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Realizacja priorytetów MEN na rok szkolny 2016/2017 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

1.  „Wychowanie do odpowiedzialności –     
jak rozwiązywać trudne sytuacje 
wychowawcze, ucząc dzieci 
odpowiedzialnej postawy” 

6  Wychowanie w duchu wartości (wartości, zasady, działania).  
 Przekraczanie norm społecznych – problem w rozwoju dziecka.  
 Kara – jak działa, nasze oczekiwania, a doświadczenia dzieci wobec 

stosowanych kar, czym jest kara - teoria warunkowania 
instrumentalnego, działanie kar.  

 Rozwijanie zdolności rozumowania moralnego, zagrożenia dla 
rozwoju moralnego dziecka, rola dorosłego w rozwoju moralnym 
dziecka – czego potrzebuje od nas dziecko, aby mogło zrozumieć 
swoje zachowanie, przyjąć normy społeczne i uwewnętrznić je.  

 Od destrukcji do zadośćuczynienia (założenia modelu, zachowanie 
dziecka – rola dorosłego).  

 Praca na przypadkach: rozwiązywanie konkretnych sytuacji 
niewłaściwych zachowań dziecka – ćwiczenie umiejętności 
interweniowania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem.  

 Rola grupy w pracy nad destrukcyjnymi zachowaniami dzieci.  
 Współpraca rodzica i nauczyciela w wychowaniu dziecka – jak ustalić 

wspólny front wychowawczy i rozwiązywać konflikty wynikające 
z różnych poglądów i wartości? Ćwiczenie umiejętności rozmowy 
z rodzicem. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Małopolski 
Niepubliczny 

Ośrodek 
Doskonalenia  

2.  „Wychowanie do wartości w praktyce” 6  Pokazanie praktycznych aspektów wychowania w oparciu o wartości.  
 Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, aby umacniać 

wartości? 
 Wartości w klasie: kontrakt, praca  z klasą. 
 Wspólny front wychowawczy. Jak budować współpracę z rodzicami? 

Zainteresowani 
nauczyciele 

licencjonowany 
trener PTP  

3.  Konferencja powiatowa „Wychowanie    
do wartości” 

 
Konferencja powiatowa dla nauczycieli , katechetów i instruktorów 
współorganizowana przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy.   

Nauczyciele, 
katecheci  

prof. Anna 
Brzezińska, prof. 
Józef Bednarek 

 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania 
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

4.  Konferencja międzypowiatowa 
(Bolesławiec – Lubań – Lwówek Śląski)  
z udziałem szkół i pracodawców  

 Kierunki kształcenia uczniów w zawodach, a oczekiwania 
pracodawców. Prezentacja badań w zakresie trafności wyboru 
szkoły przez uczniów.   

PUP, BTG,  Cezariusz Rudyk  

 
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

5.  Spotkania z biblioteką                          
dla przedszkolaków  

2 Otwarte lekcje czytelnicze dla zorganizowanych grup 
uczniowskich realizowane przez bibliotekarzy Biblioteki 
Pedagogicznej. 

Grupy przedszkolne, 
wychowawcy  

Romualda Terlecka 

6.  Szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy 
szkolnych 

4 Szkolenie wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb 
nauczycieli bibliotek szkolnych. 

Nauczyciele bibliotek  Specjaliści Dolnośląskiej 
Biblioteki 
Pedagogicznej  

 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

7.  V FORUM OŚWIATOWE – konferencja 
powiatowa. 
NOWOCZESNE FORMY WSPARCIA 
NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM  
TECHNIK MULTIMEDIALNYCH. 

4 Konferencja powiatowa dla nauczycieli w trakcie której, zaprezentowany 
zostanie przez wystawców najnowocześniejszy sprzęt multimedialny.  
Przykładowy scenariusz lekcji z wykorzystaniem technik 
multimedialnych.  

Nauczyciele szkół 
powiatu 

bolesławieckiego 

Wystawcy sprzętu 
multimedialnego  

8.  Konkurs dla nauczycieli na najlepszy 
scenariusz lekcji z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej  oraz innych technik 
multimedialnych 

4 Konkurs otwarty dla nauczycieli powiatu bolesławieckiego na najlepszy 
scenariusz lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych.  
Lekcja otwarta  dla nauczycieli  z demonstracją najlepszych scenariuszy.  

Nauczyciele szkół 
powiatu 

bolesławieckiego  

C.Rudyk. 
Wykładowy 

wyższych uczelni 

9.  Kurs komputerowy dla nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych 

20 Programy graficzne w szkole. Podstawy programu Corel. Tworzenie stron 
internetowych.  

Nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych  

T.Łowicki  

 
SIECI WSPÓŁPRACY   

10.  FORUM DYREKTORÓW  Sieć współpracy dyrektorów szkół i placówek powiatu 
bolesławieckiego.  

Dyrektorzy szkół i 
placówek  

Cezariusz Rudyk- 
dyrektor PCEiKK 

11.  Grupa superwizyjna pedagogów              
i wychowawców  

 Sieć współpracy wychowawców i pedagogów powiatu 
bolesławieckiego.  

Wychowawcy, 
pedagodzy  

Teresa Rudzińska – 
wicedyrektor PCEiKK  

12.  Sieć matematyków powiatu 
bolesławieckiego 

 Sieć współpracy nauczycieli matematyki powiatu 
bolesławieckiego. 

Nauczyciele matematyki 
powiatu 

bolesławieckiego  

Cezary Czernatowicz 
Dyrektor I LO  

13.  Sieć współpracy nauczycieli 
przedmiotów zawodowych  

 Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych powiatu 
bolesławieckiego. 

Nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

mgr Laura-Słocka 
Przydróżna – 

dyrektor ZSOiZ  
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1. Kursy, szkolenia i warsztaty są bezpłatne dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bolesławieckiego. 
2. Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.  
3. Karta Zgłoszenia na szkolenia i warsztaty na stronie : www.pceikk.pl  

 

 
 
 
 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  

14.  Modyfikowanie programu nauczania 
do zawodu 

8 Wykorzystanie wiedzy metodycznej i prawnej do określenia skali 
modyfikacji programów nauczania w celu dostosowania ich        
do przykładowych potrzeb i możliwości szkoły. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Grażyna Uhman 
Zielona Góra 

15.  Ewaluacja programu nauczania          
do zawodu 

3 Szkolenie pozwoli wypracować zarys modelu ewaluacji programu 
nauczania do zawodu i przybliży wykorzystanie narzędzi do tego 
celu. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Grażyna Uhman 
Zielona Góra 

16.  Wykorzystanie badań i analiz oraz 
wyników kształcenia do poprawy 
jakości pracy szkoły 

12 W ramach szkolenia będzie zaprezentowana gama źródeł badań   
i analiz, a także odbędzie się dyskusja nad sposobami ich 
wykorzystania do poprawy jakości pracy szkoły – m.in. trafności 
oferty edukacyjnej. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Grażyna Uhman 
Zielona Góra 

17.  Metody aktywizujące do twórczej 
pracy w zespołach 

16 Celem szkolenia jest przybliżenie koncepcji łączenia kształcenia    
z wykorzystaniem metod aktywizujących z twórczym 
rozwiązywaniem problemów i pracą w zespołach.  

Szkolenie jest 
dedykowane gimnazjom 

i szkołom 
ponadgimnzjalnym  

Grażyna Uhman 
Zielona Góra 

 
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

18.  Neurodydaktyka w szkole  8 Celem szkolenie jest upowszechnienie wiedzy na temat różnych 
stylów uczenia się oraz umożliwienie nauczycielom swobodnego 
poruszania się w problematyce diagnostyki edukacyjnej.  

Zainteresowani 
nauczyciele 

DR MAREK 
KACZMARZYK 

19.  Tutoring jako metoda pracy 
pedagogicznej 

3 Tutoring wychowawczo-rozwojowy w szkole ponadgimnazjalnej. Szkolenia rad 
pedagogicznych 

Instytut Tutoringu 
Szkolnego we 

Wrocławiu 

20.  Motywowanie uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej 

12 Szkolenie ma na celu przedyskutowanie przyczyn braku 
motywacji do nauki i określenie metod przeciwdziałania temu 
zjawisku.  

Nauczyciele szkół 
ponadgimnazajlanych 

Grażyna Uhman 
Zielona Góra 

21.  Coachingowe lekcje wychowawcze 12 Demonstracja metody coachingu;  wybrane narzędzia pracy 
coacha oraz możliwości ich wykorzystania w pracy 
nauczyciela; ćwiczenie umiejętności zadawania pytań, słuchania, 
odzwierciedlania i wspierania, budowania mapy dążeń oraz pola 
zasobów i struktury. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

dr Renata Bibik 

22.  Jak motywować niezmotywowanych  6 Warsztaty dla nauczycieli. Zainteresowani 
nauczyciele 

prof. dr hab. 
Jacek Pyżalski  

23.  Ocenianie wspierające 8 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą oceniania 
wspierającego w dydaktyce i wychowaniu, wskazanie różnic 
między ocenianiem wspierającym, a sumującym. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

EDUKOMPETENCJE 
WARSZAWA  

24.  Innowacje i eksperymenty  
jako programy rozwojowe szkoły 

15 Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności  
z zakresu tworzenia innowacji i eksperymentów.  

Zainteresowani 
nauczyciele 

EDUKOMPETENCJE 
WARSZAWA 

25.  Jak efektywnie uczyć  
i angażować uczniów? Podejmowanie 
działań zwiększających efekty 
kształcenia 

8 Zrozumienie funkcjonowania mózgu człowieka i możliwości jego 
rozwoju stanowi klucz do efektywnego uczenia się.  
 

Zainteresowani 
nauczyciele 

EDUKOMPETENCJE 
WARSZAWA 

26.  Jak być dobrym wychowawcą? 
Kształtowanie kompetencji 
wychowawcy klasy 

4 Kompetencje i zadania współczesnego wychowawcy. Radzenie 
sobie z emocjami ucznia. Zachęcanie do współpracy. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

EDUKOMPETENCJE 
WARSZAWA 

27.  Przeciwdziałanie agresji w szkole 4 Cel szkolenia: Wyposażenie nauczycieli w konkretną wiedzę, 
umiejętności oraz narzędzia, które pozwolą im przeciwdziałać 
występowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży szkolnej.  

Zainteresowani 
nauczyciele 

prof. dr hab. 
Jacek Pyżalski 

28.  Zmiany w podstawie programowej 
szkół ponadgimnazjalnych 

6 Omówienie planowanych zmian zachodzących w oświacie w roku 
szkolnym 2017/2018.  

Dyrektorzy szkół, 
zainteresowani 

nauczyciele 

Wizytator KO          
we Wrocławiu  

29.  Współpraca szkoły z rodzicami 
uczniów  

8 Poznanie podstawowych zasad partnerskiej współpracy                 
z rodzicami, budowanie zaufania i autorytetu wychowawcy, 
skuteczne zasady prowadzenia spotkań z rodzicami. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

dr Renata Bibik 

30.  Jestem tylko człowiekiem – jak 
dyrektor szkoły ma poradzić sobie        
z wymaganiami roli  

6 Nakreślenie istotnych elementów rozwoju zawodowego 
dyrektora szkoły, przedstawienie rozwiązań sprzyjających 
sprostaniu wymaganiom stawianym przed dyrektorem. 

Dyrektorzy szkół               
i placówek  

prof. dr hab. 
Jacek Pyżalski 

http://www.pceikk.pl/

