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                                                                                                         Polkowice, dnia 20.10.2016r.
  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

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

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum 

 na 
WARSZTATY DOSKONALĄCE 

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych  

w procesie uczenia się przez całe życie 

 

w terminie 30 listopada 2016r. godz. 15:00 – 19:00  
(5 godzin dydaktycznych) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.11.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznych i wewnętrznych 
wpływających na ich kształtowanie. Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli 
w procesie nauczania i wychowania. 
Program: 

1. Profil kompetencyjny nauczyciela. 
2. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie. 
3. Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnian18 grudnia 2006 r. 
4. Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie 

kształcenia ogólnego, określone w podstawie programowej. 
5. Zadania nauczycieli w zakresie realizacji procesu kształtowania kompetencji. 

Uczestnik:  
1. Rozumie pojęcie kompetencji. 
2. Wymienia kompetencje kluczowe ustanowione przez Parlament Europejski. 
3. Rozumie rolę i znaczenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 
4. Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru kompetencji kluczowych. 
5. Potrafi wskazać przykłady metod, form pracy oraz oceniania postępów ucznia służących 

kształtowaniu wskazanych kompetencji w procesie uczenia się i nauczania. 
Firma: Marta Kobza Akademia Twórczych Inspiracji CREATUS 
Trener: Marta Kobza 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
Trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne  
z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą i terapii pedagogicznej.  
Trener współpracujący z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru 
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3” oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie  
w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”  
i projektu o charakterze koncepcyjnym „Zwiększenia skuteczności działań pracowników systemu 
wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. Lider zmian pracy  
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula 
Dennisona. Specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania  Neuro – 
Lingwistycznego.  
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                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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