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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

zainteresowanych doradców zawodowych 
                                                                   
                                                                   na kurs doskonalący: 

„Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć  
z wykorzystaniem Kariery na Maksa”  

  
w terminie 

     Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy  
                                                                (6 godzin dydaktycznych) 

        Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.12.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele:  
Możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności  do skutecznego doradztwa zawodowego w szkole  
z wykorzystaniem zasobów pakietu „Kariera na Maksa”. Pakiet zawiera gotowe scenariusze i multimedialne 
materiały edukacyjne. Uczestnicy będą mogli połączyć bogate zasoby materiałów i dobre praktyki 
proponowane w pakiecie z własnymi doświadczeniami w pracy doradczej oraz wiedzą na ten temat. 
Korzyści ze szkolenia: 

 uczestnik korzysta z pakietu Kariera na Maksa; 
 prowadzi zajęcia wg scenariuszy zawartych w pakiecie; 
 opracowuje własne pomysły na wzbogacenie zajęć doradczych; 
 bada potrzeby uczniów w zakresie planowania kariery; 
 dobiera scenariusze i zasoby z pakietu w zależności od indywidualnych potrzeb. 

 
Koszt : 100 zł + 700 zł za pakiet Kariera na Maksa (segregator ze scenariuszami + filmy) 
 
 
 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
Ewa Bensz - pedagog, trener, nauczyciel akademicki. 
Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi zarówno grupowe jak i indywidualne konsultacje z zakresu 
doradztwa zawodowego dla młodzieży, treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i 
szybkiego czytania. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki i metodyki nauczania, 
oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących. Jej największą 
pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone 
dysleksją, wykluczeniem społecznym, z deficytami uwagi. 
Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia 
się w mediach tradycyjnych i internetowych.  Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania 
naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją. 
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP na kierunku Pedagogika, aktualnie w trakcie specjalizacji 
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kwalifikacje trenerskie 
uzyskała w ramach Szkoły Trenerów Grupy Trop, oraz projektu Eurotrener realizowanego przez CSiRO 
Meritum w Katowicach. Certyfikowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania ECU Efekt. Jest 
prelegentką konferencji poświęconych tematyce doradztwa zawodowego, psychologii oraz neuropsychologii; 
m.in.: II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, Konferencji Brainstorm 
Uniwersytetu Warszawskiego, W stronę człowieka – Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii i Psychoterapii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/

