
KALENDARZ FORM DOSKONALENIA ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

KONFERENCJE: 

1. Spotkanie informacyjno-organizacyjne otwierające rok szkolny 2013/14 z nauczycielami edukacji 

przedszkolnej 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin: 11.09.2013 

 

Prowadzący: Beata Mazurek   

PODM Polkowice 

2. Spotkania informacyjno-organizacyjne otwierające rok szkolny 2013/14 z nauczycielami edukacji 

wczesnoszkolnej 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin: 25.09.2013 

 

Prowadzący: Beata Mazurek 

PODM Polkowice 

3. Spotkania informacyjno-organizacyjne otwierające rok szkolny 2013/14 z logopedami 

Adresat: nauczyciele logopedzi 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin: 25.09.2013 

  

Prowadzący: Beata Mazurek  

PODM Polkowice 

4. Podzielmy się doświadczeniami – formy i metody pracy z uczniem wybierane najczęściej przez 

nauczycieli i polonistów 

Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin: 24.09.2013 

 

Prowadzący: Dorota Szmidt 

PODM Polkowice 

5. Powiatowe konkursy językowe w roku szkolnym 2013/2014 

Adresat: nauczyciele języków obcych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin: 26.09.2013 

 

Prowadzący:  Wiesław Ksenycz 

PODM Polkowice 

6. 
Konferencja otwarcia dla nauczycieli przedmiotów informatycznych - spotkanie inauguracyjne 

Powiatowego Zespołu Nauczycieli TI i Informatyki w roku szkolnym 2013/2014 

Adresat: nauczyciele przedmiotów informatycznych szkół podstawowych, gimnazjum 

 i ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin:   

23.09.2013 

Prowadzący:  Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

7. Kształcenie zawodowe w „zreformowanym” Technikum – wsparcie metodyczne, analiza 

propozycji wydawnictwa edukacyjnego WSiP 

Adresat: nauczyciele kształcący w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarz 

oraz technik organizacji reklamy 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin:   

12.09.2013 

Prowadzący:  Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

8. Podzielmy się doświadczeniami – formy i metody pracy z uczniem wybierane najczęściej przez 

nauczycieli bibliotekarzy 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin:   

październik 2013 

Prowadzący:  Dorota Szmidt 

PODM Polkowice 

9. Aktywizacja uczniów podczas pracy w grupie na zajęciach z historii w szkole podstawowej 

Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin: 

październik/ 

listopad 2013  
 

Prowadzący:  

Grzegorz Kochman PODM Polkowice 

Edukator zewnętrzny 



10. Realizacja nowej podstawy programowej w szkołach średnich w kontekście nowej matury 2015r. 

Adresat: nauczyciele historii i wos - u szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin: 

październik/ 

listopad 2013 

Prowadzący:  

Grzegorz Kochman PODM Polkowice 

Edukator zewnętrzny  

  11. Sprawdzian szóstoklasisty z języków obcych 

Adresat: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin: 

 listopad 2013 

Prowadzący:  Wiesław Ksenycz 

PODM Polkowice 

12. Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela języków obcych 

Adresat: nauczyciele języków obcych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin: 

marzec 2014 

Prowadzący: Wiesław Ksenycz 

PODM Polkowice 

13. Wykorzystanie platformy edukacyjnej w procesie dydaktycznym  w nauczaniu przedmiotów 

informatycznych 

Adresat: nauczyciele wszystkich szczebli nauczania 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin: 

kwiecień 2014 

Prowadzący: Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

 

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ: 

1. Rola i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych przepisów 

Czas trwania:  3 godz. dydaktyczne Prowadzący: Renata Czapczyńska, POPPPiDM Polkowice  

 

2. Interpretacja opinii psychologiczno – pedagogicznych w odniesieniu do aktualnych przepisów 

prawa oraz zabezpieczenia potrzeb wynikających z opinii 

Czas trwania:  3 godz. dydaktyczne Prowadzący: Renata Czapczyńska 

Jolanta Wdowiak – Konkolska, POPPPiDM Polkowice 

 

3. Przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk – analiza 

wyników z sesji letniej 2013 w odniesieniu do standardów egzaminacyjnych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Prowadzący: Bożena Dudziak, PODM Polkowice 

 

4. Analiza wyników egzaminu maturalnego z sesji wiosennej 2013 z informatyki na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Prowadzący: Bożena Dudziak, PODM Polkowice 

 

5. Samospełniające się proroctwo, czyli o tym jak uczeń staje się trudny 

 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Prowadzący: Barbara Malinowska, POPPPiDM Polkowice 

 

6. Koncentracja – kilka ciekawostek na temat przyciągania uwagi uczniów oraz rozbudzania ich 

zainteresowania i wyobraźni 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Prowadzący: Barbara Malinowska, POPPPiDM Polkowice 

 

 

7. Zachowania presuicydalne i suicydalne (samoagresja, zachowania samobójcze) dzieci i młodzieży – 

objawy, przyczyny i profilaktyka 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Prowadzący: Jolanta Wdowiak – Konkolska, POPPPiDM Polkowice 

 

 



WARSZTATY: 

1. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obowiązujący od 1 września 2013r. 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 

Czas trwania:  3 godz. dydaktyczne Termin: 06.09.2013   Prowadzący: Stanisława Kos  

2. Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela  

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin: 12.09.2013  

 

Prowadzący: Piotr Murak CEN Głogów  

 

3. Nie wyżywaj się na mnie! 

Adresat: nauczyciele wszystkich szczebli nauczania 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin: 09.10.2013  

  

 

Prowadzący:  

„AJAK”  Szkolenia Pedagogiczne 

 

4. Efektywna ewaluacja w praktyce (niezbędnik dyrektora) 

Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 

Czas trwania:  

I dzień (10:00 – 17:45) 

II dzień ( 9:00 – 17:15) 

Termin:  

28-29.10.2013 

 

Prowadzący: Marta Kobza 

 W ramach projektu systemowego 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

5. Wykorzystanie konkretnych programów multimedialnych na lekcji matematyki 

Adresat: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin:  

październik  2013 

 

Prowadzący: 

 Ewa Kulesza PODM Polkowice 

 Edukator zewnętrzny 

 

6. Arkusz kalkulacyjny w analizie działalności szkoły 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy, kadra zarządzająca 

Czas trwania: 

 12 godz. dydaktycznych 

Termin:  

I semestr roku 

szkolnego 

2013/2014 

Prowadzący: 

 Bożena Dudziak 

 PODM Polkowice 

  

7. Jak wyzwolić swój potencjał i być wyjątkowym nauczycielem, czyli słów kilka                              

o kształtowaniu i prezentowaniu autorytetu 

Adresat: szkolni liderzy wspierania uzdolnień oraz zainteresowani nauczyciele i wychowawcy 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin:  

październik  2013 

 

Prowadzący:  

Barbara Malinowska POPPPiDM 

Polkowice 

Dorota Szmidt PODM Polkowice 

8. Grafika w raportach, ofertach i innych dokumentach szkoły 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy, kadra zarządzająca 

Czas trwania:  

12 godz. dydaktycznych 

Termin:  

I semestr roku 

szkolnego 

2013/2014 

Prowadzący: 

 Bożena Dudziak 

 PODM Polkowice 

9. Zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  

20 godz. dydaktycznych 

Termin: 

 02.10.2013 -  

04.12.2013  

(w każdą środę 

tygodnia)  

 

Prowadzący:  

Małgorzata Dziedzina – Łabuda 

Renata Bogucka 

POPPPiDM Polkowice 

 



10. Dziecko z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin:  

listopad 2013 

Prowadzący:  

Jadwiga Ura 

 

11. Metody aktywizujące a warsztat pracy nauczyciela z języka polskiego? 

Adresat: nauczyciele języka polskiego 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin:  

 listopad 2013 
 

Prowadzący: 

 Wioletta Wodnicka 
 ODN Zielona Góra 

12. Metody pracy na lekcji matematyki z klasą mocno zróżnicowaną pod kątem przygotowania 

do matury 

Adresat: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin: 

 listopad 2013 

  

 

Prowadzący:  

Ewa Kulesza PODM Polkowice 

Edukator zewnętrzny 

13. Jak wypracować z uczniami poprawność językową wypowiedzi pisemnej? 

(warsztaty w formie on-line) 

Adresat: nauczyciele języka polskiego 

Czas trwania:  

20 godz. dydaktycznych 

Termin:  

listopad/grudzień 

2013 

Prowadzący:  

Dorota Szmidt 

PODM Polkowice 

14. Terapeutyczna rola literatury dla dzieci. Możliwości wykorzystania bajek w pracy 

wychowawczej 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin:  

listopad/grudzień 

2013 

Prowadzący:  

Beata Mazurek 

PODM Polkowice 

15. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela 

Adresat: nauczyciele wszystkich szczebli nauczania 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin: 
11.12.2013r. 

 

Prowadzący:  

„AJAK”  Szkolenia Pedagogiczne 

16. Smutek niejedno ma imię. Depresja lubi rutynę 

Adresat:  zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin: 15.01.2014 

 

Prowadzący:      

„AJAK”  Szkolenia Pedagogiczne 

 

17. Spróbujmy sprostać wymaganiom naszych uczniów – praca w grupie zróżnicowanej pod 

względem intelektualnym 

Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nauczyciele bibliotekarze 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin:  

styczeń 2014 

 

Prowadzący:  Dorota Szmidt 

PODM Polkowice 

 

18. Ciekawa lekcja języka angielskiego – praktyczne zastosowanie nowej podstawy 

programowej 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 

 

Termin:  

styczeń 2014 

Prowadzący: 

Wiesław Ksenycz 

PODM Polkowice 

 



19. Jak bawić się w teatr? 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli poloniści 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 

 

Termin: 23.01.2014 Prowadzący: 

Grupa Teatralna „W drodze” 

20. Terapeutyczna komunikacja z uczniem problemowym 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni 

Czas trwania:  

5 godz. dydaktycznych 

Termin: 05.02.2014 

 

Prowadzący:   

„AJAK”  Szkolenia Pedagogiczne 

 

21. Umiejętności komunikacyjne dziecka w wieku przedszkolnym w aspekcie osiągnięcia 

gotowości szkolnej 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne 
 

Termin: 

 luty 2014 

 

Prowadzący:   

Lidia Sikora 

22. Nie bój się komputera – wykorzystywanie pakietu Office w pracy nauczyciela 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  

12 godz. dydaktycznych 

Termin:  

II semestr roku 

szkolnego 

2013/2014 

 

Prowadzący: Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

23. Interesujące i efektywne pomoce dydaktyczne na lekcjach języka  polskiego – propozycje 

oraz wymiana doświadczeń 

Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne Termin:  

marzec 2014 

 

Prowadzący: Dorota Szmidt 

PODM Polkowice 

24. Neuropedagogika w szkole, preferencje sensoryczne, profile dominacji, style uczenia 
 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjum 

Czas trwania: 

 6 godz. dydaktycznych  

 

Termin:  

05.03.2014 

Prowadzący:  

Marta Kobza CREATUS 

 

25. Innowacje pedagogiczne wykorzystywane podczas nauczania matematyki 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 

 4 – 6 godz. dydaktycznych 

Termin:  

marzec  2014 

  

 

Prowadzący:  

Ewa Kulesza PODM Polkowice 

Edukator zewnętrzny 

26. Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jak sobie z nimi 

radzić? 

 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin: 19.03.2014 

 

Prowadzący:  

Izabela Sokołowska – Zatorska 

27. Analiza rysunku dziecka 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin: 

marzec/kwiecień 

2014 

Prowadzący:  

Beata Mazurek 

PODM Polkowice 

28. Praca z uczniem sprawiającym  trudności wychowawcze na zajęciach z historii i wos-u                 

w gimnazjum 



Adresat: nauczyciele gimnazjum 

Czas trwania: 

 3 godz. dydaktycznych 

Termin:  

marzec / kwiecień 

2014 

Prowadzący:  

Grzegorz Kochman 

PODM Polkowice 

29. Praca z dzieckiem z autystycznego spektrum na poziomie przedszkola  

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjum 

Czas trwania: 

 5 godz. dydaktycznych 

Termin: 05.04.2014 

 

Prowadzący:  

Izabela Sokołowska - Zatorska 

30. Zajęcia terenowe z wykorzystaniem mapy 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin:  

maj 2014 

 

Prowadzący:  

Ewa Kulesza PODM Polkowice 

Edukator zewnętrzny 
 

31. Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole 

Adresat:  zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 5 godz. 

dydaktycznych 

Termin:  

10.05.2014 

Prowadzący:  

Izabela Sokołowska - Zatorska 

 

 

KURSY: 

1. Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 

 

Szkolenie pomoże młodym nauczycielom odnaleźć się w nowym otoczeniu, poznać zasady  

oraz przepisy obowiązujące przy awansie zawodowym. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak 

zaplanować, zrealizować i dokonać ewaluacji własnego rozwoju zawodowego oraz jak  

wykorzystać zasoby Internetu do pozyskiwania informacji i przepisów dotyczących awansu.  

 
 

Adresat: nauczyciele stażyści 

Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych Termin:  

wrzesień 2013 

Prowadzący:  

 Małgorzata Majewska - Greń                   

Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

Cena : 64zł (szkoły z gmin, 

 które podpisały porozumienie                           

o współfinansowaniu)  

80zł (pozostałe szkoły)  
 

2. Uczymy się bawiąc – proste tańce integracyjne, zabawy i działania plastyczne 

 
Uczestnicy szkolenia poznają 28 prostych i ciekawych zabaw, tańców integracyjnych                        

(w tym 6 tańców na siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci. W programie są 

zawarte również propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzania 

tańców, a także działania plastyczne, metody twórczego myślenia nawiązujące tematycznie 

do bloków tanecznych oraz zabawa fabularyzowana "Pojedziemy gdzieś daleko". 

 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych Termin:  

20-21.09.2013  

Prowadzący:  Klanza Bogatynia                   

 Cena :  130zł 

3. Arteterapia I, II stopień 

Techniki i metody arteterapeutyczne prezentowane na szkoleniu zorientowane są na proces 



rozwoju młodego człowieka, wspomaganie procesu edukacji, terapii, leczenia. Stymulują 

rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, 

manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej. 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy szkolni 

Czas trwania:  

I stopień – 16 godz. dydaktycznych 

II stopień – 16 godz. dydaktycznych 

Termin: 

5-6. 10.2013 

12-13.10.2013 

Prowadzący: 

Koryna Opala – Wnuk 

Ośrodek Artystyczno – Edukacyjny 

KORART Cena : 

 500zł  - I stopień 

800zł – I i II stopień 

 

4. Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia 

wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły 

Szkolenie dostarcza sposobów przełożenia wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN                   

z dnia 7 października w sprawie nadzoru pedagogicznego na działania zespołów 

nauczycielskich i poszczególnych nauczycieli. Działania te mają doprowadzić                              

do otrzymywania przez szkołę najwyższych ocen z ewaluacji zewnętrznej. 

 
Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 6 godz. dydaktycznych Termin:  

19.10.2013 

Prowadzący:  

Instytut Kształcenia EKO-TUR 

 

Cena :  120zł 

 

5. Wiersze i opowiadania jesień – zima NOWE! 

Szkolenie prezentuje wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii 

Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej wraz z praktycznymi pomysłami na zastosowanie ich          

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tematyka ćwiczeń graficznych oraz zabaw                    

i tańców dotyczy pory jesienno-zimowej. Program zajęć adresowany do nauczycieli przedszkoli 

i młodszych klas szkoły podstawowej, realizuje założenia integracji sensorycznej, 

wspomagającej proces zapamiętywania a więc i uczenia się.  U podstaw Edukacji przez ruch 

leżą zaobserwowane przez autorkę zależności pomiędzy ruchem a prawidłowym rozwojem 

człowieka. W programie kursu znajdują się ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność 

dłoni, ręki, nogi i całego organizmu; ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem 

zabawek dydaktycznych; graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną wykonywane 

na małej i wielkiej płaszczyźnie z wykorzystaniem przestrzennych i płaskich technik origami; 

zabawy przy muzyce oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych.  

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych Termin:   

15 -16.11.2013r. 

 

 

Prowadzący: Klanza Bogatynia 

 Cena : 130zł 

6. Rysunek dziecka w diagnozie i terapii 

Uczestnicy szkolenia poznają ewolucję rysunku dziecka, nauczą się jak analizować rysunek 

dziecka, zdobędą wiedzę na temat znaczenia koloru w pracy diagnostycznej i terapeutycznej 

oraz licznych form aktywności z wykorzystaniem rysunku. 

 



Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych 

Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych Termin:  

listopad 2013 

 

Prowadzący:  

Marta Kobza, CREATUS 

 

Cena :  100zł 

7. Praca z uczniem z ADHD w ujęciu behawioralnym 

 

Szkolenie dostarczy wiedzy o objawach ADHD. Ułatwi nauczycielom rozpoznawanie ADHD, 

przybliży sposoby radzenia sobie z ADHD w klasie szkolnej, pozwoli uczestniczącym 

nauczycielom zastosować w swojej pracy z uczniami metody i techniki umożliwiające sukces 

wychowawczy, ułatwi prawidłową współpracę nastawioną na rodzinę ucznia i ucznia. 

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych Termin:  

3,10,14,17.12. 
2013 

 

Prowadzący:  

Alina Żwirblińska Cena : 180zł 

 

8.  Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej 

Uczestnicy szkoleniu poznają podstawową wiedzę z zakresu socjologii,  przyczyny                              

i mechanizmy powstawania zaburzeń zachować u dzieci, a także zasady tworzenia 

indywidualnych programów korekcyjnych dla uczniów przejawiających zaburzone 

zachowania. 

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni 

Czas trwania: 6 godz. dydaktycznych Termin:   

18.01.2014 

 

Prowadzący:  

Instytut Kształcenia EKO-TUR Cena : 120zł 

 

9. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego 

 

Szkolenie przybliży zasady oraz przepisy obowiązujące przy awansie zawodowym. 
Uczestnicy kursu dowiedzą się jak zaplanować, zrealizować i dokonać ewaluacji własnego 

rozwoju zawodowego oraz jak wykorzystać zasoby Internetu do pozyskiwania informacji             

i przepisów dotyczących awansu.  

 

 

Adresat: nauczyciele kontraktowi 

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych Termin:   

luty/marzec 

2014 

Prowadzący:                      

Małgorzata Majewska - Greń                   

Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

Cena :  

80zł (szkoły z gmin, które  

podpisały porozumienie                            

o współfinansowaniu)  

100zł (pozostałe szkoły)  

 

10. Prezi - nowe oblicze prezentacji 

Uczestnicy szkolenia poznają bardzo ciekawe narzędzie, twórczo podchodzące do robienia 

prezentacji. Prezi umożliwia tworzenie atrakcyjnych prezentacji multimedialnych 

wykorzystujących grafikę wektorową. Dzięki temu możliwe jest przybliżanie i oddalanie 

obiektów bez utraty jakości wizualnej, osiąga się także wrażenie przestrzenne. 

 



Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 12 godz. 

dydaktycznych 

Termin:   

II semestr roku 

szkolnego 

2013/2014 

Prowadzący:                      

Bożena Dudziak 

PODM Polkowice Cena: 96 zł (szkoły z gmin, które  

podpisały porozumienie                            

o współfinansowaniu)  

120 zł (pozostałe szkoły) 

11. Dziecko z zespołem Tourette’a w systemie szkolnym, czyli jak sobie radzić z uczniem,              

który tika i bryka 

Uczestnicy szkolenia poznają objawy oraz sposób postępowania z uczniem  obciążonym 

zespołem Tourette’a. Potrafią zbudować plan działań wspierających dla konkretnego ucznia          

z zespołem Tourette’a z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i towarzyszących mu 

dysfunkcji. 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 6 godz. dydaktycznych Termin:  
12.04.2014 

 

Prowadzący:  

Instytut Kształcenia EKO-TUR Cena : 120zł 

12. Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego 

Szkolenie przybliża zasady oraz przepisy obowiązujące przy awansie zawodowym. 

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak zaplanować, zrealizować i dokonać ewaluacji własnego 

rozwoju zawodowego oraz jak wykorzystać zasoby Internetu do pozyskiwania informacji             

i przepisów dotyczących awansu.  

 

 

Adresat: nauczyciele mianowani 

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych Termin:   

kwiecień 2014 

Prowadzący:                      

Małgorzata Majewska - Greń                   

Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

Cena :  80 zł (szkoły z gmin, które  

podpisały porozumienie                            

o współfinansowaniu)  

100 zł (pozostałe szkoły) 

 

13. Warsztat taneczny dla nauczycieli 

 

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy baletu z elementami tańca współczesnego,          

cheerleaders z elementami tańca nowoczesnego, podstawy tańca towarzyskiego oraz tańca 

charakterystycznego. Każdy z uczestników otrzyma płytę z muzyką. 

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych Termin:  

 maj 2014  

Prowadzący:  

Artystyczna Akademia Malucha SEA Cena :  130zł 

 

 


