
OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

KONFERENCJE: 

1. Konferencja otwarcia dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych – organizacja roku 
szkolnego 2014/2015. 
   

Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

Czas trwania: 1 godz. dydaktyczna Termin:  
10.09.2014 

Prowadzący:  
Ewa Kulesza 
PODM Polkowice 

2.  Konferencja otwarcia dla nauczycieli edukacji  przedszkolnej - spotkanie inaugurujące rok 
szkolny 2014/2015.  
 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin:  
17.09.2014 

Prowadzący:  
Beata Mazurek 
PODM Polkowice 

3. Konferencja otwarcia dla nauczycieli matematyki gimnazjum i  szkół ponadgimnazjalnych – 
organizacja roku szkolnego 2014/2015.   
 

Adresat: nauczyciele matematyki gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 1 godz. dydaktyczna  Termin:  
24.09.2014 
 

Prowadzący:  
Ewa Kulesza 
PODM Polkowice 

4. Konferencja otwarcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - spotkanie inaugurujące rok 
szkolny 2014/2015.  
 

Adresat: nauczyciele edukacji  wczesnoszkolnej 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin:  
25.09.2014 

Prowadzący:  
Beata Mazurek 
PODM Polkowice 

5. Konferencja otwarcia dla nauczycieli języka polskiego – spotkanie inaugurujące rok szkolny 
2014/2015. 
 

Adresat: nauczyciele języka polskiego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  Termin:  
29.09.2014 

Prowadzący:  
Małgorzata Majewska - Greń 
PODM Polkowice 

6. Konferencja otwarcia dla logopedów - spotkanie inaugurujące rok szkolny 2014/2015. 
 

Adresat: Logopedzi 
 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  Termin:   
01.10.2014 

Prowadzący:  
Beata Mazurek 
PODM Polkowice 

7. Konferencja otwarcia dla nauczycieli przedmiotów informatycznych powiatu polkowicki. 

 

Adresat: nauczyciele informatyki, technologii informacyjnej 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  Termin:   
03.10.2014 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak  
PODM Polkowice 

8. Powiatowe, szkolne i międzyszkolne konkursy językowe w roku szkolnym 2014/2015.  

 

Adresat: nauczyciele języków obcych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  Termin:  
październik 2014 

Prowadzący:  
Wiesław Ksenycz 
PODM Polkowice 



9. Konferencja otwarcia dla nauczycieli historii i WOS – spotkanie inaugurujące rok szkolny 
2014/2015. 
 

Adresat: nauczyciele historii wszystkich etapów kształcenia, nauczyciele WOS 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin:  
październik 2014 

Prowadzący:  
Grzegorz Kochman 
PODM Polkowice 

10. Język polski jako przedmiot nauczania w kontekście nowej formuły sprawdzianu w klasie VI 
szkoły podstawowej.   
 

Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  Termin:   
październik 2014 

Prowadzący:  
Dorota Szmidt 
PODM Polkowice 

11. Efektywne motywowanie do czytelnictwa – koncepcje i doświadczenia.   

Adresat: nauczyciele bibliotekarze i zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  Termin:   
październik 2014 

Prowadzący:  
Dorota Szmidt 
PODM Polkowice 

12. Cyberprzemoc -  wirtualna  przemoc, realne skutki. Bezpieczny Internet. 
 

Adresat: nauczyciele In formatyki, zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne Termin:  
marzec 2015 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak 
PODM Polkowice 

13. Nowoczesne rozwiązania on-line w nauczaniu przedmiotów informatycznych w dobie reformy 
programowej.  
 

Adresat: nauczyciele informatyki 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne Termin:  
 kwiecień 2015 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak 
PODM Polkowice 

14. Konferencja dla nauczycieli języka polskiego – spotkanie podsumowujące rok szkolny 
2014/2015. 
 

Adresat: nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  Termin:  
czerwiec 2015 

Prowadzący:  
Małgorzata Majewska - Greń 
PODM Polkowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARSZTATY: 

1. Trójkąt bermudzki – Uczeń – Nauczyciel – Rodzic – Jak wspólnie rozwiązywać problemy? 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas, dyrektorzy 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin: 
25.09.2014 
 

Prowadzący:  
Maciej Woropaj 
Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
 

2. Dziecko przewlekle chore w systemie edukacji. 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
5 godz. dydaktycznych 

Termin: 
30.09.2014 
 

Prowadzący:  
Beata Mierzejewska 
Instytut RAABE 
 

3. Inteligencja emocjonalna – kompetencje, które mają wpływ na efektywne działanie „ciała 
pedagogicznego”. 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin: 
22.10.2014 

Prowadzący:  
Maciej Woropaj 
Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
 

4. Nie warczę, bo nie muszę . Zarządzanie czasem  w pracy nauczyciela – umiejętne planowanie 
dnia pracy i po pracy. 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:    
29.10.2014 
  

Prowadzący:  
Anna Jankowska 
„AJAK” Szkolenia Pedagogiczne 
 

5. Jak wykorzystać historię i przyrodę najbliższej okolicy w edukacji regionalnej w szkole. Zajęcia 
na terenie Chocianowa. 
 

Adresat: Nauczyciele przyrody, geografii, historii, matematyki oraz zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:    
październik 2014 
  

Prowadzący:  
Mateusz Rogowski 

6. Pracy z uczniem mającym trudności w nauce  i sprawiającym trudności wychowawcze na 
lekcjach WOS i historii.  
 

Adresat: Nauczyciele historii i WOS 

Czas trwania:  
2 godz. dydaktyczne 

Termin:    
październik/listopad 
2014 

Organizator:  
Grzegorz Kochman 
PODM Polkowice 
 

7. Terapia ręki w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami motoryki. 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
5 godz. dydaktycznych 

Termin: 
październik/listopad 
2014 

Prowadzący:  
Marta Perekitko 
Instytut RAABE 
 

8. Cykl warsztatów w ramach koła matematycznego dla nauczycieli i uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych (tematyka warsztatów według potrzeb). 
 

Adresat: Nauczyciele matematyki gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami 

Czas trwania:  
4 x 3 godz. dydaktyczne 

Termin: 
październik 2014 
listopad 2014 
luty 2015 
marzec 2015 
 

Prowadzący:  
Stefan Mizia 



9. „Nie bój się komputera” – podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych oraz 
wykorzystanie pakietu Office w pracy nauczyciela. 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
12 godz. dydaktycznych 

Termin:   
październik 2014 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak 
PODM Polkowice 

10. Działania nauczycieli języków obcych odbywających staż na kolejny stopień awansu 
zawodowego. 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele języków obcych 

Czas trwania:  
3 godz. dydaktyczne 

Termin:   
październik 2014 

Prowadzący:  
Wiesław Ksenycz 
PODM Polkowice 

11. Doskonalenie umiejętności wychowawczych, budowanie relacji opartych na autorytecie i 
szacunku – zajęcia dla młodych stażem nauczycieli. 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
2 godz. dydaktyczne 

Termin:    
październik 2014 

Prowadzący:  
Renata Bogucka 
Małgorzata Dziedzina - Łabuda 
PPP Polkowice 

12. Nauka przez zabawę – skuteczne metody nauki tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart 
matematycznych. 
 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin: 
12.11.2014  

Prowadzący:  
Ewa Kulesza 
Beata Mazurek 
PODM Polkowice 

13. Darmowe zasoby edukacyjne w Internecie – jak wzbogacić warsztat o legalne 
materiały multimedialne.  
 

Adresat: Zainteresowani nauczycile 

Czas trwania: 
4 godz. dydaktyczne 

Termin:   
listopad 2014 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak 
PODM Polkowice 

14. Jak pracować z uczniami przed sprawdzianem w klasie VI szkoły podstawowej? Konstruowanie 

zadań oraz dobieranie odpowiednich ćwiczeń.  
  

Adresat: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Czas trwania:  
3 godz. dydaktyczne 

Termin:  
listopad 2014 

Prowadzący:  
Dorota Szmidt 
PODM Polkowice 

15. Zmiany w diagnostyce i terminologii logopedycznej (SLI, CAPD, SPD) – wskazania 
terapeutyczne. 
 

Adresat: Logopedzi, zainteresowani nauczyciele  

Czas trwania:  
2 godz. dydaktyczne 

Termin:   
listopad 2014 

Prowadzący:  
Halina Furmann 
PPP Polkowice 

16. Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii i z WOS według nowej podstawy 
programowej.  
 

Adresat: Nauczyciele historii i WOS szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania:  
3 godz. dydaktyczne 

Termin:   
listopad/grudzień 
2014 

Prowadzący:  
Grzegorz Kochman 
PODM Polkowice 



17. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla uczniów zagrożonych dysleksją.  
 

Adresat: Logopedzi 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:  
10.12.2014 

Prowadzący:  
Beata Mazurek 
PODM Polkowice 
 

18. Arkusz kalkulacyjny w analizie działalności szkoły – wykorzystanie wbudowanych funkcji oraz 

opracowanie graficzne wyników badań.  
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
12 godz. dydaktyczne 

Termin:  
grudzień 2014 
 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak 
PODM Polkowice 
 

19. Nowoczesny warsztat pracy polonisty w kontekście egzaminów zewnętrznych.  
 

Adresat: Nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:  
grudzień 2014 
 

Prowadzący:  
Małgorzata Majewska – Greń 
PODM Polkowice 
 + Edukator Zewnętrzny 

20. Jak wyjechać na zagraniczny staż doskonalenia zawodowego  dla nauczycieli języków obcych? 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele języków obcych 

Czas trwania:  
3 godz. dydaktyczne 

Termin:   
styczeń 2015 

Prowadzący:  
Wiesław Ksenycz 
PODM Polkowice 

21. Jak kształtować umiejętności kluczowe uczniów w kształceniu zawodowym? 
 

Adresat: Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:   
luty 2015 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak 
PODM Polkowice 
+ Edukator Zewnętrzny 

22. Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego jako strategia podnosząca efektywność 
nauczania.  
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele języków obcych 

Czas trwania:  
2 godz. dydaktyczne 

Termin:   
luty 2015 

Prowadzący:  
Wiesław Ksenycz 
PODM Polkowice 

23. Stwarzajmy przestrzeń dla aktywności ucznia – planowanie i realizacja interesujących zajęć. 
 

Adresat: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nauczyciele bibliotekarze 

Czas trwania:  
3 godz. dydaktyczne 

Termin:   
luty 2015 

Prowadzący:  
Dorota Szmidt 
PODM Polkowice 

24. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach i przedszkolach. 
 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:  
11.02.2015 

Prowadzący:  
Beata Mazurek 
PODM Polkowice 

25. Praca w zespole klasowym zróżnicowanym intelektualnie. 
   

Adresat: Nauczyciele języka polskiego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:  
marzec 2015 
 

Prowadzący:  
Małgorzata Majewska – Greń 
PODM Polkowice 
 + Edukator Zewnętrzny 



26. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w procesie dydaktyczno – wychowawczym? 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
3 godz. dydaktyczne 

Termin:   
marzec 2015 
 

Prowadzący:  
Barbara Malinowska 
POPPPiDM  Polkowice 
Dorota Szmidt 
PODM Polkowice 

27. Współpraca z trudnym rodzicem 
 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:  
11.03.2015 

Prowadzący:  
Beata Mazurek 
PODM Polkowice 
Przy współpracy z PPP Polkowice 

28. Zachowania presuicydalne i suicydalne 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
3 godz. dydaktyczne 

Termin:   
marzec 2015 
 

Prowadzący:  
Jolanta Wdowiak - Konkolska 
PPP Polkowice 

29. Mapy pamięci i inne mnemotechniki w pracy z uczniem 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
2 godz. dydaktyczne 

Termin:   
marzec/kwiecień 
2015 

Prowadzący:  
Barbara Malinowska 
Iwona Welc 
PPP Polkowice 

30. Wykorzystanie portali społecznościowych w procesie edukacyjnym 
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:  
czerwiec 2015 
 

Prowadzący:  
Bożena Dudziak 
PODM Polkowice 

31. Wsparcie sześciolatka w szkole na początku edukacji i w klasach starszych 
 

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 

Czas trwania:  
6 godz. dydaktyczne 

Termin:   
zostanie ustalony 
po zebraniu grupy 

Prowadzący:  
Małgorzata Cużytek 
MNODN Kangur Kraków 

32. Recykling – art – jak przekształcać zwykłe przedmioty, by stały się ciekawą zabawą plastyczną  
 

Adresat: Zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania:  
4 godz. dydaktyczne 

Termin:   
zostanie ustalony 
po zebraniu grupy 

Prowadzący:  
Dagmara Czplicka 
MNODN Kangur Kraków 

33. Niekonwencjonalne formy i metody pracy służące rozwojowi dziecka młodszego  

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Czas trwania:  
12 godz. dydaktycznych 

Termin:   
zostanie ustalony 
po zebraniu grupy  

Prowadzący:  
Marta Rogowska 

 

 

 

 

 



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 zewaluować własny rozwój zawodowy oraz jak wykorzystać zasoby 

Internetu do pozyskiwania informacji i przepisów dotyczących awansu. 

Adresat: nauczyciele stażyści 
 

Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych Termin:   
11.09.2014 
12.09.2014 
15.09.2014 

Prowadzący:                       

Bożena Dudziak 

Małgorzata Majewska – Greń 

PODM Polkowice 

Cena :  
64 zł (szkoły z gmin, które podpisały 
porozumienie o współfinansowaniu) 
80 zł (pozostałe szkoły) 

2. PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE  PRZYGODY W ŚWIECIE PRZYRODY.  
 

Uczestnicy szkolenia poznają zabawy i działania ruchowe, plastyczne, muzyczne, 
eksperymenty, doświadczenia,  przybliżające dzieciom środowisko przyrodnicze. Sposoby 
aktywizowania dzieci na wycieczce, ognisku, biwaku  podczas zajęć odbywających się  
w plenerze. Nie masz pomysłu na zajęcia w czasie Zielonej Szkoły u nas znajdziesz inspirację. 
 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawcy świetlicy oraz zainteresowania nauczyciele  

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych Termin:   
18.10.2014  
 

Prowadzący:   

Renata Kownacka 

KLANZA 

Cena :  
140 zł 

3. JAK UCZYĆ JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI Z DYSLEKSJĄ? 

Oferta skierowana przede wszystkim do nauczycieli i lektorów języków obcych, którzy pragną 

podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Warsztat powstał głównie z myślą o praktykach, 

którzy na co dzień borykają się z problemem nauczania i oceniania uczniów z dysleksją. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak również zapoznają 

się z praktyczną metodyką nauczania tej grupy uczniów. 
 

Adresat: nauczyciele języków obcych, zainteresowani pedagodzy i psycholodzy szkolni 
 

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych Termin:  
15 - 16.11.2014 
 

Prowadzący:                       

dr Katarzyna Bogdanowicz 

 

Cena :  
200 zł 

4. W DWA DNI DOOKOŁA ŚWIATA – PEDAGOGIKA ZABAWY W PRACY Z OSOBAMI  

Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. 

Uczestnicy szkolenia poznają metody pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym, zdobędą  
angażujący podopiecznych scenariusza zajęć do zastosowania podczas zajęć ("W trzy dni 
dookoła świata"), nabędą i udoskonalą umiejętności wykorzystania konkretnych metod 
pedagogiki zabawy w pracy z osobami z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, 
wzbogacą warsztat pedagogiczny i terapeutyczny. 
 

Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nie tylko pracujący 
z osobami z upośledzeniem umysłowym 

Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych Termin:   
28-29.11.2014  

Prowadzący:   

Anna Nagórka – Mazurkiewicz 

KLANZA o/ Warszawa 

 

Cena :  
160 zł 



5. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI W RADZENIU SOBIE Z AGRESYWNYMI ZACHOWANIAMI DZIECI  

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, ORAZ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI DZIECI 

AGRESYWNYCH.  

Celem szkolenia będzie wykształcenie u nauczycieli nowych kompetencji wychowawczych 

ułatwiających im rozumienie  powstawania agresji wczesno-dziecięcej oraz sposobów 

pomagania dzieciom tak aby sobie z nią radziły. Nabycie takich umiejętności komunikacyjnych, 

dzięki  którym będą podejmować skuteczną współpracę z rodzicami dzieci sprawiających 

trudności wychowawcze. 

Adresat: dyrektorzy przedszkoli , nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, 
psycholodzy pracujący w przedszkolach 

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych 
 

Termin:  
grudzień 2014 

Prowadzący:                  

 Teresa Zabrodzka 
Cena :  
180 zł 
 

6. METODY PRACY W SYTUACJACH PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ. 

Poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy o metody diagnozy i przeciwdziałania  

w sytuacjach przemocy rówieśniczej. Dostarczenie najnowszej wiedzy o mechanizmach, 

funkcjach, pochodzeniu i środowiskowych aspektach występowania zachowań agresywnych  

i przemocy wśród dzieci i młodzieży. 
 

Adresat: nauczyciele wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych 
 

Termin:  
listopad/ grudzień 
2014 

Prowadzący:                  

 Jakub Kołodziejczyk 

NODN „SOPHIA” Cena :  
140 zł 

7. 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:   
styczeń 2015 

Prowadzący:  

Bożena Dudziak 

PODM Polkowice 

Cena :  
96 zł (szkoły z gmin, które 
podpisały porozumienie 
o współfinansowaniu) 
120 zł (pozostałe szkoły) 
 

8. JAK KIEROWAĆ KLASĄ I RADZIĆ SOBIE Z PROBLEMAMI DYSCYPLINY? 

Podczas warsztatu uczestnicy nabędą umiejętności potrzebne do analizy funkcjonowania klasy 
jako zespołu, planowania i wpływania na rozwój klasy. Poznają podstawowe metody 
diagnozowania problemów wychowawczych w klasie i indywidualnych uczniów. Rozwiną 
umiejętności budowania dobrych – pozytywnych relacji z uczniami oraz odpowiedniego 
reagowania na trudności przeżywane przez dzieci. 
 

Adresat: wychowawcy klas, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych Termin:   
styczeń 2015 

Prowadzący:  

Teresa Zaborska Cena :  
180 zł 



9. MAKATON – II STOPIEŃ (poziom zaawansowany). 

Szkolenie poszerzające kompetencje praktyczne w posługiwaniu się ok. 200 gestami i 200 
symbolami graficznymi MAKATONU. 

Adresat: osoby posiadające Certyfikat stopnia podstawowego MAKATON 
 

Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych Termin: 
21.02.2015 

Prowadzący:  

dr Bogusława Kaczmarek Cena :  
250 zł – specjaliści 
170 zł – rodzice dzieci 
niepełnosprawnych 
200 zł – małżeństwa dziecka z 
niepełnosprawnością 

10. AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. 
 

Szkolenie przybliża zasady oraz przepisy obowiązujące przy  awansie zawodowym. Uczestnicy 

kursu dowiedzą się jak zaplanować, zrealizować i zewaluować własny rozwój zawodowy oraz 

jak wykorzystać zasoby Internetu do pozyskiwania informacji i przepisów dotyczących awansu. 

Adresat: nauczyciele kontraktowi  odbywający staż  
 

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych Termin:   
luty/marzec 
2015 

Prowadzący:                      

Bożena Dudziak 

Małgorzata Majewska – Greń 

PODM Polkowice 

Cena :  
80 zł (szkoły z gmin, które 
podpisały porozumienie 
o współfinansowaniu) 
100 zł (pozostałe szkoły) 

11. MATEMATYKA MALUCHA. MALUCH BADACZ. 

Szkolenie prezentuje metody i sposoby „zabawy matematyką”, które można wykorzystać  

w pracy z grupą. Zabawy, które rozwijają słownictwo i pojęcia matematyczne, udoskonalają 

umiejętności liczenia. Warsztat obejmuje atrakcyjne gry i ćwiczenia ułatwiające 

zapamiętywanie pojęć kalendarzowych, porządkowanie i segregowanie. Część zajęć 

przeznaczona jest na prezentację prostych ćwiczeń chemiczno-fizycznych, które można 

pokazać w grupie przedszkolnej i w klasie. Prezentowane eksperymenty ukazują prawa 

rządzące ciepłem, powietrzem, światłem, elektrycznością, wodą i zjawiskami magnetycznymi. 

Porozmawiamy również o zjawiskach pogodowych i zależnościach występowania tych zjawisk.  

Adresat: nauczyciele edukacji szkolnej i przedszkolnej, zainteresowani nauczyciele pracujący  

z młodszymi dziećmi 

Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych Termin:   
7-8.02.2015 

Prowadzący:  

Katarzyna Mieloszyńska 

Trener „KLANZA” 

Cena :  
140 zł 

12. AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. 
 

Szkolenie przybliża zasady oraz przepisy obowiązujące przy  awansie zawodowym. Uczestnicy 

kursu dowiedzą się jak zaplanować, zrealizować i zewaluować własny rozwój zawodowy oraz 

jak wykorzystać zasoby Internetu do pozyskiwania informacji i przepisów dotyczących awansu. 

Adresat: nauczyciele mianowani odbywający staż  
 

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych Termin:  
kwiecień/ maj 
2015 

Prowadzący:                      

Bożena Dudziak 

Małgorzata Majewska – Greń 

PODM Polkowice 

Cena : 
80 zł (szkoły z gmin, które 
podpisały porozumienie 
o współfinansowaniu) 
100 zł (pozostałe szkoły) 



13. MUZYKA I ZABAWA W MAKATONIE – Czyli jak kształtować umiejętności porozumiewania się 
znakami MAKATON poprzez zabawę. 

Treści szkolenia dotyczą pracy z małymi dziećmi (w wieku do 6 lat). 
Podczas warsztatów uczestnicy poznają piosenki, których teksty zostały przygotowane 
specjalnie do nauki jednego lub dwóch gestów Makatonu. 
Zajęcia praktyczne w grupach pozwalają na naukę tworzenia tablic kontekstowych dla 
codziennych sytuacji z dzieckiem z wykorzystaniem Go Talk'ów. 
Szkolenie nie zakłada nauki nowych gestów systemu Makaton, lecz utrwalanie  
w formie praktycznej gestów poznanych podczas szkolenia podstawowego!   

Adresat: osoby posiadające Certyfikat stopnia podstawowego MAKATON 

Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych Termin: 
zostanie 
ustalony po 
zebraniu grupy 

Prowadzący:  

Dagmara Czernek Cena :  
200 zł – specjaliści 
140 zł – rodzice dzieci 
niepełnosprawnych 

14. NIEPOWODZENIA W NAUCE MATEMATYKI, DIAGNOZA TRUDNOŚCI, FORMY PRACY. 

Cel ogólny szkolenia: przygotowanie do pracy z dzieckiem rozpoczynającym edukację szkolną 
w kontekście trudności w edukacji matematycznej (wprowadzenie w zagadnienia 
powstawania trudności edukacyjnych z matematyki, zapoznanie z formami diagnozy trudności 
i kierunkami kompleksowej wczesnej interwencji – czyli jestem nauczycielem, wychowawcą 
dziecka przejawiającego kłopoty z matematyką szkolną i potrafię mu pomóc” 

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy  

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych Termin:  
 zostanie 
ustalony po 
zebraniu grupy 

Prowadzący:  

Teresa Cholewińska 

Fundacja „Promyk Słońca”  

Cena :  
180 zł 

15. SEKSUALNOŚĆ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ.  

Jak sobie z nią radzić? Jak wspierać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych 

intelektualnie? 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych Termin:  
zostanie 
ustalony po 
zebraniu grupy 

Prowadzący:   

dr Izabela Fornalik Cena :  
100 zł 

16. DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE SZKOLNEJ ORAZ tzw. KLASA RÓŻNOWIEKOWA. 

Obecność sześciolatków w szkole to dla nauczycieli konieczność poznania prawidłowości 

rozwojowych młodszego dziecka. Sześciolatek w klasie szkolnej oraz klasy tzw. różnowiekowe- 

6,7-latki w klasie pierwszej oraz 9,10-latki w klasie czwartej to dzieci, wobec których często 

należy stosować odmienne metody nauczania. Warsztat porusza szereg interesujących 

zagadnień psychologii rozwojowej, których znajomość ułatwi realizowanie wymagań 

edukacyjnych.    

Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i szkół podstawowych 

Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych Termin:   
zostanie 
ustalony po 
zebraniu grupy 

Prowadzący:  

Joanna Sikora 

psycholog 

Cena : 80 zł 

 


