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Obecna w  dzisiejszym świecie potrzeba zmian oraz przyśpieszony rozwój rzeczywistości, na który musi odpowiedzieć edukacja to 
wyzwania dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe wyzwania wymagają innowacyjnego działania 
oraz antycypowania zdarzeń i  zmierzenia się z myśleniem kreatywnym. System edukacji oczekuje wyjścia poza schematy i  tradycyjne 
sposoby działania. Istnieje konieczność poszukiwania nowego sensu edukacji i zarządzania oraz przywództwa w edukacji, którego celem 
jest uczenie się i rozwój.

Od 2002 roku jesteście Państwo dla nas inspiracją w organizowaniu środowiska uczenia się nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli 
i placówek oświatowych w rozwoju zawodowym. Skupiamy się nie tylko na uczeniu konkretnych treści czy umiejętności, ale zapraszamy 
Państwa do dyskusji i refleksji nad własnym doświadczeniem. Tworzymy przestrzeń dla wspólnego dialogu, rozumienia istoty zmian oraz 
skutecznego wpływania na rzeczywistość szkolną z zachowaniem poczucia autonomii i kompetencji szkół, placówek oświatowych.

Posiadamy koncepcję pracy, która jest dokumentem planistycznym, zawierającym program działań wypracowanych w oparciu o rzetelną 
analizę zasobów, potrzeb placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Posiadanie koncepcji jest dla nas gwarancją skuteczności działania oraz szansą na wysoką jakość świadczonych usług. Wiąże się z myśleniem 
o  przyszłości, a  pomyślna realizacja zadań wyzwala w  nas poczucie sukcesu, nastawia pozytywnie, co z  czasem staje się dodatkową 
motywacją do podejmowania kolejnych przedsięwzięć i wyzwań.

Decyzją Nr 29/2016 z  dnia 5 lipca 2016 roku, dołączyliśmy do prestiżowego grona placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli 
otrzymując akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dokument jest zewnętrznym potwierdzeniem świadczenia usług na najwyższym 
poziomie, naszego zaangażowania oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z  naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Wierzymy, że nasze działania zainspirują Państwa do 
podejmowania działań dla dobra uczniów oraz własnego.

          Dyrektor Renata Czapczyńska wraz z Zespołem 

 
 

Szanowni Państwo.
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Zaufaj nam! 
Akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jest potwierdzeniem, że:
1. Zapewniamy wysoką jakość procesu kształcenia.
2. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę.
3. Opracowujemy i wdrażamy programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

przeprowadzamy ich ewaluację.
4. Realizujemy wspomaganie szkół i placówek oświatowych oraz prowadzimy sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Pozostając z nami, zyskujesz gwarancję 
jakości, którą zapewnia!
Zespół mobilny, gotowy do reagowania na zmiany, nietracący sensu wartości 
edukacji, komunikujący się, wspólnie wypracowujący rozwiązania, samokształcący się 
i wymieniający doświadczeniem. 
Doradcy metodyczni: 
Małgorzata Majewska-Greń  
język polski w szkole ponadgimnazjalnej, wiedza o kulturze, awans zawodowy, zarządzanie 
oświatą 
Beata Mazurek  
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia
Dorota Szmidt  
język polski w szkole podstawowej, biblioteka w szkole 
Ewa Kulesza  
matematyka w szkole 
Grzegorz Kochman 
historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa 
Konsultanci:
Adriana Ciupka  
informatyka w szkole, nowe technologie w edukacji 
Wiesław Ksenycz  
języki obce 
Specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli 
Katarzyna Walecka-Maj 
Kadra zewnętrzna specjaliści i eksperci w swojej dziedzinie świadczący wysoką jakość 
szkoleń.
Doradztwo metodyczne przedmiotowe na wszystkich poziomach kształcenia.
Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez formy doskonalenia zawodowego 
– konferencje, warsztaty metodyczne, seminaria, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne.
Praktyczne szkolenia z wielu obszarów, w tym uwzględniające kierunki realizacji 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 . 
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie 

rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój 

doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne 

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Sieci Współpracy i Samokształcenia.
Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek oświatowych.
Upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w środowisku lokalnym, rozwiązań 
innowacyjnych.
Baza materialna i organizacja dobry klimat i ciepła, przyjazna atmosfera, ciekawe 
i praktyczne materiały szkoleniowe (skrypty, wydruki prezentacji, płyty CD).

Dziękujemy za wspólne tworzenie systemu 
doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim
Na przestrzeni każdego roku…

Zaufało nam średnio 900 nauczycieli 

Ponad 60 zrealizowanych form szkoleniowych rocznie 

Realizacja projektów unijnych  

„Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” w latach 

2013-2015 

„W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany” w latach 2016–2018

98% nauczycieli ocenia nasze działania na najwyższym poziomie

98% poleca nasze szkolenia i trenerów 

Kwalifikacje zawodowe w ramach kursów kwalifikacyjnych uzyskało  56 nauczycieli 

Kwalifikacje zawodowe w ramach studiów podyplomowych uzyskało w latach 

2015–2018  220 nauczycieli we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych 

- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie 

10 % odbiorców naszych szkoleń to nauczyciele powiatów ościennych, którzy 

cenią sobie jakość świadczonych usług przez nasz ośrodek.
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KONFERENCJE METODYCZNE

KM-1 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. O egzaminie 
ósmoklasisty – pomysły i obawy polonistów.
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

KM-2 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. Zmiany w systemie oświaty 
związane z reformą edukacji. Matematyka wokół nas.
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018 
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza – doradca metodyczny

KM-3 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. Nauczyciel 
w kontekście potrzeb i wyzwań edukacyjnych.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny

KM-4 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. Logopeda w szkole 
– rola i zadania. 
ADRESAT: nauczyciele logopedzi
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny

KM-5 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. Kompetencje 
cyfrowe nauczycieli – potrzeby i wymagania współczesności. 
ADRESAT: nauczyciele informatyki 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka – konsultant

KM-6 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. 
ADRESAT: nauczyciele historii, WOS, EdB
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman – doradca metodyczny

KM-7 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. Jak rozwijać 
samodzielność uczniów na lekcjach języków obcych? 
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant

KM-8 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019. Co nowego 
w oświacie, co niesie rok szkolny 2018/2019? 
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny

KM-9 Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów.
ADRESAT: nauczyciele bibliotekarze
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2019
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

KM-10 Efektywna współpraca z rodzicami. Włączanie rodziców w proces 
edukacyjny poprzez zapoznawanie z wykonywanymi przez nich zawodami 
i pasjami – przykłady dobrych praktyk.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2019
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny

KM-11 Zmiany w systemie oświaty podyktowane reformą na rok szkolny 
2018/2019. Ciekawe zadania i problemy na koło naukowe.
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień/maj 2019
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza – doradca metodyczny

KM-12 Kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej - kształcenie ukierunkowane na samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień/maj 2019
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny, edukator zewnętrzny

KM-13 Konferencja sumująca. Wnioski i rekomendacje z realizacji zadań 
w roku szkolnym 2018/2019.
ADRESAT: nauczyciele informatyki
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: maj 2019
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka – konsultant

KM-14 Konferencja sumująca. Wnioski i rekomendacje z realizacji zadań 
w roku szkolnym 2018/2019.
ADRESAT: nauczyciele historii, WOS, EdB
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: czerwiec 2019
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman – doradca metodyczny

KM-15 Nowa podstawa programowa – rozwijanie kreatywności 
i innowacyjności uczniów na lekcjach języków obcych.
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: czerwiec 2019
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant

KM-16 Konferencje sumująca. Polonista u progu nowego liceum 
i technikum.
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: czerwiec 2019
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny4



WM-1 Wdrażanie nowej podstawy programowej na lekcjach historii, 
WOS, EdB. 
ADRESAT: nauczyciele historii, WOS, EdB 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2018
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman – doradca metodyczny

WM-2 Czas na prezentację efektów – formy i metody pracy przed 
egzaminem ósmoklasisty.
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

WM-3 Asertywność w pracy nauczyciela. Praktyczne sposoby 
radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman – doradca metodyczny

WM-4 Czynnościowe nauczanie matematyki. Kiedy uczę w oparciu 
o konkret, a kiedy mogę wykorzystać myślenie abstrakcyjne?
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza – doradca metodyczny

WM-5 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – 
metoda projektu.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Beata Mazurek, Ewa Kulesza – doradcy metodyczni

WM-6 Wykorzystanie aplikacji komputerowych na lekcjach języków 
obcych. 
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant

WM-7 Afazja dziecięca – objawy, typy, różnicowanie i rokowania.
ADRESAT: logopedzi, specjaliści, terapeuci, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2018
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny, edukator zewnętrzny

WM-8 Technologie na czasie – zapoznanie nauczycieli z aplikacjami, 
które mogą służyć jako urozmaicenie lekcji.
ADRESAT: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2018
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka – konsultant

WM-9 „I zazdrościła młodzież wieszczów sławie…” – kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów na lekcjach języka polskiego.
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2018
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

WM-10 Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania 
i pisania. 
ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: grudzień 2018
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny, edukator zewnętrzny 

WM-11 Dobre praktyki w nauczaniu języków obcych.
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: grudzień 2018
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant

WM-12 Przygotowanie nauczycieli języka polskiego do wdrażania 
nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: styczeń 2019
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny

WM-13 Innowacje z Finlandii. Poruszyć ucznia czyli jak samodzielnie 
zmienić lekturę lub wycieczkę szkolną w grę typu pokemongo?
ADRESAT: nauczyciele informatyki, przedmiotów humanistycznych, bibliotekarze, 
zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: styczeń 2019
REALIZATOR: Good Books Marcin Skrabka 
PROWADZĄCY: edukator Good Books, współpraca Adriana Ciupka – konsultant

 

WARSZTATY METODYCZNE
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WM-14 Kodowanie bez komputera.
ADRESAT: nauczyciele informatyki 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2019
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka – konsultant

WM-15 Szybko liczę, więcej rozumiem. Wykorzystanie technologii 
informacyjnej podczas lekcji matematyki. 
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2019
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza – doradca metodyczny

WM-16 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego jako 
strategia podnosząca efektywność nauczania.
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2019
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant

WM-17 Druk 3D – poziom podstawowy.
ADRESAT: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: marzec 2019
REALIZATOR: Good Books Marcin Skrabka 
PROWADZĄCY: Karolina Antkowiak, współpraca Adriana Ciupka – konsultant

WM-18 Rozszczep podniebienia – skuteczne działania logopedyczne. 
ADRESAT: nauczyciele logopedzi
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: marzec 2019
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny, edukator zewnętrzny

WM-19 Obrazy, muzyka oraz teksty zaangażowane – jak wykorzystać 
fragmenty filmów, obraz i muzykę dla zmotywowania uczniów do nauki.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: marzec 2019
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman – doradca metodyczny

WM-20 Precyzyjnie wyrażam przemyślenia i emocje – kształcenie 
umiejętności tworzenia wypowiedzi. 
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: marzec 2019
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

WM-21 Gra miejska, jak stworzyć i jak grać? Wykorzystanie rysu 
historycznego miasta.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2019
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza – doradca metodyczny

WM-22 Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci. 
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2019
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny, edukator zewnętrzny

WM-23 Inspirowanie rozwoju samodzielności i kreatywności uczniów 
nie tylko na lekcjach języka polskiego. 
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, bibliotekarze
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2019
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

WM-24 Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych.
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2019
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant

WM-25 Jak wykorzystać wiedzę o uczniach do rozbudzenia dobrego 
ducha klasy i zmotywowania uczniów do nauki.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: maj 2019
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman – doradca metodyczny

WARSZTATY METODYCZNE
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S-1 Nasze koncepcje w związku z upamiętnieniem 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości. 
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, bibliotekarze
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

S-2 O bezpieczeństwie w sieci czyli obywatelstwo cyfrowe.
ADRESAT: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka –  konsultant

S-3 Egzamin klas ósmych. Rodzaje zadań i sposoby oceniania.
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza – doradca metodyczny

S-4 Wychowanie do wartości – projektowanie działań 
wychowawczych w grupie przedszkolnej i w klasach I – III. 
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Beata Mazurek – doradca metodyczny

S-5 Jak budować autorytet nauczyciela w dobie dyktatury 
mediów?
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: listopad 2018
PROWADZĄCY: dr Cezary Piątkowski, współpraca Grzegorz Kochman – doradca 
metodyczny

S-6 Nauczanie języków obcych w ujęciu neurodydaktycznym. 
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2018
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz, – konsultant, edukator zewnętrzny

S-7 Poradnik efektywnego uczenia się.
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: styczeń 2019
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza – doradca metodyczny

S-8 Uczeń z dysfunkcjami na lekcji języka obcego.
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: styczeń 2019
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant, edukator zewnętrzny

S-9 Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych 
postaw uczniów – projekty lekcji, wymiana doświadczeń.
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2019
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska – Greń – doradca metodyczny

S–10 Beka czy hejt? Kultura komunikacji jako przedmiot działań 
wychowawczych.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: marzec 2019
PROWADZĄCY: dr Cezary Piątkowski, współpraca Grzegorz Kochman – doradca 
metodyczny

S-11 Kluczowe kompetencje nauczycieli i uczniów w XXI wieku.
ADRESAT: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2019
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka – konsultant

S-12 To potrafię – głos w kwestii rozwijania samodzielności, 
kreatywności i innowacyjności uczniów. 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: maj 2019
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt – doradca metodyczny

SEMINARIUM
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WARSZTATY DOSKONALĄCE

WD-1 Emisja głosu. Świadoma współpraca z aparatem mowy, 
oddechu i eliminacja stresu.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 19 września 2018 – I edycja
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął”
PROWADZĄCY: Inga Pozorska 

WD-2 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku – Jesienne inspiracje na 
Dzień Edukacji Narodowej i nie tylko.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: 26 września 2018
PROWADZĄCY: Małgorzata Walicka

WD-3 Psychologia różnic indywidualnych w budowaniu efektywnej 
współpracy z rodzicami.
ADRESAT: nauczyciele wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele 
zainteresowani
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 3 października 2018
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął”
PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 

WD-4 Polska - Niepodległość i Tradycja.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 3 października 2018
REALIZATOR: PSPiA Klanza Bogatynia
PROWADZĄCY: Lucyna Bzowska

WD-5 Sprawnie, stosownie, skutecznie. Dobry styl w edukacji 
polonistycznej.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 6 października 2018
PROWADZĄCY: dr Cezary Piątkowski

WD-6 Anioły mają skrzydła – zrób sobie anioła.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: 25 października 2018
PROWADZĄCY: Agnieszka Czerniewska

WD-7 Podstawy orientacji przestrzennej.
ADRESAT: pedagodzy specjalni, tyflopedagodzy, zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 10 godz. dydaktycznych
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Róża Krawczak

WD-8 EKO-Ozdoby świąteczne – tematyka bożonarodzeniowa 
w połączeniu z prezentami – naturalne kosmetyki.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 6 listopada 2018
PROWADZĄCY: Danuta Nowak

WD-9 Nauczanie przez doświadczanie – teatr i drama na języku 
obcym.
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 4 godz. dydaktyczne
TERMIN: 20 listopada 2018
PROWADZĄCY: Mieczysława Murak

WD-10 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku – Teatralne sztuczki 
od wnuka i wnuczki – scenariusze teatrzyków na Dzień Babci 
i Dziadka.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 god z. dydaktyczne
TERMIN: 21 listopada 2018
PROWADZĄCY: Małgorzata Walicka

WD-11 Depresja, alkoholizm, narkomania, uzależnienia 
behawioralne – moje autorskie warsztaty profilaktyczne oparte 
o koncepcje potrzeb i emocji pierwotnych.
ADRESAT: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: 22 listopada 2018 
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął”
PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 

WD-12 Aktywny samorząd uczniowski –  
szkolenie dla opiekunów SU.
ADRESAT: nauczyciele – opiekunowie Samorządów Uczniowskich; zainteresowani 
nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: 29 listopada 2018
PROWADZĄCY: Mieczysława Murak
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WD-13 Filharmonia Uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne 
w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii 
Strauss.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych 
TERMIN: grudzień 2018
REALIZATOR: PSPiA Klanza Bogatynia
PROWADZĄCY: Małgorzata Wojtkowiak
 
WD-14 Zdrowe słodycze.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz II etapu 
edukacyjnego
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: styczeń 2019
PROWADZĄCY: Danuta Nowak
 
WD-15 Gramy śpiewamy, tańczymy – z muzyką dobrze się bawimy.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych  
TERMIN: styczeń 2019
REALIZATOR: PSPiA Klanza Bogatynia
PROWADZĄCY: Małgorzata Wojtkowiak
 
WD-16 Odkrywamy świat w języku obcym – zintegrowane 
kształcenie językowo-przedmiotowe (CLIL) w placówkach mono- 
i dwujęzycznych.
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 4 godz. dydaktyczne
TERMIN: 17 lutego 2019
PROWADZĄCY: Mieczysława Murak
 
WD-17 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku – Co potrafią małolaty 
na dzień mamy i dzień taty.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2019
PROWADZĄCY: Małgorzata Walicka

WD-18 Jak w czasie katechezy rozwijać kompetencje kluczowe 
i wartościowe uczenie się uczniów.
ADRESAT: katecheci i nauczyciele etyki
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: luty 2019
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął”
PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 

WD-19 Wartościowe uczenie się i rozwijanie kompetencji 
kluczowych oparte o koncepcje potrzeb i emocji pierwotnych.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: luty 2019
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął”
PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 

WD-20 Emisja głosu. Świadoma współpraca z aparatem mowy, 
oddechu i eliminacja stresu.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 27 marca 2019 – II edycja
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął”
PROWADZĄCY: Inga Pozorska 

WD-21 Metoda projektu uwzględniająca rozwijanie kompetencji 
kluczowych.
ADRESAT: kierownicy zespołów przedmiotowych, zainteresowani nauczyciele, 
wychowawcy
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: kwiecień 2019
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął”
PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 

WD-22 Wykorzystanie robotów edukacyjnych Ozobot i lego wedo 
w nauce programowania. 
ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: kwiecień 2019
REALIZATOR: PSPiA Klanza Bogatynia
PROWADZĄCY: Marek Fularz

WD-23 Teatr w szkole i przedszkolu jako forma wyrazu. 
Wykorzystanie teatru cieni i teatrzyku Kamashibai.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani 
nauczyciele
CZAS TRWANIA: 4 godz. dydaktyczne
TERMIN: maj 2019
PROWADZĄCY: Danuta Nowak

WARSZTATY DOSKONALĄCE
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KD-1 Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego.
Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy oraz procedurami. 
Doskonalenie umiejętności pozwalających na rozwój zawodowy nauczyciela 
stażysty zakończony spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego, 
m.in.: planowanie rozwoju i jego realizacja, sprawozdanie z planu oraz rozmowa 
kwalifikacyjna.
ADRESAT: nauczyciele stażyści rozpoczynający pracę w szkole, placówce oświatowej 
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: wrzesień 2018 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny 
KOSZT KURSU: 100 zł

KD-2 „English Club” - zajęcia konwersacyjne dla osób znających 
angielski na poziomie A2+/B1.
Zajęcia konwersacyjne dla osób znających angielski na poziomie A2+/B1. W trakcie 
zajęć rozwijana jest wyłącznie umiejętność swobodnej, naturalnej komunikacji 
językowej w oparciu o dotychczas opanowane umiejętności językowe. To znakomita 
okazja aby co dwa miesiące „zanurzyć” się w języku angielskim. Kurs jest adresowany 
do osób, które opanowały już podstawy języka angielskiego, lecz zdecydowanie 
brakuje im okazji do porozumiewania się po angielsku w sytuacjach komunikacyjnych.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, którzy opanowali podstawy języka angielskiego
CZAS TRWANIA: 10 godz. dydaktycznych Zajęcia odbywać się będą co dwa miesiące po 
90 minut.
TERMIN: wrzesień 2018 – maj 2019
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant
KOSZT KURSU: 200 zł (możliwy udział w wybranych zajęciach – koszt 40 zł) 

KD-3 Szkoła komunikowania się nauczyciela z uczniem.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu 
efektywnej komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji 
nauczyciel – uczeń. Kurs przybliża komunikowanie się jako sztukę władania słowem 
i gestem, a zarazem jako wyzwanie wymagające otwartości, aktywnego słuchania, 
przełamywania barier i łagodzenia konfliktów.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 15 godz. dydaktycznych
TERMIN: 29-30 września 2018
PROWADZĄCY: dr Cezary Piątkowski
KOSZT KURSU: 150 zł

 
 

KD-4 Interwencja kryzysowa i komunikacja z mediami 
w placówkach oświatowych.
Kurs przybliża podstawowe pojęcia i zagadnienia wiążące się z pojawieniem się 
różnego rodzaju sytuacji kryzysowych na terenie szkoły, które mogą dotyczyć 
zarówno szkoły jak instytucji, jak i poszczególnych osób, uczniów czy nauczycieli. 
Uczestnicy zostaną zapoznani z sześcioetapowym modelem interwencji kryzysowej 
polskie „procedury” interwencji kryzysowej, modelem interwencji kryzysowej CISM 
– amerykańskie „procedury” interwencji kryzysowej, zalecane przez ONZ. Omówiona 
zostanie kluczowa rola dyrektora i nauczycieli w interwencji kryzysowej wobec 
ucznia i rodziny ucznia, elementy komunikacji w interwencji kryzysowej i współpraca 
z mediami w interwencji kryzysowej. Case study - scenariusze interwencji kryzysowej 
wobec uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli.
ADRESAT: pedagodzy, psycholodzy szkolni, terapeuci, wychowawcy, zainteresowani 
nauczyciele
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: 24 października 2018
REALIZATOR: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
PROWADZĄCY: Tomasz Bilicki
KOSZT KURSU: 150 zł

KD-5 „Zacznij mówić po angielsku” – szybki kurs dla 
początkujących z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych 
nauczycieli. 
Kurs obejmuje 50 godzin dydaktycznych. Zajęcia trwają od października do czerwca 
w grupach od 6 do 10 osób. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut 
(25 tygodni). W trakcie kursu rozwijana jest umiejętność swobodnej, naturalnej 
komunikacji językowej, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności pisania, 
czytania oraz praktycznego stosowania reguł gramatycznych. Po zakończeniu kursu 
uczestnicy mają możliwość kontynuacji nauki na kolejnym poziomie zaawansowania 
w kolejnym roku szkolnym.
Zajęcia prowadzone są za pomocą komunikacyjnych metod nauczania 
z wykorzystaniem dostępnych zasobów internetowych oraz aplikacji na platformie 
Android lub iOS. 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 50 godz. dydaktycznych
TERMIN: październik 2018 - czerwiec 2019
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz – konsultant
KOSZT KURSU: 600 zł 

KURSY DOSKONALĄCE
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KD-6 Aceelerated learning. Jak zwiększyć kreatywność 
i skuteczność uczenia (się). Kurs trenerski uprawniający do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży według 
programu HiMemory!
Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności trenerskich do prowadzenia zajęć z zakresu 
metod i technik rozwijających pamięć i koncentrację, technik szybkiego uczenia (się) 
i umiejętności zastosowania ich w nauce i w życiu codziennym. Program kursu to cztery 
moduły: Warunki zwiększenia skuteczności uczenia się; Zrozumieć siebie jako ucznia; 
Zrozumieć siebie jako nauczyciela; Realizacja wybranych zmian programowych.
Uczestnik szkolenia zdobędzie uprawnienia trenerskie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży według programu HiMemory!
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 50 godz. dydaktycznych (30 zajęć stacjonarnych + 20 praca własna 
metodą e-lerningową)
TERMIN: ustalony po zebraniu grupy
REALIZATOR: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
PROWADZĄCY: Marek Szurawski 
KOSZT KURSU: 1 200 zł

KD-7 ABC wychowawcy/ABC nauczyciela.
Kurs dostarcza najnowszą wiedzę z zakresu budowania i kierowania zespołem 
klasowym, tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i motywowaniu uczniów. 
Uczestnicy poznają kluczowe elementy związane z kierowaniem klasą i podstawami 
zarządzania zespołem oraz nabędą umiejętności z zakresu rozwiązań i strategii 
kierowania zespołem klasowym opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Poznają 
strategie motywacyjne i metody aktywizujące. Program zawiera również obszar 
tematyki z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.
Uczestnicy poznają strategie budowania i zarządzania zespołem klasowym w oparciu 
o najnowszą wiedzę oraz sposoby tworzenia klimatu sprzyjającego uczeniu się i strategii 
motywowania uczniów.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
CZAS TRWANIA: 20 godz. dydaktycznych 
TERMIN: po zebraniu grupy
PROWADZĄCY: Katarzyna Salomon-Bobińska
KOSZT KURSU: 200 zł

KD-8 Action learning jako metoda współpracy nauczycieli.
Program szkolenia obejmuje poznanie metody pracy zespołowej służącej 
rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu innowacji, 
poznanie narzędzi do rozwoju zespołów w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia, 
budowanie zespołu nauczycieli umiejących refleksyjnie przyglądać się własnym 
działaniom, poznanie modeli rozmów coachingowych GROW i GOLD.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 14 godz. dydaktycznych 
TERMIN: po zebraniu grupy
PROWADZĄCY: Jarosław Pietrzak
KOSZT KURSU: 250 zł

KD-9 Szkoła dla rodziców i wychowawców – Część III Jak rozmawiać 
z nastolatkiem?
To program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych 
i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie 
rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi 
i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną 
postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej 
zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie 
więzi opartych na wzajemnym szacunku. Część III uwzględnia problemy wieku 
dorastania: młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie, 
przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, niebezpieczeństwo mediów.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci 
(którzy ukończyli część I )
CZAS TRWANIA: sobota /niedziela 
TERMIN: po zebraniu grupy
REALIZATOR: Firma Doradczo-Edukacyjna „EKSPERT”
TRENER PROWADZĄCY: Krystyna Adaśko
KOSZT KURSU: 350 zł

KD-10 Planowanie i dokumentowanie pracy w związku z awansem 
zawodowym na nauczyciela mianowanego.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych aspektów rozwoju i awansu zawodowego 
nauczyciela. Dokumentowania działań na podstawie planu rozwoju zawodowego 
oraz prezentowania w różnych formach dorobku zawodowego na stopień nauczyciela 
mianowanego.
ADRESAT: nauczyciele kontraktowi rozpoczynający staż
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: październik 2018
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny
KOSZT KURSU: 100 zł

KD-11 Pedagogiczna ODA, czyli o organizowaniu pracy z uczniem, 
dyscyplinie i budowaniu autorytetu.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności sprzyjające: 
pogłębieniu własnej świadomości pedagogicznej; zwiększeniu kompetencji w takich 
zakresach, jak: efektywne organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, skuteczne 
motywowanie i dyscyplinowanie uczniów, sprawna komunikacja, stosowne wyzyskanie 
autorytetu; wzbogaceniu i usprawnieniu warsztatu metodycznego.
Po przeprowadzonym szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił: dostrzec i omówić 
rolę organizacji pracy, dyscypliny i autorytetu nauczyciela w tworzeniu fundamentów 
zdrowej klasy, uzasadnić związki i zależności między wyznacznikami pedagogicznej 
efektywności zawartymi w akronimie ODA a sztuką skutecznego motywowania 
i sprawnej komunikacji, zastosować poznane podczas zajęć zasady, narzędzia i techniki 
do rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 30 godz. dydaktycznych
TERMIN: 20-21 października 2018, 27-28 października 2018
PROWADZĄCY: dr Cezary Piątkowski
KOSZT KURSU: 300 zł
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KD-12 Planowanie i dokumentowanie pracy w związku z awansem 
zawodowym na nauczyciela dyplomowanego.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych aspektów rozwoju i awansu zawodowego 
nauczyciela . Dokumentowania działań na podstawie planu rozwoju zawodowego 
oraz prezentowania w różnych formach dorobku zawodowego na stopień nauczyciela 
dyplomowanego.
ADRESAT: nauczyciele mianowani rozpoczynający staż
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: listopad 2018
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny
KOSZT KURSU: 100 zł

KD-13 Qigong dla kręgosłupa.
Szkolenie ma na celu zapoznanie z pojęciem Qigong jako holistycznej metody dbania 
o zdrowie psychofizyczne, mającej źródło w starożytnej tradycji chińskiej. 
Uczestnik pozna odpowiedzi na pytanie: czym jest qi, czym jest qigong, korzyści 
jakie daje qigong w porównaniu z ćwiczeniami typu jogging, fitness, joga; kręgosłup 
w ujęciu zachodnim – anatomia i fizjologia, połączenie z narządami wewnętrznymi; 
kręgosłup w ujęciu wschodnim – embriologia, centra energetyczne, zakorzenienie, 
kręgosłup w tradycyjnej medycynie chińskiej. Zapoznanie z ćwiczeniami 
wzmacniającymi nogi jako podpory kręgosłupa oraz z ćwiczeniami otwierającymi, 
rozluźniającymi i wzmacniającymi kręgosłup. 
Uczestnicy zyskają narzędzie w formie ćwiczeń do regularnego samodzielnego 
praktykowania w szkole i w domu. 
ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
zainteresowani nauczyciele, osoby chcące poprawić własny ogólny stan zdrowia
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: 17 listopada 2018    
PROWADZĄCY: Alina Sarna
KOSZT KURSU: 120 zł

KD-14 Qigong oddechu.
Kurs oparty na Qigong jako holistycznej metodzie dbania o zdrowie psychofizyczne, 
mającej źródło w starożytnej tradycji chińskiej. Celem szkolenia jest poznanie 
zależności między tym, jak oddychamy a stanem naszego systemu nerwowego 
i zdrowia ogólnego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozluźnić przeponę 
i pogłębić oddech; jak pozytywnie wpłynąć na zdrowie fizyczne, wytrzymałość, układ 
krążeniowo/naczyniowy, emocje i stan umysłu za pomocą oddechu.
Zapoznanie z ćwiczeniami do regularnego samodzielnego praktykowania w domu.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych, zainteresowani nauczyciele, osoby chcące poprawić 
własny ogólny stan zdrowia
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: 12 stycznia 2019    
PROWADZĄCY: Alina Sarna
KOSZT KURSU: 120 zł

KD-15 Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.
Poszerzenie wiedzy niezbędnej do przygotowania i przedstawienia prezentacji 
dorobku zawodowego oraz wymiany doświadczeń na temat koncepcji i treści 
prezentacji. 
ADRESAT: nauczyciele kontraktowi kończący staż
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: marzec 2019
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny
KOSZT KURSU: 100 zł

KD-16 Kultura języka w pracy nauczyciela.
Kurs pogłębia własną świadomość językową, zwiększa kompetencje w zakresie 
komunikacji językowej, a zwłaszcza kultury języka oraz wzbogaca i usprawnia warsztat 
metodyczny.
Po odbytym szkoleniu uczestnik w oparciu o materiały szkoleniowe będzie potrafił: 
rozwiązać akronim PESEL i omówić zawarte w nim składniki kultury języka, wskazać 
i objaśnić przykłady zachowań godzących w kulturę języka, uwzględniając sytuację 
komunikacyjną i zróżnicowanie polszczyzny, poprawnie klasyfikować różne rodzaje 
błędów związanych z posługiwaniem się językiem, dokonać stosownej korekty 
stwierdzonych uchybień – przekształcić tekst naruszający zasady kultury języka 
w komunikat spełniający wszystkie warunki kulturalnej wypowiedzi, podać własne 
propozycje zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce nauczyciela przedmiotu 
i wychowawcy.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 15 godz. dydaktycznych
TERMIN: 23-24 marca 2019
PROWADZĄCY: dr Cezary Piątkowski
KOSZT KURSU: 150 zł

KD-17 Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.
Doskonalenie umiejętności podsumowania i prezentowania podejmowanych w okresie 
stażu działań. Wskazanie sposobów dokumentowania zgodnie z wymaganiami na 
stopień nauczyciela dyplomowanego.
ADRESAT: nauczyciele mianowani kończący staż
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: kwiecień 2019
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny
KOSZT KURSU: 100 zł
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KD-18 Muzykoterapia integralna – moduł I.
Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać 
w pracy z sobą samym oraz z innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również 
niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju).
Moduł I poświęcony będzie zapoznaniu z teorią muzykoterapii integralnej 
i wykorzystaniu w praktyce wszystkich jej elementów. Jest to fascynująca podróż 
w świat zabaw z dźwiękiem, odkrywanie muzyki i instrumentów z różnych stron świata, 
praca z ciałem, wzmocniona muzyką lub własnym śpiewem.
Teoretyczne wprowadzenie do metody – elementy składające się na muzykoterapię 
integralną: muzykoterapia holistyczna, arteterapia metodą Korart, praca z ciałem 
(elementy terapii taktylnej, ruch swobodny, kreatywny i rozwijający, praca 
z nadwrażliwością ciała oraz z receptorami. 
Część praktyczna obejmuje: zapoznanie z instrumentami terapeutycznymi: misy 
dźwiękowe, kalimba, drumla, mini harmonium, kij deszczowy, bęben oceaniczny, 
bębny afrykańskie, etniczne instrumenty perkusyjne („nauka” gry na nich i sposoby 
wykorzystania w terapii), praca z ciałem w ruchu, masaż dźwiękiem i taktylny masaż 
muzykoterapeutyczny, otwieranie się na swój własny głos, będący najlepszym 
„instrumentem” muzykoterapeutycznym; nauka prawidłowego oddechu, przyśpiewek 
muzykoterapeutycznych, intuicja i improwizacja w muzykoterapii, tworzenie bajki 
muzykoterapeutycznej, orkiestry muzykoterapeutycznej oraz bębniarskiej, tworzenie 
muzykoterapii aktywnej i pasywnej 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy
CZAS TRWANIA: 17 godz. dydaktycznych   
TERMIN: kwiecień 2019
PROWADZĄCY: Joanna Filas 
KOSZT KURSU: 550 zł

KD-19 Od samby do walca wiedeńskiego – integracyjne formy 
wybranych tańców towarzyskich.
Szkolenie upowszechnia taniec i kulturę taneczną jako aktywną formę spędzania czasu, 
poprzez wzbogacanie i poszerzenie nauczycielskich zasobów metodycznych o nowe 
efektywne techniki pracy z dziećmi, upowszechnienie wiedzy o historii wybranych 
tańców towarzyskich wchodzących w skład światowego programu tanecznego. 
W programie nauka kroków podstawowych oraz prostych figur wybranych tańców 
towarzyskich, rozwój umiejętności prowadzenia i organizowania udanych imprez 
integracyjnych, okolicznościowych, spotkań rodzinnych. Program uwzględnia 
naukę tańców towarzyskich (latynoamerykańskich i standardowych) do efektywnie, 
specjalnie w tym celu zaaranżowanej muzyki. Dodatkowo proste tańce i zabawy 
integracyjne z rekwizytami, działania plastyczne z wykorzystaniem niedrogich 
materiałów. 
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele 
wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, nauczyciele świetlicy
CZAS TRWANIA: 10 godz. dydaktycznych   
TERMIN: 6 kwietnia 2019
REALIZATOR: PSPiA Klanza Poznań
PROWADZĄCY: Sylwia Reichel  
KOSZT KURSU: 120 zł

KD-20 Terapia i arteterapia ręki i stopy.
Podczas kursu uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki pracy z ręką i stopą oraz sposoby 
ich zastosowania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, techniki 
lalkowe, malowanie, rysowanie, zabawę.
W programie szkolenia: struktura i funkcje ręki, rozwój manualny dziecka w pierwszych 
sześciu latach życia; praca receptorów a wrażenia dotykowe; budowa i funkcje stopy; 
wpływ prawidłowego ukształtowania się stopy na posturę i napięcie mięśniowe; 
wpływ terapii ręki i stopy na: motorykę precyzyjną, motorykę dużą, mowę, inteligencję, 
emocje, integrację sensomotoryczną.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, terapeuci
CZAS TRWANIA: 18 godz. dydaktycznych    
TERMIN: 18-19 maja 2019
REALIZATOR: Ośrodek Artystyczno-Edukacyjny KORART
PROWADZĄCY: Koryna Opala-Rybka, Bernadetta Lis 
KOSZT KURSU: 650 zł

KD-21 Muzykoterapia integralna – moduł II.
Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać 
w pracy z sobą samym oraz z innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również 
niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju). Zapraszamy terapeutów, 
psychologów, pedagogów, miłośników dźwięków. W szkoleniu może jednak wziąć 
udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych 
dyplomów szkół muzycznych.
Moduł II poświęcony jest przygotowaniom do samodzielnego tworzenia koncertu 
relaksacyjnego, tzw. kąpieli w dźwięku. Niezwykle ważne jest, aby muzykoterapeuta 
najpierw przepracował na sobie działanie dźwięku, uwolnił swoje ciało i emocje 
od napięć, rozwinął świadomość siebie, zdobył umiejętności gry na instrumentach 
etnicznych i archaicznych oraz otworzył się na swój własny głos, jako najlepszy 
instrument muzykoterapeutyczny.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy (nie 
wymagane ukończenie modułu I)
CZAS TRWANIA: 17 godz. dydaktycznych   
TERMIN: czerwiec 2019
PROWADZĄCY: Joanna Filas 
KOSZT KURSU: 550 zł 

KD-22 Kompetencje cyfrowe nauczyciela w pracy z uczniem.
Głównym założeniem szkolenia jest wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli 
w uczeniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Szkolenie ma na celu 
przygotowanie nauczycieli do stosowania TIK jako wsparcia dydaktycznego uczenia się 
uczniów oraz wypracowanie dobrych praktyk wykorzystywania TIK i upowszechniania 
ich. Stosowanie gier dydaktycznych w edukacji oraz aplikacji komputerowych 
Geogebra, Quizizz, Formativ, Actionbound, Coggel, ScreenCast, konto Google.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 16 godz. dydaktycznych 
TERMIN: po zebraniu grupy   
REALIZATOR: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
PROWADZĄCY: Jacek Francikowski 
KOSZT KURSU: 500 zł 
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SZ-1 Plan nadzoru na rok szkolny 2018/2019.
PROGRAM:
• Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2018 r. – omówienie i interpretacja. 
• Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2018/2019 – przykład.
• Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi – kompletne 

opracowania.
• Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – karty 

monitorowania, kontroli, obserwacji, narzędzia do autoewaluacji pracy 
nauczyciela i inne.

• Nowe procedury i regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2018 r. 
unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.

ADRESAT:kadra zarządzająca szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
CZAS TRWANIA: 7 godz. dydaktycznych
TERMIN: 31 sierpnia 2018 r. 
REALIZATOR: Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c Białystok 
TRENER PROWADZĄCY: Dominik Linowski 
KOSZT KURSU: 395 zł 

SZ-2 Wicedyrektor - przygotowanie do sprawowania funkcji 
kierowniczej w placówce oświatowej.
ADRESAT:wicedyrektorzy, dyrektorzy w pierwszym roku pracy 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: wrzesień/październik 2018 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny
KOSZT SZKOLENIA: 60 zł

SZ-3 Superwizja pracy zespołów nauczycielskich w konwencji: 
grup Balinta i warsztatów moderowanych jako narzędzie służące 
wartościowemu uczeniu się uczniów,
PROGRAM:
• Wprowadzenie w temat i analiza potencjału grupy. 
• Praca metodą grupy Balinta i jej wykorzystanie w pracy w szkole.
• Techniki stosowane w pracy grupowej.
• Metoda warsztatów moderowanych i jej wykorzystanie w pracy w szkole
• Narzędzia rozwiązywania problemów stosowane w pracy metodą moderacji / 

ćwiczenia. 
ADRESAT:dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
CZAS TRWANIA: 10 godz. dydaktycznych
TERMIN: październik/listopad 2018
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
TRENER PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 
KOSZT SZKOLENIA: 200 zł

SZ-4 Pracownik systemu oświaty wobec zmian: psychologiczne 
i organizacyjne aspekty zmian, efektywne narzędzia pracy 
w sytuacji zmiany
PROGRAM:
• Wprowadzenie w temat.
• Czym jest zmiana, fazy zmiany, jak ludzie reagują na zmiany?
• Jak przygotować zmiany?
• Psychologiczne i organizacyjne aspekty przechodzenia przez zmianę.
• Narzędzia i techniki mediacyjne. 

ADRESAT:kadra zarządzająca szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zainteresowani 
nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: luty 2019
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
TRENER PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 
Koszt szkolenia: 100 zł

SZ-5 Rozwiązywanie konfliktów w szkole
PROGRAM:
• Wprowadzenie w temat i analiza potencjału grupy. 
• Natura konfliktu.
• Rozpoznawanie konfliktu.
• Autodiagnoza – ja w konflikcie – czyli mój styl rozwiązywania konfliktów.
• Narzędzia i techniki mediacyjne.

ADRESAT:dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: kwiecień 2019
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
TRENER PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 
KOSZT SZKOLENIA: 100 zł

SZKOLENIA DYREKTORÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
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KONFERENCJE POWIATOWE

1. Konferencja powiatowa „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych 
wychowawczo, czyli łatwe sposoby na trudne zachowania” – 
w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

CEL: Poznanie mechanizmów podejmowania przez uczniów zachowań zakłócających 
lekcję oraz konkretnych mechanizmów rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych.

2. Konferencja naukowa „Patriotycznie dla Niepodległej”. 
CEL: Upamiętnienie wydarzeń, zwłaszcza w wymiarze regionalnym i lokalnym, 
związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

3. Konferencja powiatowa „Szkoła dla każdego” – edukacja włączająca.
CEL: Podniesienie wiedzy nt. edukacji włączającej ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Organizacja działań pedagogicznych w zakresie diagnozy, terapii 
i edukacji rodziców.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Proponowana tematyka:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole. 
2. Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle zmian 

oświatowych.
3. Twój wybór – Twoje osiągnięcia – indywidualny coaching. 
4. Rodzic w procesie edukacyjno-wychowawczym. Elementy współpracy.
5. Kompetencje osobiste i interpersonalne w kontaktach z rodzicami.
6. Przyspieszone uczenie się.
7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
8. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga.
9. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej . Co wspiera a co przeszka-

dza. 
10. Tożsamość, dylematy, autorytet nauczyciela.
11. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz planowanie form wsparcia.
12. Interpretacja opinii w kontekście realizacji zaleceń i pomocy uczniowi.
13. Interpretacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w kontekście realiza-

cji zaleceń i pomocy uczniowi.
14. Interwencja profilaktyczna w szkole.
15. Rola oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym.

16. Rola pracy domowej uczniów w procesie dydaktycznym.
17. Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole. 
18. Wczesne rozpoznawanie trudności w czytaniu i pisaniu.
19. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
20. Model pracy z dzieckiem z ADHD.
21. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.
22. Współpraca szkoły/przedszkola z rodzicami.

Szczegółowy program, termin realizacji, realizator tematu ustalany indywidualnie po 
zgłoszeniu zapotrzebowania przez dyrektorów. Możliwa inna tematyka zgodnie ze 
zgłoszeniami potrzeb. 

UWAGA:
Szczegółowy program, termin i warunki uczestnictwa zostaną podane bezpośrednio do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w trakcie planowania przedsięwzięć. 

15



KURSY KWALIFIKACYJNE

KK-1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą 
niepełnosprawną
FORMA: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia 

LICZBA GODZIN: 150

PROGRAM: Ramowy Program MEN, Warszawa, lipiec 1994 r.

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele

CEL: przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńcze 
i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu

MIEJSCE: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, 
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice
Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym.

KIEROWNIK KURSU: Renata Czapczyńska 

KADRA: wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

RAMOWY ROZKŁAD:

Blok tematyczny liczba 
godzin 
wykładow-
ców

liczba godzin 
ćwiczeń/ 
laboratoriów

Razem Uwagi

Pedagogika specjalna 30 5 35 egzamin/
praca

Oligofrenopeda-
gogika

20 10 30 praca

Psychologiczne 
podstawy rewalidacji 
i resocjalizacji

20 5 25 egzamin

Ortodydaktyka szkoły 
zawodowej

10 35 45 egzamin/
praca

Warsztaty umiejętno-
ści interpersonalnych

- 15 15 -

Razem: 80 70 150 3 egzaminy 
3 prace

CENA KURSU: 1500 zł / osoba (cena może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników)

NABÓR: do końca września 2018 r.

PŁATNE:  1 rata do końca listopada 2018 r.
  2 rata do końca marca 2019 r.

TERMIN: październik / listopad 2018 r.

UWAGA: po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
we Wrocławiu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 - Zaświadczenie o zatrudnieniu

 - CV

 - Kopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich

 - Formularz zgłoszeniowy 
Wypełnione zgłoszenia prosimy składać osobiście, przesłać pocztą, elektronicznie na 
adres:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 
tel. 76 746 15 70 fax. 76 746 15 71
podm@polkowice.edu.pl 
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KK-2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka 
angielskiego
FORMA: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia 

LICZBA GODZIN: 240 

PROGRAM: Ramowy Program MEN, Warszawa, 2001r.

ADRESACI: Kurs jest skierowany do czynnych zawodowo nauczycieli wychowania 
przedszkolnego (lub osób z uprawnieniami do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w przedszkolach) oraz edukacji wczesnoszkolnej, posiadających minimum 2-letnie 
doświadczenie zawodowe, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego 
z języka obcego na poziomie średniozaawansowanym lub mających podstawową 
znajomość języka angielskiego (poziom B2), potwierdzoną jednym z certyfikatów 
wymienionych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dn. 12.03.2009r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1207).

CEL: Wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje metodyczne niezbędne do 
prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.
Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym.

KIEROWNIK KURSU: Renata Czapczyńska 

KADRA: Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie oraz z wykorzystaniem platformy 
edukacyjnej przez wysoko wykwalifikowaną kadrę – konsultantów i metodyków 
nauczania języków obcych.

RAMOWY ROZKŁAD:

Blok tematyczny Razem Uwagi

Metodyka nauczania języka obcego w okresie 
wczesnoszkolnym

70 egzamin

Praktyki 60

Doskonalenie znajomości języka obcego 80

Praca własna 30

CENA KURSU: 1800 zł / osoba (cena może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników)

NABÓR: do końca września 2018 r.

PŁATNE:  1 rata do końca listopada 2018 r.
  2 rata do końca marca 2019 r.

TERMIN: październik / listopad 2018 r.

UWAGA: po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
we Wrocławiu

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  Kopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich.
2.  Kopia świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu co 

najmniej podstawowym (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MEN z dnia 
12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207).

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu
4. Zaświadczenie o minimum 2-letniej praktyce zawodowej. 
5. CV

Wypełnione zgłoszenia prosimy składać osobiście, przesłać pocztą, elektronicznie na 
adres:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1,  
59-100 Polkowice 
tel. 76 746 15 70 fax. 76 746 15 71, 
podm@polkowice.edu.pl 

KURSY KWALIFIKACYJNE
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w  Polkowicach i  Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w  Polkowicach proponuje wspomaganie szkół, 
przedszkoli, placówek oświatowych poprzez realizację następujących ofert 
tematycznych: 

1. Wspomaganie wychowawczej roli szkoły, poprzez działania wychowawczo-profi-
laktyczne.

2. Edukacja włączająca – uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej.

3. Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży – ochrona zdrowia psychicznego.

4. Istota uczenia się. Wykorzystanie potencjału zespołu nauczycieli i uczniów.

5. Neurodydaktyka w nauczaniu – co wykorzystać a z czego zrezygnować.

6. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować.
 
Inne zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozą szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
 
 

W  ramach nowego modelu wspomagania oferujemy długofalową współpracę 
z konkretną placówką oświatową, przy założeniach:

1. Wspomaganie adresowane jest do placówki jako organizacji, odpowiedzialnej za 
własny rozwój.

2.  Wsparcie placówki z  uwzględnieniem zadań wynikających z  polityki oświatowej 
państwa, jak również pomoc w  rozwiązywaniu jej specyficznych problemów 
w oparciu o diagnozę potrzeb – priorytet potrzeb rozwojowych.

3.  Pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwią-
zaniu zdiagnozowanych problemów.

4. Wspomaganie blisko placówki, współpraca i samokształcenie z zachowaniem peł-
nej

Dodatkowe informacje www.polkowice.edu.pl zakładka: Kompleksowe wspomaganie 
placówek oświatowych 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach proponuje kontynuowanie pracy w następujących 
sieciach:
1. Sieć Współpracy i  Samokształcenia dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek 

oświatowych. 
2. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wspierających rozwój kompetencji 

czytelniczych uczniów.
3. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli specjalistów, terapeutów.
4. Sieć Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych.
5. Lokalna Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli.

Planuje się utworzenie nowych sieci w roku szkolnym 2018/2019:
1. Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych.
2. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wychowawców.
Sieć to przestrzeń, to system umożliwiający wymianę doświadczeń między uczestnikami, 
nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie nowych rozwiązań na 
potrzeby placówek oświatowych, poszerzenie kompetencji zawodowych i  osobistych 
uczestników, upowszechnianie dobrych praktyk oraz merytoryczne i  metodyczne 
wsparcie przez ekspertów.
Sieć ułatwia dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w  sposób długofalowy, 
systematyczny, oparty na zaufaniu, na wzajemności oraz będący procesem 
niehierarchicznym. To szansa na zespołową i efektywną pracę.
Spotkania będą miały charakter praktyczny, w formie warsztatów, wymiany doświadczeń 
i upowszechniania dobrych praktyk, szkoleń z ekspertem zewnętrznym.
Dodatkowe informacje www.polkowice.edu.pl zakładka: Sieci Współpracy 
i Samokształcenia
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STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI 

1. Zasady korzystania z form doskonalenia na www.polkowice.edu.pl (dokumenty do 
pobrania, PODM)

2. Konferencje metodyczne, warsztaty metodyczne, warsztaty doskonalące prowa-
dzone przez doradców metodycznych oraz edukatorów zewnętrznych dla nauczy-
cieli z gmin, które podpisały porozumienie w sprawie współfinansowania systemu 
doradztwa są bezpłatne, dla nauczycieli z gmin, które nie przystąpiły do współ-
finansowania doradztwa, z  powiatów ościennych – opłata wynosi 20 zł/godzina 
dydaktyczna. NABÓR W CYKLU MIESIĘCZNYM zgodnie z aktualną ofertą.

3. Udział w sieciach współpracy i samokształcenia, w tym w szkoleniach z edukato-
rami zewnętrznymi są bezpłatne, realizowane na terenie Ośrodka. W  przypadku 
szkoleń wyjazdowych koszt szkolenia ustalany indywidualnie w  odniesieniu do 
kalkulacji kosztów organizacji szkolenia.

4. Kursy doskonalące odbędą się pod warunkiem zebrania grupy, ceny kursów usta-
lane indywidualnie na podstawie kosztorysu danej formy doskonalenia. NABÓR 
CIĄGŁY – od września 2018 do momentu zebrania grupy na dany kurs doskonalący. 
W  przypadku dużego zainteresowania nauczycieli, będzie organizowana druga 
edycja szkoleń.

5. Szkolenia Rad Pedagogicznych bezpłatne w  przypadku realizacji tematów przez 
pracowników merytorycznych Ośrodka i specjalistów Poradni, dla placówek, które 
przystąpiły do współfinansowania systemu doradztwa. Dla szkół, placówek które 
nie przystąpiły do współfinansowania doradztwa, z powiatów ościennych – opła-
ta wynosi 100 zł/godzina dydaktyczna. W  przypadku edukatorów zewnętrznych 
koszt ustalany indywidualnie. 

6. Kursy kwalifikacyjne realizowane zostaną po zebraniu grupy, ceny ustalane indywi-
dualnie na podstawie kosztorysu.

7. Zapisy na formy doskonalące przyjmowane są na podstawie formularza udziału 
w formie doskonalenia (dotyczy to wszystkich form doskonalenia nauczycieli) do 
pobrania na www.polkowice.edu.pl (dokumenty do pobrania PODM) 

8. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form doskonalenia są publiko-
wane w aktualnościach oraz w zakładce oferta bieżąca na www.polkowice.edu.pl 
oraz rozsyłane do placówek oświatowych drogą mailową. 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat organizowanych form doskonalenia 
nauczycieli i doradztwa metodycznego udziela: 

• p. Katarzyna Walecka-Maj specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli 

Dane kontaktowe: 

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl

telefon: 76 746 15 70 wew. 85, fax. 76 746 15 71

telefon komórkowy: 667 787 782 

Współpraca z Instytutem Studiów Podyplomowych, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie 
realizacji studiów podyplomowych nauczycieli w siedzibie Ośrodka.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, 
a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia 
podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 

Kierownik studiów podyplomowych: Renata Czapczyńska

Szczegółowe informacje, informator na rok akademicki 2018/2019, dokumenty do pobrania: www.polkowice.edu.pl, www.podyplomowe.info, kontakt telefoniczny: 603087782 
lub osobisty w siedzibie Ośrodka. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE
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POPPPiDM

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 746 15 70 wew. 85 fax. 76 746 15 71

www.polkowice.edu.pl podm@polkowice.edu.pl


