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Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy,  
 
że Decyzją Nr 29/2016 Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty z dnia 5 lipca 2016r. została przyznana 

akredytacja placówce doskonalenia nauczycieli o nazwie: Powiatowy Ośrodek Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach wchodzącej w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy 

Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach                         

z siedzibą w Polkowicach, ul. Targowa 1. 

 
Zapraszamy Państwa do wspólnego myślenia o rozwoju i stworzenia przestrzeni dla dialogu                     

i refleksji oraz do wspólnego uczenia się  i budowania wspólnego znaczenia.  

Przygotowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Powiatowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2016/2017 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.): 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  

dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości. 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 

angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy. 

 

Nasza oferta edukacyjna: 

Doradztwo metodyczne przedmiotowe na wszystkich poziomach kształcenia. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez formy doskonalenia zawodowego – konferencje, 

warsztaty metodyczne, seminaria, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne. 

Sieci Współpracy i Samokształcenia dyrektorów i nauczycieli. 

Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych. 

Upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w środowisku lokalnym, rozwiązań innowacyjnych. 

 

Gwarancja jakości: 

Zespół  mobilny, gotowy do reagowania na zmiany, nietracący sensu wartości edukacji, komunikujący 

się, wspólnie wypracowujący rozwiązania, samokształcący się  i wymieniający doświadczeniem. 

Kadra zewnętrzna specjaliści i eksperci w swojej dziedzinie świadczący wysoką jakość szkoleń. 

Baza materialna i organizacja  dobry klimat i ciepła, przyjazna atmosfera, ciekawe i praktyczne 

materiały szkoleniowe (skrypty, wydruki prezentacji, płyty CD, scenariusze, wskazówki metodyczne). 

 

 
 
 

Dziękujemy za wspólne tworzenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim, 
zapraszamy do dalszej współpracy oraz zainteresowania ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 

        
 
 
                                                         

                                                                 mgr Renata Czapczyńska 
                                                                 Dyrektor  

                                                                oraz zespół pracowników  
 
 
 



 
 

KONFERENCJE METODYCZNE 
 
 
KM-1 Konferencja otwarcia dla nauczycieli przedmiotów informatycznych - spotkanie 
inauguracyjne Powiatowego Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Informatycznych  
w roku szkolnym 2016/2017. 
Adresat:  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  
Termin: wrzesień 2016r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny  
 
KM-2  Kształtowanie postaw na lekcji języków obcych. Prezentacja sposobów uwzględnienia 
kierunków polityki oświatowej państwa na lekcji języka obcego. MEN-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Adresat: nauczyciele języków obcych  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: wrzesień 2016r 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz konsultant  
 
KM-3 Ustalenie diagnozy potrzeb. Omówienie oferty szkoleń oraz kalendarza i tematyki 
konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2016/ 2017. 
Adresat: nauczyciele historii i WOS wszystkich poziomów kształcenia  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: wrzesień 2016r. 
Prowadzący: Grzegorz Kochman doradca metodyczny  
 
KM-4 Co nowego w oświacie? Zmiany podstawy programowej matematyki na wszystkich 
poziomach nauczania. Organizacja roku szkolnego 2016/ 2017. 
Adresat: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów kształcenia  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  
Termin: wrzesień 2016r. 
Prowadzący: Ewa Kulesza doradca metodyczny  
 
KM-5 Co nowego w oświacie przyniesie rok szkolny 2016/ 2017? Zapoznanie ze zmianami                      
w oświacie ogłoszonymi przez MEN, zmiany w prawie oświatowym, zmiany w egzaminach 

zewnętrznych, diagnoza potrzeb, planowanie pracy, sprawy różne. 
Adresat: nauczyciele poloniści gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  
Termin: wrzesień 2016r. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny 
 
KM-6 Co nowego w oświacie? Zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej. Organizacja roku szkolnego 2016/ 2017. 
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: wrzesień 2016r. 
Prowadzący: Beata Mazurek doradca metodyczny  

 
KM-7 Biblioteka szkolna jako miejsce istotne dla kształcenia umiejętności uczniów.                                                                                                                                 
MEN-1 
Adresat: bibliotekarze, zainteresowani nauczyciele poloniści  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: wrzesień 2016r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny  

 
KM-8  Zmiany w kształceniu zawodowym – refleksje z debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. 
Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Zapoznanie z propozycją zmian w zakresie struktury kształcenia 
zawodowego.    MEN-4                                                                                  
Adresat: zainteresowani nauczyciele  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny  

 



KM-9  Oczekiwania wobec nauczycieli języka polskiego w związku z potrzebą rozwijania 
kompetencji czytelniczych uczniów.  MEN-1 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, nauczyciele zainteresowani 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: marzec 2017r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 

 
KM-10 Czy praca polonisty daje zadowolenie? Sprawozdanie z całorocznej pracy doradczej, 
ewaluacja pracy doradczej, dyskusja wokół tematu konferencji, diagnoza potrzeb na przyszły 
rok szkolny, sprawy różne. 
Adresat: nauczyciele poloniści gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: maj 2017r. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny 

 
KM-11 Ewaluacja pracy nauczyciela. Podsumowanie całorocznej działalności. Diagnoza 
potrzeb szkoleniowych na kolejny rok szkolny. 
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: maj 2017r. 
Prowadzący: Beata Mazurek doradca metodyczny 

 
KM-12 Przedstawienie i omówienie wniosków z przeprowadzonych działań. Ustalenie 
wstępnych zadań na kolejny rok szkolny. 
Adresat: nauczyciele historii i WOS wszystkich poziomów kształcenia 
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  
Termin: maj 2017r.  
Prowadzący: Grzegorz Kochman doradca metodyczny  

 
KM-13 Nauczanie języków obcych po reformie systemu oświaty – zagrożenia  
i możliwości. 
Adresat: nauczyciele języków obcych  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: maj 2017r 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz konsultant  

 
KM-14 Ewaluacja pracy nauczyciela. Podsumowanie całorocznej działalności. Diagnoza 
potrzeb szkoleniowych na kolejny rok szkolny. 
Adresat: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów kształcenia  
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne  
Termin: maj 2017r. 
Prowadzący: Ewa Kulesza doradca metodyczny 

 
 
 

WARSZTATY METODYCZNE 
 
 
WM-1 Bookcrossing stosowany, czyli jak można zachęcać do czytania.  MEN - 1   
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani  nauczyciele                                                                                                                                                                               
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 
 
WM- 2 Słabo czyta, słabo pisze? Jak diagnozować trudności uczniów i modyfikować bieżącą 
pracę z nimi na lekcji pod kątem konkretnych zaburzeń rozwojowych? MEN – 1 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani  nauczyciele                                                                                                                                                                               
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń  doradca metodyczny 
                    Iwona Welc specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 
 
 



WM-3 Efektywne techniki uczenia się. Szybkie czytanie jako niezbędne i atrakcyjne   narzędzie 
edukacji wśród dzieci i młodzieży.   MEN – 1 
Adresat: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, terapeuci  
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Beata Mazurek  doradca metodyczny 
                      Renata Czapczyńska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 

 
WM-4 Powtórzenie przed klasówką. Gry treningowe wykorzystywane do powtarzania 
wiadomości z matematyki przed sprawdzianem. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele matematyki  
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Ewa Kulesza  doradca metodyczny 

 
WM-5 Kształtowanie kreatywności i twórczego myślenia u uczniów. 
Adresat: nauczyciele historii i WOS wszystkie poziomy kształcenia 
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Grzegorz Kochman  doradca metodyczny 

 
WM-6 Twórcze sposoby nauczania gramatyki języka angielskiego w gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej.  
Adresat: nauczyciele języków obcych gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz konsultant  
 
WM-7 Nauka kodowania oraz środowiska programistyczne dla szkół podstawowych. MEN – 2 
Adresat: zainteresowani nauczyciele informatyki  
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny 
 
WM-8 Sztuka efektywnej ekspresji w pracy nauczyciela historii i WOS. 
Adresat: nauczyciele historii i WOS wszystkie poziomy kształcenia 
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Grzegorz Kochman  doradca metodyczny 
 
WM-9 Elementy grywalizacji w procesie nauczania. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele 
Termin: grudzień 2016r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny 
 
WM-10 Promocja czytania wśród dzieci i młodzieży a ich rozwój językowy.   MEN – 1                                                                                     
Adresat: zainteresowani nauczyciele poloniści                                                                                                                                                                                
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: grudzień 2016r. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń  doradca metodyczny 
 
WM-11 Bawimy się matematyką – techniki szybkiego liczenia jako motywujące narzędzie 
edukacyjne. 
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki 
Termin: grudzień 2016r. 
Prowadzący: Beata Mazurek  doradca metodyczny 
                    Ewa Kulesza      doradca metodyczny 
 
WM-12 Twórcze sposoby nauczania gramatyki języka angielskiego w szkole podstawowej 
Adresat: nauczyciele języków obcych gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
Termin: grudzień 2016r. 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz konsultant  
 
WM-13 Efektywne metody i techniki w kształceniu umiejętności czytania tekstu literackiego.                                                                                                                                                                         
MEN – 1 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani  nauczyciele                                                                                                                                                                               
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: styczeń 2017r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 
 



WM-14 Aktywne czytanie – metody i techniki angażowania czytelników. MEN – 1 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani  nauczyciele                                                                                                                                                                               
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: luty 2017r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 
 
WM- 15 Wiersze poetów najnowszych – projekty lekcji. MEN – 1 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani  nauczyciele                                                                                                                                                                               
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: luty 2017r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 
 
WM-16 Współpraca przedszkole – szkoła. Planowanie wspólnych działań wspierających rozwój 
dziecka. 
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy  
Termin: luty 2017r. 
Prowadzący: Beata Mazurek  doradca metodyczny 
 
WM-17 Bawimy się matematyką. Nietypowe zadania logiczne, problemy i inne zabawy 
urozmaicające zajęcia matematyczne w przedszkolu i szkole. 
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki 
Termin: marzec 2017r. 
Prowadzący: Beata Mazurek doradca metodyczny 
                    Ewa Kulesza doradca metodyczny 
 
WM-18 Stosowanie na lekcjach historii i WOS metod pracy wymagających wykorzystania 
technologii informatycznych. MEN – 2 
Adresat: nauczyciele historii i WOS wszystkie poziomy kształcenia 
Termin: marzec 2017r. 
Prowadzący: Grzegorz Kochman  doradca metodyczny 
 
WM-19 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych - program 
HotPotatoes. MEN – 2                                                                                    
Adresat: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele 
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny 
 
WM-20 Nauka w działaniu, godne uwagi rozwiązania metodyczne na lekcjach języka polskiego. 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani  nauczyciele                                                                                                                                                                               
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 
 
WM-21 E-polonistyka: nowe rozwiązania w nauczaniu języka polskiego i wiedzy o kulturze. 
MEN - 2      
Adresat: nauczyciele poloniści gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń  doradca metodyczny 
 
WM-22 Aktywnie poznajemy świat. Jak zorganizować grę terenową, grę miejską i inne formy 
aktywnego spędzania czasu poza szkołą. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele matematyki  
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Ewa Kulesza  doradca metodyczny 
 
WM-23 Dobry styl w komunikacji interpersonalnej nauczyciela historii i WOS. MEN – 3      
Adresat: nauczyciele historii i WOS wszystkie poziomy kształcenia 
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Grzegorz Kochman  doradca metodyczny 
                                                               
WM-24 Rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu na lekcji języka obcego. MEN - 1 
Adresat: nauczyciele języków obcych  
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz konsultant  



 
WM-25 E-portfolio w dydaktyce i praktyce szkolnej. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele 
Termin: maj 2017r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny 
 
WM-26 Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcji języka obcego.  
Adresat: nauczyciele języków obcych  
Termin: maj 2017r. 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz  konsultant  
 
 

 
SEMINARIUM 

 
 
S-1 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy z uczniami. 
Adresat: nauczyciele poloniści gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: październik 2016r. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny 
 
S-2 Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży? – o dobrych praktykach. MEN-1 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 
 
S-3 Ciekawe zabawy logopedyczne - jak uatrakcyjniać proces terapii. 
Adresat: logopedzi, zainteresowani nauczyciele  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Beata Mazurek doradca metodyczny 
                    Zuzanna Górska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 
 
S-4 W jakich dziedzinach wykorzystujemy wiedzę matematyczną? Pokażmy uczniowi, że 
matematyka jest użyteczna w codziennym życiu. 
Adresat: nauczyciele matematyki, zainteresowani nauczyciele  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Ewa Kulesza doradca metodyczny 
 
S-5 Sztuka prawidłowego komunikowania się  nauczyciela z uczniem podczas lekcji historii                    
i WOS.  MEN -3 
Adresat: nauczyciele historii, WOS  wszystkie poziomy kształcenia  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Grzegorz Kochman doradca metodyczny 
 
S-6 „English in practice” – cz. 1 seminarium z rodowitym użytkownikiem języka angielskiego. 
Adresat: nauczyciele języków obcych  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz konsultant  
 
S- 7 Programowanie wizualne w programie Scratch – pierwsze kroki. MEN -2 
Adresat: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: grudzień 2016r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny  
 
S-8 Metoda gier diagnostyczno - symulacyjnych w doradztwie zawodowym. MEN-4 
Adresat: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  



Termin: styczeń 2017r. 
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny  
                    Anna Szczepańska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach  
 
S-9 Zespół klasowy o zróżnicowanym poziomie intelektualnym. Indywidualizowanie pracy 
z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. 
Adresat:  zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: marzec 2017r. 
Prowadzący: Beata Mazurek doradca metodyczny 
                      Anna Szczepańska,  
                      Beata Błażewicz-Sip specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Polkowicach 
 
S-10 Rola żywego słowa w komunikacji z uczniem.  MEN-3  
Adresat: nauczyciele historii, WOS  wszystkie poziomy kształcenia  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: marzec 2017r. 
Prowadzący: Grzegorz Kochman doradca metodyczny 
 
S-11 English in practice” – cz. 2 seminarium z rodowitym użytkownikiem języka angielskiego.  
Adresat: nauczyciele języków obcych  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: marzec 2017r. 
Prowadzący: Wiesław Ksenycz konsultant  
 
S-12 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości na lekcjach języka polskiego.   MEN -3 
Adresat: nauczyciele poloniści gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: marzec 2017r. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny 
 
S-13 Zespół klasowy o zróżnicowanym poziomie intelektualnym. Indywidualizowanie pracy 
z uczniami na lekcji matematyki. 
Adresat: nauczyciele matematyki, zainteresowani nauczyciele  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Ewa Kulesza doradca metodyczny 
                    Iwona Welc  
                    Barbara Malinowska specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 
 
S-14 Praca z uczniem zdolnym. 
Adresat: nauczyciele poloniści szkół podstawowych, bibliotekarze, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne  
Termin: maj 2017r. 
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny 

         Barbara Malinowska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 

 
 

WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 
 
WD-1 Edukacja matematyczna i przyrodnicza w szkole podstawowej – I i II etap edukacji.                                
Gry i zabawy wspierające i metody aktywizujące. 
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych 
Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych  
Termin: 22.09.2016r. 
Prowadzący: Jolanta Lazar 
Magdalena Zaborska –Skorupa TOP Szkolenia 
 
WD-2 Ocenianie kształtujące – sposób na wspieranie ucznia. 
Adresat: zainteresowani nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych 
Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych 
Termin: 29.09.2016r. 
Prowadzący: Marta Kobza CREATUS Akademia Twórczych Inspiracji 



 
WD-3 Filcowanie na mokro i sucho. 
Adresat: zainteresowani nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy, terapeuci 
Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych  
Termin: 20.10.2016r. 
Prowadzący: Jolanta Lazar 
Magdalena Zaborska –Skorupa TOP Szkolenia 
 
WD-4 Budowanie i ewaluacja szkolnego programu przeciwdziałania agresji i przemocy 
rówieśniczej 
Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy 
Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych 
Termin: 24.10.2016r. 
Prowadzący: Katarzyna Salamon-Bobińska  
 
WD-5 Jak ciekawie prowadzić zajęcia z grupą – wykorzystywanie gier, rekwizytów i plansz 
dydaktycznych” NOWOŚĆ! 
Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy 
Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych 
Termin: 16.11.2016r. 
Lucyna Bzowska Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów   KLANZA 
 
WD-6 Zastosowanie choreoterapii (terapii tańcem) w pracy z dziećmi  w wieku przedszkolnym                          
i wczesnoszkolnym 
Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy, 
terapeuci 
Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych  
Termin: październik 2016r. 
Trener prowadzący: Agnieszka Zygmont  
TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 
 
WD-7 Jak reagować na seksualne zachowania przedszkolaków? 
Adresat:  zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej, wychowawcy, terapeuci 
Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne 
Termin: październik 2016r. 
Trener prowadzący: Małgorzata Perwenis  
TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 
 
WD-8 M-A-S-T-E-R czyli struktura przyspieszonego uczenia się  
Adresat: zainteresowani nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych 
Czas trwania:  5  godz. dydaktycznych 
Termin: październik/ listopad 2016r. 
Prowadzący: Marta Kobza CREATUS Akademia Twórczych Inspiracji 
 
WD-9 Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. MEN -3 
Adresat: zainteresowani nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych 
Czas trwania:   5 godz. dydaktycznych 
Termin:   Część I październik / listopad 2016r. 
               Część II marzec/ kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Marta Kobza CREATUS Akademia Twórczych Inspiracji 
 
WD-10 Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne diagnozowanie – dziecko małe (3-4 lata) 
Adresat:   nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: listopad 2016r. 
Prowadzący: Katarzyna Fedorczak, Renata Pośpiech specjaliści Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Polkowicach  
  
WD-11 Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Terapia Poznawcza Oparta na 
Uważności. 
Adresat:   pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: listopad / grudzień 2016r. 
Prowadzący: Jolanta Wdowiak-Konkolska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
                       w Polkowicach  



 
WD- 12 Trudne dziecko, wybrane metody pracy wychowawczej nauczyciela. MEN -3 
Adresat:   pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: styczeń 2017r. 
Prowadzący: Renata Bogucka, Małgorzata Dziedzina-Łabuda specjaliści Poradni Psychologiczno- 
                     Pedagogicznej w Polkowicach  
 
WD-13 Neuropedagogika w szkole preferencje sensoryczne, profile dominacji, style uczenia się 
Adresat: zainteresowani nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych 
Czas trwania: 5   godz. dydaktycznych 
Termin: II semestr 2016/2017 
Prowadzący: Marta Kobza CREATUS Akademia Twórczych Inspiracji 
 
WD-14 Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym jednym z warunków 
powodzenia szkolnego 
Adresat:   nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: luty 2017r. 
Prowadzący: Zuzanna Górska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach  
 
WD-15 Jak pomóc uczniom w trafnym wyborze zawodu uwzględniając nową reformą 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
Adresat:   zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, szkolni doradcy zawodowi  
Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne 
Termin: luty 2017r. 
Prowadzący: Anna Szczepańska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach  
 
WD-16 Uczeń zdolny i „zdolny inaczej”  
Adresat: zainteresowani nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych 
Czas trwania:   10 godz. dydaktycznych 
Termin:  06.03.2017r. 
Prowadzący: Maciej Woropaj Fundacja „Aby nikt nie zginął”  
 
WD-17 Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej 
Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy 
Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych 
Termin: 04.04.2017r. 
Prowadzący: Katarzyna Salamon-Bobińska  
 
WD-18 Wzmocniona terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania CBT-E. 
Adresat:   pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, zainteresowani nauczyciele 
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Jolanta Wdowiak-Konkolska specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
                      w Polkowicach  
 
WD-19 Dwujęzyczność – strategie nauczania i wychowania. 
Adresat:   zainteresowani nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, terapeuci  
Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne 
Termin: kwiecień /maj 2017r. 
Prowadzący: Halina Furmann specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Polkowicach  
 
 

 
KURSY DOSKONALĄCE 

 
 
KD-1  Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych 
Termin:  Moduł I   01.09.2016 godz. 14:00-15:30 
             Moduł II  12.09.2016 godz. 15:30-17:45, 22.09.2016 godz. 15:30-17:45 
Prowadzący: Bożena Solecka, Małgorzata Majewska-Greń doradcy metodyczni  
Koszt kursu: 100 zł 

 



 
KD-2 „Opowieści z Pacynkowa” Autorski Program Edukacyjny oparty na metodzie bajkoterapii 
oraz pracy z pacynką. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy, 
terapeuci 
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych 
Termin: 01-02.10.2016r.  
Prowadząca: Katarzyna Klimowicz 
Koszt kursu: 150 zł 
 
KD-3 Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) 
Poziom podstawowy  
Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy 
metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli            
i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak 
lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), 
niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie 
psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne),                         
w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Adresat: pedagodzy, logopedzi, terapeuci, zainteresowani nauczyciele pracujący z dziećmi  
niepełnosprawnymi 
Czas trwania:18 godzin dydaktycznych 
Termin: podany po zebraniu grupy 
Instruktor prowadzący: Ewa Przebinda, Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz  
Fundacja „In Corpore”  Katowice 
Koszt: 350 - 400 zł  w zależności od ilości uczestników 
 
KD-4 Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) 
Poziom zaawansowany   
Szkolenie pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji językowej 
użytkowników komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Nie jest wymagane uczestnictwo                          
w pierwszej części kursu, dobrze byłoby jednak, gdyby uczestnik brał udział w jakimkolwiek wstępnym 
kursie AAC, gdyż w części drugiej nie będą poruszane tematy dotyczące rozpoczynania pracy z 
dzieckiem niemówiącym. Zapraszamy wszystkich, którzy już rozpoczęli pracę z symbolami, gestami                     
i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. 
Adresat: pedagodzy, logopedzi, terapeuci, zainteresowani nauczyciele pracujący z dziećmi  
niepełnosprawnymi 
Czas trwania:18 godz. dydaktycznych 
Termin: podany po zebraniu grupy 
Instruktor prowadzący: Ewa Przebinda, Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz  
Fundacja „In Corpore”  Katowice 
Koszt: 350 - 400 zł  w zależności od ilości uczestników 
 
KD-5 Diagnoza i pomoc uczniowi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD  
Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD to inaczej problemy ze słyszeniem części dźwięków mimo 
prawidłowego słuchu. Kurs ten ma na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy, jak 
pracować  z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. 
Adresat: nauczyciele, terapeuci metody SI, Tomatisa, Johansena, pedagodzy specjalni,         
psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci 
Czas trwania: sobota /niedziela  
Termin: podany po zebraniu grupy 
Prowadzący:  Katarzyna Rychetsky Fundacja „In Corpore”  Katowice 
Koszt: 150 zł  
 
KD-6 Inspirowane folklorem, proste tańce integracyjne, piosenki i zabawy plastyczne TAŃCE 
Cześć I NOWOŚĆ! 
W programie propozycje zabaw  muzycznych, taneczno-ruchowych, pląsów, zabaw na powitanie                     
i pożegnanie, proste tańce integracyjne oparte na figurach i  motywach  tańców regionalnych oraz 
działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor, obrzędy ludowe i pory roku. 
Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny  sposób wykorzystanie 
tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Tematyka warsztatów pogrupowana jest w trzy bloki 
tematyczne: „Wozy malowane”, „Na wiejskim podwórku” i „Karuzela z porami roku”.  
Warsztaty gwarantują dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową 
twórczością artystyczną. 



Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele, 
wychowawcy 
Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych   
Termin: 21- 22.11.2016r.  
Prowadzący: Lucyna Mirosław Bzowscy, Iwona Bisto Polskie Stowarzyszenie Pedagogów                        
i Animatorów KLANZA 
Koszt kursu: 150 zł (w cenie szkolenia: Materiał metodyczny w postaci książki z płytą z muzyką do 
tańców i zabaw. 
 
KD-7 Zacznij mówić po hiszpańsku – szybki kurs dla początkujących. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele  
Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych  
Termin: listopad 2016r.  
Prowadzący: Wiesław Ksenycz Konsultant   
Koszt kursu: 150 zł 
 
KD-8 Szkoła dla rodziców i wychowawców, Część I  
Głównym celem programu 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.  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:    Wychowywać 
to kochać i wymagać. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. 
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez 
rywalizacji. Część I Budowanie relacji dorosły – dziecko.  
Adresat: dla zainteresowanym nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów 
Czas trwania: piątek /sobota 
Termin: 04-05.11.2016r. 
Prowadzący: Krystyna Adaśko 
Koszt kursu: 350 zł. 
 
KD-9 „The Good Start Method for English” - nauczanie języka angielskiego w oparciu                       
o Metodę Dobrego Startu.   
Cel: Zapoznanie się z nową metodą nauczania języka angielskiego dla dzieci 5-7-letnich: „The Good 
Start Method for English” (GSM), która jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychicznego 
(poznawczego, językowego, intelektualnego) i ruchowego dzieci, co podnosi gotowość uczenia się,                  
a tym samym zwiększa jego skuteczność stosowania metody GSM w praktyce (korzystania                       
z gotowych scenariuszy i projektowania własnych zajęć). 
Adresat: nauczyciele języka angielskiego uczący dzieci 5-7-letnie (przedszkolaki i dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym) oraz starsze dzieci z trudnościami w uczeniu się lub niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, nauczyciele innych języków obcych uczący dzieci z wymienionych 
grup, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji uczący dzieci z wymienionych grup, inni 
zainteresowani nauczyciele, wychowawcy (pod warunkiem dobrej znajomości języka 
angielskiego) 
Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych /sobota 10:00–16:00,  niedziela 9:00 –15:00 
Termin: 05-06.11.2016  
Prowadzący: dr Katarzyna Maria Bogdanowicz, mgr Anna Przewłócka 
Koszt kursu: 250 zł  
 
KD-10 Mamy problem… – sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.  MEN - 3 
Adresat: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy  
Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych  
Termin: listopad 2016r.  
Prowadzący:  Dorota Szmidt doradca metodyczny  
Koszt kursu:  100 zł 
 
KD-11 Prezitacja, czyli prezentacja po nowemu – kurs dla początkujących. MEN - 2 
Adresat: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy  
Czas trwania: 12 godz. dydaktycznych  
Termin: grudzień 2016r.  
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny  
Koszt kursu:  100 zł 
 
 
 



KD-12 Trening kontroli złości. 
Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji interpersonalnych: konstruktywnej komunikacji 
i zachowań asertywnych, umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz poznanie 
i zastosowanie techniki kontrolowania własnej złości. 
Adresat: zainteresowani nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej , wychowawców, 
pedagogów, psychologów, terapeutów 
Adresat: zainteresowani nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawców, 
pedagogów, psychologów, terapeutów 
Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych 
Termin: 13-15.01.2017r. 
Prowadzący: Teresa Zabrocka  
Koszt kursu: 200 zł. 
 
KD-13 Kształtowanie umiejętności prospołecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 
wieku szkolnym  wg A. Goldsteina.  MEN- 3 
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu 
umiejętności wykonawczych - odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe 
kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania                               
w praktyce społecznej, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, 
zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. 
Czas trwania: 44 godz. dydaktyczne  
I etap - 3 dni – szkolenie, II etap to praktyki indywidualne,  III etap - 1 dzień – zakończenie 
Termin: 27-29.01.2017r., 25.02.2017r. 
Prowadzący: Teresa Zabrocka  
Koszt kursu:500 zł. 
 
KD-14  Inspirowane folklorem, proste tańce integracyjne, piosenki i zabawy plastyczne TAŃCE 
Część II NOWOŚĆ! 
W programie propozycje zabaw taneczno-ruchowych, pląsów, piosenek na powitanie                               
i pożegnanie, zabaw z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz nauka prostych tańców 
integracyjnych opartych na figurach i  motywach  tańców regionalnych m.in.: grozik, „Nie chcę Cię 
znać”, litery, fafur , jedliniok, krakowiak, a także działania plastyczne, których motywem przewodnim 
jest folklor. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny  sposób 
wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Tematyka warsztatów pogrupowana 
jest w trzy bloki tematyczne:  „Na śląską nutę”, „Ludowa kapela” i „Krakowskim cwałem…” Warsztaty 
są kontynuacją  działań realizowanych pod tym samym tytułem z wykorzystaniem  oryginalnej 
publikacji „Inspirowane folklorem”, lecz aby wziąć udział w szkoleniu nie jest konieczne uczestnictwo w 
jego pierwszej części. Podobnie jak w pierwszej części tak i w drugiej gwarantujemy dużą porcję 
dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością artystyczną. 
prężenia oraz kontakt z ludową twórczością artystyczną. 
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele, 
wychowawcy 
Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych   
Termin: 24-25.03.2017r. 
Prowadzący: Lucyna Mirosław Bzowscy, Iwona Bisto Polskie Stowarzyszenie Pedagogów                        
i Animatorów KLANZA 
Koszt kursu: 150 zł (w cenie szkolenia: Materiał metodyczny w postaci książki z płytą z muzyką do 
tańców i zabaw. 
 
KD-15 Prezitacja, czyli prezentacja po nowemu – kurs dla zaawansowanych.  MEN - 2 
Adresat: zainteresowani nauczyciele (ukończony kurs dla początkujących) 
Czas trwania: 12 godz. dydaktycznych  
Termin: marzec 2017r.  
Prowadzący: Bożena Solecka doradca metodyczny  
Koszt kursu: 100 zł 
 
KD-16 „Let’s talk !” -  szybki kurs języka angielskiego dla osób znających angielski na 
poziomie A2. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele języka angielskiego (poziom A2) 
Czas trwania: 6 godz. dydaktycznych (3 spotkania x 2 godziny dydaktyczne) 
Termin:  marzec 2017r.  
Prowadzący: Wiesław Ksenycz  konsultant   
Koszt kursu: 100 zł 
 
 



KD-17 Szkoła dla rodziców i wychowawców.  Część II  
Wspieranie procesu budowania wzajemnych opartych na więzi i szacunku relacji  między dziećmi: 
rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności, problem 
sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi.                                                               
Adresat: dla zainteresowanym nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów 
(którzy ukończyli część I) 
Czas trwania: sobota /niedziela 
Termin: marzec/ kwiecień 2017r. 
Prowadzący: Krystyna Adaśko 
Koszt kursu: 350 zł. 
 
KD-18 Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.  
Adresat: zainteresowani nauczyciele kontraktowi 
Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych  
Termin: marzec/kwiecień 2017r.  
Prowadzący: Bożena Solecka, Małgorzata Majewska-Greń doradcy metodyczni 
Koszt kursu: 100 zł. 
 
KD-19 Wspieramy naszych uczniów, czyli jak zaspokajać specjalne potrzeby edukacyjne na 
lekcjach języka polskiego. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele poloniści  
Czas trwania: 12 godz. dydaktycznych  w tym część  e-learning 
Termin: marzec 2017r.  
Prowadzący: Dorota Szmidt doradca metodyczny  
Koszt kursu:  100zł 
 
KD-20 Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowego. 
Adresat: zainteresowani nauczyciele mianowani  
Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych  
Termin: kwiecień / maj  2017r.  
Prowadzący: Bożena Solecka, Małgorzata Majewska-Greń doradcy metodyczni 
Koszt kursu: 100 zł. 
 

 
KURSY KWALIFIKACYJNE   NOWOŚĆ ! 

 
 
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 1994r. 
Adresaci: zainteresowani nauczyciele 
Cel: przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej                                  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 
wykładów 

Liczba godzin 
ćwiczeń 

/laboratoriów 

Razem Uwagi 

Pedagogika specjalna 30 5 35 egzamin  
praca 

Oligofrenopedagogika 20 10 30 praca  

Psychologiczne podstawy 
rewalidacji i resocjalizacji 

20 5 25 egzamin  

Ortodydaktyka szkoły 
zawodowej 

10 35 45 egzamin  
praca 

Warsztaty umiejętności - 15 15 -  



interpersonalnych 

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 2016r. 
Płatne: 1 rata do końca listopada 2016r. 
            2 rata do końca marca 2017r. 
Termin: październik / listopad 2016r. 
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  
 
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. 
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: 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 2016r. 
Płatne: 1 rata do końca listopada 2016r. 
            2 rata do końca marca 2017r. 
Termin: październik / listopad 2016r. 
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). 
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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  
 

 
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE PLACÓWEK OSWIATOWYCH 

 
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach i Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Polkowicach proponuje wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek poprzez 

realizację następujących ofert tematycznych:  

1. Jak oceniać, aby podnieść wyniki kształcenia uczniów. 

2. Wspomaganie w zakresie rozwijania potencjału uczniów.  

3. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 

4. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.  

5. Uczeń z ryzyka dysleksji – kompleksowa pomoc w zakresie diagnozy, terapii, organizacji 

procesu nauczania. 

6. Nowe technologie w edukacji. 

7. Efektywna współpraca zespołów nauczycielskich. 

8. Nauczyciel - zadania, kompetencje, budowanie własnego autorytetu. 

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 rozwiązaniu 

zdiagnozowanych problemów.  
4. Wspomaganie blisko placówki, współpraca i samokształcenie z zachowaniem pełnej  

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

oświatowych  

 

 
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

 
 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach i Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 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 w obszarze kompetencji matematycznych 
dzieci i młodzieży. 

3. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem młodszym . 
4. Sieć Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych. 

Planujemy utworzenie nowych sieci: 
1. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wdrażających nowe technologie                         

w edukacji. 
2. Sieć Współpracy  i Samokształcenia nauczycieli specjalistów, terapeutów. 

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.  
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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 
 
 
Współpraca z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych                      
w Warszawie w zakresie realizacji studiów podyplomowych nauczycieli w siedzibie Ośrodka. 
 
 
Dodatkowe informacje www.polkowice.edu.pl  
 
 
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE: 
 

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

2. Konferencje metodyczne, warsztaty metodyczne, doskonalące prowadzone przez doradców 
metodycznych oraz edukatorów zewnętrznych dla nauczycieli z gmin, które podpisały 
porozumienie w sprawie współfinansowania systemu doradztwa są bezpłatne, dla nauczycieli 
z gmin, które nie przystąpiły do współfinansowania doradztwa, z powiatów ościennych  – 
opłata wynosi 15 zł/godzinę. NABÓR   W CYKLU MIESIĘCZNYM zgodnie z aktualną ofertą. 

3. Udział w sieciach współpracy i samokształcenia, w tym w szkoleniach z edukatorami 
zewnętrznymi są bezpłatne.  

4. Kursy doskonalące odbędą się pod warunkiem zebrania grupy, ceny kursów ustalane 
indywidualnie na podstawie kosztorysu danej formy doskonalenia. NABÓR CIĄGŁY – 
od września 2016 do momentu zebrania grupy na dany kurs doskonalący. W przypadku 
dużego zainteresowania nauczycieli, będzie organizowana druga edycja szkoleń. 

5. Kursy kwalifikacyjne realizowane zostaną po zebraniu grupy, ceny ustalane 
indywidualnie na podstawie kosztorysu. 

6. 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)  

7. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form doskonalenia są publikowane                           
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. Joanna Ziomek (osoba zastępująca specjalistę ds. kształcenia 
ustawicznego nauczycieli p. Katarzynę Walecką-Maj 
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  
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