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

Temat 
Organizacja wewnętrznego monitorowania realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

Liczba godzin 4 

Treści 
Uczestnik szkolenia nauczy się organizować i realizować wewnętrzne 
monitorowanie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych 
przedmiotów i edukacji z uwzględnieniem specyfiki placówki. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

Temat Efektywna komunikacja - podstawa dobrego klimatu szkoły 

Liczba godzin 4 

Treści 

Warunki budowania społecznego klimatu szkoły 

Kompetencje psychologiczne i społeczne nauczyciela 

Pułapki i warunki sprzyjające komunikacji interpersonalnej 

Warunki skutecznej komunikacji – zasoby i style zachowania 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  
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Temat 
Wykorzystanie wyników z ewaluacji w planowaniu działań 
jakościowych w szkole 

Liczba godzin 4 

Treści 

Rada pedagogiczna jako zespół zadaniowy w procesie planowania, 
realizacji i analizy wyników ewaluacji 

Metody pracy rady pedagogicznej z raportem z ewaluacji 

Etapy budowania programów podnoszenia efektywności w zakresie 
badanych obszarów i problemów 

Podstawy budowania strategii i narzędzi ewaluacyjnych sprawdzających 
skuteczność zaplanowanych działań 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

Temat Prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczyciela 

Liczba godzin 4 

Treści 

Wymagania prawne związane z dokumentacją pracy nauczyciela. 

Formy dokumentowania pracy. 

Rodzaje dokumentacji. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

Temat Motywowanie uczniów do nauki 

Liczba godzin 4 

Treści 

Teoretyczne założenia i rodzaje motywacji. 

Aspekty wychowawcze wpływające na motywację uczniów. 

Kompetencje nauczycielskie w motywowaniu uczniów. 

Sposoby motywowania a potrzeby uczniów. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

Temat 
Jak przedszkola i szkoły winny egzekwować powinności 
rodziców? 

Liczba godzin 4 

Treści 

Przepisy prawne szkolnym narzędziem dyscyplinowania rodziców. 

Możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki nad dzieckiem. 

Procedury postępowania z dzieckiem/uczniem  wymagającym 
pogłębionej diagnozy w przypadkach rodziców 
dysfunkcyjnych/roszczeniowych. 

Sposoby dokumentowania współpracy z rodzicami („Karty odmowy”).  

Dla kogo Rady pedagogiczne przedszkoli oraz  wszystkich typów szkół  
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Temat Przygotowanie uczniów do sprawdzianu w 2015 r.  
w świetle podstawy programowej 

Liczba godzin 4 

Treści 

Wymagania szczegółowe podstawy programowej  punktem wyjścia do 
właściwego przygotowania ucznia w myśl nowej formuły sprawdzianu. 

Aktualizowanie wiedzy na temat zmian w przepisach prawa, 
regulujących przygotowanie i organizację sprawdzianu. 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie tworzenia nowych 
typów zadań obowiązujących na sprawdzianie szóstoklasisty. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół podstawowych  

Temat 
Szkoła ponadgimnazjalna w świetle reformy oświatowej. 
Formuła egzaminów zawodowych. 

Liczba godzin 4 

Treści 

Podstawy prawne wprowadzające reformę ponadgimnazjalnego 
szkolnictwa zawodowego . 

Nowe formy kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Procedury i formy 
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Dla kogo Rady pedagogiczne ponadgimnazjalnych szkół  zawodowych 

Temat Kluczowe kompetencje pedagogiczno-psychologiczne 
nauczyciela 

Liczba godzin 4 

Treści 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Komunikacja werbalna i 
niewerbalna. Czytelność przekazu wiedzy. 

Nawiązywanie relacji interpersonalnych z uczniem, współpraca w zespole 
nauczycielskim, panowanie nad stresem.  

Wizerunek osobowy. 

Dla kogo Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  

Temat Edukacja zawodowa uczniów gimnazjum 

Liczba godzin 4 

Treści 
Sposoby rozpoznawania mocnych stron i zainteresowań uczniów. 

Katalog zawodów, ścieżki edukacyjne i wymogi psychofizyczne 
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warunkujące wykonywanie określonego zawodu. 

Możliwości psychofizyczne  ucznia a katalog zawodów i rynek pracy. 

Dla kogo Rady pedagogiczne gimnazjów  

Temat 
System doradztwa zawodowego a sposoby motywowania 
uczniów do planowania własnego rozwoju 

Liczba godzin 4 

Treści 

Zmiany w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
szkołach. 

Motywowanie uczniów do planowania własnego rozwoju. 

Sposoby wdrażania doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. 

Dla kogo Rady pedagogiczne  wszystkich typów szkół 
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Rozdział III 

 

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek 

 

Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek wpisuje się w nową formę doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. Jej najważniejsze założenia:  

• realizacja wszystkich szkoleń w miejscu pracy nauczyciela;  
• dostosowanie programu szczegółowego szkoleń do potrzeb szkoły lub placówki;  
• rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną w szkole lub placówce;  
• zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach przygotowanej  

do realizacji oferty;  
• teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły lub placówki;  
• forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, kurs doskonalący) 

dostosowana do potrzeb szkoły lub placówki;  
• nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne nauczycieli konsultantów  

w miejscu pracy nauczycieli;  
• merytoryczna i organizacyjna opieka zespołu nauczycieli doradców i konsultantów 

zatrudnionych w PCEiK nad szkołą lub placówką w obszarze doskonalenia 
zawodowego przez cały rok.  

 
 
W związku z realizacją przez PCEiK w roku szkolnym 2014/2015 projektu 
„Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”, projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, dodatkowa oferta PCEiK 
jest adresowana  do szkół specjalnych. 
 
 
Realizacja oferty Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek powinna być poprzedzona 
podpisaniem porozumienia pomiędzy dyrektorem PCEiK a dyrektorem szkoły lub placówki, 
która z tej formy propozycji szkoleniowej chce skorzystać w roku szkolnym 2014/2015.  
 
Po podpisaniu porozumienia zostanie przydzielony szkole/placówce konsultant, którego 
zadaniem będzie opracowanie we współpracy z dyrektorem i radą pedagogiczną Rocznego 
Planu Wspomagania. 
 
RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych 
działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, 
aż po ewaluację podjętych działań.  
 
RPW realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego, przy czym ze względu na efektywność 
i skuteczność podejmowanych działań, proces ten nie może być krótszy niż  
7 miesięcy. 
 
W razie potrzeby skorzystania w trakcie realizacji RPW z pomocy specjalisty z konkretnej 
dziedziny, do udziału w projekcie zaprasza się ekspertów zewnętrznych. Ich zadania obejmują 
przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły 
warsztatów. 
 
Realizacja RPW zakłada aktywny udział dyrektora i nauczycieli szkoły/przedszkola, których 
zadania obejmują w szczególności: 
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a) zdiagnozowanie potrzeb szkoły/przedszkola oraz przygotowanie rocznego planu 
wspomagania we współpracy z konsultantem; 
b) aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach; 
c) wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur; 
d) udzielanie informacji zwrotnej; 
e) udział w podsumowaniu podjętych działań. 
 
 
Etapy realizacji RPW 
 
Etap I – Diagnoza 
Diagnoza jest pierwszym etapem rocznego planu wspomagania. W trakcie diagnozy 
konsultant, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji 
zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola (w szczególności wyniki ewaluacji wewnętrznej, 
raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych), szczegółowo analizuje  
potrzeby danej placówki. Rezultatem przeprowadzenia diagnozy jest opracowanie RPW. 
 
Etap II – Doskonalenie pracy nauczycieli 
Drugim etapem realizacji wsparcia jest przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z 
rocznym planem wspomagania. Za organizację zadania odpowiedzialny jest konsultant, który 
może, w miarę zaistniałych potrzeb, pozyskać ekspertów zewnętrznych będących 
specjalistami w zakresie tematyki RPW.  
Sugerowanymi formami doskonalenia nauczycieli są warsztaty, prowadzone 
metodami aktywnymi (maksymalnie 12 godz.) 
 
Etap III – Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną 
praktykę. 
 
Kolejnym etapem realizacji RPW jest pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na 
szkolną praktykę. Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciele 
powinni mieć dodatkowo okazję do regularnej wymiany doświadczeń i rozmowy na temat 
działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności.  
W tym celu w harmonogramie RPW planujemy cykliczne konsultacji. W trakcie konsultacji 
nauczyciel może przedyskutować z konsultantem swoje wątpliwości, omówić problemy, 
przedstawić nowe rozwiązania związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności 
nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w ramach realizowanego RPW. 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultacje (maksymalnie 10 godz.) 
 
Obowiązki konsultantów będą pełnić edukatorzy współpracujący z  PCEiK.  
 
Jak zamawiać? 
 
 

� Wysyłając zapytanie na adres sekretariat@pceik.pl 
� Telefonicznie: 71 314 01 72 codziennie od 8:00 - 16:00.  
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Rozdział IV 

 

Sieci współpracy i samokształcenia 

 

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze 
sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne 
rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. 
Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc 
zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy  
i samokształcenia. 
  
 
Cele sieci współpracy i samokształcenia 
 

• wymiana doświadczeń między uczestnikami 
• analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników 
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów 
• poszerzanie kompetencji uczestników 
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci  
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami 

 
Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni i konsultanci, 
zatrudnieni w PCEiK. 
 
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 godz.) 
Integracja 

uczestników sieci 
Rozpoznanie potrzeb  

i zasobów 
Ustalenie celów, 
harmonogramu  

Spotkania robocze 
(dwa spotkania  

- 4 godz.) 
Dzielenie się 

doświadczeniami, 
narzędziami, dobrymi 

praktykami 
Spotkania  

z ekspertami 
Tworzenie nowych 

rozwiązań 

Spotkanie 
podsumowujące 

(2 godz.) 
Podsumowanie  

i omówienie  
pracy sieci 

Zaplanowanie 
promocji i sposobów 

udostępniania 
wypracowanych 
rozwiązań innym 

Ewaluacja 
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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 2014 r.  
do maja 2015 r. 
 
 
 
W roku szkolnym 2014/2015 uruchomiono w PCEiK następujące Sieci Współpracy                   

i Samokształcenia Nauczycieli  

 

Lp.  Tematyka sieci  Uczestnicy 

sieci 

Koordynator  

1. Wybrane zagadnienia z zakresu terapii 

pedagogicznej. 

nauczyciele 

terapeuci 

wszystkich 

poziomów 

edukacyjnych 

dr Lidia 

Sikora 

2. Praca z uczniem zdolnym na przedmiotach 

ekonomicznych. 

nauczyciele 

przedmiotów 

ekonomicznych 

Anna Kocik 

3. Nowoczesny nauczyciel bibliotekarz. bibliotekarze 

szkolni  

Jadwiga 

Maszorek 

 

4. Adaptacja pierwszoklasisty –przygotowanie szkoły, 

nauczyciela, rodziców. 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Kamilla 

Stemplewska 

5. Poszukujący, kreatywny nauczyciel – dobre praktyki 

w edukacji przedszkolnej 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej 

Iwona Palko 

 

 
Uczestnicy sieci:  
 
Oferta adresowana jest do nauczycieli szkół i placówek, 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. 
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Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują obowiązkowy udział we 
wszystkich zaplanowanych spotkaniach. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci 
otrzymają zaświadczenia. 
 
Jak zgłosić udział w pracach sieci ? 
 
Szczegółowy program pracy sieci zostanie zamieszczony na stronie www.pceik.pl oraz 
przesłany do przedszkoli i szkół do 15 września 2014 r.  
 
Zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 71 314 01 72 lub zgłoszenia online na naszej 
stronie internetowej: www.pceik.pl przyjmujemy od 15 do 30 września 2014 r. lub do 
wyczerpania miejsc. 
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Rozdział  V 

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

 
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

Telefon: 71 314 01 72, Faks: 71 314 01 72 

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 
rozpoczynającym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia. 
 
Zadania doradcy metodycznego i konsultanta 
 
Zadania doradcy metodycznego i konsultanta polegają na wspomaganiu nauczycieli w: 

• planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego; 
• doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; 
• rozwijaniu umiejętności metodycznych. 

 
Metody realizacji zadań doradcy metodycznego i konsultanta  
 
Doradcy i konsultanci realizują swoje zadania poprzez: 

• udzielenie indywidualnych konsultacji; 
• prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; 
• organizowanie form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą 

nauczycieli. 
 
Sposoby współpracy nauczyciela z doradcą metodycznym i konsultantem 
 

• nauczyciel może skontaktować się z doradcą metodycznym i konsultantem drogą 
elektroniczną. adresy e-mailowe podane są w tabeli; 

• na zaproszenie nauczyciela doradca lub konsultant może obserwować jego zajęcia 
dydaktyczne; 

• dyrektor szkoły może skierować wniosek do Centrum obserwację zajęć nauczyciela 
przez doradcę lub konsultanta; 

• nauczyciel może uczestniczyć we wszystkich zajęciach proponowanych przez doradcę 
konsultanta dla nauczycieli; 

• nauczyciel może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych doradcy lub konsultanta (po 
wcześniejszym potwierdzeniu terminu). 
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Harmonogram dyżurów konsultantów i doradców metodycznych zatrudnionych  

w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Konsultanci Termin konsultacji Kontakt 

Dr Anetta Grzesik- Robak 

Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych 

Trzeci czwartek 
miesiąca  

15:30 – 16:30 

arobak@pceik.pl 

Informacja na temat konsultanta ds. 
psychoedukacji, profilaktyki i wspierania uzdolnień  
ukażesię w miesiącu wrześniu na stronie 
internetowej: www.pceik.pl 

- - 

Dr Lidia Sikora 

Konsultant ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i szkolnictwa specjalnego 

Druga środa  
miesiąca 

15:00 – 16:30 

 

lsikora@pceik.pl 

Ewa Piątkowska- Mider 

Konsultant ds. nauczania języków obcych 

Trzecia środa 
miesiąca 

15:00 – 16:30 

 

emider@pceik.pl 

 

Barbara Trokowicz 

konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych  
i wykorzystania technologii multimedialnych  
w procesie nauczania 

Drugi czwartek 

miesiąca 

15:30 – 17:00 

btrokowicz@pceik.pl 

 

 

Doradcy metodyczni, szkolny doradca zawodu  Termin konsultacji Kontakt 

Iwona Palko 

Doradca ds. wychowania przedszkolnego  

Pierwszy i trzeci 
poniedziałek miesiąca 

14:00 – 16:00 

ipalko@pceik.pl 

Kamila Stemplewska 

Doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej  

i awansu zawodowego 

Drugi i czwarty 
poniedziałek miesiąca 

14:00 – 16:00 

kstemplewska@pceik.pl 

 

Anna Kocik 

Doradca ds. szkolnictwa zawodowego 

 
Drugi poniedziałek  

i czwarta środa 
miesiąca  

15:00 – 16:00 

akocik@pceik.pl 

 

 

 

 

 



65 
 

Rozdział VI 

 

E-learning w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 
 

Platforma e-learningowe PCEiK: 

www.pceik-e-doradztwo.pl 

 

Koordynator projektu Oleśnickie Centrum e-Doradztwa:  

Roman Lorens 

E-mail: roman.lorens@gmail.com 

 

 
Oleśnickie Centrum e-Doradztwa nowatorska inicjatywa edukacyjna:                      

www.pceik-e-doradztwo.pl. 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy jest liderem nowoczesnych rozwiązań 

szkoleniowych. Chcąc sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji udostępniło nauczycielom 

serwis Oleśnickie Centrum e- Doradztwa (www.pceik-e-doradztwo.pl)działający  

na specjalnie 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 udostępniania nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia 

własnych działań edukacyjnych. 
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Platforma OCe-D stanowi także ogromną bazę materiałów dydaktycznych, o których ilość  

a przede wszystkim, jakość dbają doradcy metodyczni i konsultanci. Co więcej każdy  

z nauczycieli może dzielić się z innymi opracowanymi przez siebie materiałami edukacyjnymi 

(umieszczając je na forum), otrzymywać porady i wsparcie bez wychodzenia z domu. 

 

Dostęp i korzystanie z systemu 

Informację na temat procedury korzystania z platformy dostępne są na naszej stronie 

www.pceik.pl. Prezentacja multimedialna krok po kroku pomoże Państwu zalogować się  

w Oleśnickim Centrum e-Doradztwa.  

Zapraszamy również do udziału w kursach komputerowych z zakresu korzystania  

i administrowania platformąMoodle. Kursy prowadzone są na różnych poziomach 

zaawansowania i przeznaczone dla osób, które chcą wykorzystywać materiały dydaktyczne 

zapisane w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub 

prowadzenia kursów zdalnych, poprzez Internet. 
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Rozdział VII 

 
Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy  
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
Telefon: 71 314 21 46, Faks: 71 314 21 46 
E-mail: fdbp_olesnica@op.pl lub olesnica@dbp.wroc.pl 
Katalogi WWW:  

� www.dbp.wroc.pl/filie/olesnica/baza 
� www.dbp.wroc.pl/ALEPH 

 
Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej, działająca w ramach Powiatowego Centrum 
Edukacji i Kultury w Oleśnicy, zaprasza do korzystania z bogatego księgozbioru z zakresu nauk 
pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i innych dziedzin oraz zbioru 
specjalistycznych czasopism z wielu dziedzin wiedzy, a także edukacyjnych kaset wideo, 
podręczników szkolnych oraz atlasów i encyklopedii multimedialnych. 
Udostępnianie zbiorów odbywa się w systemie bibliotecznym ALEPH na podstawie ważnej 
elektronicznej karty bibliotecznej. 
W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, z czasopism bieżących i roczników, 
książek z magazynu. Wypożyczalni, z CD-ROM-ów i dyskietek dołączonych do książek i 
czasopism, z kaset wideo oraz dokumentów elektronicznych. 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej udostępnia możliwość indywidualnego 
zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez Internet oraz przeszukiwania 
księgozbiorów Sieci Dolnośląskich Bibliotek Pedagogicznych, korzystania z użytkowego 
programu Office, wielofunkcyjnego urządzenia (skaner, drukarka, kopiarka). 
 
 
Usługi informacyjne 
 

Proponujemy usługi informacyjne prowadzone z wykorzystaniem tradycyjnego warsztatu 
informacyjnego, czyli katalogów kartkowych, to jest: alfabetycznego (uzupełnianego od 
roku 2005 jedynie wydawnictwami wielotomowymi), rzeczowego, podręcznego, serii 
wydawniczych (zamkniętych w roku 2005), podręczników szkolnych (nadal uzupełnianych) 
oraz katalogu komputerowego w systemie bibliotecznym ALEPH oraz bazy bibliograficznej 
czasopism EDUKACJA: 
� wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach bibliotecznych, 
� udzielanie informacji bibliotecznej i bibliograficznej, 
� sporządzenie na zamówienie spisu literatury na określony temat. 

 
 
Działalność edukacyjna 
 
Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną na rzecz uczniów i nauczycieli. 
Zainteresowanym oferujemy zajęcia na temat: 
 

� Moja pierwsza wizyta w bibliotece pedagogicznej, 
� Warsztat informacyjny biblioteki, 
� Katalogi źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych, 
� Katalog elektroniczny w bibliotece pedagogicznej, 
� Internet jako źródło informacji, 
� Źródła informacji w bibliotece naukowej – na przykładzie biblioteki pedagogicznej, 
� Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów, 
� Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach sieci bibliotek pedagogicznych, 
� Korzystanie z wydawnictw informacji bezpośredniej, 
� Internet jako źródło informacji. 
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Terminy zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu: 
Telefon:71 314 21 46 
E-mail:fdbp_olesnica@op.pl lub olesnica@dbp.wroc.pl 
 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na  
 

� Wystawy tematyczne, okolicznościowe, nowości bibliotecznych - rok szkolny 
2013/2014. 

 
Bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: 
www.pceik.nazwa.pl/public_html/fdbp/ 
 
Zachęcamy nauczycieli do odwiedzenia modułu Biblioteka w serwisie Oleśnickie 
Centrum E-doradztwa - www.pceik.pl 
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Rozdział VIII 

 

Lokalne Centrum Informacji Zawodowej 
 
Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
Telefon: 71 314 01 72 
WWW:www.pceik.pl 
E-mail:wlesniowska@pceik.pl 
 
 

1.Poradnictwo grupowe dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Zajęcia grupowe odbywają się na terenie PCEiK oraz w szkołach na terenie powiatu. Tematy 
prowadzonych warsztatów dostosowane są zarówno do potrzeb wiekowych uczniów, etapu 
kształcenia oraz specyfiki szkoły lub profilu klasy. 

Tematy warsztatów: 

• Przygotowanie do wejścia na rynek pracy (przyczyny bezrobocia, dokumenty 
aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej). 

• Informacje dla kandydatów na uczelnie wyższe(rankingi uczelni, warunki przyjęć). 
• Jak z ucznia stać się pracownikiem? 
• Nowe zawody. 
• Jak efektywnie szukać pracy? 
• Nowe formy zatrudnienia. 
• Oczekiwania pracodawców. 
• Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. 
• Droga do sukcesu zawodowego. 

Zajęcia prowadzone są wspólnie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, przedstawicielami wyższych uczelni, fundacji i świata 
biznesu. 
 

2.Poradnictwo indywidualne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

a) Porada indywidualna, która polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego  
z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu, który dotyczyć może 
wyboru zawodu, lub zmiany szkoły, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania 
rozwoju zawodowego. 

b) Rozmowa doradcza, która jest podstawową metodą stosowaną w indywidualnym 
poradnictwie zawodowym i rozważa następujące zagadnienia: 

• zdefiniowanie problemu, 
• określenie celu porady z punktu widzenia klienta i doradcy, 
• ocenę sytuacji, 
• fazę diagnostyczną, 
• sformułowanie indywidualnego planu działania. 

Podczas porady indywidualnej doradca zawodowy wykorzystuje różne metody i narzędzia takie 
jak: testy, kwestionariusze, programy komputerowe, wywiad i inne. 
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3.Współpraca z radą pedagogiczną.  

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół polegającego na zaplanowaniu  
i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły. 
W tym: 
 

a) prowadzenie rad szkoleniowych, 
b) współpraca z zespołem pedagogów /nauczycieli odpowiedzialnych  

za wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 

c) organizowanie i prowadzenie projektów dotyczących poradnictwa zawodowego. 

 
Jak zamawiać zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych? 
 

� Wysyłając zapytanie na adres sekretariat@pceik.pl 
� Wysyłając zapytanie na adres wlesniowska@pceik.pl 
� Telefonicznie 71 314 01 72 codziennie od 8:00 - 16:00.  

 
Zajęcia prowadzimy bezpłatnie dla wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego oraz szkół gimnazjalnych tych gmin i miast, które 
podpisały porozumienie z PCEiK. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

Rozdział IX 

 

Młodzieżowy Dom Kultury 
 
Adres: 56- 400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
Telefon: 071 71 314 01 87, Faks: 071 314 01 72 
WWW: www.pceik.pl 
E- mail: pceik@pceik.pl 
 
 

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży z powiatu oleśnickiego 
Młodzieżowy Dom Kultury posiada bardzo bogatą ofertę artystyczną, edukacyjną  
i rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. Celem naszej działalności jest edukacja przez sztukę.  

Prowadzone są zajęcia artystyczne z tańca, piosenki, muzyki, teatru, koła recytatorskie, 
literackie, dziennikarskie, filmowe, fotograficzne, malarstwa na szkle, rysunku i ceramiki. 
Oprócz zajęć artystycznych działają również koła gier logicznych i strategicznych, koła 
krajoznawcze i ornitologiczne, koła brydża sportowego i szachowe oraz koła nordicwalking.  

Zajęcia realizowane są na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w dobrze 
wyposażonych pracowniach. Dodatkowo wielu nauczycieli– instruktorów zatrudnionych przez 
PCEiK prowadzi koła w placówkach oświatowych na terenie całego powiatu. Udział w kołach 
zainteresowań jest bezpłatny. 

Najzdolniejsi uczestnicy zajęć potwierdzają swoje zdolności w przeglądach i konkursach 
prezentowanych na rodzimej scenie oraz na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Duże 
znaczenie w promowaniu uzdolnionych artystycznie uczniów odgrywa GALERIA 56. Na 
wernisaże prac plastycznych i fotograficznych zapraszani są znani artyści i fotograficy. 

Dla dzieci i młodzieży uczestniczącej na co dzień w zajęciach kół MDK podczas ferii zimowych i 
wakacji organizowane są ciekawe formy wypoczynku. Tradycją naszą jest organizacja kolonii 
letnich dla dzieci z powiatu oleśnickiego. Od pięciu lat naszą bazą kolonijną jest ośrodek 
„Delfin” w Międzyzdrojach. Co roku z naszej oferty wakacyjnej  
i feryjnej korzysta ok. 130 dzieci. 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Powiatowe Centrum 
Edukacji i Kultury w Oleśnicy w roku szkolnym 2014/2015 zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej placówki www.pceik.pl 2 września 2014 r. 

Jak się zapisać na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2014/2015 

• od 2 do 9 września 2014 r. 

• bezpośrednio w budynku PCEiK (I piętro pokój nr 20) od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00-18:00 
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Imprezy, konkursy artystyczne i przedmiotowe organizowane w roku szkolnym 
2014/2015 

Istotnym elementem naszej działalności jest organizacja imprez. Programując ofertę wydarzeń 
kulturalnych nie zapominamy o koneserach sztuki, miłośnikach kina, teatru, filharmonii czy 
opery, pamiętamy też o fanach rocka, bluesa, metalu czy popu. 
 
Jesteśmy jedyną placówką w powiecie oleśnickim, która samodzielnie organizuje konkursy 
przedmiotowe na szczeblu powiatowym. Wielu naszych laureatów zdobywa nagrody w 
konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy przy 
organizacji imprez przez inne instytucje w powiecie. 

Ważnym wydarzeniem dla najzdolniejszych dzieci w powiecie jest Podsumowanie Konkursów 
Przedmiotowych. W tym dniu spotykają się wszyscy laureaci konkursów przedmiotowych po 
odbiór nagród i dyplomów, które wręczane są przez Starostę Powiatu Oleśnickiego, 
Burmistrzów, Wójtów oraz innych gości zaproszonych na tą uroczystość. 

Informację o realizowanych projektach zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie 

internetowej: www.pceik.pl 

 

 
 
 


