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Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli akredytowaną przez 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

Posiadamy koncepcję pracy, która jest dokumentem planistycznym, 
zawierającym program działań wypracowanych w oparciu o rzetelną analizę 
zasobów, potrzeb placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 
rozwoju. W  swoich założeniach koncepcja zawiera wymagania państwa 
wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia 
nauczycieli, jako instrument podnoszenia efektywności pracy. 

Wymagania państwa to uporządkowanie priorytetów i celów placówki:

1. Placówka realizuje koncepcję pracy.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający 

rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty 
placówki.

3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji 
korzystających z oferty placówki.

4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób 
realizujących zadania placówki.

5. Promowana jest wartość edukacji.
6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju.
7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań 

zewnętrznych i wewnętrznych.
8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Posiadanie koncepcji jest gwarancją skuteczności działania oraz szansą na 
wysoką jakość świadczonych usług. Wiąże się z myśleniem o przyszłości, 
ułatwia koncentrację na tym, co najważniejsze. Ułatwia racjonalne 
gospodarowanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz 
zarządzanie czasem. W  końcu, pomyślna realizacja koncepcji wyzwala 
poczucie sukcesu, nastawia pozytywnie, co z czasem staje się dodatkową 
motywacją do podejmowania kolejnych przedsięwzięć i wyzwań.

Promowany jest Model pracy – komplementarność w procesie wspoma-
gania nauczycieli polegający na: kompleksowości i  interdyscyplinarności 
wsparcia rozumianego jako proces, wspomaganiu blisko szkoły, partner-
stwie w relacjach ze szkołą oraz traktowanie placówki jako organizacji.

 
 

Cele strategiczne szczegółowe dla Ośrodka:
1. Organizacja powiatowego systemu doradztwa metodycznego 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
2. Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz środowiska 

oświatowego.

Realizujemy zadania zmierzające do stworzenia przestrzeni dla wspólnego 
dialogu, rozumienia istoty zmian oraz skutecznego wpływania na 
rzeczywistość szkolną. Budowanie poczucia autonomii i kompetencji szkół 
i placówek oświatowych..

Przygotowana oferta szkoleniowa dla nauczycieli i kadry zarządzającej 
na rok szkolny 2017/2018 Powiatowego Ośrodka Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach uwzględnia:

I.  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w  roku szkolnym 
2017/2018 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art.60 
ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz.59 i 949), w zw. z art.307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej 

i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach 

systemu oświaty.

II.  Zadania wskazane przez JST oraz potrzeby i  oczekiwania dyrektorów, 
nauczycieli szkół, przedszkoli na wszystkich etapach kształcenia, placówek 
oświatowych.

II. Indywidualne plany pracy pracowników pedagogicznych.

IV.  Wyniki z  badań wewnętrznych prowadzonych w  Ośrodku, ewaluacji 
zewnętrznej Kuratorium Oświaty, badań z Centralnej i Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych.

Szanowni Państwo,
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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.

WSPIERA PAŃSTWA PROFESJONALNY I  DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ 
NAUCZYCIELI – DORADCÓW METODYCZNYCH I  KONSULTANTÓW 
W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH PRZEDMIOTOWYCH:

Beata Mazurek – doradca metodyczny; Edukacja przedszkolna 
i wczesnoszkolna, logopedia

Dorota Szmidt – doradca metodyczny; Język polski w szkole, biblioteka 
szkolna 

Małgorzata Majewska-Greń – doradca metodyczny; Język polski 
w szkole ponadgimnazjalnej, awans zawodowy, zarządzanie w oświacie

Ewa Kulesza – doradca zawodowy; Matematyka w szkole 

Bożena Solecka – konsultant; Informatyka w szkole, nowe technologie 
w edukacji 

Uwaga: rok szkolny 2017/2018 zastępstwo Adriana Ciupka 

Grzegorz Kochman – doradca metodyczny; Historia i WOS w szkole, 
Edukacja dla bezpieczeństwa 

Wiesław Ksenycz – konsultant ; nauczanie języków obcych

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 2017/2018

 

 mgr Renata Czapczyńska
 Dyrektor 

 oraz zespół pracowników 
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KONFERENCJE METODYCZNE

KM-1 Konferencja otwarcia roku szkolnego 2017/2018. Zmiany 
w systemie oświaty związane z reformą edukacji MEN-1  
Nowy rok szkolny - nowe wyzwania.
ADRESAT: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2017 r
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny 

KM-2 Konferencja otwarcia roku szkolnego 2017/2018. Co nowego 
w oświacie niesie rok szkolny 2017/2018? MEN-1

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne 
Termin: wrzesień 2017 r.
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny

KM-3 Konferencja otwarcia roku szkolnego 2017/2018. Diagno-
za potrzeb w zakresie zmian podstawy programowej i wparcia 
nauczycieli MEN-1

ADRESAT: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2017 r.
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny 

KM-4 Konferencja otwarcia roku szkolnego 2017/2018. Zmiany 
w systemie oświaty związane z reformą edukacji MEN-1

ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne 
TERMIN: wrzesień 2017 r.
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny 

KM-5 Nowe wyzwania dla nauczycieli języka polskiego MEN-1

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele języka polskiego 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2017 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

KM-6 Konferencja otwarcia. Nowy rok szkolny nowe wyzwania
ADRESAT: nauczyciele języków obcych 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2017 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant
 
 
 
 
 
 

KM-7 Jak trafić do ucznia drugiego etapu edukacyjnego na lekcji 
matematyki aby spełnić jego potrzeby?
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne 
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny

KM-8 „Pedagog- zdolności”- czyli jak pracować z uczniem zdolnym 
w klasach I-III 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2018 r.
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny 

KM-9 Praca z czytelnikiem w świetle nowej podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego MEN-1

ADRESAT: nauczyciele bibliotekarze
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne 
TERMIN: luty 2018 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

KM-10 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji w kon-
tekście jakości nauczania MEN-3

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele informatyki
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka konsultant

KM-11 Konferencja sumująca: wnioski i rekomendacje z realizacji 
zadań w roku szkolnym 2017/2018
ADRESAT: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne 
TERMIN: maj/czerwiec 2018 r. 
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny 

KM-12 Nauczanie języków obcych po reformie systemu oświaty- 
diagnoza potrzeb nauczycieli
ADRESAT: nauczyciele języków obcych 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: czerwiec 2018 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant 

KM-13 Polonista w DOBREJ ZMIANIE
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: czerwiec 2018 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny
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WM-1 Wprowadzanie elementów retoryki na lekcjach języka 
polskiego - koncepcje i doświadczenia MEN-1

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze  
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

WM- 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla klas I-III. 
Wyznaczanie nowych treści dla klas I, II, III i treści utrwalanych 
w tych klasach. Możliwości nauczyciela w planowaniu skutecznej 
pracy dydaktyczno-wychowawczej MEN-1

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny 

WM-3 Metody aktywne kształtujące myślenie matematyczne 
w szkole podstawowej MEN-2

ADRESAT: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny

WM-4 Jak zapewnić dyscyplinę w klasie? MEN-5

ADRESAT: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla 
bezpieczeństwa
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny

WM-5 Wykorzystanie materiałów multimedialnych na lekcjach 
języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej MEN-2

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny
 
WM-6 Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcjach języka 
obcego
ADRESAT: nauczyciele języków obcych 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant 

WM-7 Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach matematyki 
MEN-2

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele matematyki, wychowawcy klas 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny, Iwona Welc specjalista Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach

WM-8 Szachy dla początkujących MEN-2

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny, edukator zewnętrzny

WM-9 Tworzenie wypowiedzi- jak kształcić umiejętności uczniów 
według nowej podstawy programowej? MEN-1

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego w szkole 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

WM-10 „Indywidualizacja nauczania”- zalecane warunki realizacji 
podstawy programowej z uwzględnieniem dostosowania ich do 
grupy zróżnicowanej wiekowo MEN-1

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny 
 
WM- 11 Bezpieczny internet – świadomość dzieci i młodzieży MEN-3

ADRESAT: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka, konsultant

WM-12 Efektywne wspomaganie procesu samokształcenia uczniów 
MEN-1,5

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: grudzień 2017 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

 

WARSZTATY METODYCZNE
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WM-13 Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole 
ponadgimnazjalnej MEN-1

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: grudzień 2017 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny

WM-14 Teatr w nauczaniu języków obcych
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: grudzień 2017 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant 

WM-15 Ćwiczenia z pomysłem- zajęcia logopedyczne w szkole 
i przedszkolu
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: grudzień 2017 r.
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny 

WM-16 Media społecznościowe w kontekście bezpieczeństwa MEN-3

ADRESAT: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
CZAS TRWANIA: 2 godz. dydaktyczne
TERMIN: grudzień 2017 r.
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny

WM-17 „Idea nauki przez zabawę”- metody i formy pracy – projekt 
edukacyjny 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2018 r.
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny 

WM-18 Zwiększanie aktywności uczniów-metoda projektu
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2018 r.
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny

WM-19 Piosenka na lekcjach języka angielskiego
ADRESAT: nauczyciele języków obcych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: luty 2018 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant 

WM-20 Metody aktywne kształtujące myślenie matematyczne  
w przedszkolu MEN-2

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny 

WM-21 Skuteczne metody pracy zwiększające jakość edukacji 
informatycznej w szkole podstawowej MEN-2

ADRESAT: nauczyciele informatyki
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka konsultant 

WM- 22 Autorytet nauczyciela – mity i fakty MEN-5

ADRESAT: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny 

WM-23 Realizacja nowej podstawy programowej- dobre praktyki 
MEN-1

ADRESAT: nauczyciele języków obcych 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2018 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant 
 
WM-24 Poszukuję wiadomości, porządkuję, wykorzystuję... 
wspieramy naszych uczniów w dziale efektywnego i bezpiecznego 
posługiwania się technologią informacyjną MEN-1,3,5

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego , nauczyciele bibliotekarze 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2018 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

WM-25 Jak ciekawie zorganizować i przeprowadzić lekcje edukacji 
dla bezpieczeństwa? 
ADRESAT: nauczyciele historii, WOS i edukacji dla bezpieczeństwa 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: kwiecień 2018 r.
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny

WARSZTATY METODYCZNE
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S-1 Efekty pracy z lekturą- jak kształcić umiejętności rozumienia 
i interpretacji różnego rodzaju komunikatów MEN-1

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

S-2 Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III
ADRESAT: nauczyciele języków obcych 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant 

S-3 Jak organizować pracę z uczniami by zmotywować ich do 
nauki? MEN-5

ADRESAT: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla 
bezpieczeństwa 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: listopad 2017 r.
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny
 
S-4 Projekt edukacyjny w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Beata Mazurek doradca metodyczny

S-5 Nauczanie języków obcych w ujęciu neurodydaktycznym
ADRESAT: nauczyciele języków obcych 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Wiesław Ksenycz konsultant 

S-6 Rozwój najmłodszych uczniów przez gry, zabawy i baśnie 
szachowe. Szachy w szkole. Jak sprawić, by rozwijały, a nie 
zniechęcały? MEN-2

ADRESAT: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla 
bezpieczeństwa
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Grzegorz Kochman doradca metodyczny, edukator zewnętrzny

S-7 Projekt edukacyjny w nauczaniu matematyki MEN-2

ADRESAT: nauczyciele matematyki szkoły podstawowej
TERMIN: marzec 2018 r.
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny

S-8 Internet wróg czy przyjaciel? Mity i fakty  MEN-3

ADRESAT: nauczyciele informatyki, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: marzec 2018 r.
PROWADZĄCY: Adriana Ciupka konsultant

S-9 Wiersze poetów najnowszych- projekty lekcji
ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: kwiecień 2018 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny

S- 10 Praca nad wspieraniem zainteresowań i uzdolnień uczniów- 
podzielmy się wiedzą i doświadczeniami MEN-1,5

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: maj 2018 r.
PROWADZĄCY: Dorota Szmidt doradca metodyczny

S- 11 Zmiany w systemie oświaty dotyczące pracy w roku 
szkolnym 2018/2019
ADRESAT: nauczyciele matematyki 
TERMIN: maj 2018 r.
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
PROWADZĄCY: Ewa Kulesza doradca metodyczny

SEMINARIUM
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WD-1 Edukacja włączająca- efektywność pracy nauczyciela MEN-6

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 4 godz. dydaktyczne
TERMIN: wrzesień 2017 r.
TRENER PROWADZĄCY: Izabela Sokołowska

WD-2 Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych  
z GeoGebrą MEN-2

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych 
TERMIN: wrzesień 2017 r.
REALIZATOR: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa
TRENER PROWADZĄCY: Jolanta Lazar

WD-3 Podstawa programowa jako fundamentalny dokument 
w planowaniu pracy nauczyciela MEN-1

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: wrzesień 2017 r.
REALIZATOR: Akademia Twórczych Inspiracji CREATUS
TRENER PROWADZĄCY: Marta Kobza

WD-4 Matematyka, algorytmika i programowanie- rozwijanie 
kompetencji informatycznych od lat najmłodszych MEN-2

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych 
TERMIN: październik 2017 r.
REALIZATOR: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa
TRENER PROWADZĄCY: Jolanta Lazar 

WD-5 Jak efektywnie motywować ucznia zaspokajając jego 
potrzeby i emocje pierwotne – Deci i Paanksep w szkole MEN-5

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy 
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 10.10.2017 r.
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
TRENER PROWADZĄCY: Maciej Woropaj
 

WD-6 Budowanie efektywnej współpracy z rodzicem w oparciu 
o koncepcję przywództwa sytuacyjnego wg K. Blancharda MEN-5

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, psycholodzy, wychowawcy, pedagodzy
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 11.10.2017 r.
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
TRENER PROWADZĄCY: Maciej Woropaj 

WD-7 Twórcze malowanie i rysowanie- rysunek terapeutyczny 
i mandala
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, terapeuci
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych 
TERMIN: listopad 2017 r.
REALIZATOR: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa
TRENER PROWADZĄCY: Danuta Nowak 

WD-8 Kodowanie bez prądu- wprowadzenie w świat 
programowania [NOWOŚĆ!] MEN-2

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych klas I-III
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: I semestr 2017/2018
REALIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
TRENER PROWADZĄCY: Lucyna Bzowska 

WD-9 Akademia Szkoleń LEGO Education. WeDo 2.0- Ożywiamy 
edukację przyrodniczą MEN-2

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
CZAS TRWANIA: 4 godz. dydaktyczne
TERMIN: I semestr 2017/2018
REALIZATOR: Fundacja „Ale Nauczanie”

WD-10 Akademia Szkoleń LEGO Education. MoreToMath- 
matematyka to nie tylko cyferki MEN-2

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
CZAS TRWANIA: 4 godz. dydaktyczne
TERMIN: I semestr 2017/2018
REALIZATOR: Fundacja „Ale Nauczanie”
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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 2017 r.
PROWADZĄCY: Jolanta Wdowiak-Konkolska specjalista Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Polkowicach

WD-12 Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia 
się przez całe życie
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: I semestr 2017/2018
REALIZATOR: Akademia Twórczych Inspiracji CREATUS
TRENER PROWADZĄCY: Marta Kobza

WD-13 Talent i zdolności czy realia rynku pracy? Identyfikacja 
umiejętności i predyspozycji zawodowych uczniów MEN-4

ADRESAT: nauczyciele wychowawcy, doradcy zawodowi, pedagodzy 
CZAS TRWANIA: 8 godz. dydaktycznych ( 2 spotkania x4 godziny)
TERMIN: luty 2017 
PROWADZĄCY: Anna Szczepańska specjalista/ doradca zawodowy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 

WD-14 Kariera bez stresu – program zajęć z uczniami z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego MEN-4

ADRESAT: nauczyciele wychowawcy klas 7-8 szkół podstawowych i klas II –III 
gimnazjów 
CZAS TRWANIA: 8 godz. dydaktycznych (2 spotkania x4 godziny)
TERMIN: luty 2018 
PROWADZĄCY: Anna Szczepańska specjalista/ doradca zawodowy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach 

WD-15 Story Telling oraz optymistyczne wyjaśnianie zdarzeń jako 
skuteczne narzędzie motywacji w pracy wychowawczej MEN-5

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 13 luty 2018 r.
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
TRENER PROWADZĄCY: Maciej Woropaj

WD-16 Upominki na różne okazje. Rozbudzanie i rozwijanie 
wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych 
zdolności twórczych 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych 
TERMIN: luty 2018 r.
REALIZATOR: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa
TRENER PROWADZĄCY: Danuta Nowak 

WD-17 Uczymy się bawiąc- literą, sylabą, wyrazem i zdaniem 
[NOWOŚĆ!]
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: II semestr 2017/2018
REALIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
TRENER PROWADZĄCY: Lucyna Bzowska

WD- 18 Skuteczna komunikacja intra- i interpersonalna oparta 
o Nonviolent Communication M. Rosenberga (Porozumienie bez 
Przemocy) MEN-5

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy, psycholodzy, 
terapeuci
CZAS TRWANIA: 8 godz. dydaktycznych
TERMIN: marzec 2018 r.
REALIZATOR: „Rozwojowisko”
TRENER PROWADZĄCY: Patrycja Jambrożek

WD-19 Warsztaty z emisji głosu 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy,
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: 18 kwiecień 2018 r. 
REALIZATOR: Fundacja „Aby nikt nie zginął” 
TRENER PROWADZĄCY: Inga Pozorska

WD-20 Dwujęzyczność – strategie nauczania i wychowania
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, terapeuci 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne
TERMIN: maj 2018 r.
PROWADZĄCY: Halina Furmann specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Polkowicach

WARSZTATY DOSKONALĄCE
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Uwaga: cena kursów doskonalących obejmuje udział w kursie, materiały 
szkoleniowe, zaświadczenie – certyfikat, catering w trakcie przerw (kawa, 
herbata, woda, ciastka)

KD-1 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Zapoznanie z  aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy oraz 
procedurami. Doskonalenie umiejętności pozwalających na rozwój zawodowy 
nauczyciela stażysty zakończony spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela 
kontraktowego, m.in.: planowanie rozwoju i jego realizacja, sprawozdanie z planu 
oraz rozmowa kwalifikacyjna.
ADRESAT: nauczyciele stażyści rozpoczynający pracę w szkole, placówce oświatowej 
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: wrzesień 2017 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny 
KOSZT KURSU: 90 zł

KD-2 ABC wychowawcy/ABC nauczyciela  MEN-5

Kurs dostarcza najnowszą wiedzę z  zakresu budowania i  kierowania zespołem 
klasowym, tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i  motywowaniu 
uczniów. Uczestnicy poznają kluczowe elementy związane z  kierowaniem 
klasą i  podstawami zarządzania zespołem oraz nabędą umiejętności z  zakresu 
rozwiązań i  strategii kierowania zespołem klasowym opartych na wzajemnym 
szacunku i  zaufaniu. Poznają strategie motywacyjne i  metody aktywizujące. 
Program zawiera również obszar tematyki z  zakresu przeciwdziałania agresji 
i przemocy rówieśniczej.
Uczestnicy poznają strategie budowania i  zarządzania zespołem klasowym 
w  oparciu o  najnowszą wiedzę oraz sposoby tworzenia klimatu sprzyjającego 
uczeniu się i strategii motywowania uczniów.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
CZAS TRWANIA: 20 godz. dydaktycznych
TERMIN: 26-28.09.2017 r. 
TRENER PROWADZĄCY: Katarzyna Salamon-Bobińska
KOSZT KURSU: 200 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KD- 3 Dzieciaki na scenie- mamy przedstawienie!- Zabawy w teatr. 
Czarodziejskie masażyki, zabawne wierszyki oraz magiczne 
dyktanda graficzne NOWOŚĆ!
W  trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane autorskie teksty masażyków, 
dyktand graficznych i wierszyków do rysowania oraz sposobów ich wykorzystania 
w  pracy z  dzieckiem w  wieku przedszkolnym. W  programie również: gotowe 
scenariusze trzech spektakli o różnorodnej tematyce i stopniu trudności. Gotowe 
pomysły na scenografię, kostiumy, ruch sceniczny i tańce. 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 15 godz. dydaktycznych
TERMIN: 6-7.10.2017 r.
REALIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
TRENER PROWADZĄCY: Irena Kalinowska, Małgorzata Mirowska 
KOSZT KURSU: 150 zł

KD- 4 Neurodydaktyka 
Kurs dostarcza wiedzy teoretycznej i  praktycznej z  zakresu neurodydaktyki, co 
pozwala na wzbogacenie własnego warsztatu pracy o metody nauczania przyjazne 
mózgowi oraz wzmocni własną efektywność dydaktyczną. Uczestnicy poznają 
główne etapy rozwoju układu centralnego człowieka, zrozumieją znaczenie uwagi 
oraz motywacji ucznia i  mechanizmów ich działania. Program zawiera poznanie 
działania „ mechanizmów lustrzanych” oraz ich wykorzystanie w  doświadczeniu 
nauczyciela –wychowawcy. Pozwoli na nabycie umiejętności interpretowania 
szkolnych sytuacji w kontekście uwarunkowań neurobiologicznych. 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy
CZAS TRWANIA: 34 godz. dydaktycznych
TERMIN: 27-28.10.2017 r., 17-18.11.2017 r. 
REALIZATOR: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała 
TRENER PROWADZĄCY: dr Marek Kaczmarzyk
KOSZT KURSU: 850 zł (w kosztach szkoleniach dodatkowo pozycja książkowa „Szkoła 
neuronów” dr Marka Kaczmarzyka) 

KD-5 Planowanie i dokumentowanie pracy w związku z awansem 
zawodowym na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
Poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych aspektów rozwoju i awansu zawodowego 
nauczyciela . Dokumentowania działań na podstawie planu rozwoju zawodowego 
oraz prezentowania w  różnych formach dorobku zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
ADRESAT: nauczyciele kontraktowi i mianowani rozpoczynający staż oraz w trakcie stażu
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych
TERMIN: październik 2017 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny 
KOSZT KURSU: 90 zł 
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KD-6 Strategie dobrego uczenia się
Program kursu obejmuje refleksję nad elementami składowymi procesu uczenia się, 
poznanie modelu Kellera, pięciu strategii dobrego uczenia się i odniesienie ich do 
szkolnej praktyce, poznanie technik zadawania pytań, struktury informacji zwrotnej 
pomagającej uczniowi się uczyć oraz sposobów przekazywania informacji zwrotnej.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy
CZAS TRWANIA: 14 godz. dydaktycznych
TERMIN: 24-25.11.2017 r.
REALIZATOR: „STREFA EDUKACYJNA”
TRENER PROWADZĄCY: Jarosław Pietrzak
KOSZT KURSU: 250 zł

KD-7 Kurs języka angielskiego dla dorosłych A2. 
Ogólnojęzykowy kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwają od 
października do czerwca w grupach od 5 do 10 osób. Zajęcia odbywają się 2 razy 
w tygodniu po 90 minut. W trakcie kursu rozwijana jest umiejętność swobodnej, 
naturalnej komunikacji językowej, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności 
pisania, czytania oraz praktycznego stosowania reguł gramatycznych. Po 
zakończeniu kursu uczestnicy mają możliwość kontynuacji nauki na kolejnym 
poziomie zaawansowania, również w grupie egzaminacyjnej, przygotowującej do 
egzaminu Cambridge First Certificate in English.
Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele specjaliści, którzy na bieżąco 
informują słuchaczy o czynionych postępach oraz stosują komunikacyjne metody 
nauczania.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
Rekrutacja: kurs jest adresowany do osób nastawionych na systematyczną naukę, 
których poziom znajomości języka angielskiego określony jest wg skali CEFR 
jako A2. Kwalifikacja na kurs poprzedzona jest testem sprawdzającym poziom 
zaawansowania językowego.
NABÓR UCZESTNIKÓW: do końca września 2017
CZAS TRWANIA: paździenik2017 /czerwiec 2018
REALIZATOR: Firma szkoleniowa ROMANICA 
KOSZTO KURSU: 2200 zł (w tym koszt zatrudnienia lektorów, podręcznik dla każdego 
uczestnika kursu, materiały dodatkowe, przygotowanie i  przeprowadzenie testu 
poziomującego, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego)
Warunki płatności: 
• jednorazowa wpłata do końca października ze zniżką 100 zł 
• w dwóch ratach (1 rata do końca października 2017; 2 rata do końca lutego 

2018) 
• w trzech ratach (1 rata do końca października 2017; 2 rata do końca stycznia 

2017; 3 rata do końca maja 2018)
Obowiązuje podpisanie umowy. 
BON RABATOWY: 100 zł w przypadku kontynuacji nauki 

KD-8 Kurs języka angielskiego przygotowawczy do egzaminu 
Cambridge First Certificate in English (FCE).
Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych (120 godzin z  lektorem języka 
angielskiego oraz 30 godzin pracy własnej z materiałami dodatkowymi). Obejmuje 
zagadnienia wymagane na egzaminie FCE: zagadnienia gramatyczne i słownictwo, 
systematycznie rozwijaną sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. W trakcie kursu 
rozwijana jest umiejętność swobodnej, naturalnej wypowiedzi oraz umiejętność 
rozumienia autentycznych materiałów audio. Kurs uczy technik egzaminacyjnych: 
metod rozwiązywania testów, zasad konstruowania tekstów pisanych, sposobów 
budowania i utrzymania spójności wypowiedzi ustnej na zadany temat. Słuchacze 
pracują nad biegłością we wszystkich sprawdzanych zakresach oraz poznają 
strukturę i sposób przeprowadzania egzaminu. 
Kurs trwa 9 miesięcy, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut. Część 
kursu (30 godzin) przeprowadzana jest metodą immersji językowej i  dlatego 
odbywa się w soboty (5 razy w 3 blokach po 90 minut). Wszystkie zajęcia prowadzą 
doświadczeni nauczyciele specjaliści, którzy na kilka miesięcy przed sesją 
egzaminacyjną przeprowadzą egzamin próbny, składający się z tych samych części 
jak egzamin rzeczywisty.
UWAGA! Cena kursu nie obejmuje kosztów egzaminu. Zapisanie się na kurs 
przygotowawczy nie jest automatyczną rejestracją na egzamin. Słuchacze są 
odpowiedzialni za terminową rejestrację na wybraną sesję egzaminacyjną.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 
REKRUTACJA: kurs jest adresowany do osób nastawionych na systematyczną naukę, 
których poziom znajomości języka angielskiego określony jest wg skali CEFR jako 
B1. Zajęcia odbywają się w grupie od 6 do 10 osób. Kwalifikacja na kurs poprzedzona 
jest testem sprawdzającym poziom zaawansowania językowego.
NABÓR UCZESTNIKÓW: do końca września 2017
CZAS TRWANIA: paździenik2017 /czerwiec 2018
REALIZATOR: Firma szkoleniowa ROMANICA 
CENA KURSU: 2400 zł (w  tym koszt zatrudnienia lektorów, podręcznik dla każdego 
uczestnika kursu, materiały dodatkowe, przygotowanie i  przeprowadzenie testu 
poziomującego, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu próbnego)
Warunki płatności: 
• jednorazowa wpłata do końca października ze zniżką 100 zł. 
• w dwóch ratach (1 rata do końca października 2017; 2 rata do końca lutego 

2018) 
• w trzech ratach (1 rata do końca października 2017; 2 rata do końca stycznia 

2017; 3 rata do końca maja 2018)
Obowiązuje podpisanie umowy.
BON RABATOWY: 100 zł w przypadku kontynuacji nauki
 
 

KURSY DOSKONALĄCE
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KD-9 Pilates Intensive Course Level I
Jedyne w  Polsce tak intensywne i  kompleksowe szkolenie Nauczycieli Metody 
Pilates, przygotowujące do prowadzenia zajęć grupowych, indywidualnych, 
fizjoterapii.
ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego, zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 24 godziny
TERMIN: I semestr 2017/2018
REALIZATOR: Pilates Fetcher School
TRENER PROWADZĄCY: Marta Wawszczyk- szkoleniowiec, Patrycja Grześkiewicz- 
fizjoterapeutka 
KOSZT KURSU: 350 zł

KD- 10 Metody integracyjne w  pracy z  grupą- wprowadzenie do 
pedagogiki zabawy
Szkolenie przybliża cele, zasady i podstawy pedagogiki zabawy. Poprzez czynne 
uczestnictwo pozwalają poznać metody: organizacji sytuacji początkowych 
w grupie, rozluźniające i integrujące, prowadzenia dyskusji, informacji zwrotnych, 
naukę kilkunastu tańców integracyjnych, kilkudziesięciu zabaw dla małych 
i dużych grup.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA: 15 godz. dydaktycznych
TERMIN: 01-02.12.2017 r.
REALIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
TRENER PROWADZĄCY: Lucyna Bzowska 
KOSZT KURSU: 150 zł

KD-11 Artererapia
Kurs stwarza możliwość zdobycia wiedzy i  praktycznych umiejętności z  zakresu 
terapii przez sztuki piękne (arteterapii) w  celu zastosowania ich jako elementu 
wzbogacającego własny warsztat pracy.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele psycholodzy, terapeuci, wychowawcy, 
opiekunowie 
CZAS TRWANIA: 16 godz. dydaktycznych
TERMIN 2-3.12.2017 r.
REALIZATOR: Uniwersytet Opolski Instytut Nauk Pedagogicznych Zakład Pedagogiki 
Resocjalizacyjnej
TRENER PROWADZĄCY: dr Anna Glińska-Lachowicz 
KOSZT KURSU: 300 zł
 
 
 

KD-12 Tańce w kręgu wg fundacji FINDHORN
Kurs pozwoli na wykorzystywanie tańca i  ruchu do wspomagania rozwoju 
emocjonalnego i  intelektualnego, stymulacji zmysłów, przede wszystkim słuchu 
i  dotyku, odczuwania siebie w  przestrzeni, nawiązywania kontaktu z  innymi 
poprzez mowę niewerbalną - wzrok, gestykulację, dotyk, współdziałania w grupie 
dla osiągnięcia zamierzonego celu, odczuwania tempa i rytmu, ekspresji osobistej 
w  zależności od zewnętrznych impulsów, jakie wysyła muzyka, szacunku do 
różnorodnych możliwości, zachowań, kultury i symboliki języka ciała.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci 
CZAS TRWANIA: 10 godz. dydaktyczne
TERMIN: styczeń/luty 2018 r.
REALIZATOR: KINED
TRENER PROWADZĄCY: Joanna Zwoleńska 

KD-13 Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. 
Poszerzenie wiedzy niezbędnej do przygotowania i  przedstawienia prezentacji 
dorobku zawodowego oraz wymiany doświadczeń na temat koncepcji i  treści 
prezentacji. 
ADRESAT: nauczycie kontraktowi kończący staż na nauczyciela mianowanego 
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych 
TERMIN: marzec 2018 r. 
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny
KOSZT KURSU: 90 zł

KD- 14 Szkoła dla rodziców i wychowawców- część III. 
Jak rozmawiać z nastolatkiem?  MEN-5

To program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych 
i  cieplejszych relacji z  dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest 
wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach 
z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja 
nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku 
głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także 
nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Część III 
uwzględnia problemy wieku dorastania: młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, 
potrzeba decydowania o sobie, przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, 
niebezpieczeństwo mediów.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, 
terapeuci (którzy ukończyli część I )
CZAS TRWANIA: sobota /niedziela 
TERMIN: 2-3.03.2018 r.
REALIZATOR: Firma Doradczo-Edukacyjna „EKSPERT”
TRENER PROWADZĄCY: Krystyna Adaśko
KOSZT KURSU: 350 zł

KURSY DOSKONALĄCE
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KD-15 Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole
Uczestnicy warsztatów poznają nowatorskie propozycje metod przygotowujących 
do nauki w szkole, rytmiczne wierszyki, zabawy literą, słowem, zdaniem, zabawy 
matematyczne, zabawy z rekwizytami. W programie również propozycje dotyczące 
działalności muzycznej, ruchowej, plastycznej oraz zabawy fabularyzowane
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego
CZAS TRWANIA: 15 godz. dydaktycznych
TERMIN: 16-17.03.2017 r.
REALIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
TRENER PROWADZĄCY: Lucyna Bzowska, Liliana Fularz, Renata Kownacka
KOSZT KURSU: 150 zł

KD-16 Praktyczny kurs alternatywnych i  wspomagających metod 
porozumiewania się (AAC) Poziom podstawowy  MEN-6

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
REALIZATOR: Fundacja „In Corpore” Katowice
TRENER PROWADZĄCY: Ewa Przebinda, Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz 
KOSZT KURSU: 350 - 400 zł w zależności od ilości uczestników

KD-17 Praktyczny kurs alternatywnych i  wspomagających metod 
porozumiewania się (AAC) Poziom zaawansowany  MEN-6

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
REALIZATOR: Fundacja „In Corpore” Katowice
TRENER PROWADZĄCY: Ewa Przebinda, Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz 
KOSZT KURSU: 350 - 400 zł w zależności od ilości uczestników

KD-18 Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowego.
Doskonalenie umiejętności podsumowania i  prezentowania podejmowanych 
w  okresie stażu działań. Wskazanie sposobów dokumentowania zgodnie 
z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego.
ADRESAT: nauczyciele mianowani kończący staż na nauczyciela dyplomowanego
CZAS TRWANIA: 6 godz. dydaktycznych 
TERMIN: kwiecień 2018 r. 
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny
KOSZT KURSU: 90 zł

KD-19 Trening rozwoju osobistego  MEN-5

Kurs dla wszystkich, którzy refleksyjnie podchodzą do życia, chcą poprawić jakość 
swoich relacji z innymi, czują, że może więcej, ale nie wiedzą jak, chcą popracować 
nad uwolnieniem własnego potencjału. Nauczysz się stawiać granice w relacjach 
z innymi, stawiać cele w sposób rokujący ich realizację. Poznasz techniki mediacji 
i  negocjacji, 6 kapeluszy myślowych. Założenia programowe dotyczą również 
tematu stresu, jak rozpoznawać poziom własnego stresu i  właściwie na niego 
reagować oraz zasady dobrej prezentacji. 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 40 godzin dydaktycznych
REALIZATOR: „Rozwojowisko”
TRENER PROWADZĄCY: Patrycja Jambrożek
KOSZT KURSU: 500 zł

KD- 20 Action learning jako metoda współpracy nauczycieli  MEN-5

Program szkolenia obejmuje poznanie metody pracy zespołowej służącej 
rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu innowacji, 
poznanie narzędzi do rozwoju zespołów w  kierunku ciągłego doskonalenia się 
i uczenia, budowanie zespołu nauczycieli umiejących refleksyjnie przyglądać się 
własnym działaniom, poznanie modeli rozmów coachingowych GROW i GOLD.
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele
CZAS TRWANIA: 14 godz. dydaktycznych
TERMIN: 9-11.02.2018 r.
REALIZATOR: STREFA EDUKACYJNA
TRENER PROWADZĄCY: Jarosław Pietrzak 
KOSZT KURSU: 250 zł

KURSY DOSKONALĄCE
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SZ-1 Plan nadzoru na rok szkolny 2017/2018 wraz z  interpretacją 
i  zastosowaniem zmian prawa oświatowego w  organizacji pracy 
szkoły.
PROGRAM:

 - Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2017 r. – omówienie i interpretacja. 
 - Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2017/18 – przykład.
 - Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi – kompletne 

opracowania.
 - Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – przykłady, 

komplet kart monitorowania, kontroli, obserwacji, narzędzia do autoewaluacji 
pracy nauczyciela, oceny efektywności kształcenia, etc.

 - Nowe procedury i  regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2017 r. 
unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.

 - Konieczne zmiany w  aktach osobowych pracowników po przekształceniu 
placówek.

ADRESAT: kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych,
CZAS TRWANIA: 7 godz. dydaktycznych
TERMIN: 30.08.2017 r. 
REALIZATOR: Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c Białystok 
TRENER PROWADZĄCY: Elżbieta Linowska 
KOSZT KURSU: 350 zł 

SZ-2 Statut szkoły 
PROGRAM:

 - Statut szkoły jako akt normatywny. 
 - Podstawy techniki prawodawczej. Budowa aktu prawnego. 
 - Pojęcia „tekst ujednolicony”, a  „ tekst jednolity”. Zasady obwieszczania 

jednolitego tekstu statutu. 
 - Układ ramowego statutu na podstawie art. 98 – 112 ustawy Prawo oświatowe. 
 - Zmiany prawa oświatowego od 1 stycznia 2017 r. i  odzwierciedlanie ich 

w tekście statutu. 
 - Ćwiczenia – zasady aktualizacji statutów (uchylanie zapisów, dodawanie 

nowych treści, zastąpienie).
 - Wzorcowe statuty dla poszczególnych typów szkół i  placówek – wzory dla 

poszczególnych typów szkół -CD
ADRESAT: kadra zarządzająca szkół i  placówek oświatowych, zainteresowani 
nauczyciele 
CZAS TRWANIA: 7 godz. dydaktycznych
TERMIN: 13.09.2017 r. 
REALIZATOR: Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c Białystok 
TRENER PROWADZĄCY: Elżbieta Linowska 
KOSZT SZKOLENIA : 350 zł

SZ-3 Ocena pracy nauczyciela od 1.09.2017 r.
PROGRAM:

 - Funkcje oceniania pracownika.
 - Regulacje prawne dokonywania oceny pracy nauczyciela po zmianach prawa 

od 1 września 2017 r.
 - Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 - Obowiązki i zadania nauczycieli podlegające ocenie, wynikające z przepisów 

Kodeksu pracy, przepisów prawa oświatowego, ustawy o  ochronie danych 
osobowych oraz stautowych zadań szkoły ( bhp, pomoc psychologiczno-
pedagogiczna, praca z  uczniem z  niepełnosprawnością, efektywność 
kształcenia i innych).

 - Regulamin oceniania – zasady opracowania, szczegółowe kryteria oceniania, 
wzory pism w procesie oceniania.

ADRESAT: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
CZAS TRWANIA: 7 godz. dydaktycznych
TERMIN: 16.11.2017 r. 
REALIZATOR: Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c Białystok 
TRENER PROWADZĄCY: Elżbieta Linowska 
KOSZT SZKOLENIA: 350 zł 

SZ-4 Wicedyrektor- przygotowanie do sprawowania funkcji 
kierowniczej w placówce oświatowej.
ADRESAT: wicedyrektorzy, dyrektorzy w pierwszym roku pracy 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
TERMIN: luty 2018 r.
PROWADZĄCY: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny

SZ-5 Zarządzanie zmianą w szkole
Cele kursu:

 - Omówienie cech uczącej się organizacji.
 - Refleksja na temat funkcjonowania szkoły jako uczącej się organizacji 

w zakresie każdej z pięciu dyscyplin.
 - Poznanie różnych sposobów planowania zmiany. 
 - Dokonanie refleksji – jak można przeprowadzić zmianę w mojej szkole?
 - Analiza czynników warunkujących wprowadzanie zmiany.

ADRESAT: kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych
CZAS TRWANIA: 21 godz. dydaktycznych
TERMIN: 20-22.10.2017
PROWADZĄCY: Jarosław Pietrzak STREFA EDUKACYJNA
KOSZT SZKOLENIA: 350 zł

SZKOLENIA DYREKTORÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
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KONFERENCJE POWIATOWE

CELE KONFERENCJI
 - rozwijanie wieloaspektowego rozumienia zjawiska agresji i przemocy 

rówieśniczej
 - poznanie zasad i typów działań wobec przemocy i agresji 
 - poznanie konkretnych rozwiązań wychowawczych przeciwdziałających 

przemocy i agresji.
PROGRAM:

 - bullying jako forma przemocy na tle innych rodzajów agresji rówieśniczej
 - mechanizmy psychologiczne bullyingu (stygmatyzacja, dysonans 

poznawczy, błędne koło)

 - diagnoza bullyingu (socjometria i jej prawidłowe i błędne zastosowania, 
obserwacja, rozmowa z ofiarami, sprawcami i świadkami)

ADRESAT: dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, opiekuńczych, psycholodzy, 
pedagodzy, terapeuci oraz zainteresowani nauczyciele, wychowawcy z powiatu polkowickiego
Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych
TERMIN: 26 marca 2018 r. Starostwo Powiatowe w Polkowicach, sala konferencyjna
MIEJSCE: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, sala konferencyjna
 PROWADZĄCY: prof. Jacek Pyżalski
KOSZT KONFERENCJI: 250zł (obejmuje udział w konferencji, materiały szkoleniowe, catering) 

K-P Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej – co działa, co nie działa, a co szkodzi?

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

SZRP- 1 Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole. 
CEL: przygotowanie szkół do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 zmian 
wynikających z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2016r. poz. 56)
ODBIORCY: rady pedagogiczne szkół 
TERMIN REALIZACJI: od 28 sierpnia do 12 września 2017 oraz rok szkolny 2017/2018 
zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
PROGRAM:

 - podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole
 - istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. od wychowania do 

profilaktyki
 - diagnoza potrzeb rozwojowych i zagrożeń. czynniki chroniące i ryzyka
 - budowanie programu wychowawczo profilaktycznego
 - modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na podstawie 

oceny skuteczności dotychczasowych działań
 - zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki
 - treści i formy działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły
 - skuteczne działania wychowawczo-profilaktyczne – rekomendowane 

programy profilaktyczne
 - ewaluacja osiągania celów i  procesu realizacji działań wychowawczych 

i profilaktycznych
PROWADZĄCY: Renata Czapczyńska specjalista Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Polkowicach – koordynator przeszkolony przez ORE w Warszawie 
z województwa dolnośląskiego

SZRP-2 Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w świetle zmian oświatowych.
CEL: zapoznanie nauczycieli zobowiązującymi przepisami oraz organizacją pomocy 
psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, przedszkolach
ODBIORCY: rady pedagogiczne szkół, przedszkoli 
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2017/2018 zgodnie z zapotrzebowaniem 
CZAS TRWANIA: 3 godz. dydaktyczne 
PROGRAM:

 - akty prawne regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 - organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom
 - pomaganie i współpraca 
 - tworzenie warunków sprzyjających edukacji ucznia z opinią, orzeczeniem 

PROWADZĄCY: Renata Czapczyńska specjalista Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Polkowicach 

Inna tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i placówek oświatowych na postawie zgłoszenia przez 
dyrektorów. 
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KURSY KWALIFIKACYJNE

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

LICZBA GODZIN: 150

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

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele

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

MIEJSCE: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 
1, 59-100 Polkowice

Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym.

KIEROWNIK KURSU: Renata Czapczyńska 

KADRA: wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

RAMOWY ROZKŁAD:

Blok tematyczny liczba godzin 
wykładowców

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 
interpersonalnych

- 15 15 -

Razem: 80 70 150 3 egzaminy 
3 prace

 

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

NABÓR: do końca września 2017 r.

PŁATNE:  1 rata do końca listopada 2017 r.

  2 rata do końca marca 2018 r.

TERMIN: październik / listopad 2017 r.

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

WYMAGANE DOKUMENTY:

 - Zaświadczenie o zatrudnieniu

 - CV

 - Kopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich

 - Formularz zgłoszeniowy 

Wypełnione zgłoszenia prosimy składać osobiście, przesłać pocztą, elektronicznie 
na adres:

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

tel. 76 746 15 70 fax. 76 746 15 71

podm@polkowice.edu.pl 
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KK-2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka 
angielskiego
FORMA: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia 

LICZBA GODZIN: 240 

PROGRAM: Ramowy Program MEN, Warszawa, 2001r.

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

CEL: Wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje metodyczne niezbędne 
do prowadzenia zajęć W 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

Pedagogika specjalna 35 egzamin/praca

Oligofrenopedagogika 30 praca

Psychologiczne podstawy rewalidacji i resocjalizacji 25 egzamin

Ortodydaktyka szkoły zawodowej 45 egzamin/praca

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

NABÓR: do końca września 2017 r.

PŁATNE:  1 rata do końca listopada 2017 r.

  2 rata do końca marca 2018 r.

TERMIN: październik / listopad 2017 r.

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

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Kopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich.

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

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

4. Zaświadczenie o minimum 2-letniej praktyce zawodowej. 

5. CV

Wypełnione zgłoszenia prosimy składać osobiście, przesłać pocztą, elektronicznie 
na adres: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. 
Targowa 1, 59-100 Polkowice 

tel. 76 746 15 70 fax. 76 746 15 71, 

podm@polkowice.edu.pl 

KURSY KWALIFIKACYJNE
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

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

1. Jak oceniać, aby podnieść wyniki kształcenia uczniów
2. Wspomaganie w zakresie rozwijania potencjału uczniów. 
3. Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się.
4. Wspomaganie wychowawczej roli szkoły, poprzez działania wychowawczo-

-profilaktyczne. 
5. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólno-

dostępnej. 
6. Uczeń z ryzyka dysleksji – kompleksowa pomoc w zakresie diagnozy, terapii, 

organizacji procesu nauczania.
7. Nauczyciel – wychowawca, zadania, kompetencje zawodowe i osobiste.

 

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 oświato-
wej państwa, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych proble-
mów 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 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w  Polkowicach proponuje 
kontynuowanie pracy w następujących sieciach:

1. Sieć Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych. 

2. Siec Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wspierających rozwój kompe-
tencji czytelniczych uczniów.

Sieć to przestrzeń, to system umożliwiający wymianę doświadczeń między 
uczestnikami, nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie 
nowych rozwiązań na potrzeby placówek oświatowych, poszerzenie kompetencji 
zawodowych i  osobistych uczestników, upowszechnianie dobrych praktyk oraz 
merytoryczne i metodyczne wsparcie przez ekspertów.

Sieć ułatwia dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w  sposób długofalowy, 
systematyczny, oparty na zaufaniu, na wzajemności oraz będący procesem 
niehierarchicznym. To szansa na zespołową i efektywną pracę.

Spotkania będą miały charakter praktyczny, w  formie warsztatów, wymiany 
doświadczeń i  upowszechniania dobrych praktyk, szkoleń z  ekspertem 
zewnętrznym.

Dodatkowe informacje www.polkowice.edu.pl zakładka: Sieci Współpracy 
i Samokształcenia
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STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI 

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

2. Konferencje metodyczne, warsztaty metodyczne, doskonalące prowadzone 
przez doradców metodycznych oraz edukatorów zewnętrznych dla nauczy-
cieli z gmin, które podpisały porozumienie w sprawie współfinansowania sys-
temu doradztwa są bezpłatne, dla nauczycieli z gmin, które nie przystąpiły do 
współfinansowania doradztwa, z powiatów ościennych – opłata wynosi 20 zł 
za godzinę. NABÓR W CYKLU MIESIĘCZNYM zgodnie z aktualną ofertą.

3. Udział w sieciach współpracy i samokształcenia, w tym w szkoleniach z edu-
katorami 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 2017 do momentu zebrania grupy na dany kurs 
doskonalący. W przypadku dużego zainteresowania nauczycieli, będzie orga-
nizowana 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 pu-
blikowane w aktualnościach oraz w zakładce oferta bieżąca na www.polkowi-
ce.edu.pl oraz rozsyłane do placówek oświatowych drogą mailową. 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat organizowanych form doskonalenia 
nauczycieli i doradztwa metodycznego udziela: 
• p. Katarzyna Walecka-Maj specjalista ds. kształcenia ustawicznego 

nauczycieli 
• p. Irmina Trenka (ZASTĘPSTWO na stanowisku specjalisty ds. kształcenia 

ustawicznego nauczycieli)

Dane kontaktowe: 
adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl
telefon: 76 746 15 70 wew. 85, fax. 76 746 15 71, telefon komórkowy: 667 787 782

Współpraca z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie w zakresie 
realizacji studiów podyplomowych nauczycieli w siedzibie Ośrodka.

Kierownik studiów podyplomowych: Renata Czapczyńska

Szczegółowe informacje, informator na rok akademicki 2017/2018, dokumenty do pobrania:  
www.polkowice.edu.pl, www.podyplomowe.info, kontakt telefoniczny: 603087782 lub osobisty w siedzibie ośrodka 

INFORMACJE PRAKTYCZNE
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POPPPiDM

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

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

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

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


