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Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

Dyrektor PCEN 
zaprasza...
Szanowni Państwo

Zapraszam w gościnne progi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
Przed nami kolejny rok szkolny, ustanowiony Rokiem Otwartej Szkoły – szkoły czerpiącej z osią-
gnięć środowiska lokalnego, otwartej na kulturę, sztukę, sport, ale również szkoły bezpiecznej. 
Dla przedstawicieli środowisk oświatowych  jest to czas nowych wyzwań i zadań.

Jak zwykle jesteśmy do Państwa dyspozycji, służymy radą i pomocą. Oferujemy spójny sys-
tem doskonalenia i wsparcia, łączący kierunki polityki oświatowej państwa z indywidualnymi 
potrzebami nauczycieli oraz potrzebami szkół. Nie zapominamy również o opiekunach dzieci  
i młodzieży, wszak szkoła ma być otwarta na rodziców. 

Zapraszamy do naszych ośrodków w Rzeszowie, Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu 
oraz punktu konsultacyjnego w Dębicy. Również i my chętnie przyjedziemy do Państwa szkoły/
placówki, by na miejscu wspólnie zmierzyć się z nurtującymi Was problemami. 

Proponujemy kompleksowe wspomaganie szkół i placówek. Obejmować ono będzie kilka 
etapów, poczynając od przeprowadzonej wspólnie ze szkołą diagnozy potrzeb, poprzez zapla-
nowanie indywidualnej ścieżki rozwoju szkoły, towarzyszenie placówce w trakcie wdrażania 
zaplanowanych działań, aż po wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków mających po-
prawić jakość dalszej pracy.

Utrzymujemy dotychczasową, sprawdzoną, formułę kontraktowania szkoleń Rad Pedago-
gicznych; łączymy ją ze znaną już ofertą promocyjną tak, by owe szkolenia przynosiły wielora-
ki pożytek. Szkoły, które zamówią co najmniej trzy szkolenia, dostaną pakiet promocyjny: 50% 
upust na prenumeratę miesięcznika „Nauczyciel i Szkoła” i darmową prenumeratę „Kwartalnika 
Edukacyjnego”; w następnym roku szkolnym otrzymają miesięcznik za darmo, zaś prenumerata 
kwartalnika wyniesie 50% jego ceny.

Chcę podkreślić, że oferta szczegółowa, którą przygotowaliśmy dla PT Nauczycieli wszyst-
kich etapów nauczania i przedmiotów, została tak pomyślana, by wyjść naprzeciw zarówno za-
interesowaniom ogólnopedagogicznym, jak i przedmiotowym naszych klientów. 

Istotnym organizacyjnym i merytorycznym przedsięwzięciem jest rozbudowanie funkcjonu-
jących już przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia, pomyśla-
nych jako forum wymiany doświadczeń, ale też przestrzeń ułatwiająca wspólne rozwiązywanie 
problemów. Skuteczność działań podjętych w ubiegłym roku szkolnym, że wspomnę przykłado-
wo sieci wsparcia nauczycieli języka polskiego oraz matematyki i pomoc w przygotowaniu na-

uczycieli i uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego, potwierdziły konieczność przed-
miotowego wsparcia nauczycieli.

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy nauczycieli na konferencje przedmiotowo-metodyczne. 
Będziemy kontynuowali prace Akademii Historii Najnowszej, Akademii Nauczyciela Poloni-
sty a także Akademii TIK. W tym roku szkolnym otwieramy Akademię Nauczyciela Matema-
tyki, Akademię Szachów oraz Akademię Artystyczną. 

Państwa dyrektorów szkół i placówek oświatowych zapraszamy do Akademii Zarządzania 
na konferencje tematyczne i warsztaty realizowane w ramach projektu Akademia Wymagań, na-
wiązującego do 12 wymagań państwa wobec szkół i placówek oświatowych.

Jako doświadczony partner i beneficjent projektów realizowanych w ramach EFS proponu-
jemy Państwu wsparcie z zakresu diagnozowania potrzeb szkoły. Zidentyfikowane potrzeby 
będziecie mogli Państwo uzwględnić podczas opracowywania projektów w ramach Nowej Per-
spektywy Finansowej na lata 2014–2020. 

Szkoła otwarta na rodziców, to szkoła włączająca opiekunów uczniów w realizację zamierzeń 
wychowawczych i profilaktycznych. Stąd nasza propozycja szkoleń przeznaczonych dla rodzi-
ców i nauczycieli.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i gotowość do współpracy przynieść może 
kolegom nauczycielom wiele zawodowych korzyści. Dysponujemy bowiem informacjami z 
pierwszej ręki, przygotowaliśmy wiele interesujących szkoleń, znamy z praktyki problemy szkół  
i uczących. Sami wszak jesteśmy nauczycielami.

W imieniu swoim oraz kolegów nauczycieli konsultantów zapraszam do nas. Zależy nam, by 
wszystkie nasze szkolenia trafiały w Państwa oczekiwania i pomagały Wam w codziennej pracy. 
Życzę pomyślności i wielu sukcesów zawodowych. 

Krystyna Wróblewska

Dyrektor 



4 5

Ważne adresy i telefony

SzkołA

Adres

Telefony, email

NIP, REGON

Rada Rodziców

oRgAn pRoWAdzący

podkARpAckIe centRum edukAcjI nAuczycIelI W RzeSzoWIe
ul. niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
tel. 17 85 340 97, fax 17 853 46 82

pcen oddzIAł W kRośnIe
38-400 krosno, ul. grodzka 45b
tel. 13 432 00 57, fax 13 436 30 62

pcen oddzIAł W pRzemyślu
37-700 przemyśl, ul. kraszewskiego 7a
tel. 16 670 25 02, fax 16 670 27 42

pcen oddzIAł W tARnobRzegu
39-400 tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 206
tel. 15 822 40 15, fax 15 822 12 29

punkt konSultAcyjny W dębIcy
39-200 dębica, ul. kościuszki 36
tel. 601 728 218

Telefony lokalne

kuRAtoRIum ośWIAty
ul. grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867 11 42, fax 17 867 19 54

mInISteRStWo edukAcjI nARodoWej
al. j. ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. centrala 22 34 74 100

okRęgoWA komISjA egzAmInAcyjnA
os. Szkolne 37, 31-978 kraków
tel. 12 68 32 101/102, fax 12 68 32 100

centRAlnA komISjA egzAmInAcyjnA
ul. j. lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel. 22 53 66 600, fax 22 53 66 504

Ważne adresy i telefony

uRząd mARSzAłkoWSkI WojeWództWA podkARpAckIego
Aleja łukasza cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
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Kalendarz roku szkolnego
2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r.

zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2015 r. - 1 stycznia 2016 r.

Ferie zimowe 15 - 28 lutego 2016 r.

Wiosenna przerwa świateczna 24 - 29 marca 2016 r.

Sprawdzian dla klas VI Sp
5 kwietnia 2016 r.  

(wtorek)

cz. I - j. polski i matematyka  9.00

cz. II - język obcy nowożytny  11.45

egzamin gimnazjalny

18 kwietnia 2016 r.
(poniedziałek)

historia i wiedza o społeczeństwie  9.00

język polski  11.00

19 kwietnia 2016 r.
(wtorek)

przedmioty przyrodnicze  9.00

matematyka  11.00

20 kwietnia 2016 r.
(środa)

język obcy nowożytny poziom podstawowy 
 9.00

język obcy nowożytny poziom rozszerzony 
 11.00

egzamin 
maturalny

część ustna
od 4 do 27 maja 2016 r. języki obce nowożytne

od 9 do 21 maja 2016 r. język polski

część pisemna

4 maja 2016 r. (środa)
język polski poziom podstawowy  
 9.00

5 maja 2016 r. (czwartek)
język angielski poziom podstawowy  
 9.00

6 maja 2016 r. (piątek)
matematyka poziom podstawowy 
 9.00

zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2016 r.

Ferie letnie 25 czerwca  - 31 sierpnia 2016 r.

Ważne terminy
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Ważne terminy

Wycieczki, zielone szkoły, imprezy

Data Nazwa, miejsce Uwagi

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Data i godzina Tematyka
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Przydział obowiązków Uczniowie - zalecenia lekarskie (zwolnienia z zajęć wf)

Lp. Nazwisko i imię Zalecenie
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Uczniowie - sprawy bieżące

Lp. Nazwisko i imię Oceny Uwagi
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Uczniowie - sprawy bieżące

Lp. Nazwisko i imię Oceny Uwagi

 1
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Uczniowie - sprawy bieżące

Lp. Nazwisko i imię Oceny Uwagi

 1
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Uczniowie - sprawy bieżące

Lp. Nazwisko i imię Oceny Uwagi

 1

2

3

4
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9
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1 Sobota

2 Niedziela

3 Poniedziałek

4 Wtorek

5 Środa

6 Czwartek

7 Piątek

8 Sobota

9 Niedziela

10 Poniedziałek

11 Wtorek

12 Środa

13 Czwartek

14 Piątek

15 Sobota

16 Niedziela

17 Poniedziałek

18 Wtorek

19 Środa

20 Czwartek

21 Piątek

22 Sobota

23 Niedziela

24 Poniedziałek

25 Wtorek

26 Środa

27 Czwartek

28 Piątek

29 Sobota

30 Niedziela

31 Poniedziałek

Sierpień 2015 Wrzesień 2015

1 Wtorek

2 Środa

3 Czwartek

4 Piątek

5 Sobota

6 Niedziela

7 Poniedziałek

8 Wtorek

9 Środa

10 Czwartek

11 Piątek

12 Sobota

13 Niedziela

14 Poniedziałek

15 Wtorek

16 Środa

17 Czwartek

18 Piątek

19 Sobota

20 Niedziela

21 Poniedziałek

22 Wtorek

23 Środa

24 Czwartek

25 Piątek

26 Sobota

27 Niedziela

28 Poniedziałek

29 Wtorek

30 Środa



październik 2015

1 Czwartek

2 Piątek

3 Sobota

4 Niedziela

5 Poniedziałek

6 Wtorek

7 Środa

8 Czwartek

9 Piątek

10 Sobota

11 Niedziela

12 Poniedziałek

13 Wtorek

14 Środa

15 Czwartek

16 Piątek

17 Sobota

18 Niedziela

19 Poniedziałek

20 Wtorek

21 Środa

22 Czwartek

23 Piątek

24 Sobota

25 Niedziela

26 Poniedziałek

27 Wtorek

28 Środa

29 Czwartek

30 Piątek

31 Sobota

listopad 2015

1 Niedziela

2 Poniedziałek

3 Wtorek

4 Środa

5 Czwartek

6 Piątek

7 Sobota

8 Niedziela

9 Poniedziałek

10 Wtorek

11 Środa

12 Czwartek

13 Piątek

14 Sobota

15 Niedziela

16 Poniedziałek

17 Wtorek

18 Środa

19 Czwartek

20 Piątek

21 Sobota

22 Niedziela

23 Poniedziałek

24 Wtorek

25 Środa

26 Czwartek

27 Piątek

28 Sobota

29 Niedziela

30 Poniedziałek



grudzień 2015

1 Wtorek

2 Środa

3 Czwartek

4 Piątek

5 Sobota

6 Niedziela

7 Poniedziałek

8 Wtorek

9 Środa

10 Czwartek

11 Piątek

12 Sobota

13 Niedziela

14 Poniedziałek

15 Wtorek

16 Środa

17 Czwartek

18 Piątek

19 Sobota

20 Niedziela

21 Poniedziałek

22 Wtorek

23 Środa

24 Czwartek

25 Piątek

26 Sobota

27 Niedziela

28 Poniedziałek

29 Wtorek

30 Środa

31 Czwartek

Styczeń 2016

1 Piątek

2 Sobota

3 Niedziela

4 Poniedziałek

5 Wtorek

6 Środa

7 Czwartek

8 Piątek

9 Sobota

10 Niedziela

11 Poniedziałek

12 Wtorek

13 Środa

14 Czwartek

15 Piątek

16 Sobota

17 Niedziela

18 Poniedziałek

19 Wtorek

20 Środa

21 Czwartek

22 Piątek

23 Sobota

24 Niedziela

25 Poniedziałek

26 Wtorek

27 Środa

28 Czwartek

29 Piątek

30 Sobota

31 Niedziela



luty 2016

1 Poniedziałek

2 Wtorek

3 Środa

4 Czwartek

5 Piątek

6 Sobota

7 Niedziela

8 Poniedziałek

9 Wtorek

10 Środa

11 Czwartek

12 Piątek

13 Sobota

14 Niedziela

15 Poniedziałek

16 Wtorek

17 Środa

18 Czwartek

19 Piątek

20 Sobota

21 Niedziela

22 Poniedziałek

23 Wtorek

24 Środa

25 Czwartek

26 Piątek

27 Sobota

28 Niedziela

29 Poniedziałek

marzec 2016
1 Wtorek

2 Środa

3 Czwartek

4 Piątek

5 Sobota

6 Niedziela

7 Poniedziałek

8 Wtorek

9 Środa

10 Czwartek

11 Piątek

12 Sobota

13 Niedziela

14 Poniedziałek

15 Wtorek

16 Środa

17 Czwartek

18 Piątek

19 Sobota

20 Niedziela

21 Poniedziałek

22 Wtorek

23 Środa

24 Czwartek

25 Piątek

26 Sobota

27 Niedziela

28 Poniedziałek

29 Wtorek

30 Środa

31 Czwartek



kwiecień 2016

1 Piątek

2 Sobota

3 Niedziela

4 Poniedziałek

5 Wtorek

6 Środa

7 Czwartek

8 Piątek

9 Sobota

10 Niedziela

11 Poniedziałek

12 Wtorek

13 Środa

14 Czwartek

15 Piątek

16 Sobota

17 Niedziela

18 Poniedziałek

19 Wtorek

20 Środa

21 Czwartek

22 Piątek

23 Sobota

24 Niedziela

25 Poniedziałek

26 Wtorek

27 Środa

28 Czwartek

29 Piątek

30 Sobota

1 Niedziela

2 Poniedziałek

3 Wtorek

4 Środa

5 Czwartek

6 Piątek

7 Sobota

8 Niedziela

9 Poniedziałek

10 Wtorek

11 Środa

12 Czwartek

13 Piątek

14 Sobota

15 Niedziela

16 Poniedziałek

17 Wtorek

18 Środa

19 Czwartek

20 Piątek

21 Sobota

22 Niedziela

23 Poniedziałek

24 Wtorek

25 Środa

26 Czwartek

27 Piątek

28 Sobota

29 Niedziela

30 Poniedziałek

31 Wtorek

maj 2016



czerwiec 2016 lipiec 2016
1 Środa

2 Czwartek

3 Piątek

4 Sobota

5 Niedziela

6 Poniedziałek

7 Wtorek

8 Środa

9 Czwartek

10 Piątek

11 Sobota

12 Niedziela

13 Poniedziałek

14 Wtorek

15 Środa

16 Czwartek

17 Piątek

18 Sobota

19 Niedziela

20 Poniedziałek

21 Wtorek

22 Środa

23 Czwartek

24 Piątek

25 Sobota

26 Niedziela

27 Poniedziałek

28 Wtorek

29 Środa

30 Czwartek

1 Piątek

2 Sobota

3 Niedziela

4 Poniedziałek

5 Wtorek

6 Środa

7 Czwartek

8 Piątek

9 Sobota

10 Niedziela

11 Poniedziałek

12 Wtorek

13 Środa

14 Czwartek

15 Piątek

16 Sobota

17 Niedziela

18 Poniedziałek

19 Wtorek

20 Środa

21 Czwartek

22 Piątek

23 Sobota

24 Niedziela

25 Poniedziałek

26 Wtorek

27 Środa

28 Czwartek

29 Piątek

30 Sobota

31 Niedziela



Sierpień 2016 Wrzesień 2016

1 Poniedziałek

2 Wtorek

3 Środa

4 Czwartek

5 Piątek

6 Sobota

7 Niedziela

8 Poniedziałek

9 Wtorek

10 Środa

11 Czwartek

12 Piątek

13 Sobota

14 Niedziela

15 Poniedziałek

16 Wtorek

17 Środa

18 Czwartek

19 Piątek

20 Sobota

21 Niedziela

22 Poniedziałek

23 Wtorek

24 Środa

25 Czwartek

26 Piątek

27 Sobota

28 Niedziela

29 Poniedziałek

30 Wtorek

31 Środa

1 Czwartek

2 Piątek

3 Sobota

4 Niedziela

5 Poniedziałek

6 Wtorek

7 Środa

8 Czwartek

9 Piątek

10 Sobota

11 Niedziela

12 Poniedziałek

13 Wtorek

14 Środa

15 Czwartek

16 Piątek

17 Sobota

18 Niedziela

19 Poniedziałek

20 Wtorek

21 Środa

22 Czwartek

23 Piątek

24 Sobota

25 Niedziela

26 Poniedziałek

27 Wtorek

28 Środa

29 Czwartek

30 Piątek



2016 2017

Styczeń 2016

P W Ś C P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Luty 2016

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

Marzec 2016

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Kwiecień 2016

P W Ś C P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Maj 2016

P W Ś C P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Czerwiec 2016

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Lipiec 2016

P W Ś C P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sierpień 2016

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Wrzesień 2016

P W Ś C P S N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Październik 2016

P W Ś C P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Listopad 2016

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Grudzień 2016

P W Ś C P S N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Styczeń 2017

P W Ś C P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Luty 2017

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Marzec 2017

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Kwiecień 2017

P W Ś C P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Maj 2017

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Czerwiec 2017

P W Ś C P S N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Lipiec 2017

P W Ś C P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Sierpień 2017

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Wrzesień 2017

P W Ś C P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Październik 2017
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17
Poniedziałek
monday, montag

jacka, Anity,  
mirona 

229-136

5:22
19:56

18
Wtorek
tuesday, dienstag

Heleny, bronisława, 
Ilony
230-135

5:24
19:54

19
Środa
Wednesday, mittwoch

bolesława, juliana, 
jana
231-134

5:26
19:52

20
Czwartek

thursday, donnerstag

bernarda, Sobiesława, 
Samuela

232-133

5:27
19:50

21
Piątek

Friday, Freitag

joanny, kazimiery, 
Wiktorii

233-132

5:29
19:48

22
Sobota

Saturday, Samstag

5:31
19:46

235:32
19:44

cezarego, zygfrydy, 
marii

234-131

Niedziela
Sunday, Sonntag

Filipa, Róży
235-130

Sierpień August August August August Sierpieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)



24
Poniedziałek
monday, montag

bartłomieja, maliny, 
jerzego

5:34
19:41

25
Wtorek
tuesday, dienstag

ludwika, luizy, 
patrycji

237-128

5:35
19:39

26
Środa
Wednesday, mittwoch

marii, natalii,  
Sandry
238-127

5:37
19:37

27
Czwartek

thursday, donnerstag

józefa, moniki,  
cezarego

239-126

5:39
19:35

28
Piątek

Friday, Freitag

patrycji, Adeliny,  
Wyszomira

240-125

5:40
19:33

29
Sobota

Saturday, Samstag

5:42
19:30

305:44
19:28

jana, Sabiny, Racibora
241-124

Niedziela
Sunday, Sonntag

Szczęsnego, Róży
242-123

236-129

Sierpień August August August August Sierpieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

September September WrzesieńRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaSierpień/Wrzesień www.pcen.pl

31
Poniedziałek
monday, montag

Rajmunda, Ramony, 
Pauliny

243-122

5:45
19:26

1
Wtorek
tuesday, dienstag

bronisławy, Idziego, 
bronisza

244-121

5:47
19:24

2
Środa
Wednesday, mittwoch

Stefana, juliana,  
Aksela
245-120

5:49
19:21

3
Czwartek

thursday, donnerstag

Izabeli, Szymona, 
erazmy

246-119

5:50
19:19

4
Piątek

Friday, Freitag

lilianny, Rozalii,  
Idy

247-118

5:52
19:17

5
Sobota

Saturday, Samstag

5:54
19:14

65:55
19:12

doroty, Wawrzyńca, 
Herkulesa

Niedziela
Sunday, Sonntag

beaty, eugeniusza
249-116

248-117

rz
Kr 
Pr

Z Maryją Matką Miłosierdzia przez życie 2 ks. M. Kandefer 
ks. W. Janiga 
ks. M. Grendus 
ks. J. Gałązka

 16.00 Adresat:  
katecheci szkół 
ponadgimnazjal-
nych Archidiece-
zji Przemyskiej
Miejsce 
realizacji: 
Dubiecko–
Wybrzeże 
‒ Ośrodek KSM 
„Nadzieja” 

rz Od zbioru uczniów na liście obecności po zespół 
klasowy

4 B. Cebula  15.00

Pr Planowanie, realizacja i dokumentowanie 
rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście 
awansu zawodowego (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Wrzesień September September September September Wrzesieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

7
Poniedziałek
monday, montag

melchiora, Reginy, 
Ryszardy
250-115

5:57
19:10

8
Wtorek
tuesday, dienstag

marii, Adrianny

251-114

5:58
19:07

9
Środa
Wednesday, mittwoch

Sergiusza, piotra, 
ścibora

252-113

6:00
19:05

10
Czwartek

thursday, donnerstag

łukasza, mikołaja, 
pulcherii

253-112

6:02
19:03

11
Piątek

Friday, Freitag

jacka, dagny,  
Prota

254-111

6:03
19:00

12
Sobota

Saturday, Samstag

6:05
18:58

136:07
18:56

marii, gwidona,  
Radzimira

255-110

Niedziela
Sunday, Sonntag

eugenii, Aureliusza 
256-109

rz Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz 
Kr 
Pr

Wpatrzeni w Chrystusa Siewcę chcemy 
odkrywać pokłady gleby naszych serc. 
Rekolekcje dla katechetów świeckich 
Archidiecezji Przemyskiej

18 ks. M. Kandefer 
ks. W. Janiga 
ks. M. Grendus 
ks. J. Michno 
ks. J. Gałązka

11-13.09 
 18.00
(I edycja)

Adresat:  
katecheci świec-
cy Archidiecezji 
Przemyskiej
Miejsce 
realizacji:  
Dubiecko– 
Wybrzeże – 
Ośrodek KSM 
„Nadzieja”

rz Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

D Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego (forma płatna*)

4 A. Pawlus-
Łutczyk

 15.00

D Awans zawodowy nauczyciela stażysty 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
kontraktowego

4 A. Pawlus-
Łutczyk

 15.00

rz Awans zawodowy nauczyciela stażysty 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
kontraktowego

4 M. Młynarska  15.00

Kr Awans zawodowy nauczyciela  (forma płatna*) 4 L. Morąg  
W. Śnieżek

 14.00 Adresat:  
nauczyciele 
rozpoczynający 
staż

Pr Awans nauczyciela kontraktowego na starcie  
(forma płatna*) 

4 I. Mazur  15.00

Pr Awans zawodowy nauczyciela mianowanego  
na dyplomowanego (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Wrzesień September September September September Wrzesieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

14
Poniedziałek
monday, montag

bernarda, Roksany, 
cypriana

257-108

6:08
18:53

15
Wtorek
tuesday, dienstag

Albina, nikodema, 
marii
258-107

6:10
18:51

16
Środa
Wednesday, mittwoch

Edyty, Kornela, 
Kamili
259-106

6:12
18:49

17
Czwartek

thursday, donnerstag

Franciszka,  
Hildegardy, Roberta

260-105

6:13
18:46

18
Piątek

Friday, Freitag

Stefanii, Irmy,  
Stanisława

261-104

6:15
18:44

19
Sobota

Saturday, Samstag

6:17
18:42

206:18
18:39

januarego, konstancji, 
Teodora
262-103

Niedziela
Sunday, Sonntag

eustachego, Faustyny
263-102

rz Słuch – wzrok – ruch – wspieranie procesu 
uczenia poprzez taniec

4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Nauczyciel jako osoba korzystająca z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 14.00  

rz Muzyczna strefa dobrych praktyk  
(forma płatna*)

4 W. Jakubiec  15.00 Adresat: 
nauczyciele 
muzyki  i zajęć 
artystycznych

rz Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli  
i pracowników administracji (forma płatna*)

8 R. Daraż  9.00

rz Przygotowanie uczniów do nowej matury  
z matematyki – zadania na dowodzenie

4 A. Kawałek  14.00 Adresat:  
nauczyciele 
matematyki szkół 
ponadgimnazjalnych

D Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego (forma płatna*)

4 A. Pawlus-
Łutczyk

 15.00

rz Mam zdolnego ucznia w klasie (forma płatna*) 4 M. Grządziel  15.00

Kr Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej 
nauczyciela

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Kr Realizacja i monitorowanie podstawy 
programowej (forma płatna*)

4 J. Śnieżek  14.30 Adresat: 
nauczyciele 
uczący na  
II i III etapie 
edukacyjnym

Kr Dobry statut mojej szkoły

Adresat: dyrektorzy szkół i placówek lub ich przedstawi-
ciele (przewodniczący zespołów zadaniowych  
ds. modyfikacji aktów prawa wewnątrzszkolnego)

4 L. Morąg  14.00

Pr Awans nauczyciela stażysty na starcie   
(forma płatna*)

4 I. Mazur  15.00

Pr ABC wychowawcy 4 K. Pałka  14.00

Pr Organizacja pracy zespołowej nauczycieli  
języka ukraińskiego

6 A. Smołyńczak-
Bagińska

 12.00 Miejsce 
realizacji:  
Niepubliczna 
Szkoła 
Podstawowa  
w Mokrem, 
Mokre 32, 
38-542 Rzepedź

Pr Rola i zadania opiekuna stażu (forma płatna*) 4 I. Mazur  15.00

Pr Klucz do efektywnego nauczania   
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

TB Asertywność w pracy nauczyciela 4 A. Szylar  14.00

TB Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel  
w pracy nauczyciela (forma płatna*)

4 R. Jóźwik  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Wrzesień September September September September Wrzesieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

21
Poniedziałek
monday, montag

jonasza, mateusza, 
Hipolita

264-101

6:20
18:37

22
Wtorek
tuesday, dienstag

maurycego, tomasza, 
joachima
265-100

6:22
18:35

23
Środa
Wednesday, mittwoch

bogusława, tekli,  
liberta
266-99

6:23
18:32

24
Czwartek

thursday, donnerstag

Gerarda, Teodora, 
Hermana

267-98

6:25
18:30

25
Piątek

Friday, Freitag

Aurelii, Kleofasa

268-97

6:27
18:28

26
Sobota

Saturday, Samstag

6:28
18:25

276:30
18:23

 

justyny, cypriana
269-96

Niedziela
Sunday, Sonntag

damiana, Amadeusza
270-95

rz Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju 
ucznia – cz. I (forma płatna*)

4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Jak uczyć uczniów zgodnie z nowoczesną  
wiedzą

4 D. Miziołek  15.00

rz Pierwsza pomoc – postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia życia (forma płatna*)

4 R. Daraż  15.00

rz Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz Matura 2016. Nowa formuła egzaminu z języka 
polskiego

8 M. Kalandyk  15.00
(cz. I) 
1.10 (cz. II) 

Adresat: 
nauczyciele 
poloniści uczący 
w technikach 

rz Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz 
Kr 
Pr

Podręcznik w katechezie. Seminarium 
dla dekanalnych wizytatorów nauki religii 
Archidiecezji Przemyskiej

4 ks. M. Kandefer
ks. W. Janiga 
ks. J. Gałązka 
ks. M. Grendus 
ks. J. Michno

 10.00 Adresat: 
dekanalni 
wizytatorzy 
nauki religii 
Archidiecezji 
Przemyskiej
Miejsce 
realizacji: 
Dubiecko 
– Wybrzeże – 
Ośrodek KSM 
„Nadzieja” 

D Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
kończącego staż na stopień nauczyciela 
dyplomowanego (forma płatna*)

4 A. Pawlus-
Łutczyk

 15.00

rz Jak przygotować ucznia do przedmiotowego 
kuratoryjnego konkursu z języka polskiego

4 S. Kusiak  14.00 Adresat:  
nauczyciele  
poloniści  
gimnazjum

Pr Organizacja pracy zespołowej nauczycieli  
języka ukraińskiego

6 A. Smołyńczak-
Bagińska

 14.30

Pr Wychowywać ucząc  – dyscyplina w wychowaniu 4 M. Matwiej  14.00

Pr Decydująca moc pierwszego spotkania 
wychowawcy z rodzicami

4 J. Kościelny  14.00

Pr Mnemotechniki –  techniki zapamiętywania 
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Wyzwania duszpastersko-wychowawcze  
i kulturowe A.D. 2015: Współpraca katechety, 
rodziny i szkoły w kształtowaniu tożsamości 
seksualnej ucznia. Wyzwania wychowawczo-
katechetyczne w kulturze medialnej

Miejsce realizacji: Ośrodek Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej w Jarosławiu

14 ks. W. Janiga 
ks. dr  
M. Chmielewski 
K. Kościółek 
wykładowcy 
specjalizacji 
Edukacji 
Medialnej KUL

24-26.09 
 19.00

Adresat: 
kapłani katecheci 
z roczników 
święceń 1998, 
2000, 2002, 
2004  
z Archidiecezji 
Przemyskiej

TB Nauczyciel  na ścieżce rozwoju zawodowego 
(forma płatna*)

4 E. Urbańska  14.00 Warsztaty  
realizowane  
w formie miesza-
nej: stacjonarnej  
i e-learningowej

TB Jak przygotować ucznia do przedmiotowego 
kuratoryjnego konkursu z języka polskiego

4 S. Kusiak  14.00 Adresat:  
nauczyciele  
poloniści  
gimnazjum



Wrzesień September September www.pcen.pl

* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Oktober October PaździernikRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

28
Poniedziałek
monday, montag

luby, Wacława

271-94

6:32
18:20

29
Wtorek
tuesday, dienstag

michała, michaliny, 
Gabriela

272-93

6:33
18:18

30
Środa
Wednesday, mittwoch

Honoriusza, Wery, 
Hieronima

273-92

6:35
18:16

1
Czwartek

thursday, donnerstag

danuty, Remigiusza, 
Romana

274-91

6:37
18:13

2
Piątek

Friday, Freitag

teofila, dionizego, 
trofima

275-90

6:38
18:11

3
Sobota

Saturday, Samstag

6:40
18:09

46:42
18:07

teresy, józefy
276-89

Niedziela
Sunday, Sonntag

Rozalii, Franciszka 
277-88

rz Praca z uczniem zdolnym oraz sposoby 
wspierania zdolności i talentów uczniów  
(forma płatna*)

4 J. Ustrzycki  15.00

rz Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce 
oświatowej – obowiązek i wyzwanie  
(forma płatna*)

4 D. Miziołek  15.00

rz Katecheza koleżeńska w szkole 
ponadgimnazjalnej

4 ks. M. Kandefer październik 
(data wg 
ustaleń  
z księżmi 
dziekanami)

Adresat: 
katecheci szkół 
z dekanatów 
Łańcut I, 
Łańcut II

rz Jakościowe monitorowanie realizacji podstawy 
programowej z nauczanego przedmiotu  
(forma płatna*)

4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 14.00

rz Działalność innowacyjna w szkole/placówce 4 T. Polański  14.00

D Jak uczyć matematyki w klasie I? 8 D. Szumna  14.00 
(cz. I) 
20.10 (cz. II) 

Adresat: 
nauczyciele 
klas I–III szkoły 
podstawowej

D Kurs kierowników wycieczek szkolnych  
(forma płatna*)

10 R. Daraż 
A. Pawlus-
Łutczyk

 14.00 
(cz. I) 
8.10 (cz. II) 

Kr Edukacyjna wartość dodana (EWD) w praktyce – 
wykorzystanie programu Kalkulator EWD 100 / 
Kalkulator EWD SP do analiz wewnątrzszkolnych  
w gimnazjum/szkole podstawowej

4 R. Klara  14.30

Kr Jak przygotować ucznia do przedmiotowego 
kuratoryjnego konkursu z języka polskiego 
(forma płatna*)

4 S. Kusiak  14.00 Adresat:  
nauczyciele  
poloniści  
gimnazjum

Kr Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych 4 J. Śnieżek  14.30

Kr Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej 
w przedszkolu i w klasach I-III SP

4 B. Śliwiak  15.00  

Pr Katecheza koleżeńska w szkole 
ponadgimnazjalnej

4 ks. W. Janiga październik 
(data wg 
ustaleń  
z księżmi 
dziekanami)

Adresat: 
katecheci szkól 
z dekanatów 
Przemyśl I, 
Przemyśl II,  
Przemyśl III

Pr Między teorią a praktyką – o strategii 
wyprzedzającej tradycyjną lekcję (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Planowanie zajęć dydaktycznych metodami 
projektowymi w nauczaniu przedmiotów 
zawodowych (forma płatna*)

8 J. Benesz  14.00 Adresat:  
nauczyciele szkół 
ponadgimnazjal-
nych

Pr Jak przygotować ucznia do przedmiotowego 
kuratoryjnego konkursu z języka polskiego 
(forma płatna*)

4 S. Kusiak  14.00 Adresat:  
nauczyciele  
poloniści  
gimnazjum

Pr Emisja głosu dla nauczycieli (forma płatna*) 4 D. Mech-
Kuchcińska

 15.00

Pr Przyroda przeżywana i obserwowana z dziecmi 
przedszkolnymi

4 M. Podolak  14.00

TB Prezentacja multimedialna na lekcji 4 R. Jóźwik  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Październik October Oktober Oktober October Październikwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

5
Poniedziałek
monday, montag

Igora, Apolinarego

278-87

6:43
18:04

6
Wtorek
tuesday, dienstag

Artura, brunona,  
Fryderyki

279-86

6:45
18:02

7
Środa
Wednesday, mittwoch

marii, marka,  
Amalii

280-85

6:47
18:00

8
Czwartek

thursday, donnerstag

pelagii, brygidy,  
demetriusza

281-84

6:49
17:57

9
Piątek

Friday, Freitag

Arnolda, dionizego, 
Sybilli

282-83

6:50
17:55

10
Sobota

Saturday, Samstag

6:52
17:53

116:54
17:51

Franciszka, pauliny, 
Daniela

283-82

Niedziela
Sunday, Sonntag

Aldony, Emila
284-81

rz Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju 
ucznia cz. II

4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Planowanie pracy polonisty na IV etapie 
edukacyjnym

4 B. Perenc  15.00

rz Kurs kierowników wycieczek szkolnych  
(forma płatna*)

10 R. Daraż 
A. Pawlus-
Łutczyk

 14.00 
(cz. I) 
15.10 (cz. II) 

rz Uczeń jako aktywny uczestnik procesu uczenia 
się (forma płatna*)

4 W. Smyczyński  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
szkół 
podstawowych 
i gimnazjów

rz Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, 
które przeszkadzają w nauce?

4 B. Cebula  15.00 Kr Edukacja globalna w podstawie programowej ‒ 
obowiązek czy konieczność

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Kr Pierwsza pomoc – działania ratujące życie  
(forma płatna*)

4 D. Turek-Fijak  14.00

Kr Zasady tworzenia i dopuszczania programów 
nauczania

4 W. Śnieżek  14.30

Kr Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej 
w przedszkolu i w klasach I-III szkoły 
podstawowej 

4 B. Śliwiak  15.00

Pr Partnerska wywiadówka – wspieranie rozwoju 
ucznia (forma płatna*)

4 K. Pałka  14.00

Pr Ocenianie i pomiar dydaktyczny w kształceniu 
zawodowym  (forma płatna*)

4 J. Benesz  15.00 Adresat:  
nauczyciele szkół 
ponadgimnazjal-
nych

Pr Ocenianie kształtujące na lekcjach wychowania 
fizycznego

4 I. Mazur  15.00

Pr Tworzenie programów nauczania na poziomie 
klasy (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Asertywność w relacjach nauczyciel - uczeń 4 M. Matwiej  14.00

Pr TiK w pracy nauczyciela WF – opracowywanie 
dyplomów, zaproszeń, podziękowań w edytorze 
tekstu

5 Z. Hamielec  
I. Mazur

 14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

TB Planowanie pracy polonisty na IV etapie 
edukacyjnym

4 B. Perenc  15.00

TB Graficzna interpretacja danych 4 R. Jóźwik  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Październik October Oktober Oktober October Październikwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

12
Poniedziałek
monday, montag

eustachego, 
maksymiliana

285-80

6:55
17:48

13
Wtorek
tuesday, dienstag

Edwarda, Gerarda, 
teofila

286-79

6:57
17:46

14
Środa
Wednesday, mittwoch

Alana, kaliksta,  
Fortunaty

287-78
dzień edukacji narodowej

6:59
17:44

15
Czwartek

thursday, donnerstag

jadwigi, teresy,  
Zoriana

288-77

7:01
17:42

16
Piątek

Friday, Freitag

gawła, Florentyny, 
grzegorza

289-76

7:02
17:40

17
Sobota

Saturday, Samstag

7:04
17:37

187:06
17:35

małgorzaty, Ryszarda, 
Gabrieli

290-75

Niedziela
Sunday, Sonntag

juliana, łukasza
291-74

D Uwaga na czwartą klasę, czyli jak nie „zgubić” 
dziewięciolatków na matematyce   
(forma płatna*)

4 A. Kawałek  14.00 Adresat: 
nauczyciele klas 
IV-VI szkoły 
podstawowej

D Neurodydaktyka – w drodze do efektywnego 
uczenia się na lekcjach języka polskiego  
(forma płatna*)

8 M. Kalandyk  15.00 
(cz. I)  
22.10 (cz. II) 

Adresat:  
nauczyciele poloni-

ści szkół ponad-

gimnazjalnych  

rz Co nauczyciel powinien wiedzie o depresji 
młodzieńczej? (forma płatna*)

4 M. Grządziel 16.10 
 15.00

rz 
Kr

Wpatrzeni w Chrystusa Siewcę chcemy 
odkrywać pokłady gleby naszych serc. 
Rekolekcje dla katechetów świeckich 
Archidiecezji Przemyskiej 

18 ks. M. Kandefer 
ks. W. Janiga 
ks. M. Grendus 
ks. J. Michno 
ks. J. Gałązka

16-18.10 
(II edycja)  
 18.00

Adresat: 
katecheci 
świeccy 
Archidiecezji 
Przemyskiej
Miejsce 
realizacji: 
Dubiecko– 
Wybrzeże – 
Ośrodek KSM 
„Nadzieja”

rz Uwaga na czwartą klasę, czyli jak nie „zgubić” 
dziewięciolatków na matematyce (forma płatna*)

4 A. Kawałek  15.00 Adresat:  
nauczyciele klas 
IV-VI szkoły 
podstawowej

Kr Jak napisać własny program nauczania (forma płatna*) 4 J. Śnieżek  14.30

Kr Budowa witryny WWW z wykorzystaniem CMS 
Joomla! – propozycja na lekcje informatyki

4 J. Menet  14.00

Pr Program „e-Twinning” – jak rozwinąć 
międzynarodową współpracę 

4 E. Komarnicka  15.00 Adresat:  
nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych

Pr Diagnozowanie potencjału edukacyjnego 
uczniów  (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

TB Ocenianie kształtujące na lekcjach wychowania 
fizycznego

4 I. Mazur  14.00

TB Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji  
w pigułce

4 E. Urbańska 15.10
 14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Październik October Oktober Oktober October Październikwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

19
Poniedziałek
monday, montag

piotra, pawła,  
Ziemowita

292-73

7:08
17:33

20
Wtorek
tuesday, dienstag

Ireny, kleopatry,  
Witalisa

293-72

7:10
17:31

21
Środa
Wednesday, mittwoch

urszuli, Hilarego,  
celiny
294-71

7:11
17:29

22
Czwartek

thursday, donnerstag

Halki, kordiana,  
Kordelii

295-70

7:13
17:27

23
Piątek

Friday, Freitag

marleny, Seweryna, 
Odylii

296-69

7:15
17:25

24
Sobota

Saturday, Samstag

7:17
17:23

256:19
16:21

marcina, Rafała, Arety
297-68

Niedziela
Sunday, Sonntag

Darii, Sambora
298-67

rz Interaktywny system sprawdzania i oceniania 
(forma płatna*)

4 T. Polański  14.00

D Bum Bum Rurki – edukacja  i zabawa 
(forma płatna*)

4 W. Jakubiec  16.00

rz Jak pracować by nie „zwariować” – zapobieganie 
wypaleniu zawodowemu

4 D. Miziołek  15.00

rz A może bal… 4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Praca z uczniem zdolnym oraz sposoby 
wspierania zdolności i talentów uczniów

4 J. Ustrzycki  15.00

rz Sztuka prezentacji PREZI (forma płatna*) 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Jak poznać i rozwijać umysł dziecka?  
(forma płatna*)

4 W. Smyczyński  14.00 Adresat: 
nauczyciele szkół 
podstawowych  
i gimnazjów

Kr Projekt edukacyjny w szkole (forma płatna*) 4 J. Śnieżek  14.30

Kr Wykorzystanie tablicy interaktywnej  
w dydaktyce

4 R. Klara  14.30

Kr Budowanie więzi z dzieckiem (forma płatna*) 4 D. Turek-Fijak  14.00

Kr Z tabletem na katechezę 4 ks. M. Grendus  14.00 Adresat:   
katecheci 
wszystkich 
rodzajów szkół

Kr Planowanie pracy nauczyciela polonisty  
na III i IV etapie edukacyjnym
Adresat: nauczyciele poloniści szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych

4 M. Kalandyk  15.00

Kr Jak uczyć matematyki w przedszkolu i w klasach 
I-III SP (forma płatna*)

4 B. Śliwiak  15.00

Kr Efektywna lekcja czyli metody aktywizujące  
i motywujące w nauczaniu (forma płatna*)

4 U. Szymańska-
Kujawa

23.10
 14.00

Pr Jak rozmawiać z rodzicami? Praktyczne 
wskazówki dla nauczycieli (forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Nowoczesne urządzenia multimedialne 
wspomagające proces dydaktyczny  
(forma płatna*)

5 Z. Hamielec  14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Jak poprowadzić cykl lekcji wychowawczych  
na temat bezpieczeństwa? (forma płatna*)

4 J. Kościelny  14.00

Pr Neurodydaktyka w praktyce szkolnej  
(forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00

Pr Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań  
i zdolności przyrodniczych uczniów w przedszkolu, 
szkole podstawowej, gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej

4 M. Podolak  14.00

Pr Planowanie zajęć z wykorzystywaniem metod 
aktywizujących (forma płatna*)

4 J. Benesz  14.00

TB Depresja nastolatków. Sposoby 
przeciwdziałania i reagowania (forma płatna*)

4 A. Szylar  14.00

TB Tablica interaktywna w praktyce (forma płatna*) 4 J. Kulasa 22.10
 14.00



Październik/ListopadRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaPaździernik October Oktober www.pcen.pl

26
Poniedziałek
monday, montag

ewarysta, łucjana

299-66

6:20
16:19

27
Wtorek
tuesday, dienstag

Iwony, Sabiny,  
Wincentego

300-65

6:22
16:17

28
Środa
Wednesday, mittwoch

Szymona, tadeusza

301-64

6:24
16:15

29
Czwartek

thursday, donnerstag

Wioletty, euzebii, 
narcyza

302-63

6:26
16:13

30
Piątek

Friday, Freitag

zenobii, przemysława, 
Edmunda

303-62

6:28
16:11

31
Sobota

Saturday, Samstag

6:29
16:09

16:31
16:07

Alfonsa, urbana
304-61

Niedziela
Sunday, Sonntag

Seweryna, Wiktoryny
Wszystkich świętych

rz Asertywność w pracy nauczyciela 4 R. Daraż  15.00

rz Edukacyjna wartość dodana – wykorzystanie 
kalkulatora EWD SP do analiz 
wewnątrzszkolnych w szkole podstawowej

4 M. Młynarska  15.00

rz Przeżyć i zrozumieć wiersz współczesny  
(forma płatna*)

4 M. Kalandyk  15.00 Adresat:
nauczyciele polo-
niści gimnazjów  
i szkół ponadgim-
nazjalnych

rz Techniki uczenia się i zapamiętywania  
(forma płatna*)

4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju 
ucznia cz. III (forma płatna*)

4 G. Tereszkiewicz  15.00

Pr Nauczanie przyjazne mózgowi -  
neurodydaktyka 

4 D. Mech-
Kuchcińska

 15.00

Pr EWD – ewaluacja efektywności kształcenia  
w gimnazjach (forma płatna*)

4 I. Mazur  15.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Techniki wspomagające pamięć i uczenie się  
(forma płatna*)

4 A. Smołyńczak-
Bagińska

 14.00  

Pr Projekt edukacyjny w teorii i praktyce  
(forma płatna*)

4 J. Benesz  14.00

Pr Metody kształcenia rozumowania  
w przedmiotach przyrodniczych

4 M. Podolak  14.00

TB Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 4 E. Urbańska  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Listopad November November November November Listopadwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

2
Poniedziałek
monday, montag

bohdany, tobiasza, 
bohdana

306-59
dzień zaduszny

6:33
16:05

3
Wtorek
tuesday, dienstag

Huberta, Sylwii,  
chwalisława

307-58

6:35
16:03

4
Środa
Wednesday, mittwoch

karola, olgierda,  
emeryka

308-57

6:37
16:02

5
Czwartek

thursday, donnerstag

elżbiety, Sławomira, 
zachariasza

309-56

6:38
16:00

6
Piątek

Friday, Freitag

Feliksa, leonarda

310-55

6:40
15:58

7
Sobota

Saturday, Samstag

6:42
15:56

86:44
15:55

Antoniego, ernesta, 
Achillesa

311-54

Niedziela
Sunday, Sonntag

Seweryna, Gotfryda
312-53

rz Matura 2016. Nowa formuła egzaminu z języka 
polskiego (forma płatna*)

8 M. Kalandyk  15.00 
(cz. I) 
9.11 (cz. II) 

Adresat: 
nauczyciele 
poloniści uczący  
w technikach

rz Nauczyciel wobec konfliktu (forma płatna*) 4 B. Cebula  15.00

rz Geogebra – o krok do przodu 4 A. Kawałek  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
matematyki

rz Doświadczenia i eksperymenty w pracy 
nauczyciela chemii (forma płatna*)

4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 12.00 Miejsce 
realizacji:  
OENiPAS  
w Czudcu

rz Techniki aktywnego uczenia się (forma płatna*) 4 W. Smyczyński  14.00

Kr Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu 
problemów dziecka

8 D. Turek-Fijak  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
WdŻwR

Pr Efektywna komunikacja w szkole (forma płatna*) 4 M. Matwiej  14.00

Pr TiK na lekcji biologii i przyrody – zasady 
prawidłowego formatowania tekstu 

5 Z. Hamielec  14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Ocenianie szkolne bez tajemnic (forma płatna*) 4 M. Podolak  14.00

Pr Program „e-Twinning” – jak rozwinąć 
międzynarodową współpracę 

4 E. Komarnicka  16.00 Adresat:  
nauczyciele 
przedszkoli i szkół 
podstawowych

Pr Szkolny system oceniania i pomiar dydaktyczny 
w nauczaniu przedmiotowym 

8 J. Benesz  15.00 Adresat:  
nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjal-
nych

TB EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 4 J. Kulasa  14.00

TB Planowanie pracy nauczyciela polonisty  
na III etapie edukacyjnym 

4 M. Kalandyk  15.00   



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Listopad November November November November Listopadwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

9
Poniedziałek
monday, montag

teodora, ursyna,  
Genowefy

313-52

6:46
15:53

10
Wtorek
tuesday, dienstag

leny, ludomira,  
leona

314-51

6:48
15:51

11
Środa
Wednesday, mittwoch

bartłomieja, marcina, 
Prota

315-50

święto niepodległości

6:49
15:50

12
Czwartek

thursday, donnerstag

Renaty, Witolda,  
czcibora

316-49

6:51
15:48

13
Piątek

Friday, Freitag

Stanisława, mikołaja

317-48

6:53
15:47

14
Sobota

Saturday, Samstag

6:55
15:45

156:56
15:44

Rogera, Serafina, Agaty
318-47

Niedziela
Sunday, Sonntag

Alberta, leopolda, Idalii
319-46

rz Metoda WEBQUEST – metoda projektu  
z wykorzystaniem zasobów Internetu  
(forma płatna*)

4 T. Polański  14.00

Kr Zacznij od Scratch'a – rozpoczynamy swoją 
przygodę z programowaniem

12 R. Klara  14.30
cz. I

Pr TiK w pracy nauczyciela WF – tworzenie 
dydaktycznych prezentacji multimedialnych  
(forma płatna*) 

5 Z. Hamielec  
I. Mazur

 14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr EWD – ewaluacja efektywności kształcenia  
w liceach i technikach  (forma płatna*)

4 I. Mazur  15.00

Pr Teoria wielorakich inteligencji jako praktyczne 
narzędzie do rozwoju zdolności i zainteresowań 
uczniów (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Wyzwania duszpastersko – wychowawcze  
i kulturowe A.D. 2015: Współpraca katechety, 
rodziny i szkoły w kształtowaniu tożsamości 
seksualnej ucznia. Wyzwania wychowawczo-
katechetyczne w kulturze medialnej

Adresat:   
kapłani katecheci z roczników święceń  2006, 2008, 
2014 z Archidiecezji Przemyskiej

14 ks. W. Janiga 
ks. dr  
M. Chmielewski 
K. Kościółek 
wykładowcy 
specjalizacji 
Edukacji 
Medialnej KUL

12-14.11 
 19.00

Miejsce 
realizacji:  
Ośrodek Kultury 
i Formacji 
Chrześcijańskiej 
w Jarosławiu

Pr Planowanie międzynarodowych projektów 
edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus 
Sektor Edukacja szkolna (forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Listopad November November November November Listopadwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

16
Poniedziałek
monday, montag

edmunda, marii,  
Gertrudy

320-45

6:58
15:43

17
Wtorek
tuesday, dienstag

grzegorza, Salomei, 
elżbiety

321-44

7:00
15:41

18
Środa
Wednesday, mittwoch

Klaudyny, Romana, 
Filipiny

322-43

7:02
15:40

19
Czwartek

thursday, donnerstag

elżbiety, Seweryny, 
Salomei

323-42

7:03
15:39

20
Piątek

Friday, Freitag

Anatola, Rafała,  
Edmunda

324-41

7:05
15:37

21
Sobota

Saturday, Samstag

7:07
15:36

227:08
15:35

janusza, marii
325-40

Niedziela
Sunday, Sonntag

cecylii, marka, maura
326-39

rz Uczeń zdolny – kreator i prowokator. Pomiędzy 
zainteresowaniem a znudzeniem

4 D. Miziołek  15.00

rz Trzeci wymiar mapy. Jak nauczać o poziomicy 4 M. Młynarska  15.00

rz Film na lekcji 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Neurodydaktyka w edukacji wczesnoszkolnej 4 D. Szumna  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
klas I–III szkoły 
podstawowej

rz Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju 
ucznia  cz. IV (forma płatna*)

4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Techniki uczenia się i metody motywujące do 
nauki  (forma płatna*)

4 J. Ustrzycki  15.00

rz Neurodydaktyka – w drodze do efektywnego 
uczenia się na lekcjach języka polskiego  
(forma płatna*)

8 M. Kalandyk  15.00 
(cz. I) 
26.11 (cz. II) 

Adresat:  
nauczyciele 
poloniści gimnazjów 
i szkół ponadgimna-
zjalnych

D Techniki uczenia się i zapamiętywania 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Komunikacja motywująca 4 W. Smyczyński  14.00

rz Autoewaluacja metodą doskonalenia pracy 
profesjonalnego nauczyciela (forma płatna*)

4 M. Grządziel 19.11.2015 r.
 15.00

rz Muzyka w katechezie szkolnej i parafialnej 4 ks. M. Kandefer 19.11.2015 r.
 16.00

Miejsce 
realizacji: Łańcut 
- Parafia pw. św. 
Stanisława, BM

Kr Wykorzystanie platformy LearningApps do 
tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla uczniów 
(forma płatna*)

4 R. Klara  14.30

Kr Jak utrzymać dyscyplinę na zajęciach  
w przedszkolu i w klasie? (forma płatna*)

4 B. Śliwiak  15.00

Kr Odpowiedzialność prawna nauczyciela  
(forma płatna*)

4 J. Śnieżek  14.30

Kr Jak uczyć dzieci uczenia się? Techniki uczenia się 
i zapamiętywania (forma płatna*)

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Kr Programowanie w języku Scratch na lekcjach 
informatyki

4 J. Menet  14.00

Pr Motywowanie, inspirowanie i wspieranie ucznia 
w uczeniu się

4 K. Pałka  14.00

Pr Tworzenie klimatu szkoły sprzyjającego 
wychowaniu – wspieranie pracy wychowawców 
klas

4 J. Kościelny  14.00

Kr Planowanie międzynarodowych projektów 
edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus 
Sektor Edukacja szkolna (forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00

Pr Niezwyczajni uczniowie - o procedurach 
wspierania rozwoju zainteresowań  
i kierunkowych uzdolnień ucznia (forma płatna*)

4 M. Podolak 19.11.2015 r.
 14.00

Pr Planowanie pracy nauczyciela polonisty na III 
etapie edukacyjnym 

4 M. Kalandyk 20.11.2015 r.
 15.00

Adresat: 
nauczyciele 
poloniści szkół 
gimnazjalnych 

Pr Sympozjum naukowe poświęcone wychowaniu

Adresat:  nauczyciele, obowiązkowo kapłani katecheci  
z roczników święceń  2010, 2011, 2012, 2013 z Archi-
diecezji Przemyskiej 

14 ks. W. Janiga  
ks. L. Przybylski 
ks. M. Pieńkowski

20 -21.11 
 17.00

Miejsce  
realizacji:  
Michalicki 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjal-
nych w Miejscu 
Piastowym; 
Sanktuarium 
Św. Michała 
Archanioła i 
Bł. Bronisława 
Markiewicza

rz Planowanie międzynarodowych projektów 
edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus 
Sektor Edukacja szkolna (forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00

Pr Fenologiczno- fizjograficzne obserwacje 
dydaktyczne jako podstawa poznawania 
otaczającego świata i relacji w nim zachodzących

4 M. Podolak  14.00

Pr Szacowanie wskaźników EWD dla II etapu 
edukacyjnego (forma płatna*)

4 I. Mazur  15.00

TB Tablica interaktywna w klasie (forma płatna*) 4 R. Jóźwik  15.00

TB Techniki uczenia się i metody motywujące do 
nauki (forma płatna*)

4 E. Urbańska  14.00

TB Rodzice trudni w kontakcie. Jak sobie radzić? 4 A. Szylar  14.00

TB Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 
(forma płatna*)

4 J. Kulasa 19.11.2015 r.
 14.00

TB Matura z języka polskiego w szkole 
ponadgimnazjalnej (forma płatna*)

8 S. Kusiak  15.00 
(cz. I) 
18.11 (cz. II)

Adresat: 
nauczyciele 
poloniści szkół 
ponadgimnazjal-
nych (technika)



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Listopad November November November November Listopadwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

23
Poniedziałek
monday, montag

Adeli, Klemensa,  
Orestesa

327-38

7:10
15:34

24
Wtorek
tuesday, dienstag

Emmy, Flory,  
jana

328-37

7:12
15:33

25
Środa
Wednesday, mittwoch

erazma, katarzyny, 
beaty

329-36

7:13
15:32

26
Czwartek

thursday, donnerstag

delfiny, lechosława

330-35

7:15
15:31

27
Piątek

Friday, Freitag

Waleriana, Wirgiliusza, 
Ody

331-34

7:16
15:30

28
Sobota

Saturday, Samstag

7:18
15:29

297:20
15:29

zdzisława, lesława
332-33

Niedziela
Sunday, Sonntag

błażeja, Saturnina
333-32

rz MindMapping – metoda twórczego myślenia 
(forma płatna*)

4 T. Polański  14.00

rz Innowacyjne metody kształcenia w realizacji 
problemowo-kompleksowych zagadnień z 
przyrody na IV etapie edukacyjnym

4 M. Młynarska 
R. Klara

 15.00

rz Pierwsza pomoc – postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia życia (forma płatna*)

4 R. Daraż  15.00

rz Edukacyjna wartość dodana jednym ze 
wskaźników efektywności nauczania w liceum  
i technikum

4 M. Młynarska  15.00

rz Autoewaluacja w pracy nauczyciela  
(forma płatna*)

4 ks. K. Budzyń  15.00

rz ABC SketchUp (forma płatna*) 4 A. Kawałek  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
matematyki

rz Tańce na bis 4 G. Tereszkiewicz  15.00 Kr Metoda projektu w nauczaniu i praktyce  
(forma płatna*)

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Pr Zaburzenia płynności mówienia u dzieci  
w wieku przedszkolnym i szkolnym  
(forma płatna*) 

4 D. Mech-
Kuchcińska

 15.00

Pr Diagnoza aktywności i sprawności fizycznej na 
lekcjach wychowania fizycznego (forma płatna*)

4 I. Mazur  15.00

Pr Budowanie poczucia własnej wartości dziecka 
(forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

TB Planowanie międzynarodowych projektów 
edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus 
Sektor Edukacja szkolna (forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00

Pr Ocenianie kształtujące na lekcjach przyrody/
biologii 

4 M. Podolak  14.00

Pr Pomiar dydaktyczny w badaniu osiągnięć ucznia 
z przedmiotów zawodowych

8 J. Benesz  14.00 Adresat:  
nauczyciele szkół 
ponadgimnazjal-
nych

Pr Dydaktyczne i wychowawcze aspekty oceniania 
kształtującego (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

TB Cyberprzemoc a bezpieczeństwo dzieci  
w Internecie

4 J. Kulasa 
R. Jóźwik

 14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Dezember December GrudzieńRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaListopad/Grudzień www.pcen.pl

30
Poniedziałek
monday, montag

Andrzeja, justyny

334-31

7:21
15:28

1
Wtorek
tuesday, dienstag

natalii, blanki,  
eligiusza

335-30

7:22
15:27

2
Środa
Wednesday, mittwoch

balbiny, pauliny,  
Rafała

336-29

7:24
15:26

3
Czwartek

thursday, donnerstag

Franciszka,  
ksawerego

337-28

7:25
15:26

4
Piątek

Friday, Freitag

barbary, krystiana, 
berny

338-27

7:27
15:25

5
Sobota

Saturday, Samstag

7:28
15:25

67:29
15:24

Saby, kryspina, Wilmy
339-26

Niedziela
Sunday, Sonntag

mikołaja, jaremy
340-25 

mikołajki

rz Przemoc w szkole jako potencjalne źródło 
kryzysu (forma płatna*)

4 B. Cebula  15.00

rz Ochrona danych osobowych w szkole i placówce 
oświatowej (forma płatna*)

4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 15.00

rz Sztuka wystąpień publicznych (forma płatna*) 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Neurodydaktyka – w drodze do efektywnego 
uczenia się na lekcjach języka polskiego  
(forma płatna*)

8 M. Kalandyk  15.00 
(cz. I)  
9.12 (cz. II) 

Adresat:  
nauczyciele 
poloniści uczący 
w gimnazjach  
i szkołach ponad-
gimnazjalnych

rz BOMBKA (forma płatna – 50 zł) 4 G. Tereszkiewicz  15.00Kr Katecheza koleżeńska w gimnazjum dla 
katechetów z Archiprezbiteratu Krośnieńskiego

4 ks. M. Grendus listopad 
2015 r. 
(data wg 
ustaleń z ks. 
dziekanami)

Adresat:  
katecheci szkół 
ponadgimnazjal-
nych

Kr Oferta kształcenia szkoły zawodowej 4 L. Morąg  14.00 Adresat:  
dyrektorzy szkół 
i placówek lub ich 
przedstawiciele 
(przewodniczą-
cy zespołów 
zadaniowych ds. 
przygotowania 
oferty szkoły 
zawodowej)

Kr Innowacyjne metody kształcenia w realizacji 
problemowo-kompleksowych zagadnień  
z przyrody na IV etapie edukacyjnym

4 M. Młynarska 
R. Klara

 15.00

Kr Pierwsza pomoc – działania ratujące życie  
(forma płatna*)

4 D. Turek-Fijak  14.00

Kr Wybrane techniki coachingowe w pracy 
nauczyciela (forma płatna*)

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Pr Obserwacja i eksperyment uczniowski  
w edukacji przyrodniczej w kontekście nowej 
podstawy przyrodniczej

4 M. Podolak  14.00

TB Przygotowanie materiałów multimedialnych  
do zajęć (forma płatna*)

4 J. Kulasa  14.00

TB Lekcje czytania. Współczesne metody pracy  
z lekturą (forma płatna*)

4 S. Kusiak  14.00 Adresat:  
nauczyciele polo-
niści gimnazjów 

i szkół ponad-
gimnazjalnych



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Grudzień December Dezember Dezember December Grudzieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

7
Poniedziałek
monday, montag

marcina, Ambrożego, 
Agatona

341-24

7:30
15:24

8
Wtorek
tuesday, dienstag

marii, Wirginii,  
Zenona

342-23

7:32
15:24

9
Środa
Wednesday, mittwoch

joanny, mileny,  
zuzanny

343-22

7:33
15:24

10
Czwartek

thursday, donnerstag

danieli, julii,  
Eulalii

344-21

7:34
15:23

11
Piątek

Friday, Freitag

darmazego, Artura, 
Waldemara 

345-20

7:35
15:23

12
Sobota

Saturday, Samstag

7:36
15:23

137:37
15:23

Aleksandra, Adelajdy, 
dagmary

346-19

Niedziela
Sunday, Sonntag

łucji, otylii
347-18

rz Ściąga z metodyki pracy umysłowej. Porady dla 
nauczycieli i uczniów (forma płatna*)

4 D. Miziołek  15.00

rz Anioły do mnie wysyłaj – propozycje dekoracji 
(forma płatna*)

4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Kompetencje etyczne nauczyciela 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Edukacyjna wartość dodana – wykorzystanie 
kalkulatora EWD 100 do analiz 
wewnątrzszkolnych w gimnazjum

4 M. Młynarska  15.00

rz Techniki wspierające koncentrację 4 W. Smyczyński  14.00

rz Jak motywować uczniów poprzez dobór 
zadań na lekcjach matematyki w szkole 
ponadgimnazjalnej (forma płatna*)

4 A. Kawałek  14.00

rz Metody kształcenia kompetencji czytelniczych 
na lekcjach języka polskiego w gimnazjum  
i szkole ponadgimnazjalnej

4 M. Kalandyk 11.12
 15.00

Kr Sześciolatek w szkole. Jak pracować  
w zróżnicowanym zespole klasowym?  
(forma płatna*)

4 B. Śliwiak  15.00

Kr Świetlica dla dziecka integralną częścią szkoły 
(forma płatna*)

4 R. Kubit  14.00 Adresat:  
nauczyciele 
przedszkola, 
edukacji wcze-
snoszkolnej,  
klas IV-VI

Pr Budowanie autorytetu nauczyciela  
(forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Nauczyciel wobec trudnych zachowań – 
rozwiązywanie konfliktów w szkole. Procedury 
reagowania na trudne sytuacje wychowawcze   
(forma płatna*)

4 J. Kościelny  14.00

Pr E-learning – nowe możliwości kształcenia  
z wykorzystaniem platformy Moodle  
(forma płatna*)

10 I. Mazur  15.00 Szkolenie  
z wykorzysta-
niem zdalnego 
nauczania

Pr Jak uczyć uczniów uczenia się? (forma płatna*) 4 M. Podolak  14.00

Pr TiK w pracy nauczyciela WF – opracowywanie 
zestawień i statystyk w arkuszu kalkulacyjnym

5 Z. Hamielec  
I. Mazur

 14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Jak uczyć uczniów respektowania norm 
społecznych? (forma płatna*)

4 K. Pałka  14.00

TB Neurodydaktyka - co wspiera, a co hamuje 
proces uczenia się? (forma płatna*)

4 A. Szylar  14.00

TB Metoda WebQuest 4 E. Urbańska  14.00

TB Jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny na lekcji ? 
(forma płatna*)

4 R. Jóźwik  15.00

TB Zaczytana i zapisana szkoła, czyli kultura 
czytania i pisania w szkole (forma płatna*)

4 S. Kusiak  14.00 Adresat: nauczy-
ciele gimnazjów  
i szkół ponadgim-
nazjalnych

TB Korzystanie z bibliotek cyfrowych 4 J. Kulasa 10.12
 14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Grudzień December Dezember Dezember December Grudzieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

14
Poniedziałek
monday, montag

Alfreda, Izydora,  
Alfredy

348-17

7:38
15:23

15
Wtorek
tuesday, dienstag

niny, celiny,  
Krystiana

349-16

7:39
15:23

16
Środa
Wednesday, mittwoch

Albiny, zdzisławy, 
Adelajdy

350-15

7:40
15:23

17
Czwartek

thursday, donnerstag

marty, grzegorza, 
urbana

351-14

7:40
15:24

18
Piątek

Friday, Freitag

gracjana, bogusława

352-13

7:41
15:24

19
Sobota

Saturday, Samstag

7:42
15:24

207:42
15:25

dariusza, gabrieli
353-12

Niedziela
Sunday, Sonntag

dominika, bogumiły
354-11

rz Metoda WEBQUEST – metoda projektu  
z wykorzystaniem zasobów Internetu

4 T. Polański  14.00

rz Gramy? Gramy! Wykorzystanie gier we 
wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej 
(forma płatna*)

4 D. Szumna  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
klas I–III szkoły 
podstawowej

rz Odpowiedzialność prawna nauczycieli 4 R. Daraż  15.00

Kr Program Prezi jako inne podejście do tworzenia 
prezentacji (forma płatna*)

4 R. Klara  14.30

Pr Techniki aktywizujące myślenie w szkole 
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły 
(forma płatna*)

8 J. Benesz  15.00

Pr Uczymy myślenia. Zadania na lekcje  
z przedmiotów przyrodniczych.

4 M. Podolak  14.00

TB E-learning w dydaktyce 8 J. Kulasa  14.00

TB Jak opracować autorski  program nauczania 
(forma płatna*)

4 R. Jóźwik  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Grudzień December Dezember Dezember December Grudzieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

21
Poniedziałek
monday, montag

tomasza, piotra,  
tomisława
355-10

7:43
15:25

22
Wtorek
tuesday, dienstag

Honoraty, Zenona, 
Franciszki
356-9

7:43
15:26

23
Środa
Wednesday, mittwoch

Armanda, Wiktorii, 
Sławomiry
357-8

7:44
15:26

24
Czwartek

thursday, donnerstag

Adama, Ewy,  
zenobiusza

358-7 

Wigilia bożego narodzenia

7:44
15:27

25
Piątek

Friday, Freitag

Anastazji, piotra, 
eugenii

359-6

boże narodzenie

7:45
15:28

26
Sobota

Saturday, Samstag

7:45
15:28

277:45
15:29

Szczepana, dionizego
360-5

świętego Szczepana

Niedziela
Sunday, Sonntag

jana, Żanety, Fabioli
361-4



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Grudzień/StyczeńRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaGrudzień December Dezember www.pcen.pl

28
Poniedziałek
monday, montag

teofili, godzisława

362-3

7:45
15:30

29
Wtorek
tuesday, dienstag

dawida, tomasza, 
gosława
363-2

7:45
15:31

30
Środa
Wednesday, mittwoch

eugeniusza, Rainera, 
Sewera
364-1

7:45
15:32

31
Czwartek

thursday, donnerstag

Sylwestra, melanii, 
Hermesa

365-0
Sylwester

7:45
15:33

1
Piątek

Friday, Freitag

mieczysława, mieszka, 
masława

1-365

nowy Rok

7:45
15:34

2
Sobota

Saturday, Samstag

7:45
15:35

37:45
15:36

Izydora, makarego
2-364

Niedziela
Sunday, Sonntag

Danuty, Genowefy, Arletty
3-363

Kr Katecheza koleżeńska w szkole podstawowej  
dla katechetów z Archiprezbiteratu 
Krośnieńskiego

4 ks. M. Grendus grudzień 
2015 r. 
(data wg 
ustaleń z ks. 
dziekanami)

Adresat:  
katecheci szkól 
gimnazjalnych



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Styczeń January Januar Januar January Styczeńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

4
Poniedziałek
monday, montag

Anieli, Tytusa,  
eugeniusza
4-362

7:45
15:37

5
Wtorek
tuesday, dienstag

Hanny, Edwarda,  
Telesfora
5-361

7:44
15:39

6
Środa
Wednesday, mittwoch

kacpra, melchiora, 
baltazara
6-360
świętotrzech króli

7:44
15:40

7
Czwartek

thursday, donnerstag

lucjana, juliana,  
Walentego

7-359

7:43
15:41

8
Piątek

Friday, Freitag

Seweryna, erharda, 
mścisława

8-358

7:43
15:43

9
Sobota

Saturday, Samstag

7:42
15:44

107:42
15:45

marceliny, julianny
9-357

Niedziela
Sunday, Sonntag

dobrosława, Wilhelma

rz Jak rozmawiać z rodzicem by zechciał 
współdziałać z nauczycielem dla dobra ucznia? 
(forma płatna*)

4 B. Cebula  15.00

Kr Ocenianie wspierające, czyli jak można pomóc 
uczniom w uczeniu się
(forma płatna*)

4 R. Klara  14.30

Kr Porozumiewanie się w sytuacjach trudnych – 
rozmowa indywidualna z rodzicami  
(forma płatna*)

4 D. Turek-Fijak  14.00

Kr
Pr

„Nowe życie w Chrystusie”. Dzień skupienia  
dla katechetów świeckich

5 ks. W. Janiga
ks. M. Grendus 
ks. J. Michno

 10.00 Adresat:   
katecheci świec-
cy Archidiecezji 
Przemyskiej  
Miejsce 
realizacji: 
Sanok– Parafia 
pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego 
(Olchowce)

Pr TiK na lekcji biologii i przyrody – tworzenie 
dydaktycznych prezentacji multimedialnych  
(forma płatna*) 

5 Z. Hamielec  14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Kreatywność zaawansowana – metody 
twórczego rozwiązywania problemów  
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00 

TB Tablica interaktywna w praktyce (forma płatna*) 4 J. Kulasa  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Styczeń January Januar Januar January Styczeńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

11
Poniedziałek
monday, montag

Honoraty, matyldy, 
Feliksa

11-355

7:41
15:47

12
Wtorek
tuesday, dienstag

Arkadiusza, czesławy, 
Grety

12-354

7:40
15:48

13
Środa
Wednesday, mittwoch

bogumiła, Weroniki, 
leoncjusza
13-353

7:40
15:50

14
Czwartek

thursday, donnerstag

Feliksa, Hilarego,  
Odona
14-352

7:39
15:52

15
Piątek

Friday, Freitag

domosława, makarego, 
dąbrówki

15-351

7:38
15:53

16
Sobota

Saturday, Samstag

7:37
15:55

177:36
15:56

marcelego,  
Włodzimierza

16-350

Niedziela
Sunday, Sonntag

Antoniego, jana
17-349

rz Być przyjacielem i mieć przyjaciół. Skuteczne 
techniki wyrabiania własnej wartości

4 D. Miziołek  15.00 rz Mediacje i negocjacje w pracy wychowawczej 
nauczyciela

4 W. Smyczyński  14.00 Adresat: 
nauczyciele szkół 
podstawowych  
i gimnazjów

rz 
Pr

„Nowe życie w Chrystusie”. Dzień skupienia  
dla katechetów świeckich

5 ks. M. Kandefer
ks. W. Janiga 
ks. J. Gałązka

 10.00 Adresat: 
katecheci 
świeccy 
Archidiecezji 
Przemyskiej
Miejsce 
realizacji: 
Jarosław – 
Parafia pw. 
Chrystusa Króla

Kr Dziecko o rok młodsze na II etapie edukacyjnym 
(rozwijanie myślenia matemetycznego)

4 B. Śliwiak  15.00

Kr Szkoła miejscem zapewniającym efektywne 
kształcenie

4 J. Śnieżek  14.30

Pr TiK w pracy nauczyciela WF – edycja zdjęć  
i innych plików graficznych oraz publikowanie  
ich w sieci Internet (forma płatna*)

5 Z. Hamielec  
I. Mazur

 14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Jak postępować z agresywnym uczniem  
(forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Ocenianie kształtujące jako projekt 
pedagogiczny (forma płatna*)

4 K. Pałka  14.00

Pr Gry i inne metody wspierające aktywność 
przyrodniczą uczniów 

4 M. Podolak  14.00

TB Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się 
przyjazne mózgowi (forma płatna*)

4 E. Urbańska  14.00

TB Jak radzić sobie ze szkolną absencją?  
(forma płatna*)

4 A. Szylar  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Styczeń January Januar Januar January Styczeńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

18
Poniedziałek
monday, montag

małgorzaty, piotra, 
liberty
18-348

7:35
15:58

19
Wtorek
tuesday, dienstag

Henryka, mariusza, 
Erwina
19-347

7:34
16:00

20
Środa
Wednesday, Mittwoch

Fabiana, Sebastiana

20-346

7:33
16:01

21
Czwartek

thursday, donnerstag

Agnieszki, jarosława, 
epifaniego

21-345
dzień babci

7:32
16:03

22
Piątek

Friday, Freitag

Anastazego,  
Wincentego

22-344
dzień dziadka

7:31
16:05

23
Sobota

Saturday, Samstag

7:29
16:07

247:28
16:08

Ildefonsa, Rajmunda, 
Klemensa

23-343

Niedziela
Sunday, Sonntag

Felicji, tymoteusza
24-342

rz Odporność psychiczna w pracy nauczyciela  
(forma płatna*)

4 R. Daraż  15.00

rz Gramy? Gramy! Wykorzystanie gier we 
wczesnoszkolnej edukacji matematycznej
(forma płatna*)

4 D. Szumna  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
klas I–III szkoły 
podstawowej

Kr Cyfrowe opowieści (forma płatna*) 4 R. Klara  14.30 Adresat: 
nauczyciele 
przedszkoli 
i edukacji 
wczesnoszkolnej

Pr Motywujemy do wychowania fizycznego – 
specyfika zajęć z dziewczętami (forma płatna*)

4 I. Mazur  15.00

Pr Ocenianie szkolne bez tajemnic (forma płatna*) 4 M. Podolak  14.00

Pr Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie 
strategii pracy w środowisku szkolnym  
(forma płatna*)

4 J. Kościelny  14.00

Pr Projekty edukacyjne  w kształceniu zawodowym  
(forma płatna*)

4 J. Benesz  14.00 Adresat:  
nauczyciele szkół 
ponadgimnazjal-
nych

TB EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 4 J. Kulasa  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Styczeń January Januar Januar January Styczeńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

25
Poniedziałek
monday, montag

tatiany, miłosza,  
pawła
25-341

7:27
16:10

26
Wtorek
tuesday, dienstag

pauli, polikarpa,  
Pauliny
26-340

7:25
16:12

27
Środa
Wednesday, mittwoch

Angeliki, przybysława, 
Ilony
27-339

7:24
16:14

28
Czwartek

thursday, donnerstag

Walerego, Radomira, 
tomasza

28-338

7:23
16:16

29
Piątek

Friday, Freitag

Franciszka, zdzisława, 
Walerego

29-337

7:21
16:17

30
Sobota

Saturday, Samstag

7:20
16:19

317:18
16:21

macieja, martyny
30-336

Niedziela
Sunday, Sonntag

ludwika, marceliny
31-335

rz Motywacja źródłem sukcesów ucznia w szkole 4 J. Ustrzycki  15.00

rz 
Pr

Wyzwania duszpastersko-wychowawcze  
i kulturowe A.D. 2016

14 ks. M. Kandefer 
ks. W. Janiga 
ks. M. Pieńkowski 
dr hab.  
U. Dudziak 
prof. KUL; 
ks. dr hab.  
M. Fiałkowski

28-30.01 
 19.00

Adresat:  
kapłani katecheci 
z roczników 
święceń 
1997,1999,2001 
z Archidiecezji 
Przemyskiej
Miejsce 
realizacji: 
Ośrodek Kultury 
i Formacji 
Chrześcijańskiej 
w Jarosławiu

Kr Spotkania ze świadkami historii 4 J. Śnieżek styczeń 
2016 

Pr Czas wolny od nudy -neurobiologiczne 
podstawy procesu uczenia się (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Luty February Februar February Februar Lutywww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

1
Poniedziałek
monday, montag

marii, miłosława, 
joanny
32-334

7:17
16:23

2
Wtorek
tuesday, dienstag

błażeja, telimeny, 
oskara
33-333
matki boskiej gromnicznej

7:15
16:25

3
Środa
Wednesday, mittwoch

Andrzeja, Weroniki, 
Gilberta
34-332

7:13
16:27

4
Czwartek

thursday, donnerstag

Andrzeja, józefa

35-331
tłusty czwartek

7:12
16:29

5
Piątek

Friday, Freitag

Agaty, Adelajdy, 
 justyniana

36-330

7:10
16:31

6
Sobota

Saturday, Samstag

7:08
16:32

77:06
16:34

bohdana, doroty, pawła
37-329

Niedziela
Sunday, Sonntag

Romualda, Ryszarda
38-328

rz Odpowiedzialność nauczyciela w szkole  
i placówce oświatowej (forma płatna*)

4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 15.00

rz Czytanie tekstu jako czynność intelektualna. 
Metodyka pracy z tekstem

4 M. Kalandyk  15.00

rz Stres czy wypalenie zawodowe? 4 B. Cebula  15.00

rz Selekcjonowanie informacji i ustalanie 
priorytetów

4 W. Smyczyński  14.00

rz Katecheza koleżeńska w gimnazjum 4 ks. M. Kandefer luty (data 
wg ustaleń 
z księżmi 
dziekanami)

Adresat: 
katecheci szkół 
z dekanatów 
Żołynia i Leżajsk

Kr Edukacyjna wartość dodana (EWD) w praktyce – 
wykorzystanie programu Kalkulator EWD 100 / 
Kalkulator EWD SP do analiz wewnątrzszkolnych  
w gimnazjum/szkole podstawowej

4 R. Klara  14.30

Kr Dobre spotkania nauczyciela z rodzicami  
(forma płatna*)

4 D. Turek-Fijak  14.00

Pr Promocja i pozytywny wizerunek szkoły/
placówki oświatowej

4 K. Pałka  14.00

Pr Metody i techniki pracy zespołowej  
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Katecheza koleżeńska w gimnazjum 4 ks. W. Janiga luty (data 
wg ustaleń 
z księżmi 
dziekanami)

Adresat:  
katecheci szkól 
z dekanatów 
Przemyśl I, 
Przemyśl II,  
Przemyśl III



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Luty February Februar February Februar Lutywww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

8
Poniedziałek
monday, montag

piotra, Żakliny, 
Gniewomira
39-327

7:05
16:36

9
Wtorek
tuesday, dienstag

Apolonii, Rajnolda, 
mariana
40-326
ostatki

7:03
16:38

10
Środa
Wednesday, mittwoch

elwiry, jacentego,  
Scholastyki
41-325
środa popielcowa

7:01
16:40

11
Czwartek

thursday, donnerstag

dezyderego, marii, 
lucjana

42-324

6:59
16:42

12
Piątek

Friday, Freitag

Eulalii, Nory,  
modesta

43-323

6:57
16:44

13
Sobota

Saturday, Samstag

6:55
16:46

146:53
16:47

grzegorza, katarzyny, 
Kastora

44-322

Niedziela
Sunday, Sonntag

Walentego, cyryla, 
metodego

rz Od podstawy programowej do programu 
nauczania z matematyki (dla nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych)

4 A. Kawałek  14.00

Kr Doskonalenie umiejętności czytania  
ze zrozumieniem tekstów  
popularnonaukowych

4 R. Klara  15.00 Adresat: 
nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych 
(w szczególności 
fizyki, przyrody)

Pr Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów 
rówieśniczych na lekcjach wychowania 
fizycznego

4 I. Mazur  15.00

Pr Każde dziecko jest zdolne (forma płatna*) 4 D. Mech-
Kuchcińska

 15.00

Pr Metoda problemowa w nauczaniu  
przedmiotów przyrodniczych

4 M. Podolak  14.00

Pr Wyzwania duszpastersko – wychowawcze  
i kulturowe A.D. 2016

14 ks. W. Janiga 
ks. M. Pieńkowski 
dr hab.  
U.  Dudziak 
prof. KUL;  
ks. dr hab.  
M. Fiałkowski

11-13.02 
 19.00

Miejsce 
realizacji: 
Ośrodek Kultury 
i Formacji 
Chrześcijańskiej 
w Jarosławiu 
Adresat:   
kapłani katecheci 
z roczników 
święceń 2011; 
2012; 2013; 
2014  
z Archidiecezji 
Przemyskiej

Pr Komunikacja interpersonalna ‒ rozmowa  
z rodzicem trudnym, roszczeniowym  
(forma płatna*)

4 J. Kościelny  14.00

Pr Planowanie zajęć dydaktycznych  
z wykorzystaniem metody przewodniego   
tekstu i metody projektu w nauczaniu 
przedmiotów zawodowych

8 J. Benesz  14.00 Adresat:  
nauczyciele szkół 
ponadgimnazjal-
nych

Pr Wypowiedź uczniowska, jako źródło informacji  
o obrazie świata uczniów

4 M. Podolak  14.00

TB Komunikacja werbalna i niewerbalna – mowa 
ciała

4 A. Szylar  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Luty February Februar February Februar Lutywww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

15
Poniedziałek
monday, montag

Faustyna, jowity, 
georginy
46-320
początek ferii zimowych

6:51
16:49

16
Wtorek
tuesday, dienstag

danuty, julianny, 
Daniela
47-319

6:49
16:51

17
Środa
Wednesday, mittwoch

donata, łukasza, 
zbigniewa
48-318

6:47
16:53

18
Czwartek

thursday, donnerstag

konstancji, maksyma

49-317

6:45
16:55

19
Piątek

Friday, Freitag

Arnolda, Konrada, 
mansweta

50-316

6:43
16:57

20
Sobota

Saturday, Samstag

6:41
16:59

216:39
17:01

leona, ludomira
51-315

Niedziela
Sunday, Sonntag

Eleonory, Kiejstuta
52-314

rz Wykorzystanie internetowego generatora 
ankiet – WEBANKIETA (forma płatna*)

4 T. Polański  14.00

rz Jak uczyć matematyki w klasie I? (forma płatna) 8 D. Szumna  14.00 
(cz. I) 
15.03 (cz. II)

Adresat: 
nauczyciele 
klas I–III szkoły 
podstawowej

rz Autorytet nauczyciela w nauczaniu  
i wychowaniu w szkole

4 R. Daraż  15.00

rz Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu 
się (forma płatna*)

4 M. Grządziel  15.00

Pr Zanim zaczniesz uczyć – poznaj siebie (forma 
płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Rodzice i szkoła jako partnerzy w działaniach 
edukacyjnych i wychowawczych (forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

TB Techniki uczenia się i metody motywujące  
do nauki (forma płatna*)

4 E. Urbańska  14.00

TB „Krok po kroku do zdrowego stylu życia” – 
działania promujące zdrowie

4 A. Szylar  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Luty February Februar February Februar Lutywww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

22
Poniedziałek
monday, montag

małgorzaty, marty, 
Piotra
53-313

6:37
17:02

23
Wtorek
tuesday, dienstag

Damiana, Romany, 
Florentyna
54-312

6:35
17:04

24
Środa
Wednesday, mittwoch

macieja, bogusza, 
jaśminy
55-311

6:33
17:06

25
Czwartek

thursday, donnerstag

cezarego, Wiktora

56-310

6:31
17:08

26
Piątek

Friday, Freitag

Aleksandra, mirosława, 
dionizego

57-309

6:29
17:10

27
Sobota

Saturday, Samstag

6:26
17:12

286:24
17:13

gabriela, Anastazji
58-308

Niedziela
Sunday, Sonntag

Romana, makarego
59-307

rz Szkolny system zapobiegania zachowaniom 
problemowym w szkole (forma płatna*)

4 D. Miziołek  15.00

rz Bajka przez cały rok  (forma płatna*) 4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Autorytet w procesie edukacji 4 J. Ustrzycki  15.00

rz Metody aktywizujące w katechezie –  
Rok Miłosierdzia

4 ks. M. Kandefer  16.00 Miejsce 
realizacji:  
Łańcut - 
Parafia pw. św. 
Stanisława, BM

Kr Trudne sprawy, trudne dzieci, trudni rodzice 
(forma płatna*)

4 D. Turek-Fijak  14.00

Pr Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży 
(forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Dzieci bez sukcesów ‒ syndrom  
nieadekwatnych osiągnięć szkolnych  
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

March März MarzecRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaLuty/Marzec www.pcen.pl

29
Poniedziałek
monday, montag

Romana, makarego, 
lutomira
60-306

6:24
17:13

1
Wtorek
tuesday, dienstag

Antoniego, Radosława, 
Albina
61-305

6:22
17:15

2
Środa
Wednesday, mittwoch

Heleny, Henryka,  
Halszki
62-304

6:20
17:17

3
Czwartek

thursday, donnerstag

maryny, kunegundy, 
pakosława

63-303

6:18
17:19

4
Piątek

Friday, Freitag

kazimierza, łucji,  
Witosława

64-302

6:15
17:21

5
Sobota

Saturday, Samstag

6:13
17:23

66:11
17:24

Adriana, Fryderyka, 
Oliwii

65-301

Niedziela
Sunday, Sonntag

jordana, Róży, kolety
66-300

rz Spojrzeć na kłopoty ucznia w kontekście jego 
rodziny

4 B. Cebula  15.00

rz Kurs kierowników wycieczek szkolnych  
(forma płatna*)

10 R. Daraż 
A. Pawlus-
Łutczyk

 14.00 
(cz. I) 
2.03 (cz. II)

rz Planowanie pracy nauczyciela polonisty  
na III etapie edukacyjnym

4 M. Kalandyk  15.00

rz Jakościowe monitorowanie realizacji podstawy 
programowej z nauczanego przedmiotu  
(forma płatna*)

4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 14.00

rz Wielkanoc – propozycja dekoracji (forma płatna*) 4 G. Tereszkiewicz  15.00

Kr Metoda „Mapy myśli” ma katechezie 4 ks. M. Grendus  14.00 Adresat:  
katecheci 
wszystkich 
rodzajów szkół

Kr Jak uczyć dzieci uczenia się? Techniki uczenia  
się i zapamiętywania (forma płatna*)

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Kr Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce 4 R. Klara  14.30

Kr Przeszkody w nawiązywaniu współpracy  
z rodzicami

4 D. Turek-Fijak  14.00

Pr Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej 4 J. Kościelny  14.00

Pr Uczeń w teatrze życia szkolnego 4 M. Podolak  14.00

TB Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 
(forma płatna*)

4 J. Kulasa  14.00

TB Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów 
rówieśniczych na lekcjach wychowania fizycznego

4 I. Mazur  14.00

TB Język jako podstawowe narzędzie pracy 
nauczyciela

4 S. Kusiak  14.00 Adresat: nauczy-
ciele gimnazjów  
i szkół ponadgim-
nazjalnych

TB Zawodowiec, artysta, polityk, sportowiec, 
świadek historii i inni goście w szkole. Kogo 
zaprosić? Jak przygotować i poprowadzić 
spotkanie? (forma płatna*)

4 S. Kusiak  14.00 Adresat:  
nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjal-
nych



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Marzec March März March März Marzecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

7
Poniedziałek
monday, montag

pawła, tomasza,  
Felicyty
67-299

6:09
17:26

8
Wtorek
tuesday, dienstag

beaty, Wincentego,  
jana
68-298
dzień kobiet

6:06
17:28

9
Środa
Wednesday, mittwoch

Franciszki, katarzyny, 
mścisława
69-297

6:04
17:30

10
Czwartek

thursday, donnerstag

cypriana, makarego, 
marcelego

70-296

6:02
17:31

11
Piątek

Friday, Freitag

benedykta,  
konstantego

71-295

5:59
17:33

12
Sobota

Saturday, Samstag

5:57
17:35

135:55
17:37

bernarda, grzegorza, 
józefiny

72-294

Niedziela
Sunday, Sonntag

bożeny, krystyny
73-293

rz Pisanka  (forma płatna – 50 zł) 4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Wprowadzenie w integralną profilaktykę 
uzależnień i zachowań

4 D. Miziołek  15.00

rz Konstruowanie narzędzi pomiaru 
dydaktycznego z matematyki, uwzględniające 
charakter egzaminu maturalnego (forma płatna*)

4 A. Kawałek  14.00 Adresat:  
nauczyciele 
matematyki szkół 
ponadgimnazjal-
nych

rz Techniki i ćwiczenia wspierające kreatywność 4 W. Smyczyński  14.00

Kr Jak nie niszczyć motywacji uczniów – strategie 
efektywnego uczenia się (forma płatna*)

4 B. Śliwiak  15.00

Kr Projekt edukacyjny w szkole (forma płatna*) 4 J. Śnieżek  14.30

Kr Pierwsza pomoc – działania ratujące życie  
(forma płatna*)

4 D. Turek-Fijak  14.00

Kr Projektowanie programów praktyk zawodowych 
w zakładach pracy. Przykłady dobrych praktyk

4 L. Morąg  14.00

Pr Profilaktyka w przedszkolu – o radzeniu sobie  
z agresją i gniewem (forma płatna*)

4 M. Matwiej  15.00

Pr Rodzice są partnerami szkoły (forma płatna*) 4 K. Pałka  14.00

Pr Neurodydaktyka w praktyce szkolnej  
(forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00

Pr Eksperymenty uczniowskie i projekty badawcze 
na lekcjach biologii/przyrody

4 M Podolak  14.00

TB Multimedia na lekcji (forma płatna*) 4 R. Jóźwik  15.00

TB Budowanie relacji z rodzicami, przekazywanie 
ważnych informacji (forma płatna*)

4 A. Szylar  14.00 



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Marzec March März March März Marzecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

14
Poniedziałek
monday, montag

leona, matyldy,  
jakuba
74-292

5:53
17:39

15
Wtorek
tuesday, dienstag

longina, klemensa, 
ludwiki
75-291

5:50
17:40

16
Środa
Wednesday, mittwoch

Herberta, Izabeli, 
Henryki
76-290

5:48
17:42

17
Czwartek

thursday, donnerstag

patryka, zbigniewa, 
Gertrudy

77-289

5:46
17:44

18
Piątek

Friday, Freitag

cyryla, edwarda,  
boguchwała

78-288

5:43
17:46

19
Sobota

Saturday, Samstag

5:41
17:47

205:39
17:49

józefa, bogdana, laili
79-287

Niedziela
Sunday, Sonntag

Klaudii, Eufemii
niedziela palmowa

rz Matura z języka polskiego 2016 – egzamin ustny 
(forma płatna*)

4 M. Kalandyk  15.00 Adresat:
nauczyciele polo-
niści uczący  
w technikach

rz Postęp a etyka 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Interaktywny system sprawdzania i oceniania 4 T. Polański  14.00

rz Dziecko trudne w szkole/placówce – skuteczne 
metody postępowania wobec zachowań 
niepożądanych (forma płatna*)

4 D. Miziołek  15.00

rz Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w szkole – 
jak sobie z nimi radzić?

4 R. Daraż  15.00

rz Asertywność w życiu zawodowym nauczyciela 
(forma płatna*)

4 M. Grządziel  15.00

Kr Wykorzystanie platformy LearningApps do 
tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla uczniów 
(forma płatna*)

4 R. Klara  14.30

Kr Wychowanie do odpowiedzialności 4 D. Turek-Fijak  14.00

Kr Budowa witryny WWW z wykorzystaniem CMS 
Joomla! – propozycja na lekcje informatyki

4 J. Menet  14.00

Pr Kontrola i ocena osiągnięć ucznia w praktyce 
nauczyciela ukrainisty

6 A. Smołyńczak-
Bagińska

 14.30

Pr TiK w pracy nauczyciela WF – obróbka dźwięku  
i plików video (forma płatna*)

5 Z. Hamielec  
I. Mazur

 14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Jak opracować lub zmodyfikować program 
nauczania z wychowania fizycznego?  
(forma płatna*)

8 I. Mazur  15.00

Pr  O dyscyplinie, czyli jak budować ład i porządek 
w klasie (forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Motywacja szansą na sukces ucznia i nauczyciela 
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Kontrola i ocena osiągnięć ucznia w praktyce 
nauczyciela ukrainisty

6 A. Smołyńczak-
Bagińska

 12.00 Miejsce 
realizacji:  
Szkoła 
Podstawowa nr 1 
Sanok  
Al. Szwajcarii 5

Pr Gry i zabawy dydaktyczne jako metody 
motywujące uczniów do nauki (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

Pr Zasady pracy z zespołem klasowym. 
Komunikacja interpersonalna i jej wpływ na 
efektywność procesu uczenia się  
i zaangażowania uczniów w ten proces 
(forma płatna*)

4 J. Kościelny  14.00

TB Coaching w edukacji (forma płatna*) 8 E. Urbańska  14.00

TB Zastosowanie TIK w pracy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej

4 R. Jóźwik  15.00

TB Przygotowanie materiałów multimedialnych  
do zajęć (forma płatna*)

4 J. Kulasa  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Marzec March März March März Marzecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

21
Poniedziałek
monday, montag

benedykta, lubomiry, 
mikołaja
81-285

5:36
17:51

22
Wtorek
tuesday, dienstag

katarzyny, bogusława, 
kazimierza
82-284

5:34
17:53

23
Środa
Wednesday, mittwoch

oktawiana, pelagii, 
zbisława
83-283

5:32
17:54

24
Czwartek

thursday, donnerstag

gabriela, marka,  
Gabora

84-282
Wielki czwartek

5:29
17:56

25
Piątek

Friday, Freitag

marii, dyzmy,  
Wieńczysława

85-281
Wielki piątek

5:27
17:58

26
Sobota

Saturday, Samstag

5:25
17:59

276:22
19:01

emanuela, larysy, 
Teodora

Wielka Sobota

Niedziela
Sunday, Sonntag

ernesta, lidii, Ruperta
Wielkanoc

rz MindMapping – metoda twórczego myślenia 
(forma płatna*)

4 T. Polański  14.00

TB Zastosowanie nowoczesnych  technologii  
na lekcji

4 R. Jóźwik  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Marzec/KwiecieńRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaMarzec March März www.pcen.pl

28
Poniedziałek
monday, montag

Anieli, Renaty,  
Kastora
88-278
poniedziałek Wielkanocny

6:20
19:03

29
Wtorek
tuesday, dienstag

Wiktoryna, Helmuta, 
ostapa
89-277

6:18
19:05

30
Środa
Wednesday, mittwoch

Anieli, Kwiryna, 
Dobromira
90-276

6:15
19:06

31
Czwartek

thursday, donnerstag

beniamina,  
balbiny

91-275

6:13
19:08

1
Piątek

Friday, Freitag

grażyny, Hugona, 
Teodory

92-274
prima Aprillis

6:11
8:30

2
Sobota

Saturday, Samstag

6:08
8:32

36:06
8:33

Franciszka,  
Władysława, urbana

93-273

Niedziela
Sunday, Sonntag

Ryszarda, Antoniego
94-272

rz Motywacja źródłem sukcesów ucznia w szkole 
(forma płatna*)

4 J. Ustrzycki  15.00

rz Mądrze czytać Biblię 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Tablica interaktywna w szkole i przedszkolu 4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 15.00

Kr Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 4 B. Śliwiak  15.00

Kr Katecheza koleżeńska w szkole 
ponadgimnazjalnej z Archiprezbiteratu 
Krośnieńskiego

4 ks. M. Grendus marzec 
2016 r. 
(data wg 
ustaleń z ks. 
dziekanami)

Adresat:  
katecheci szkół 
podstawowych

TB E-learning w dydaktyce 8 J. Kulasa  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Kwiecień April April April April Kwiecieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

4
Poniedziałek
monday, montag

Izydora, Wacława, 
Platona
95-271

6:04
8:35

5
Wtorek
tuesday, dienstag

Ireny, Wincentego, 
julianny
96-270

6:01
8:37

6
Środa
Wednesday, mittwoch

Izoldy, celestyny,  
Ady
97-269

5:59
8:38

7
Czwartek

thursday, donnerstag

Hermana, Rufina, 
Donata

98-268

5:57
8:40

8
Piątek

Friday, Freitag

dionizego, cezaryny, 
Radosława

99-267

5:55
8:42

9
Sobota

Saturday, Samstag

5:52
8:44

105:50
8:45

mai, dymitra
100-266

Niedziela
Sunday, Sonntag

michała, małgorzaty
101-265

rz Jak efektywnie i ciekawie występować  
w różnych sytuacjach publicznych… 

4 M. Kalandyk  15.00 Adresat: 
nauczyciele 
poloniści uczący 
w gimnazjach

rz Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz Techniki wspierające koncentrację (forma płatna*) 4 W. Smyczyński  14.00

rz Gry i zabawy integrujące grupę 4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Uczeń zagrożony niedostosowaniem 
społecznym (forma płatna*)

4 B. Cebula  15.00 Kr Program Prezi jako inne podejście do tworzenia 
prezentacji (forma płatna*)

4 R. Klara  14.30

Kr Efektywna lekcja czyli metody aktywizujące  
i motywujące w nauczaniu (forma płatna*)

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Kr Formy współpracy szkół zawodowych  
z pracodawcami. Przykłady dobrych praktyk

4 L. Morąg  14.00

Pr Projekt edukacyjny w teorii i praktyce  
(forma płatna*)

4 J. Benesz  14.00  

Pr Umiejętności interpersonalne nauczyciela  
w pracy z uczniem (forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Dzieci uwikłane w SIECI (forma płatna*) 4 J. Kościelny  14.00

Pr Przygotowanie materiałów multimedialnych  
do lekcji

8 Z. Hamielec  14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Strategie nauczania wspierające uczenie się 
uczniów  cz. I (forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00

Pr Wyzwania duszpastersko-wychowawcze  
i kulturowe A.D. 2016

Miejsce realizacji: Ośrodek Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej w Jarosławiu

14 ks. W. Janiga 
ks. M. Pieńkowski 
dr hab.  
U. Dudziak  
prof. KUL;  
ks. dr hab.  
M. Fiałkowski

7-9.04 
 19.00

Adresat:   
kapłani katecheci  
z roczników 
święceń 2003, 
2005, 2007; 2009  
z Archidiecezji 
Przemyskiej

Pr Humor w nauczaniu - nauczanie przyjazne 
mózgowi (forma płatna*)

4 A. Smołyńczak-
Bagińska

 14.00

TB Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 4 E. Urbańska  14.00

TB W głowie się nie mieści, czyli jak skutecznie 
poprowadzić lekcje systematyzujące wiedzę

4 S. Kusiak  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjal-
nych (technika)



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Kwiecień April April April April Kwiecieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

11
Poniedziałek
monday, montag

Filipa, leona,  
jaromira
102-264

5:48
8:47

12
Wtorek
tuesday, dienstag

juliusza, ludosława, 
Zenona
103-263

5:46
8:49

13
Środa
Wednesday, mittwoch

przemysława,  
marcina
104-262
dzień pamięci ofiar  
zbrodni katyńskiej

5:43
8:51

14
Czwartek

thursday, donnerstag

bereniki, Waleriana, 
jadwigi
105-261

5:41
8:52

15
Piątek

Friday, Freitag

Anastazji, Wacława, 
leonida
106-260

5:39
8:54

16
Sobota

Saturday, Samstag

5:37
8:56

175:35
8:57

bernadetty, cecyliana, 
Kseni

107-259

Niedziela
Sunday, Sonntag

Roberta, Rudolfa
108-258

rz Emisja głosu. Wystąpienia publiczne  
(forma płatna*)

4 D. Miziołek  15.00

rz Zagrożenia zdrowotne w pracy nauczyciela 
(forma płatna*)

4 R. Daraż  15.00

rz Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz Sztuka prezentacji PREZI (forma płatna*) 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Kontrola zarządcza a praca nauczyciela  
w placówce oświatowej (forma płatna*)

4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 15.00

Kr Odpowiedzialność prawna nauczyciela  
(forma płatna*)

4 J. Śnieżek  14.30

Kr Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. 
Neurodydaktyka (forma płatna*)

4 B. Śliwiak  15.00

Pr TiK w pracy nauczyciela WF – e-nauczyciel 
kultury fizycznej (forma płatna*)

5 Z. Hamielec  
I. Mazur

 14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Siła tkwiąca w emocjach (forma płatna*) 4 M. Podolak  14.00

Pr Awans nauczyciela stażysty na finiszu 
(forma płatna*) 

4 I. Mazur  15.00

Pr Współpraca z rodzicami – szansa czy 
konieczność (forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Zaburzenia komunikacji językowej – zaburzenia 
mowy dzieci niedosłyszących i głuchych

4 D. Mech-
Kuchcińska

 15.00

Pr Autoprezentacja i wystąpienia publiczne    
(forma płatna*)

4 K. Pałka  14.00

TB Ocenianie wspierające rozwój ucznia  
(forma płatna*)

4 A. Szylar  14.00

TB Historia i tożsamość  – tradycyjne wartości  
w nowoczesnej szkole

4 S. Kusiak  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Kwiecień April April April April Kwiecieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

18
Poniedziałek
monday, montag

Apoloniusza,  
bogusławy
109-257

5:32
8:59

19
Wtorek
tuesday, dienstag

Adolfa, Tymona,  
pafnucego

10-256

5:30
9:01

20
Środa
Wednesday, mittwoch

Agnieszki, czesława, 
Amalii
111-255

5:28
9:03

21
Czwartek

thursday, donnerstag

Anzelma, bartosza, 
Konrada

112-254

5:26
9:04

22
Piątek

Friday, Freitag

leona, kai,  
Heliodora

113-253

5:24
9:06

23
Sobota

Saturday, Samstag

5:22
9:08

245:20
9:09

jerzego, Wojciecha, 
Ilony

114-252

Niedziela
Sunday, Sonntag

Aleksandra, Horacego
115-251

rz Techniki uczenia się i zapamiętywania  
(forma płatna*)

4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Uczeń jako aktywny uczestnik procesu uczenia 
się (forma płatna*)

4 W. Smyczyński  14.00 Adresat: 
nauczyciele szkół 
podstawowych  
i gimnazjów

rz Metoda WEBQUEST – metoda projektu  
z wykorzystaniem zasobów Internetu  
(forma płatna*)

4 T. Polański  14.00

rz Neurodydaktyka w edukacji wczesnoszkolnej 
(forma płatna*)

4 D. Szumna  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
klas I–III szkoły 
podstawowej

rz Jak rozmawiać z nastolatkiem i się nie nakręcić… 4 D. Miziołek  15.00

rz Chusta animacyjna w pracy z każdą grupą  
(forma płatna*)

4 G. Tereszkiewicz  15.00

rz Techniki uczenia się i metody motywujące  
do nauki

4 J. Ustrzycki  15.00

rz Jak radzić sobie z konfliktem w szkole?  
(forma płatna*)

4 M. Grządziel  15.00

rz Na azymut marsz! Fizyka i geografia w terenie. 8 R. Klara 
M. Młynarska

 9.00 Adresat: 
nauczyciele 
dowolnej 
specjalności 
i dowolnego 
etapu 
edukacyjnego
Miejsce 
realizacji:
zajęcia  
w terenie

Kr Wybrane techniki coachingowe w pracy 
nauczyciela (forma płatna*)

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Kr Cyfrowe opowieści (forma płatna*) 4 R. Klara  14.30 Adresat: 
nauczyciele 
przedszkoli 
i edukacji 
wczesnoszkolnej

Kr Programowanie w języku Scratch na lekcjach 
informatyki

4 J. Menet  14.00

Pr Porozumienie w szkole - konstruktywne 
rozwiązywanie konfliktów w szkole  
(forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły 8 J. Benesz  15.00

Pr Edukacja włączająca w praktyce szkolnej 4 J. Kościelny  14.00

Pr Strategie nauczania wspierające uczenie się 
uczniów – cz. II (forma płatna*)

4 E. Komarnicka  15.00

Pr Awans zawodowy nauczyciela mianowanego  
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

TB Nauczyciel  na ścieżce rozwoju zawodowego 
(forma płatna*)

4 E. Urbańska  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Kwiecień/MajRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaKwiecień April April www.pcen.pl

25
Poniedziałek
monday, montag

jarosława, marka, 
Elwiry
116-250

5:18
9:11

26
Wtorek
tuesday, dienstag

marzeny, klaudiusza, 
marceliny
117-249

5:16
9:13

27
Środa
Wednesday, mittwoch

donalda, teofila,  
Zyty
118-248

5:14
9:15

28
Czwartek

thursday, donnerstag

pawła, Walerii,  
ludwika
119-247

5:12
9:16

29
Piątek

Friday, Freitag

Piotra, Rity,  
Angeliny

120-246

5:10
9:18

30
Sobota

Saturday, Samstag

5:08
11:00

15:06
20:01

 

katarzyny, mariana 
121-245

Niedziela
Sunday, Sonntag

józefa, jeremiego
święto pracy

rz Matematyka? Zagrajmy! (forma płatna*) 4 A. Kawałek  14.00 Adresat:  
nauczyciele 
matematyki II i III 
etapu kształcenia

Kr Promocja szkoły w środowisku (forma płatna*) 4 J. Śnieżek  14.30

Kr Matematyczne obrazy w szkole (forma płatna*) 4 B. Śliwiak  15.00

Pr Ewaluacja w szkole (forma płatna*) 4 K. Pałka  14.00

Pr Różnice nie mogą dzielić – specjalne potrzeby 
edukacyjne uczniów (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Maj May Mai May Mai Majwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

2
Poniedziałek
monday, montag

zygmunta, Anatola, 
Atanazego
123-243
święto Flagi Rp

5:04
20:03

3
Wtorek
tuesday, dienstag

marii, Aleksandra,  
Stanisława
124-242
święto konstytucji 3 maja

5:02
20:05

4
Środa
Wednesday, mittwoch

Floriana, moniki, 
grzegorza
125-241
dzień Strażaka

5:00
20:06

5
Czwartek

thursday, donnerstag

Ireny, Waldemara, 
Piusa

126-240

4:58
20:08

6
Piątek

Friday, Freitag

judyty, juranda,  
benedykty

127-239

4:56
20:10

7
Sobota

Saturday, Samstag

4:55
20:11

84:53
20:13

gustawy, ludmiły, Sawy
128-238

Niedziela
Sunday, Sonntag

Stanisława, lizy
Rocznica zakonczenia II Wś

rz Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz Uczeń niezdyscyplinowany w klasie 
(forma płatna*)

4 B. Cebula  15.00rz Katecheza koleżeńska w szkole podstawowej 4 ks. M. Kandefer maj (data wg 
ustaleń z ks. 
Dziekanem) 
 14.00

Adresat: 
katecheci szkół  
z Łańcuta

Kr Ocenianie wspierające, czyli jak można pomóc 
uczniom w uczeniu się
(forma płatna*)

4 R. Klara  14.30

Pr Autorytet nauczyciela a wychowanie 4 M. Matwiej  14.00

Pr Program „e-Twinning” – jak rozwinąć 
międzynarodową współpracę 

4 E. Komarnicka  15.00 Adresat:  
nauczyciele 
gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjal-
nych

Pr Katecheza koleżeńska w szkole podstawowej 4 ks. W. Janiga maj (data wg 
ustaleń z ks. 
Dziekanem), 
 14.00

Adresat:  
katecheci szkól  
z Przemyśla

TB Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji  
(forma płatna*)

4 R. Jóźwik  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Maj May Mai May Mai Majwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

9
Poniedziałek
monday, montag

grzegorza, bożydara, 
Karoliny
130-236

4:51
20:15

10
Wtorek
tuesday, dienstag

Antoniego, Antonina, 
Izydora
131-235

4:49
20:16

11
Środa
Wednesday, mittwoch

Igi, miry,  
lwa
132-234

4:48
20:18

12
Czwartek

thursday, donnerstag

pankracego,  
dominika, domiceli

133-233

4:46
20:19

13
Piątek

Friday, Freitag

Serwacego, ofelii, 
Roberty
134-232

4:44
20:21

14
Sobota

Saturday, Samstag

4:43
20:23

154:41
20:24

bonifacego, macieja, 
dobiesława

135-231

Niedziela
Sunday, Sonntag

zofii, nadziei, berty
zielone świątki

rz Szkolny flash-mob (forma płatna*) 4 W. Jakubiec  15.00 Adresat: 
nauczyciele 
muzyki i zajęć 
artystycznych.

rz Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy 

nauczyciela – wypalenie zawodowe (forma płatna*)

4 R. Daraż  15.00

rz Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz Film na lekcji 4 ks. K. Budzyń  15.00

Kr Awans zawodowy nauczyciela  
(forma płatna*)

4 L. Morąg  
W. Śnieżek

 14.00 Adresat: 
nauczyciele 
kończący staż

Kr Szkoła promuje wartość edukacji (forma płatna*) 4 J. Śnieżek  14.30

Kr Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej 
nauczyciela

4 U. Szymańska-
Kujawa

 14.00

Kr Czytam ze zrozumieniem 4 B. Śliwiak  15.00

Pr Dokumentacja dorobku zawodowego katechety 
na stopień nauczyciela dyplomowanego

5 ks. W. Janiga  13.30 Adresat:   
katecheci wszyst-
kich typów szkół 

Pr Sytuacje konfliktowe, czyli o skutecznym 
porozumiewaniu się (forma płatna*)

4 J. Kościelny  14.00

Pr Etyka pracy nauczyciela 4 K. Pałka  14.00

Pr Awans nauczyciela kontraktowego na finiszu     
(forma płatna*)

4 I. Mazur  15.00

Pr Program „e-Twinning” – jak rozwinąć 
międzynarodową współpracę 

4 E. Komarnicka  16.00 Adresat: 
nauczyciele 
przedszkoli 
i szkół 
podstawowych

Pr Asertywność w relacjach nauczyciel ‒ uczeń 4 M. Matwiej  14.00

Pr W poszukiwaniu skutecznych metod nauczania 
(forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00

TB Ocenianie kształtujące 4 E. Urbańska  14.00

TB Jak korzystać z sieci Internet ?  (forma płatna*) 4 R. Jóźwik  15.00

TB Prowokacyjne zachowania uczniów? Jak sobie  
z nimi radzić?

4 A. Szylar  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Maj May Mai May Mai Majwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

16
Poniedziałek
monday, montag

Andrzeja, jędrzeja, 
Adama
137-229

4:40
20:26

17
Wtorek
tuesday, dienstag

Sławomira, paschalisa, 
Weroniki
138-228

4:38
20:27

18
Środa
Wednesday, mittwoch

eryka, Aleksandry, 
Feliksa
139-227

4:37
20:29

19
Czwartek

thursday, donnerstag

Iwa, Piotra,  
celestyna

140-226

4:35
20:30

20
Piątek

Friday, Freitag

bazylego, bernardyna, 
bronimira

141-225

4:34
20:32

21
Sobota

Saturday, Samstag

4:33
20:33

224:31
20:34

kryspina, Wiktora, jana
142-224

Niedziela
Sunday, Sonntag

Heleny, Wiesławy, Romy
143-223

rz Geogebra – o krok do przodu 4 A. Kawałek  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
matematyki

rz Młodzież a grupy rówieśnicze, subkultury, kulty 
destrukcyjne

4 D. Miziołek  15.00

rz Autoewaluacja w pracy nauczyciela 
(forma płatna*)

4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Jak poznać i rozwijać umysł dziecka?  
(forma płatna*)

4 W. Smyczyński  14.00 Adresat: 
nauczyciele szkół 
podstawowych  
i gimnazjów

rz Gramy? Gramy! Wykorzystanie gier 
edukacyjnych w zajęciach świetlicowych  
(forma płatna*)

4 D. Szumna  14.00 Adresat: 
wychowawcy 
świetlicy 
w szkołach 
podstawowych

rz Tablica interaktywna w szkole 4 M. Tołoczyńska-
Lekacz

 15.00

Kr Dokumentacja dorobku zawodowego katechety 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego

4 ks. M. Grendus  14.00

Pr Nowoczesne urządzenia multimedialne 
wspomagające proces dydaktyczny 
(forma płatna*)

5 Z. Hamielec  14.00 Zajęcia  
w pracowni 
komputerowej

Pr Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole?  
(forma płatna*)

4 M. Matwiej  14.00

Pr Metoda badawcza jako przykład aktywizujących 
metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych

4 E. Konieczko  14.00

TB Wspomaganie informatyczne pracy szkoły  
(forma płatna*)

4 R. Jóźwik  15.00

TB Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych, jak bajki 
mogą pomagać?

4 A. Szylar  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Maj May Mai May Mai Majwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

23
Poniedziałek
monday, montag

Iwony, Emilii,  
dezyderiusza
144-222

4:30
20:36

24
Wtorek
tuesday, dienstag

joanny, marii,  
zuzanny
145-221

4:29
20:37

25
Środa
Wednesday, mittwoch

grzegorza, magdy, 
urbana
146-220

4:28
20:39

26
Czwartek

thursday, donnerstag

Filipa, pauliny,  
Eweliny
147-219

boże ciało, dzień matki

4:27
20:40

27
Piątek

Friday, Freitag

jana, juliusza,  
Radowita

148-218

4:26
20:41

28
Sobota

Saturday, Samstag

4:25
20:42

294:24
20:44

Augustyna, jaromira, 
Wilhelma

149-217

Niedziela
Sunday, Sonntag

marii magdaleny
150-216

rz Interaktywny system sprawdzania i oceniania 
(forma płatna*)

4 T. Polański  14.00

Pr Efektywne kontakty nauczycieli i rodziców -  
jak rozmawiać z rodzicami? (forma płatna*)

4 M. Matwiej  15.00

Pr Innowacje pedagogiczne szansą rozwoju szkoły  
i nauczyciela (forma płatna*)

4 M. Podolak  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

June Juni CzerwiecRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaMaj/Czerwiec www.pcen.pl

30
Poniedziałek
monday, montag

Feliksa, Ferdynanda

151-215

4:23
20:45

31
Wtorek
tuesday, dienstag

Anieli, marietty,  
Petroneli
152-214

4:22
20:46

1
Środa
Wednesday, mittwoch

jakuba, Hortensji, 
gracjany
153-213
dzień dziecka

4:21
20:47

2
Czwartek

thursday, donnerstag

erazma, marianny, 
marzanny

154-212

4:20
20:48

3
Piątek

Friday, Freitag

klotyldy, leszka,  
Tamary
155-211

4:19
20:49

4
Sobota

Saturday, Samstag

4:19
20:50

54:18
20:51

Franciszka, karola, 
gościmiła

156-210

Niedziela
Sunday, Sonntag

Waltera, bonifacego 
157-209

rz Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00

rz Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego (forma płatna*)

4 M. Młynarska  15.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Czerwiec June Juni June Juni Czerwiecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

6
Poniedziałek
monday, montag

dominiki, norberta, 
laurentego
158-208

4:17
20:52

7
Wtorek
tuesday, dienstag

Roberta, Wiesława, 
Ariadny
159-207

4:17
20:53

8
Środa
Wednesday, mittwoch

medarda, maksyma, 
Wilhelma
160-206

4:16
20:54

9
Czwartek

thursday, donnerstag

Felicjana, pelagii, 
Sławoja
161-205

4:16
20:55

10
Piątek

Friday, Freitag

bogumiła, małgorzaty, 
edgara

1
2-204

4:15
20:56

11
Sobota

Saturday, Samstag

4:15
20:56

124:15
20:57

barnaby, Radomiła, 
Feliksa

163-203

Niedziela
Sunday, Sonntag

janiny, onufrego, leona
164-202

rz O asertywności jeszcze raz (forma płatna*) 4 B. Cebula  15.00

rz Sztuka wystąpień publicznych (forma płatna*) 4 ks. K. Budzyń  15.00

rz Pierwsza pomoc – postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia życia (forma płatna*)

4 R. Daraż  15.00

Pr O stresie i wypaleniu zawodowym 
(forma płatna*)

4 J. Kościelny  14.00

Pr Profilaktyka w przedszkolu – o radzeniu sobie  
z agresją i gniewem (forma płatna*)

4 M. Matwiej  15.00

TB Jak skutecznie kierować klasą – wskazówki  
dla nauczycieli (forma płatna*)

4 A. Szylar  14.00



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Czerwiec June Juni June Juni Czerwiecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

13
Poniedziałek
monday, montag

Antoniego, lucjana, 
gracji
165-201

4:15
20:58

14
Wtorek
tuesday, dienstag

elizy, bazylego,  
Waleriana
166-200

4:14
20:58

15
Środa
Wednesday, mittwoch

jolanty, Wita,  
Wioli
167-199

4:14
20:59

16
Czwartek

thursday, donnerstag

Aliny, justyny,  
benona
168-198

4:14
20:59

17
Piątek

Friday, Freitag

laury, Alberta,  
marcjana

169-197

4:14
21:00

18
Sobota

Saturday, Samstag

4:14
21:00

194:14
21:00

elżbiety, marka 
170-196

Niedziela
Sunday, Sonntag

gerwazego, protazego
171-195

Kr Nowe technologie – transfer wiedzy z branży  
do szkoły zawodowej

4 L. Morąg  14.00 Adresat: 
nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych



* forma płatna (1 godz.  dydaktyczna – 7 zł)

Czerwiec June Juni June Juni Czerwiecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

20
Poniedziałek
monday, montag

bogny, Florentyny, 
bożeny
172-194

4:14
21:01

21
Wtorek
tuesday, dienstag

Alicji, Alojzego,  
Rudolfa
173-193

4:14
21:01

22
Środa
Wednesday, mittwoch

pauliny, Flawiusza, 
Agenora
174-192

4:15
21:01

23
Czwartek

thursday, donnerstag

Wandy, zenona,  
prospera

175-191
dzień ojca

4:15
21:01

24
Piątek

Friday, Freitag

jana, danuty,  
janiny

176-190
zakończenie roku szkolnego

4:15
21:01

25
Sobota

Saturday, Samstag

4:16
21:01

264:16
21:01

łucji, Wilhelma 
177-189

Niedziela
Sunday, Sonntag

jana, pawła, miromira
178-188



* forma płatna (1 godz. dydaktyczna – 7 zł)

Czerwiec/LipiecRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaCzerwiec June Juni www.pcen.pl

27
Poniedziałek
monday, montag

Władysława, maryli, 
Władysławy
179-187

4:17
21:01

28
Wtorek
tuesday, dienstag

Ireneusza, leona, 
benigny
180-186

4:17
21:01

29
Środa
Wednesday, mittwoch

piotra, pawła,  
benity
181-185

4:18
21:01

30
Czwartek

thursday, donnerstag

emilii, lucyny,  
marcjala

182-184

4:18
21:00

1
Piątek

Friday, Freitag

Haliny, mariana,  
Klarysy
183-183

4:19
21:00

2
Sobota

Saturday, Samstag

4:20
21:00

34:21
20:59

jagody, urbana
184-182

Niedziela
Sunday, Sonntag

Anatola, jacka, ottona
185-181



Lipiec July Juli July Juli Lipiecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

4
Poniedziałek
monday, montag

malwiny, Izabeli,  
Aureliana
186-180

4:21
20:59

5
Wtorek
tuesday, dienstag

karoliny, Antoniego, 
Filomeny
187-179

4:22
20:58

6
Środa
Wednesday, mittwoch

dominiki, gotarda, 
Agrypiny
188-178

4:23
20:58

7
Czwartek

thursday, donnerstag

estery, metodego,  
Kiry

189-177

4:24
20:57

8
Piątek

Friday, Freitag

edgara, elżbiety,  
eugeniusza

190-176

4:25
20:56

9
Sobota

Saturday, Samstag

4:26
20:56

104:27
20:55

lukrecji, Weroniki
191-175

Niedziela
Sunday, Sonntag

Amelii, Filipa
192-174



Lipiec July Juli July Juli Lipiecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

11
Poniedziałek
monday, montag

olgi, kaliny,  
benedykta
193-173

4:28
20:54

12
Wtorek
tuesday, dienstag

jana, pameli, 
Weroniki
194-172

4:29
20:53

13
Środa
Wednesday, mittwoch

Irwina, małgorzaty, 
Sary
195-171

4:30
20:52

14
Czwartek

thursday, donnerstag

marcelina, ulryka, 
bonawentury

196-170

4:31
20:51

15
Piątek

Friday, Freitag

Włodzimierza, Henryka, 
egona

197-169

4:33
20:50

16
Sobota

Saturday, Samstag

4:34
20:49

174:35
20:48

mariki, benity 
198-168

Niedziela
Sunday, Sonntag

Anety, Aleksego 
199-167



Lipiec July Juli July Juli Lipiecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

18
Poniedziałek
monday, montag

Erwina, Kamila,  
Wespazjana
200-166

4:36
20:47

19
Wtorek
tuesday, dienstag

Alfreda, Wincentego, 
Wodzisława
201-165

4:38
20:46

20
Środa
Wednesday, mittwoch

czesława, Hieronima, 
eliasza
202-164

4:39
20:44

21
Czwartek

thursday, donnerstag

Daniela, Dalidy,  
benedykta

203-163

4:40
20:43

22
Piątek

Friday, Freitag

magdaleny, bolesławy, 
marii

204-162

4:42
20:42

23
Sobota

Saturday, Samstag

4:43
20:40

244:45
20:39

bogny, Sławosza
205-161

Niedziela
Sunday, Sonntag

kingi, krystyny
206-160



Lipiec July Juli July Juli Lipiecwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

25
Poniedziałek
monday, montag

krzysztofa, Walentyny, 
jakuba
207-159

4:46
20:38

26
Wtorek
tuesday, dienstag

Anny, mirosławy,  
grażyny
208-158

4:48
20:36

27
Środa
Wednesday, mittwoch

natalii, Aureliusza, 
jerzego
209-157

4:49
20:35

28
Czwartek

thursday, donnerstag

Aidy, marceli

210-156

4:51
20:33

29
Piątek

Friday, Freitag

marty, olafa,  
beatrycze

211-155

4:52
20:32

30
Sobota

Saturday, Samstag

4:54
20:30

314:55
20:28

julity, ludmiły 
212-154

Niedziela
Sunday, Sonntag

Ignacego, lubomira
213-153



Sierpień/Wrzesień August August Sierpieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

1
Poniedziałek
monday, montag

justyna, nadii,  
Piotra
214-152

4:57
20:27

2
Wtorek
tuesday, dienstag

Alfonsa, Kariny, 
Gustawa
215-151

4:58
20:25

3
Środa
Wednesday, mittwoch

lidii, Augusta,  
nikodema
216-150

5:00
20:23

4
Czwartek

thursday, donnerstag

dominika, protazego, 
jana

217-149

5:01
20:21

5
Piątek

Friday, Freitag

marii, oswalda,  
Stanisławy

218-148

5:03
20:20

6
Sobota

Saturday, Samstag

5:04
20:18

75:06
20:16

jakuba, Sławy, Sykstusa 
219-147

Niedziela
Sunday, Sonntag

Doroty, Kajetana
220-146



Sierpień/Wrzesień August August Sierpieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

8
Poniedziałek
monday, montag

cyriaka, emiliana, 
Sylwiusza
221-145

5:08
20:14

9
Wtorek
tuesday, dienstag

Romualda, Romana, 
Ireny
222-144

5:09
20:12

10
Środa
Wednesday, mittwoch

borysa, Filomeny,  
Wawrzyńca
223-143

5:11
20:10

11
Czwartek

thursday, donnerstag

ligii, zuzanny,  
lukrecji
224-142

5:13
20:08

12
Piątek

Friday, Freitag

klary, lecha,  
Hilarii

225-141

5:14
20:06

13
Sobota

Saturday, Samstag

5:16
20:04

145:17
20:02

diany, Hipolita
226-140

Niedziela
Sunday, Sonntag

euzebiusza,  Alfreda
227-139



Sierpień/Wrzesień August August Sierpieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

15
Poniedziałek
monday, montag

marii, napoleona,  
Stelli
228-138
Wniebowstąpienie n.m.p.

5:19
20:00

16
Wtorek
tuesday, dienstag

joachima, Rocha
228-137

5:21
19:58

17
Środa
Wednesday, mittwoch

jacka, Anity,  
mirona
229-136

5:22
19:56

18
Czwartek

thursday, donnerstag

Heleny, bronisława, 
Ilony

230-135

5:24
19:54

19
Piątek

Friday, Freitag

bolesława, juliana,  
jana

231-134

5:26
19:52

20
Sobota

Saturday, Samstag

5:27
19:50

215:29
19:48

bernarda, Sobiesława
232-133

Niedziela
Sunday, Sonntag

joanny, Wiktorii
233-132



Sierpień/Wrzesień August August Sierpieńwww.pcen.pl RZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - Dębica

22
Poniedziałek
monday, montag

cezarego, marii
234-131

5:31
19:46

23
Wtorek
tuesday, dienstag

Apolinarego, Filipa,
Róży

235-130

5:32
19:44

24
Środa
Wednesday, mittwoch

bartłomieja, maliny, 
jerzego
236-129

5:34
19:41

25
Czwartek

thursday, donnerstag

ludwika, luizy,  
patrycji
237-128

5:35
19:39

26
Piątek

Friday, Freitag

marii, natalii,  
Sandry

238-127

5:37
19:37

27
Sobota

Saturday, Samstag

5:39
19:35

285:40
19:33

józefa, moniki
239-126

Niedziela
Sunday, Sonntag

patrycji, Wyszomira
240-125



September September WrzesieńRZ - Rzeszów, KR - Krosno, PR - Przemyśl, TB - Tarnobrzeg, D - DębicaSierpień/Wrzesień www.pcen.pl

29
Poniedziałek
monday, montag

jana, Sabiny, 
Racibora

241-124

5:42
19:30

30
Wtorek
tuesday, dienstag

Szczęsnego, Róży
242-123

5:44
19:28

31
Środa
Wednesday, mittwoch

Rajmunda, Ramony, 
Pauliny
243-122

5:45
19:26

1
Czwartek

thursday, donnerstag

bronisławy, Idziego, 
bronisza

244-121

5:47
19:24

2
Piątek

Friday, Freitag

Stefana, juliana,  
Aksela

245-120

5:49
19:21

3
Sobota

Saturday, Samstag

5:50
19:19

45:52
19:17

Izabeli, Szymona
246-119

Niedziela
Sunday, Sonntag

lilianny, Idy
247-118
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Kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa na rok szkolny 2015/2016
ROK OTWARTEJ SZKOŁY
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku  
szkolnym 2015/2016:
I. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych 
ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

II. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych  
poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostoso-
wywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

III. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży.

IV. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Proponowana Państwu oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 opracowana 
została w oparciu o systematycznie prowadzoną diagnozę potrzeb środowiska 
oświatowego oraz przyjęte przez MEN podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa. Przedstawione w ofercie tematy mogą być zamówione 
i realizowane jako szkolenia jednostkowe lub jako cykl szkoleń w ramach kontraktu. 
Szkoła ma możliwość wyboru dowolnego tematu zamieszczonego w całej ofercie PCEN. 
Koszt zamówionego szkolenia nie będzie uzależniony od lokalizacji Państwa placówki.  
Kilkuletnia praktyka dowiodła, że stworzony system kontraktowania jest korzystny ponieważ 
tworzy wygodne procedury organizowania oraz przeprowadzania form doskonalenia, a także 
umożliwia racjonalne planowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 

Zasady kontraktowania Rad Pedagogicznych:

Kontrakt ma miejsce wówczas, gdy dyrektor szkoły (placówki) zleci Podkarpackiemu  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN) cykl szkoleń obejmujący nie mniej 
niż 12 i nie więcej niż 16 godzin.

Zlecenie szkolenia RP dokonuje się w formie elektronicznej (karta zlecenia na stronach 
www PCEN) lub listownej.

Dyrektor szkoły (placówki) po wypełnieniu i przesłaniu zlecenia podpisuje z dyrektorem 
PCEN (lub wicedyrektorem ds. Oddziału) kontrakt, określający szczegółowe warunki  
przeprowadzenia zajęć szkoleniowych.

Dyrektor szkoły (placówki) ma możliwość zlecenia kontraktowanego szkolenia RP 
wyłącznie do 30 października 2015 r. Po tym terminie dyrektor szkoły (placówki) 
ma prawo nadal zamawiać szkolenia RP, ale nie będą one objęte kontraktem. Będą 
realizowane według zasad przewidzianych dla zleceń jednostkowych.

Dyrektor szkoły (placówki) wybiera zestaw tematów (pakiet) szkoleń z oferty dla rad 
pedagogicznych zaproponowanej przez PCEN.

Kontraktując szkolenie RP, dyrektor szkoły (placówki) ponosi koszty szkolenia niższe 
o ponad 20% od kosztów zlecenia jednostkowego; opłata zawiera koszt wydanych 
zaświadczeń. Dyrektor szkoły ma możliwość płatności w ratach (w liczbie i terminach 
uzgodnionych w kontrakcie).

Czas realizacji kontraktu obejmuje okres od października 2015 r. do czerwca 2016 r.; 
możliwe są niewielkie odstępstwa od tej zasady, uzgodnione w trakcie dodatkowych 
negocjacji.

PCEN nie ponosi kosztów materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz związanych 
z wynajmem pomieszczeń. Dyrektor szkoły (pla cówki) ma prawo – za dodatkową 
odpłatnością – zlecić szkolenie rady pedagogicznej w bazie dydaktyczno-hotelowej 
PCEN w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Rzeszowie (Czudcu).

W trakcie realizacji kontraktu istnieje możliwość korekty zaproponowanych tematów 
oraz liczby godzin szkoleń.

Dyrektor szkoły (placówki) ma możliwość wycofania się z kontraktu, jednak nie później 
niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia planowanego pierwszego szkolenia.

Koszt 1 godziny szkolenia rady pedagogicznej w ramach kontraktu wynosi 100 zł. 

Koszt 1 godziny szkolenia rady pedagogicznej poza kontraktem wynosi 120 zł. 

Szkoły podpisujące kontrakty otrzymują 50% upust na prenumeratę miesięcznika 
nauczyciel i Szkoła oraz bezpłatną prenumeratę kwartalnika edukacyjnego, w następnym 
zaś roku szkolnym otrzymują za darmo prenumeratę miesięcznika nauczyciel i Szkoła 
a prenumeratę kwartalnika edukacyjnego z 50% bonifikatą.

Jestem przekonana, że nasza propozycja znacząco wpłynie na podniesienie jakości pracy  
podkarpackich szkół i placówek oświatowych. 

Zapraszam serdecznie do współpracy i korzystania z naszych usług.

Krystyna Wróblewska 

Dyrektor PCEN

Szkolenie rad pedagogicznych
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Rady Pedagogiczne rz, kr, pr, tbwww.pcen.pl I, II, III, IV - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Bezpieczeństwo

Cyberprzemoc nastolatków –  
fakty i mity

Rola „nowych-nowych mediów” w wychowaniu; identyfikacja 
mocnych stron i zagrożeń; fakty i mity o cyberagresji; metody 
profilaktyki i interwencji.

4

I
Cyberprzemoc a bezzpieczeństwo 
dzieci w Internecie

Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska w Polsce i na świecie; 
szkolna struktura informatyczna i jej bezpieczeństwo.

4

Internet, alkohol, papierosy,  
narkotyki, dopalacze jako zagrożenie 
dzieci i młodzieży

Zagrożenia współczesnej młodzieży i dzieci a profilaktyka. 4

I
Pierwsza pomoc – postępowanie  
w sytuacjach zagrożenia życia

Udzielanie pierwszej pomocy; BLS; AED; pierwsza pomoc w na-
głych stanach; ćwiczenia praktyczne.

4

Podstawy toksykologii dla nauczycieli
Pojęcie toksykologii; podział toksykologii; toksykologia środo-
wiska i toksykologia żywności, jako jedne z najbardziej przydat-
nych dziedzin współczesnego nauczyciela.

4

Procedura Niebieskiej Karty w szko-
le/przedszkolu – ochrona dziecka 
przed krzywdzeniem

Uczeń jako dziecko krzywdzone; obowiązki szkoły wobec 
krzywdzenia dzieci; procedura Niebieskiej Karty w oświacie.

4

Profilaktyka w przedszkolu –  
o radzeniu sobie z agresją i gniewem 

Inteligencja emocjonalna; zabawy uczące radzenia sobie z przemocą. 4

I
Sytuacje zagrażające bezpieczeń-
stwu w szkole – jak sobie z nimi 
radzić?

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przebywania na terenie 
szkoły; wytyczne postępowania w sytuacji wypadku w szkole; 
przepisy bhp; pierwsza pomoc.

4

Wspieranie pracy wychowawców 
klas – bezpieczna szkoła

Planowanie pracy wychowawcy klasy w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa uczniów.

4

I
Zagrożenia i sytuacje kryzysowe – 
rodzaje i zasady postępowania

Rodzaje zagrożeń i zasady postępowania w przypadku ich wy-
stąpienia; zagrożenia czasu pokoju i ich źródła; przeciwdziałanie 
ich powstawaniu; zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń 
kryzysowych i po ich wystąpieniu.

4

coaching w edukacji

Efektywne elementy coachingu  
w edukacji

Efektywne wykorzystanie narzędzi coachingu w pracy nauczy-
ciela, szkoły – dydaktycznej, wychowawczej, w kontaktach z ro-
dzicami, w pracy indywidualnej i zespołowej.

4-8

Efektywna praca zespołów 
nauczycielskich

Rozmowa rozwojowa z wykorzystaniem narzędzi coachingo-
wych (np. model GROW) i technik aktywnego słuchania; cykl 
D. Kolba jako metoda dyskusji zogniskowanej i pogłębionej re-
fleksji nad doświadczeniem; metoda Action Learning; metoda 
World Cafe; „Spacer edukacyjny” jako sposób pozyskiwania in-
formacji zwrotnej i rozwoju zawodowego nauczycieli.

4-12

Tutoring, mentoring i coaching– 
współczesne wyzwania przed 
szkołą?

Co to jest tutoring, mentoring i coaching; zastosowanie technik 
w praktyce; jak pokierować rozwojem osobistym ucznia?

4

Wybrane techniki coachingowe  
w pracy nauczyciela

Sztuka zadawania pytań; systemy reprezentacji, jako strategie 
nauczania i uczenia się, zarządzanie emocjami.

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

dYdaktYka / neuRodYdaktYka

Aby rozumieli i lubili matematykę, 
czyli jak uczyć matematyki najmłod-
szych uczniów

Założenia konstruktywistycznego podejścia do uczenia mate-
matyki; jak pracować z dziećmi, by rozumiały i lubiły matema-
tykę – wczesnoszkolna edukacja matematyczna wg programu  
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Forma przeznaczona jest dla  
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – I etap edukacyjny.

8

III
Cała szkoła czyta z dziećmi

Szkolne akcje promujące czytelnictwo - zalety i wady; "frajda  
z czytania", "czytam i rozumiem" –  twórcze i inspirujące pomysły 
na czytanie; potencjał szkoły/placówki; co zostawić, a co zmienić...

4

III
Czytanie tekstu jako czynność inte-
lektualna. Metodyka pracy z tekstem

Tekst, tekst kultury, tekst literacki – budowanie świadomości 
ucznia – odbiorcy różnych tekstów; pomiędzy zabawą, a pracą: 
jak nie zniechęcać do czytania; tekst własny i tekst cudzy: czyta-
nie emocjonalne versus czytanie krytyczne.

4

Humor w nauczaniu – nauczanie 
przyjazne mózgowi

Mózg ucznia – miejsce pracy nauczyciela; techniki nauczania 
kompatybilne z pracą mózgu; wykorzystanie humoru w czasie 
lekcji; ćwiczenia dla nauczycieli i uczniów.

4

Jak łatwo i przystępnie prowadzić 
lekcje z neurobiologią? Coś o mózgu 
i nie tylko

Wpływ szkoły na procesy uczenia się ucznia; odniesienie do 
neurobiologii, wpływu nauczyciela na procesy myślowe ucznia; 
efektywność naszego mózgu; ciekawostki na temat naszego 
mózgu.

4

III
Jak mówić o tekście kultury? Czyta-
nie ikonicznych tekstów kultury na 
lekcjach języka polskiego w gimna-
zjum i w szkole ponadgimnazjalnej

Ikoniczny tekst kultury w podstawie programowej i na egzaminie; 
wyjaśnianie i uczenie pojęć, zasad, różnic w obrębie specyfiki języka, 
jakim „mówią” sztuki piękne i literatura (metoda komplementarnego 
czytania tekstów kultury); sposoby organizacji lekcji (redagowanie 
scenariuszy).

4

Jak napisać własny program  
nauczania?

Uwarunkowania prawne i metodyczne projektowania, modyfi-
kowania i dopuszczania programów nauczania na II, III i IV eta-
pie nauczania; pisanie programów nauczania – krok po kroku; 
ewaluacja programów nauczania.

4-8

Jak poznać i rozwijać umysł dziecka?
Jak pracuje umysł dziecka (poziomy myślenia, języki myślenia, 
różnice w funkcjonowaniu umysłu); wzorce myślenia; formy pracy 
w zróżnicowanej klasie.

4

Jak uczyć matematyki  
w przedszkolu i w klasach I-III?

Struktura systemu dziesiętnego; obliczenia proste i złożone; 
stosowanie różnych strategii liczenia; rozwiązywanie zadań 
tekstowych; rozwiązywanie problemów; przykłady gier i zabaw 
rozwijających myślenie matematyczne uczniów.

4

Jak wykorzystać elementy pedago-
giki twórczości w tworzeniu autor-
skich programów nauczania?

Koncepcja twórczości J.P. Guilforda; podstawy wykorzystania 
synektyki; projektowanie pakietu ćwiczeń twórczych; zasady 
tworzenia autorskiego programu nauczania.

4

Konstruowanie i ewaluacja progra-
mów w kształceniu zawodowym

Konstruowanie projektów edukacyjnych w kształceniu zawo-
dowym; korelacja, jako wyznacznik efektywnego kształcenia 
zawodowego.

4

Konstruowanie narzędzi pomiaru 
dydaktycznego

Różne typy testów dydaktycznych; typologia zadań testowych 
i zasady ich konstruowania; elementy metodologii konstruowa-
nia narzędzi pomiaru dydaktycznego; zasady analizy i inter-
pretacji końcowych wyników pomiaru dydaktycznego; analiza 
ilościowa i jakościowa zadań testu na podstawie tabeli wyników.

4-8

Mózg, umysł i zachowanie – jak sty-
mulować dobre emocje na lekcjach?

Zasady i techniki wywierania wpływu; inteligencja emocjonalna. 4
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Rady Pedagogiczne rz, kr, pr, tbwww.pcen.pl I, II, III, IV - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Nauczanie i uczenie się przyjazne 
mózgowi. Neurodydaktyka

Jak uczy się mózg ludzki; neurodydaktyczne uwarunkowania 
procesu uczenia się; metody podawcze a nauczanie przyjazne 
mózgowi; relacje międzyludzkie jako element efektywnego śro-
dowiska edukacyjnego; ocenianie i motywowanie na lekcjach 
tradycyjnych i „przyjaznych mózgowi”; metody i formy nauki 
sprzyjające uczeniu się; przykłady technik uczenia się.

4

Neurodydaktyka – w drodze do 
efektywnego uczenia się

Założenia neurodydaktyki; kultura nauczania versus kultura 
uczenia się: charakterystyka stylów nauczania; jak rozpoczynać 
lekcje, jak redagować tematy lekcji i organizować zajęcia przy-
jazne mózgowi?; rola pytań w zdobywaniu wiedzy; pytania na 
początek, pytania kluczowe; pytania zamknięte i otwarte; jak 
stymulować uczniów do stawiania pytań.

4

Neurodydaktyka w edukacji 
wczesnoszkolnej

Badania mózgu a procesy nauczania i uczenia się; czynniki 
wspierające i hamujące proces uczenia się, czyli jak uczyć w 
sposób przyjazny dla mózgu; początek lekcji – rola pytań otwie-
rających. Forma przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej – I etap edukacyjny.

4

Od zamiarów do skutecznego 
działania

Sztuka i teoria skutecznego nauczania; wykorzystanie skutecz-
nych strategii nauczania i zarządzania; wykorzystanie skutecz-
nych metod opracowania programu nauczania.

4

Pilnie potrzebny olej do głowy, 
czyli „serwisowanie mózgu”. Higiena 
pracy umysłowej i podstawy neuro-
dydaktyki we współczesnej edukacji

Czynniki zewnętrzne i biologiczne wpływające na pracę umysło-
wą; umiejętność regenerowania sił i relaksowania się na lekcji  
i na przerwie; sztuka zadawania pytań i ich rola w procesie 
kształcenia; metody i style prowadzenia lekcji.

4

Planowanie pracy nauczyciela 
polonisty na III i IV etapie nauczania

Przedstawienie propozycji stylów pracy z klasą na lekcjach języ-
ka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; diagno-
za umiejętności – techniki budowania diagnozy polonistycznej; 
analiza sytuacji problemowych (dobór technik i metod doskona-
lących polonistyczne kompetencje); pisanie scenariuszy.

4

Planowanie pracy wychowawczej  
i dydaktycznej przez nauczyciela

Podstawa programowa, jako mapa treści; podstawa progra-
mowa a program nauczania; modyfikacja programu nauczania; 
zasady tworzenia własnego programu nauczania; innowacje 
pedagogiczne.

4

Planowanie pracy wychowawczej  
i dydaktycznej przez nauczyciela  
w przedszkolu

Podstawa programowa jako mapa treści; podstawa programo-
wa a program nauczania; modyfikacja programu nauczania;  
zasady tworzenia własnego programu nauczania.

4

Strategie nauczania wspierające 
uczenie się uczniów

Działania dydaktyczne nauczyciela w oparciu o strategie na-
uczania wspierające uczenie się uczniów; techniki pracy sprzy-
jające wprowadzaniu strategii; sztuka i teoria skutecznego  
nauczania R.J. Marzano.

4-8

Śmiech na sali, czyli dobry humor  
w szkole koniecznie potrzebny

Sposoby postrzegania, przestrzegania i klasyfikowania dobrego 
humoru w szkole; poziomy intencjonalności; humor „przygoto-
wany” i spontaniczny; związek między humorem a uczeniem się; 
humor konstruktywny i niekonstruktywny.

4

III
Sztuka szybszego czytania

Etapy nauki czytania, rodzaje czytania, niektóre metody przy-
spieszenia tempa czytania i rozumienia.

4

Twórczy nauczyciel w zmieniającej 
się szkole

Kierunki rozwoju współczesnej szkoły; zmiany stylu nauczania, 
jakie powinien podjąć nauczyciel, aby sprostać wymaganiom 
współczesności.

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Zaczytana i „zapisana” szkoła, czyli 
kultura czytania i pisania w szkole

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; sposoby i style motywo-
wania uczniów do czytania i pisania; organizacja i prowadzenie 
czytelniczych szkolnych klubów dyskusyjnych, uczniowska  
e-biblioteka; wykorzystanie multimedialnych zasobów; sztuka 
czytania, czyli jak czytać, aby ludzie chcieli tego słuchać; sztuka 
pisania, czyli jak pisać, aby ludzie chcieli to czytać… 

4

ewaluacja

Ewaluacja wewnętrzna, jako istotny 
element pracy przedszkola, szkoły  
i placówki oświatowej

Istota ewaluacji wewnętrznej; planowanie i projektowanie  
badań ewaluacyjnych; raport; wykorzystanie wyników ewaluacji.

4

Jak dobrze przygotować się do 
ewaluacji zewnętrznej?

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie 
wykonawcze; ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – model  
i procedury; analiza wymagań wobec szkół i placówek; metody 
pozyskiwania informacji; ewaluacja, jako praktyczne badanie 
oceniające.

4

Nazywanie i dokumentowanie 
procesów zachodzących w szkole/
placówce zgodnie z wymaganiami 
stawianymi przez państwo

Analiza rozporządzenia MEN w sprawie wymagań wobec szkół 
i placówek ; działania szkoły w zakresie wymagań stawianych 
przez państwo; nazywanie procesów zachodzących w szkole  
w obrębie poszczególnych wymagań.

4

Raport z ewaluacji zewnętrznej, 
jako podstawa planowania rozwoju 
przedszkola/szkoły i placówki

Analiza raportu; wnioski z raportu ewaluacyjnego, jako determi-
nanty pracy szkoły; sposoby planowania rozwoju przedszkola, 
szkoły, placówki oświatowej.

4

Wykorzystanie EWD w ewaluacji 
wewnętrznej szkoły

Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej (EWD); ewaluacyj-
ny charakter jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD; 
tworzenie i weryfikacja hipotez z wykorzystaniem wskaźników 
EWD.

4

Wymagania państwa wobec przed-
szkoli, szkół i placówek oświatowych

Analiza treści wymagań; wzbudzenie refleksji na temat możli-
wych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły  
i placówki oświatowej.

4

koMpleksowe wspoMaganie Rozwoju pRzedszkoli i szkÓŁ

Diagnozowanie wybranych obsza-
rów pracy szkoły/przedszkola

Etapy badania praktycznego, postawienie pytań badawczych, 
konstruowanie narzędzi badawczych, realizacja badań, analiza 
zebranych danych, ocena ich przydatności.

4

Kompleksowe wspomaganie rozwo-
ju przedszkoli i szkół

Idea zmiany w podejściu do doskonalenia nauczycieli i rozwo-
ju szkoły, jako organizacji uczącej się; etapy wdrażania zmiany; 
tworzenie rocznego planu wspomagania.

4

koMunikacja inteRpeRsonalna

ABC komunikacji interpersonalnej 
w szkole

Aktywne słuchanie; style komunikacji – bilans zysków i strat; 
czynniki utrudniające komunikację; zasady dobrego kontaktu  
z uczniami i rodzicami.

4

Autoprezentacja i wystąpienia  
publiczne

Zasady dobrego wystąpienia; przygotowanie wystąpienia; sztu-
ka autoprezentacji, efekt pierwszego wrażenia; wystąpienia pu-
bliczne; techniki skutecznej komunikacji; komunikacja werbalna 
i niewerbalna.

4

Elementy retoryki w pracy  
nauczyciela

Przedstawienie nowych trendów w zakresie planowania, two-
rzenia i prowadzenia wystąpień; zaprezentowanie różnych stra-
tegii realizowania oracji; ćwiczenie różnych form prezentacji; 
trenowanie wybranych trudnych językowych i artykulacyjnych 
elementów wystąpienia.

4
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Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Emisja głosu. Wystąpienia 
publiczne. Autoprezentacja

Głos i wymowa– narzędzie pracy i komunikacji; przypomnienie 
podstawowych zasad i technik pracy głosem; przygotowanie 
wystąpienia publicznego; indywidualny styl; kluczowe kryteria 
dobrego kontaktu.

4-8

Komunikacja niewerbalna – mowa 
ciała

Mowa ciała i postawy kreowania wizerunku; przestrzeń 
pomiędzy rozmówcami i sposoby witania się; gesty rąk i nóg; 
zalotne gry i sygnały; gesty własności; układ miejsc przy stole; 
kreowanie wizerunku osób.

4

Komunikacja w rodzinie, a jej wpływ 
na rozwój ucznia

Sposoby i formy komunikacji między rodzicami, a dorastającymi 
dziećmi; bariery komunikacyjne i ich skutki; mowa w języku „ja”.

4

Mówię do ciebie człowieku, a ty nie 
rozumiesz. Podstawy komunikacji 
interpersonalnej

Podstawy komunikacji interpersonalnej; nastawienie, błędne 
przekonania, postawa, elementy emisji głosu; zasady prowadze-
nia rozmów (uczeń, nauczyciel, rodzic, współpracownik); aktyw-
ne słuchanie, pytania konstruktywne itp.

4-8

Skuteczne porozumiewanie się  
w szkole/przedszkolu – porozumie-
nie bez przemocy

Bariery w komunikowaniu się i sposoby radzenia sobie z nimi; 
zarządzanie konfliktem; informacja zwrotna.

4

Słowa, słowa, słowa, czyli o tym jak 
to, co mówisz wpływa na ucznia

Potrzeby i uczucia, czyli o kontakcie; słowa, dźwięki, gesty; słowa 
„nie klucze”: oswajanie lęków; konstruktywna i motywująca 
informacja zwrotna.

4

MetodY nauczania

Aktywny i kreatywny proces  
nauczania

Dlaczego warto zastosować aktywizujące metody pracy  
z uczniem; stosowanie metod i technik aktywizujących w na-
uczaniu na każdym etapie kształcenia; ćwiczenia zastosowania 
metod kreatywnych.

4

III
Bajka przez cały rok

Poznanie ciekawych animacji dla dzieci w czasie pracy z bajką. 4

Ciekawie, dynamicznie, efektywnie– 
motywujące metody nauczania

Techniki i metody motywujące a nowa podstawa programowa; 
scenariusze „żywej lekcji”; konstruowanie scenariuszy lekcji wg 
metod i technik motywujących (np. szybkie tempo, szybka wy-
miana zdań, wymiana w parach, runda bez przymusu, zdanie 
podsumowujące, głosowanie, głośne myślenie); uczenie samo-
dzielnego myślenia.

4

Gry i zabawy integrujące grupę Praca z uczniem metodami pedagogiki zabawy. 4

Gry i zabawy w przedszkolu
Gry i zabawy przygotowujące do czytania; zabawy twórcze; gry  
i zabawy rozwijające myślenie logiczne i matematyczne uczniów; 
zabawy integracyjne.

4

Jak nie niszczyć motywacji uczniów? 
Strategie efektywnego uczenia się

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki motywujące uczniów do 
pracy; strategie wywoływania motywacji do nauki i pracy domo-
wej; sposoby motywowania ucznia zdolnego i ucznia słabego; 
przykłady metod motywujących uczniów do pracy.

4

IV
Jak uczyć matematyki w przedszkolu

Stosowanie różnych strategii liczenia; rozwiązywanie zadań 
tekstowych; rozwiązywanie problemów; przykłady gier i zabaw 
rozwijających myślenie matematyczne wychowanków.

4

Kreatywny nauczyciel, kreatywna 
szkoła/przedszkole

Kreatywność, jako wartość edukacyjna we współczesnej szkole; 
metody i techniki wspierające twórczość i kreatywność uczniów. 

4

Matematyczne obrazy  
w przedszkolu

Pomysły na zajęcia zintegrowane z matematyki w przedszkolu; 
przykłady zabaw systemu „Edukacja przez ruch”.

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Mały badacz – doświadczenia i eks-
perymenty przyrodnicze w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze jako odpowiedź 
na naturalną ciekawość poznawczą wychowanków/uczniów; 
przykłady doświadczeń możliwych do wykonania w przedszkolu  
i w klasach I-III szkoły podstawowej.

4

Metoda KLANZY w nauczaniu  
i wychowaniu

Praktyczne poznanie metody w pracy warsztatowej nauczyciela. 4

Metoda projektu i tekstu przewod-
niego w pracy nauczyciela szkoły 
ponadgimnazjalnej

Planowanie projektu; przygotowanie uczniów do samodzielnej 
pracy; propozycje realizacji.

4

Metoda WEBQUEST – metoda 
projektu z wykorzystaniem zasobów 
Internetu

Zasady opracowywania WebQuestu; możliwości wykorzystania 
w dydaktyce.

4

Metody aktywizujące i motywujące 
w nauczaniu

Przegląd metod aktywizujących; wykorzystywanie metod  
w praktyce – przykłady.

4

Metody aktywizujące i motywujące 
w przedszkolu

Przegląd metod aktywizujących i motywujących; wykorzystanie 
metod w praktyce – przykłady.

4

Metody i techniki pracy grupowej
Planowanie, ocenianie pracy zespołowej; role indywidualne  
i grupowe, dynamika pracy zespołowej; przegląd metod i tech-
nik pracy w grupie.

4

Metody pracy wspierające uczenie 
się uczniów

Przegląd metod nauczania i uczenia się podnoszących efektyw-
ność i skuteczność procesu uczenia się uczniów np.: Jigsaw, Mapa 
myśli, Sześć myślowych kapeluszy de Bono, Flipped Classroom, 
PBL, LdL, WebQuest, Plan daltoński, e-Portfolio, e-Learning, 
World Cafe, projekt edukacyjny itd.

4

Metody wspierające, czyli jak uczyć 
lepiej - skuteczniej

Przegląd metod i technik aktywizujących; przekonania i po-
stawy nauczycieli; metody wspierające: wiarę w siebie, praca  
z uczniem z syndromem porażki; wzbudzić w uczniach pragnie-
nie uczenia się; różne oblicza sukcesu; planowanie procesu 
uczenia w klasie i indywidualnie.

4-8

Między teorią a praktyką – o strategii 
wyprzedzającej tradycyjną lekcję

Metodyka nauczania wyprzedzającego – konstrukcja lekcji;  
nauczanie sytuacyjne w szkole; odwrócone lekcje; rodzaje zadań 
sytuacyjnych.

4

III
MindMapping – metoda twórczego 
myślenia

Tworzenie mapy myśli; wykorzystanie programu komputerowego 
do zapisywania informacji, planowania i ich prezentowania. 

4

Muzyka, plastyka, taniec – wspiera-
nie rozwoju ucznia cz. I, II, III, IV

Taniec w pracy z uczniem; działania plastyczne przy muzyce. 4x4

Nauczyciel przyszłości w teraźniejszej 
szkole

Współczesne koncepcje nauczania; rozpoznawanie możliwości 
uczniów; mózg a uczenie się; nowoczesne metody nauczania 
sprzyjające uczeniu się; dostosowanie programów nauczania 
do możliwości uczniów; organizacja pracy z uczniem; 
przygotowanie do egzaminów a nauczanie.

4

Praca z dzieckiem młodszym w wieku 
przedszkolnym

Wzbogacenie warsztatu pracy z dziećmi w wieku przedszkol-
nym.

4

Projekt edukacyjny w szkole

Metoda projektu, jako efektywny sposób rozwijania kluczowych 
kompetencji uczniów, w tym: samodzielności, innowacyjności  
i umiejętności rozwiązywania problemów; zasady pracy me-
todą projektu; planowanie projektu i wybór tematu; praca nad 
projektem (temat projektu zaproponowany przez uczestników 
szkolenia).

4
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Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Projekt edukacyjny w przedszkolu

Zasady tworzenia zespołów zadaniowych; metoda projektu jako 
efektywny sposób rozwijania kluczowych kompetencji dzieci; 
praca nad projektem (temat projektu zaproponowany przez 
uczestników szkolenia).

4

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki

Strategie motywacyjne stosowane przez nauczycieli; jak moty-
wować uczniów mających trudności w nauce?; metody motywo-
wania, przykłady dobrej praktyki.

4

Techniki wspierające koncentrację
Czym jest koncentracja; co sprzyja a co przeszkadza koncen-
tracji; jak poprawić swoją koncentrację; ćwiczenia wspierające 
koncentrację.

4

W głowie się nie mieści, czyli jak 
skutecznie poprowadzić lekcje 
systematyzujące wiedzę

Wymagania podstawy programowej a potrzeba systematy-
zowania wiedzy; metody i style pracy; modele lekcji i ćwiczeń  
lekcyjnych.

4

W poszukiwaniu skutecznych metod 
uczenia się

Aktywizacja w procesie uczenia się; techniki aktywizujące my-
ślenie, wspierające aktywność uczniów; techniki zapamiętywa-
nia, kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania proble-
mów; metody koncentrujące się na nauczycielu, metody kon-
centrujące się na uczniu.

4

nauczYciel w szkole/placÓwce

ABC awansu zawodowego 
nauczycieli

Regulacje prawne; rozwój zawodowy nauczyciela w kontekście 
awansu zawodowego; planowanie, realizowanie i dokumento-
wanie działań edukacyjnych.

4

Asertywność w pracy nauczyciela

Zachowania asertywne, agresywne i uległe – które wybrać i dla-
czego?; komunikat asertywny i jego specyfika; zasady i techniki 
komunikacji asertywnej; zachowania asertywne w sytuacjach 
trudnych w pracy zawodowej nauczyciela.

4

Autoewaluacja w pracy nauczyciela
Ewaluacja – jej cele, rodzaje, obszary, narzędzia, sposoby; two-
rzenie własnych narzędzi ewaluacji.

4

Autorytet nauczyciela a wychowanie

Autodiagnoza w zakresie posiadanego autorytetu w środowisku 
szkolnym, rodzaje autorytetu – aspekt teoretyczny i praktyka; 
utrzymywanie przez nauczyciela autorytetu w sytuacjach trud-
nych; planowanie rozwoju osobistego nauczyciela.

4

Autorytet oraz postawa etyczna 
nauczyciela i wychowawcy

Diagnoza problemów relacji wobec ucznia, szkoły, nauczycieli, 
rodziców, środowiska lokalnego i względem siebie samego; lek-
sykon pojęć etycznych; autorytet i dyscyplina.

4

Choroby neurodegeneracyjne 
wyzwaniem współczesnego świata

Podział chorób neurodegeneracyjnych; jak spróbować ustrzec 
się przed tymi schorzeniami; pomoc osobom dotkniętym choro-
bami neurodegeneracyjnymi.

4

Emisja głosu dla nauczycieli
Podstawy dobrej pracy głosem; jak mówić długo, wyraźnie i bez 
wysiłku; mowa nauczyciela wzorem dla uczniów; zasady higieny 
pracy głosem.

4

Jak radzić sobie z „bólem głowy”? 
Kierowanie emocjami

Znaczenie inteligencji emocjonalnej i jej wpływ na jakość życia; 
umiejętność kierowania emocjami warunkiem zmniejszenia po-
ziomu agresji i zwiększenia potencjału intelektualnego; sposoby 
radzenia sobie z emocjami (m.in. trening autogenny); redukowa-
nie napięć; elementy zarządzania sobą i grupą.

4-8

Język jako podstawowe narzędzie 
pracy nauczyciela

Retoryka jako sztuka przekonywania; autoprezentacja i wy-
stąpienia publiczne; poprawność językowa w dokumentacji 
szkolnej; „nowomowa” i inne pułapki językowe w szkole; ABC 
dobrego mówcy; językowy savoir-vivre; redagowanie tekstów; 
komunikacja internetowa; wzory tekstów użytkowych.

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Kompetencje etyczne nauczyciela
Myśl etyczna w historii; współczesne nurty etyczne; etyka  
a moralność; etyczne wymagania wobec nauczyciela; dylematy 
etyczne nauczyciela.

4

Nauczyciel z pasją. Wpływ postawy 
nauczyciela na środowisko pracy  
i nauczania

Czynniki osobowościowe, oczekiwania środowiska – indywidu-
alność a rozwój i modelowanie; postawa, przekonania, zaanga-
żowanie i autorytet nauczyciela; proces porozumiewania się/
komunikacji a proces uczenia się i kształcenia; panowanie nad 
wiedzą, przekazywanie i interpretacja; porozumiewanie się  
a niepowodzenia; odpowiedzialność nauczyciela i zespołu na-
uczycieli; wsparcie środowiska zawodowego; czy istnieje jesz-
cze etos pracy.

4-8

Nauczyciel jako osoba korzystająca 
z ochrony przewidzianej dla funkcjo-
nariuszy publicznych 

Obowiązki i rodzaje odpowiedzialności nauczyciela w szkole. 4

Odporność psychiczna w pracy 
nauczyciela

Pojęcie odporności psychicznej; dbałość o higienę życia psy-
chicznego; czynniki obniżające i podwyższające odporność psy-
chiczną; rodzaje stresu; objawy stresu; źródła stresu w pracy 
nauczyciela; stres w pracy nauczyciela, jako podstawowe źródło 
zagrożeń dla odporności psychicznej.

4

Odpowiedzialność prawna 
nauczyciela

Odpowiedzialność prawna pracy nauczyciela; odpowiedzialność 
prawna małoletniego i nieletniego; nauczyciel, jako osoba korzy-
stająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym; 
prawa dziecka, prawa ucznia. 

4

Organizacja przestrzeni  
sali lekcyjnej sprzyjająca 
efektywnemu uczeniu się

Strefy dystansu fizycznego; zatłoczenie i zagęszczenie; aranżacja 
miejsc siedzących; strefy aktywności w sali lekcyjnej; wystrój sali.

4

O stresie i wypaleniu zawodowym
Co to jest wypalenie zawodowe – symptomy wypalenia; jak 
zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego?; stres i jego skutki; 
zarządzanie czasem, jako element radzenia sobie ze stresem. 

4

Prawo oświatowe w pracy  
nauczyciela

Podstawowe akty prawne regulujące pracę szkoły; bieżące 
zmiany w aktach prawnych stosowanych w oświacie.

4

Refleksyjny praktyk, czyli co zmienić 
w stylu pracy, aby uczyć jeszcze 
efektywniej

Autorefleksja różnych sfer pracy nauczyciela pod kątem zwięk-
szenia efektywności pracy; proponowane obszary: planowanie, 
umiejętność prezentacji materiału, pytania, problemowy i akty-
wizujący styl pracy, porozumiewanie się w klasie, organizowanie 
klasy i inne.

4-8

Samopoczucie zawodowe a postawy 
twórcze nauczycieli

Eustres i dystres nauczycieli a wypalenie zawodowe; postawy 
twórcze nauczycieli i ich kreowanie. 

4

Siedem grzechów głównych w pracy 
nauczyciela i szkoły

Charakterystyka głównych błędów pedagogicznych i sposobów 
ich eliminacji; niebezpieczne skutki dobrowolnej obojętności; 
obiektywna i subiektywna diagnoza problemów szkoły, sztuka 
autokrytyki, jako jeden z warunków rozwoju zawodowego na-
uczyciela; metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

4

Uprawnienia zdrowotne  
i emerytalne nauczycieli na 
podstawie obowiązującego prawa

Uprawnienia wynikające z problemów zdrowotnych nauczycieli 
na podstawie obowiązującego prawa; uprawnienia emerytalne 
nauczycieli; prawo Kodeks Pracy; świadczenia ZUS;  
Karta Nauczyciela.

4

Zagrożenia zdrowotne w pracy 
nauczyciela

Rodzaje i symptomy chorób zawodowych; profilaktyka zagro-
żeń zdrowotnych.

4
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Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Zawodowiec, artysta, polityk, 
sportowiec, świadek historii i inni 
goście w szkole. Kogo zaprosić? 
Jak przygotować i poprowadzić 
spotkanie?

Inspiracje i celowość spotkań; umiejętność skutecznego zapro-
szenia; działania przygotowujące spotkanie; inicjatywy towa-
rzyszące wizycie gościa; edukacyjny i wychowawczy wymiar 
spotkań; zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecz-
nych w dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

4

ocenianie

Interaktywny system sprawdzania  
i oceniania

Interaktywny system sprawdzania i oceniania w szkole jako ele-
ment motywujący uczniów do uczenia się oraz określania sku-
teczności działań pedagogicznych nauczycieli.

4

Ocenianie wspierające, czyli jak moż-
na pomóc uczniom w uczeniu się

Idea oceniania kształtującego, jako oceniania wspierającego 
rozwój uczniów; elementy oceniania kształtującego; planowanie 
i projektowanie lekcji zgodnie z ideą oceniania kształtującego.

4

poMoc psYchologiczno-pedagogiczna

Doradztwo edukacyjno-zawodowe– 
pomoc uczniom w wyborze zawodu  
i planowaniu ścieżki kariery

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole; rola nauczyciela  
w przygotowaniu do funkcjonowania w świecie; pomoc w roze-
znawaniu umiejętności i kompetencji, predyspozycji i preferen-
cji; kształcenie i rozwój; planowanie indywidualnej ścieżki karie-
ry; sukces a szczęście; wybrane problemy rynku pracy.

4-8

Dostosowanie wymagań edukacyj-
nych do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów z dysleksją 
rozwojową lub z dyskalkulią

Podstawy prawne dostosowania wymagań edukacyjnych do in-
dywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; definicja i podział 
specyficznych trudności w uczeniu się; objawy deficytów rozwo-
jowych i zaburzeń percepcyjnych uczniów w normie intelektual-
nej; przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z różnych 
przedmiotów nauczania; kryteria oceniania.

4

Dostosowanie wymagań edukacyj-
nych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych uczniów. Uczeń  
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Pomoc psychologiczno-peda-
gogiczna w szkole

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w placówkach oświatowych; leksykon wybranych 
pojęć psychologiczno-pedagogicznych; interpretacja opinii  
i orzeczeń; jak oceniać ucznia ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi; schemat postępowania diagnostyczno-terapeutyczne-
go;  postępowanie z uczniem o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

4-8

Dziecko nadpobudliwe w szkole

Określenie przyczyn problemowego zachowania dziecka; 
wpływ nastawienia nauczyciela na ocenę „trudnego zachowa-
nia”; zaburzenia lękowe; trudności w nauce; rodzaje zaburzeń 
zachowania; rola nauczyciela, szkoły, psychologa, lekarza, rodzi-
ny; funkcjonowanie w szkole uczniów z zaburzeniami.

4

Interpretacja opinii i orzeczeń  
poradni psychologiczno- 
pedagogicznych

Rodzaje opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne; leksykon wybranych pojęć psychologicz-
no-pedagogicznych; interpretacja wyników badań zawartych  
w opiniach i orzeczeniach oraz zalecanych form pracy z uczniem. 

4

Organizowanie pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej i kształcenia 
specjalnego w przedszkolu lub  
w szkole w świetle zmieniających się 
przepisów oświatowych

Umocowania prawne związane z udzielaniem pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej; uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; zajęcia z uczniem w ramach pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej; rewalidacja dla uczniów z orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego.

4

Rozpoznanie ryzyka specyficznych 
trudności w uczeniu się zadaniem 
nauczycieli oddziałów przygotowa-
nia przedszkolnego i edukacji  
wczesnoszkolnej

Specyficzne trudności w uczeniu się - problem znany i nieznany; 
skala ryzyka dysleksji rozwojowej dla 6-latków; model rozpo-
znawania specyficznych trudności w uczeniu się; przykładowe 
kwestionariusze dla nauczycieli.

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

pRogRaMY ue

Program Erasmus plus – sektor 
Edukacja Szkolna – szansą na dofi-
nansowanie rozwoju przedszkola, 
szkoły i placówki oświatowej

Komponenty programu; zasady i warunki aplikowania; sposoby 
pozyskiwania partnerów; przykłady ciekawych projektów.

4

Program e-Twinning – międzynaro-
dowa współpraca przedszkoli i szkół

Międzynarodowe projekty współpracy partnerskiej; kompo-
nenty programu; zasady i warunki realizacji projektów; sposoby 
pozyskiwania partnerów; przykłady ciekawych projektów.

4

Realizacja i MonitoRowanie podstawY pRogRaMowej

Edukacja globalna w podstawie 
programowej

Pojęcie i treści edukacji globalnej; treści EG w przedmiotowych 
podstawach programowych; pomysły na realizację treści pro-
gramowych; materiały i instytucje wspomagające nauczyciela.

4

Monitorowanie realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 
i zawodowego (przedszkole, I, II, III, 
IV etap)

Podstawy prawne obserwacji realizacji podstawy programowej; 
zadania szkoły zawarte we wstępie do podstawy programowej; 
analiza podstawy programowej; narzędzia do monitorowania; 
programy a monitorowanie podstawy; dokumentowanie reali-
zacji podstawy programowej.

4

II
Realizacja i monitorowanie pod-
stawy programowej na IV etapie 
kształcenia

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz 
podstawy programowej kształcenia w zawodach; korelacje mię-
dzyprzedmiotowe.

4

II
Reforma programowa w szkole 
ponadgimnazjalnej – kształcenie 
zawodowe

W obszarze kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach 
kształcących zawodowo – wybrane aspekty problemów eduka-
cyjnych.

4

Rodzice w szkole

Budowanie dobrej współpracy  
z rodzicami

Jak rozmawiać z rodzicami o trudnych sprawach?; dlaczego  
rodzice nie chcą współpracować ?; budowanie partnerstwa. 

4

Jak rozmawiać z trudnymi 
rodzicami?

Przyczyny nieprzychylnego stosunku rodziców do nauczycieli; 
umiejętności i techniki pomocne w nawiązywaniu i podtrzymy-
waniu kontaktu z rodzicami; najczęściej spotykane kategorie 
rodziców i sposoby radzenia sobie z nimi.

4

Jak skuteczniej budować relacje  
z rodzicami?

Podstawowe prawidłowości budowania więzi społecznych;  
obszary współpracy; bariery w relacjach nauczyciele – rodzice, 
rodzice – nauczyciele; zasady obowiązujące w kontaktach z ro-
dzicami; konstruktywna informacja zwrotna; podstawowe zasa-
dy sprzyjające budowaniu dobrych relacji.

4

Motywowanie rodziców do 
współpracy

Korzyści wynikające ze współpracy nauczyciela z rodzicami;  
budowanie więzi; sposoby kontaktowania się z rodzicami; zasa-
dy motywowania rodziców do stałych kontaktów.

4

Przeszkody w nawiązywaniu 
współpracy z rodzicami

Myśli i emocje nauczycieli/rodziców, gdy spotykają się; katego-
rie zachowań rodziców utrudniające kontakt i efektywną współ-
pracę; techniki komunikacji; jak rozmawiać z rodzicami?

4

Rodzice są partnerami szkoły

Zadania szkoły w zakresie budowania partnerstwa z rodzicami 
wynikające z wymagań państwa wobec szkoły; partycypacja od-
powiedzią na potrzebę skutecznego rozwiązywania problemów 
w szkole; wzajemne obawy i trudności rodziców i nauczycieli; 
przyczyny ograniczonej współpracy z rodzicami. 

4
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Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Rodzic i uczeń wobec nauczyciela, 
który korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych 

Odpowiedzialność nauczyciela, ucznia i rodzica. 4

Szkoła to poszerzony dom rodzinny, 
czyli jak wspomagać wychowanie 
rodziców, dla których ważna jest 
duchowość (głos ojca)

Sens i znaczenie duchowości w rodzinnym wychowaniu; insty-
tucje wspierające wychowanie w rodzinie i ich wpływ na dzieci 
i młodzież; obszary „symbiozy wychowawczej” rodziny i szkoły; 
znaczenie rytuałów w formowaniu dzieci; różne modele wspo-
magania rodziny przez szkołę – subiektywna analiza ojca.

4

Trudni rodzice w szkole
Co to są „trudni rodzice”; jak pokonywać bariery komunikacyjne; 
motywowanie do współpracy; ćwiczenie umiejętności komuni-
kacji.  

4

Współpraca z rodzicami w rozwiązy-
waniu problemów dziecka

Relacja współpracy; zasady, przeszkody w nawiązywaniu współ-
pracy; jak prowadzić rozmowę z rodzicem o problemach dziec-
ka, które widzimy.

4

technologia inFoRMacYjna

Arkusz kalkulacyjny w szkole
Zastosowania arkusza do tworzenia zestawień, obliczeń i kalku-
lacji w szkole; przykłady różnych rozwiązań.

4

E-dziennik Nowe możliwości wykorzystania TI w zarządzaniu i nauczaniu. 4

Interpretacja graficzna danych
Zasady wprowadzania danych; formatowanie danych; interpre-
tacja graficzna danych; prezentacja danych.

4

Sztuka prezentacji PREZI
Logowanie; zasady korzystania; obsługa szablonów; przykłady 
zastosowania; tworzenie swojej prezentacji.  
Zajęcia w pracowni komputerowej.

4

Tablica interaktywna w nauczaniu

Zasady konfiguracji stanowiska z tablicą interaktywną; przy-
kłady ćwiczeń interaktywnych na poszczególne przedmioty; 
tworzenia przykładowych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej.

4

Technologa Informacyjna  
w przedszkolu

„Nowe technologie” – moda czy konieczność; przykłady wyko-
rzystania TI w przedszkolu; TI w przedszkolu – szanse i zagroże-
nia („cyfrowa demencja”, „codzienne życie z ekranami”).

4

Tworzenie materiałów dydaktycz-
nych na tablicę interaktywną

Zasady tworzenia materiałów dydaktycznych na tablicę inte-
raktywną; przykłady ćwiczeń interaktywnych; przykłady lekcji  
z ćwiczeniami interaktywnymi.

4

Zaawansowane elementy arkusza 
kalkulacyjnego Excel

Tworzenie formuł; przykłady zastosowań funkcji matematycz-
nych, statystycznych; zastosowanie arkusza w naukach ścisłych.

4

Zasady przygotowywania materia-
łów multimedialnych do zajęć

Zasady tworzenia materiałów multimedialnych; prezentacja 
multimedialna danych; przykłady lekcji z wykorzystaniem mul-
timediów.

4

wspoMaganie Rozwoju ucznia

Czynniki kształtujące proces  
edukacyjny

Usprawnianie kształcenia dzieci i młodzieży; teoria wielorakiej in-
teligencji Howarda Gardnera; efektywne metody pracy; umiejęt-
ność doboru indywidualnych strategii kształcenia i wychowania.

4

Diagnozowanie potencjału  
edukacyjnego uczniów

Diagnoza rozumiejąca; diagnoza potrzeb, możliwości, 
zainteresowań i zdolności uczniów; diagnoza psychologiczna; 
modele uczenia się; charakterystyka modeli uczenia się; style 
uczenia się.

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

I
Edukacja włączająca uczniów  
niepełnosprawnych w przedszkolu

Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; wychowanie przedszkolne a edukacja włącza-
jąca; wczesne wspomaganie rozwoju a orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; dostosowanie wymagań wobec dzieci 
ze SPE.

4

Jak uczyć uczniów uczenia się? 
Techniki uczenia się  
i zapamiętywania

Jak uczy się mózg ludzki; metody i formy nauki sprzyjające ucze-
niu się; techniki uczenia się i zapamiętywania; sztuka robienia 
notatek; style uczenia się; teoria wielorakiej inteligencji.

4

I
Kompetencje nauczyciela w pracy  
z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnich

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające 
z nowych zapisów prawnych; kompetencje nauczycieli potrzeb-
ne do konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-
Terapeutycznych i Planów Działań Wspierających. 

4

Motywacja źródłem sukcesów 
ucznia w szkole

Co robią najlepsi nauczyciele, aby zmotywować uczniów; czyn-
niki motywujące uczniów do nauki; sposoby motywowania 
uczniów; kreowanie twórczych zachowań uczniów; wspieranie 
i wzbudzanie motywacji u uczniów.

4

Praca z uczniem o szczególnych 
potrzebach edukacyjnych

Praca z uczniem zdolnym; metody pracy; praca z uczniem z nie-
powodzeniami szkolnymi; przyczyny i klasyfikacja niepowodzeń 
szkolnych; metody kształcenia dzieci z niepowodzeniami szkol-
nymi.

4

Rola nauczyciela i szkoły/przedszko-
la w pracy z dzieckiem z wadami 
mowy

Charakterystyka ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej; 
trudności szkolne dzieci z wadami mowy; zadania nauczyciela  
i szkoły w edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji 
językowej.

4

Rola nauczyciela – wspomaganie 
rozwoju dziecka w wieku 
przedszkolnym

Przedszkole jako instytucja wspierania dziecka i rodziny; zada-
nia przedszkola; rola nauczyciela; kompleksowe działania wobec 
dziecka; aktywny nauczyciel – efektywność działań pedagogicz-
nych; projektowanie – „mapa wędrówki”.  

4

Rozpoznać, wspierać, rozwijać –  
praca z uczniem zdolnym oraz spo-
soby wspierania rozwoju zdolności  
i talentów uczniów

Uczeń zdolny w świetle przepisów prawa oświatowego; wielo-
aspektowość wspierania zdolności; rola i zadania nauczyciela  
w procesie wspierania zdolności; sposoby pracy z uczniem zdol-
nym; zagrożenia i możliwości uczniów zdolnych.

4

Rozpoznanie ryzyka specyficznych 
trudności w uczeniu się – zadaniem 
nauczycieli oddziałów przygotowa-
nia przedszkolnego i edukacji wcze-
snoszkolnej

Specyficzne trudności w uczeniu się – problem znany i nieznany; 
skala ryzyka dysleksji rozwojowej dla 6-latków; model rozpo-
znawania specyficznych trudności w uczeniu się; przykładowe 
kwestionariusze dla nauczycieli.

4

Skala Gotowości Edukacyjnej  
pięciolatków (SGE-5); ocena ryzyka 
dysleksji rozwojowej

Określenie stopnia gotowości pięciolatka do nauki w podska-
lach: kompetencje poznawcze, aktywność, sprawność psycho-
motoryczna, odporność emocjonalna; skala ryzyka dysleksji 
rozwojowej.

4

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć – 
dzieci bez sukcesów

Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych; przyczyny i skutki; 
diagnoza, profilaktyka, terapia.

4

I
Sytuacje kryzysowe w życiu dzieci, 
młodzieży, dorosłych

Charakterystyka sytuacji kryzysowych, faz kryzysu, sposobów 
reagowania i przechodzenia przez kryzys.

4

Uczeń – aktywny uczestnik procesu 
uczenia się

Kreatywne metody rozwijania postaw twórczych ucznia  
i nauczyciela; planowanie działań na poziomie klasy i szkoły.

4
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Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Uczeń o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych – specyficzne pro-
blemy

Moduły do wyboru: 
A. dysleksja, dysgrafia, dysortografia
B. hiperaktywność, ADHD
C. zachowania opozycyjne (ODD)
D. FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)
E. inne specyficzne problemy rozwojowe indywidualnego za-

burzenia; zespół Aspergera, zaburzenia odżywiania
F. Zespół Zaburzeń Więzi RAD

4

Uczeń z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim  
w szkole ogólnodostępnej

Klasyfikacja stopni rozwoju intelektualnego; problemy, deficyty 
i zaburzenia utrudniające dziecku uczenie się; wskazówki do 
pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie; zespołowe 
opracowanie IPET, w tym: dostosowanie wymagań edukacyj-
nych do potrzeb i możliwości ucznia.

4

Uczeń z zaburzeniami zachowania. 
Budowanie strategii pracy w środo-
wisku szkolnym

Zaburzone zachowanie ucznia – analiza pojęcia; mechanizm po-
wstawania urazów; sytuacje wychowawcze korygujące urazy; 
budowanie strategii korygowania zaburzonych zachowań dziec-
ka w szkole; współpraca szkoły ze środowiskiem w rozwiązywa-
niu problemów zaburzonych zachowań dzieci.

4

Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w systemie szkolnym

Poznanie wybranych pojęć psychologiczno-pedagogicznych 
interpretacja opinii i orzeczeń; formy pracy z dziećmi o SPE  
w szkole podstawowej; zasady porozumiewania się z dzieckiem 
ze SPE; przykłady dobrych praktyk.

4

Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole

Czym jest edukacja włączająca?; wsparcie szkoły dla ucznia  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych; rola nauczyciela w bu-
dowaniu relacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
z dziećmi.

4

Wspieranie rozwoju dziecka w świe-
tle koncepcji inteligencji wielorakich

Możliwości wspierania rozwoju osobistego ucznia; zalety i wady 
wielorakich inteligencji; dostosowanie stylu pracy nauczyciela do 
indywidualnych preferencji uczniów; wielointeligentne lekcje. 

4

Zaburzenia komunikacji językowej  
a kariera szkolna dziecka

Istota zaburzeń komunikacji językowej dzieci i młodzieży; psy-
chologiczne i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy; 
wpływ rozwoju mowy na karierę szkolną uczniów.

4

wYchowanie

ABC wychowawcy
Prawa i obowiązki wychowawcy; cechy dobrego wychowawcy; 
normy klasowe; kształtowanie postaw uczniowskich.

4

Aktywne prowadzenie godziny  
z wychowawcą – cz. I i cz. II

Metody pracy z grupą ułatwiające zdobycie wiedzy i umiejętno-
ści w atmosferze współpracy, zaufania oraz poszanowania indy-
widualności; godzina z wychowankiem – miłe chwile czy trudny 
orzech do zgryzienia: metody i techniki pracy z grupą.

8

Anoreksja, bulimia, depresja  
w naszej klasie

Współczesne choroby dzieci i młodzieży; jak rozpoznać pro-
blem; jak rozmawiać z uczniem.

4

Czy znam sposób na dobrą 
wywiadówkę?

Reguły postępowania z ludźmi, komunikacja interpersonalna, 
skuteczne planowanie pracy z rodzicami; rodzaje spotkań z ro-
dzicami i sposoby ich przeprowadzenia.

4

Dawać sobie radę z kłopotami czy 
zapobiegać kłopotom?

Diagnoza potencjału edukacyjnego uczniów; możliwości i stra-
tegie zwiększania szans edukacyjnych uczniów; konstruktywne 
i destruktywne sposoby radzenia sobie z problemami; niepowo-
dzenia i trudności szkolne.

4

Decydująca moc pierwszego spotka-
nia wychowawcy z rodzicami

O czym trzeba pamiętać, organizując pierwsze spotkanie z ro-
dzicami; techniki komunikacji; jak rozmawiać z rodzicami?

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Historia i tożsamość  – tradycyjne 
wartości w nowoczesnej szkole

Jak obchodzić wielkie i małe uroczystości w szkole?; rola pa-
trona oraz historii szkoły w kształtowaniu więzi społeczności 
lokalnej; kryzys i potrzeba autorytetu we współczesnej szkole; 
szkoła podmiotowa, budowanie własnej i innych wartości we 
współczesnej szkole.

4

Jak skutecznie kierować klasą? 
Wskazówki dla nauczycieli

Kierowanie klasą jako element procesu wychowawczego; style 
kierowania klasą; współpraca z osobami spoza klasy; kierowanie 
klasą w sytuacjach trudnych. 

4

Jak sobie radzić z niepożądanymi 
zachowaniami uczniów?

Zasoby szkoły określające zasady, normy i reguły zachowania  
i postępowania; tworzenie podmiotowych relacji z uczniem; bu-
dowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie; zachowa-
nia uczniów sprawiające nauczycielom najwięcej kłopotów; wie-
dza i umiejętności potrzebne  nauczycielowi, aby  mógł radzić 
sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; uczucia i ich znaczenie 
w sytuacjach trudnych.

4

Jak uczyć uczniów respektowania 
norm społecznych?

Normy (zasady) klasowe; kontrakty; konsekwencje; kształtowa-
nie postaw indywidualnych i społecznych wśród uczniów.

4

Jak utrzymać dyscyplinę  
na zajęciach w przedszkolu?

Komunikacja z wychowankiem w sytuacjach trudnych wycho-
wawczo (komunikacja niewerbalna, metody do wyjątkowego 
stosowania); techniki pomocne w utrzymaniu dyscypliny na za-
jęciach w przedszkolu.

4

Kształtowanie postaw uczniów  
na podstawie słów Św. Jana Pawła II  
do młodych

Spotkania z uczniami, które nie tylko transmitują wiedzę oraz 
kształcą oczekiwane umiejętności, lecz także budują podsta-
wy do skutecznego i celowego kreowania określonych postaw 
uczniów (wg nowej podstawy programowej).

4

Nauczyciel wobec trudnych zacho-
wań - rozwiązywanie konfliktów  
w szkole. Procedury reagowania  
na trudne sytuacje wychowawcze 

Zasoby szkoły określające zasady, normy i reguły zachowania  
i postępowania; jakie zachowania uczniów sprawiają nauczycie-
lom najwięcej kłopotów i jak sobie z nimi radzić?; jak budować 
pozytywny klimat społeczny w klasie?; metoda konstruktywnej 
konfrontacji jako przykład dobrej odpowiedzi na prowokacyjne 
zachowania ucznia; co potrzebne jest nauczycielowi, aby mógł 
radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?; konstruowanie 
procedur reagowania na trudne sytuacje wychowawcze.

4

O dyscyplinie, czyli jak budować ład  
i porządek w klasie

Analiza zachowań, które naruszają dyscyplinę i przyczyny ich 
występowania; wprowadzanie reguł i zasad w klasie; prezen-
tacja metod i technik interwencji możliwych do zastosowania  
w klasie.

4

Partnerska wywiadówka –  
wspieranie rozwoju ucznia

Miejsce rodziców we współczesnej szkole; obszary współpracy 
szkoła – rodzice; zasady dobrego spotkania nauczyciel – rodzic; 
techniki komunikacji; przykłady dobrej praktyki.

4

Pomoc dziecku z problemami  
w rodzinie

Diagnoza problemów rodziny ucznia warunkiem skutecznej  
interwencji. 

4

Prowokacyjne zachowania uczniów. 
Jak sobie z nimi radzić?

Określenie zachowań problemowych.; szkolne gry uczniów;  
wyznaczenie strategii działań; dokonywanie wspólnej z rodzi-
cem oceny zachowań dziecka; działania wspierające.

4-8

Trudne sprawy, trudne dzieci, trudni 
rodzice

Trudne zachowania dzieci; porozumiewanie się w sytuacjach 
trudnych; zasady pracy nauczyciela, wspomagające kontakt  
z rodzicami.

4
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Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Trudne zachowania uczniów.  
Co warto (a czego nie warto) robić  
w ramach działań wychowawczych 
w szkołach?

Przyczyny trudności wychowawczych; jak reagować na zjawisko 
trudnej klasy, techniki pomocne w utrzymaniu dyscypliny w kla-
sie.

4

Uczeń adolescent – praca z uczniem 
w okresie buntu

Bunt nastolatków; zachowania ryzykowne; współpraca nauczy-
ciela z uczniami; rola dorosłych wobec problemów dojrzewania.

4

Umiejętności terapeutyczne  
nauczyciela

Poradnictwo w szkole; zasady reagowania i nawiązywania tera-
peutycznego kontaktu w szkole; granice pomocy i interwencji.

4

Wychowanie do odpowiedzialności
Przekraczanie norm społecznych; destrukcyjne skutki kar; dro-
ga do odpowiedzialności – błędy popełniane przez dorosłych.

4

Wychowawcze rozwiązywanie 
konfliktów w szkole

Specyfika konfliktów szkolnych; mediacje konfliktów z udziałem 
dzieci i dorosłych.

4

Wykluczenie rówieśnicze
Profilaktyka zjawiska wykluczenia wśród dzieci i młodzieży; 
identyfikacja zjawiska i możliwości przeciwdziałania.

4

Wzmacnianie kompetencji  
wychowawczych nauczycieli

Rozpoznawanie emocji; wyznaczanie granic; pochwała opisowa; 
informacja zwrotna.

4

Zapobieganie problemom  
dyscypliny w klasie

Potrzeby uczniów; formy łamania dyscypliny; sposoby reagowa-
nia nauczyciela wobec ucznia.

4

wYkoRzYstanie wYnikÓw egzaMinÓw zewnĘtRznYch

Analiza i wykorzystanie wyników 
egzaminów zawodowych do pro-
jektowania działań podnoszących 
efektywność nauczania

Analiza wyników egzaminów zawodowych w kontekście  
nowych założeń podstawy programowej kształcenia w zawo-
dach – efekty kształcenia zawodowego.

4

Analiza i wykorzystanie wyników 
egzaminu maturalnego do podno-
szenia efektywności nauczania

Przegląd podstawowych wielkości statystycznych przydatnych 
do analizy i interpretacji wyników; interpretacja wyników na 
poziomie szkoły, poszczególnych przedmiotów, zadań; rozwój 
ucznia w szkole; wyniki egzaminu a uwarunkowania konteksto-
we nauczania; planowanie procesu nauczania w szkole, zespole 
przedmiotowym z wykorzystaniem wyników analiz.

4

Analiza wyników egzaminu matu-
ralnego z matematyki pod kątem 
doskonalenia nauczania tego przed-
miotu

Formy analizy ilościowej i jakościowej wyników matury z ma-
tematyki; wykorzystanie raportów maturalnych CKE i OKE; 
czynniki kontekstowe mające wpływ na wyniki egzaminu danej 
szkoły; ustalenie obszarów pracy dydaktycznej wynikających  
z wniosków z analizy.

4

Analiza wyników sprawdzianu po 
szkole podstawowej / egzaminu 
gimnazjalnego. Projektowanie 
działań podnoszących efektywność 
nauczania

Analiza ilościowa i jakościowa sprawdzianu/egzaminu gimna-
zjalnego; zrównywanie wyników egzaminacyjnych PWE; inter-
pretacja wyników egzaminów zewnętrznych na poziomie szko-
ły, klasy, wymagań egzaminacyjnych, zadań; wyniki egzaminu  
a uwarunkowania kontekstowe nauczania; planowanie procesu 
nauczania w szkole, zespole przedmiotowym (międzyprzedmio-
towym) z wykorzystaniem wyników analiz.

4-8

Edukacyjna wartość dodana (EWD) 
wskaźnikiem efektywności nauczania 
w gimnazjum

Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej; wyniki egzaminu  
a wskaźniki EWD; roczne i trzyletnie wskaźniki EWD; interpre-
tacja jednorocznego oraz trzyletniego wskaźnika EWD dla szko-
ły, klasy, grupy uczniów; dynamika zjawiska; analizy porównaw-
cze na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju; wykorzy-
stanie wskaźnika EWD w prowadzonej przez szkołę ewaluacji 
wewnętrznej.

4

Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Edukacyjna wartość dodana (EWD) 
wskaźnikiem efektywności  
nauczania w szkole podstawowej

Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej; wyniki sprawdzianu  
a wskaźnik EWD; OBUT; interpretacja wskaźnika EWD dla 
szkoły, klasy, grupy uczniów; dynamika zjawiska; analizy po-
równawcze na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju; 
wykorzystanie wskaźnika EWD w prowadzonej przez szkołę 
ewaluacji wewnętrznej. Szkolenie adresowane do szkół pod-
stawowych, które brały udział w badaniu OBUT 2011, 2012.

4

Edukacyjna wartość dodana (EWD) 
wskaźnikiem efektywności  
nauczania w szkole ponadgimna-
zjalnej

Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej; wyniki egzaminu  
a wskaźniki EWD; roczne i trzyletnie wskaźniki EWD; interpre-
tacja jednorocznego oraz trzyletniego wskaźnika EWD dla szko-
ły, klasy, grupy uczniów; dynamika zjawiska; analizy porównaw-
cze na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju; wykorzy-
stanie wskaźnika EWD w prowadzonej przez szkołę ewaluacji 
wewnętrznej.

4

Edukacyjna wartość dodana  
w praktyce – wykorzystanie Kalkula-
tora EWD 100 do analiz wewnątrz-
szkolnych w gimnazjum

Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej; pierwsze kroki  
z programem Kalkulator EWD 100; projektowanie analiz na 
poziomie szkoły, klasy, grup uczniów o różnym potencjale edu-
kacyjnym; analizy porównawcze na poziomie gminy, powiatu, 
województwa, kraju; tworzenie raportu końcowego. Wykorzy-
stanie portalu www.ewd.edu.pl do analiz trzyletniego wskaźnika 
EWD. Zajęcia w pracowni komputerowej szkoły.

8

Edukacyjna wartość dodana w prak-
tyce – wykorzystanie Kalkulatora 
EWD 100 do analiz wewnątrzszkol-
nych w szkole ponadgimnazjalnej

Koncepcja edukacyjnej wartości dodanej; pierwsze kroki z pro-
gramem Kalkulator EWD 100; projektowanie analiz na pozio-
mie szkoły, klasy, grup uczniów o różnym potencjale edukacyj-
nym; analizy porównawcze na poziomie gminy, powiatu, woje-
wództwa, kraju; tworzenie raportu końcowego. Wykorzystanie 
portalu www.ewd.edu.pl do analiz trzyletniego wskaźnika EWD. 
Zajęcia w pracowni komputerowej szkoły.

8

zajĘcia pozalekcYjne

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne, czyli 
żyrafy nie będzie, ale będą bakterie

Przygotowanie i opracowanie zajęć („godziny kartowe” i inne); 
zajęcia dla dzieci uzdolnionych, zdolnych, twórczych; zajęcia dla 
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; metody pracy; 
elementy psychopedagogiki twórczości; wpływ postawy i za-
angażowania nauczyciela na motywacje uczniów; gdzie szukać 
pomocy.

4

Dyskoteka inaczej – warsztat dobrej 
zabawy

Tańce integracyjne w pracy z uczniem; planowanie wydarzeń 
klasowych.

4

Szkolne imprezy

Prawne aspekty szkolnych imprez; przygotowanie imprezy; 
obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację imprez szkol-
nych (finansowanie szkolnych imprez, tantiemy, alkohol i inne 
używki); prawa i obowiązki uczniów pełnoletnich i niepełnolet-
nich uczestniczących w imprezach szkolnych. 

4

zaRzĄdzanie szkoŁĄ/placÓwkĄ

Budowa koncepcji pracy szkoły/pla-
cówki oświatowej

Podstawa prawna; założenia, etapy budowania koncepcji; usta-
lenie priorytetów; rola dyrektora, nauczyciela i rodziców w pro-
cesie tworzenia koncepcji pracy szkoły.

4

I
Budowanie szkolnego systemu 
zapobiegania sytuacjom trudnym 
wychowawczo

Prawne aspekty rozwiązywania sytuacji trudnych wychowaw-
czo w szkole; tworzenie systemu zapobiegania i reagowania; 
procedury postępowania dyrektora i nauczycieli w sytuacjach 
trudnych wychowawczo.

4
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Temat Zakres treści
Liczba 
godzin

Działalność innowacyjna w przed-
szkolu i szkole

Istota działalności innowacyjnej; wymagania formalno-prawne; 
opracowywanie programu innowacji.

4

Efektywna organizacja pracy zespo-
łów nauczycielskich

Podstawa prawna obowiązku tworzenia zespołów nauczy-
cielskich w szkołach i placówkach oświatowych; zadania, od-
powiedzialność i rola zespołów nauczycielskich w organizacji  
i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach/
placówkach oświatowych.

4-8

Konstruowanie programu i harmo-
nogramu poprawy efektywności 
kształcenia i wychowania

Pomoc w przygotowaniu programu i harmonogramu poprawy 
efektywności kształcenia i wychowania – specjalna oferta skie-
rowana do szkół i placówek, które w wyniku ewaluacji zewnętrz-
nej nie spełniły określonych wymagań.

4-8

Kontrola zarządcza w szkole  
i placówce oświatowej

Obszary kontroli, standardy, wskaźniki wewnątrzszkolne; me-
todyka sprawowania kontroli i sposoby dokumentowania; obo-
wiązki pracowników placówki oświatowej wynikające z prze-
pisów dotyczących kontroli zarządczej; ocena ryzyka w szkole  
w części dydaktyczno-wychowawczej (w ramach kontroli za-
rządczej);propozycje praktycznych rozwiązań dla każdego z ce-
lów kontroli zarządczej.

4

Przedmiot
Zajęcia edukacyjne

Adresat Termin Godz. Miejsce konferencji Koordynator

XII Ogólnopolska 
Konferencja  
Animatorów 
Pedagogiki  
C. Freineta 
„Pedagogika  
C. Freineta  
a nowoczesne 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne”

dyrektorzy i nauczyciele 
wszystkich etapów 
edukacyjnych

1-4.10.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu E. Komarnicka

II Ogólnopolska 
Konferencja 
Naukowa  
,,Szachy narzę-
dziem kształcenia 
i wychowania”

dyrektorzy szkół, 
instruktorzy szachowi 
i zainteresowani 
nauczyciele

20-21.11 
2015 r. 

14.00 OENiPAS w Czudcu J. Benesz

Biologia Przyroda

nauczyciele szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych

24.10.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu
M. Podolak 
H. Sekuła

nauczyciele szkół podsta-
wowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

20.05.2016 r. 14.00 PCEN w Przemyślu
M. Podolak 
H. Sekuła

Chemia
nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

16.12.2015 r. 13.30 OENiPAS w Czudcu
M. Tołoczyńska-
-Lekacz

Edukacja przed-
szkolna

nauczyciele przedszkoli 17.09.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie B. Śliwiak

nauczyciele przedszkoli 24.11.2015 r. 16.30 PCEN w Przemyślu E. Komarnicka

Edukacja 
wczesnoszkolna

nauczyciele  edukacji 
wczesnoszkolnej

17.09.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie B. Śliwiak

nauczyciele szkół 
podstawowych 

29.10.2015 r. 16.00 PCEN w Przemyślu E. Komarnicka

Języki obce 
nowożytne

nauczyciele szkół 
podstawowych 

10.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu
K. Pałka  
Z. Czyżyk

nauczyciele gimnazjów 17.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu
K. Pałka  
Z. Czyżyk

nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych

24.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu
K. Pałka  
Z. Czyżyk

Język polski

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

5.10.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie
M. Kalandyk  
B. Perenc

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

6.10.2015 r. 15.00 PCEN w Tarnobrzegu
M. Kalandyk  
B. Perenc

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

7.10.2015 r. 15.00 ZS Nr1 w Rzeszowie
M. Kalandyk  
B. Perenc

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

8.10.2015 r. 15.00 PCEN w Przemyślu
M. Kalandyk  
B. Perenc

Język ukraiński
nauczyciele szkół podsta-
wowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

8-11.10.2015 r. 15.00
PCEN w Przemyślu/
Lwów

A. Smołyńczak-
-Bagińska

Konferencje przedmiotowo-metodyczne



www.pcen.pl

162 163

Przedmiot
Zajęcia edukacyjne

Adresat Termin Godz. Miejsce konferencji Koordynator

Matematyka

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

28.09.2015 r. 15.00 PCEN w Rzeszowie A. Kawałek

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

29.09.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie A. Kawałek

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

30.09.2015 r. 15.00 PCEN w Przemyślu A. Kawałek

nauczyciele gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

1.10.2015 r. 15.00 PCEN w Tarnobrzegu A. Kawałek

Przedmioty 
zawodowe

nauczyciele szkół 
kształcących zawodowo

25.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu J. Benesz

Religia 
(kongregacja 
duszpastersko-
katechetyczna)

katecheci szkół  
podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych  
z Archidiecezji Przemyskiej

27.08.2015 r. 9.30
Parafia pw. św. Piotra i 
Jana z Dukli  
w Krośnie

ks. M. Grendus 
ks. W. Janiga

28.08.2015 r. 9.30 WSD w Przemyślu
ks. M. Grendus 
ks. W. Janiga 
ks. M. Kandefer

29.08.2015 r. 9.30
Parafia OO. Bernar-
dynów w Leżajsku

ks. W. Janiga 
ks. M. Kandefer

Religia 
(kongregacja 
duszpastersko-
katechetyczna)

księża katecheci szkół 
podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych 
z Archidiecezji Przemyskiej

16.11.2015 r. 14.00
Parafia Chrystusa 
Króla w Sanoku

ks. M. Grendus 
ks. W. Janiga

17.11.2015 r. 14.00 WSD w Przemyślu ks. W. Janiga

18.11.2015 r. 14.00
Parafia Fara  
w Łańcucie

ks. W. Janiga 
ks. M. Kandefer

Religia 
(kongregacja 
katechetyczna)

księża katecheci szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
z Archidiecezji Przemyskiej

kwiecień 
2016 r.

14.00
Parafia Chrystusa 
Króla w Sanoku

ks. M. Grendus  
ks. W. Janiga

Religia 
(kongregacja 
duszpastersko-
katechetyczna)

księża katecheci szkół 
podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych 
z Archidiecezji Przemyskiej

kwiecień 
2016 r.

14.00
Parafia Fara  
w Łańcucie

ks. W. Janiga 
ks. M. Kandefer

kwiecień 
2016 r.

14.00 WSD w Przemyślu ks. W. Janiga

sierpień 
2016 r.

9.30
Parafia pw. św. Piotra i 
Jana z Dukli  
w Krośnie

ks. M. Grendus  
ks. W. Janiga

sierpień 
2016 r.

9.30
Parafia Fara  
w Łańcucie

ks. W. Janiga 
ks. M. Kandefer

sierpień 
2016 r.

9.30 WSD w Przemyślu ks. W. Janiga

Religia 
(kongregacja 
duszpastersko-
katechetyczna)

nauczyciele religii Diecezji 
Rzeszowskiej

28.08.2015 r. 13.30
Dom rekolekcyjny 
Tabor w Rzeszowie.

ks. K. Budzyń 
ks. M. Winiarski

Religia – 
rekolekcje

nauczyciele religii Diecezji 
Rzeszowskiej

28-30.08. 
2015 r.

9.00
Dom rekolekcyjny  
w Lipinkach, Budach 
Głogowskich

ks. K. Budzyń 
ks. M. Winiarski

25-27.09. 
2015 r.

9.00
Dom rekolekcyjny  
w Budach 
Głogowskich

ks. K. Budzyń 
ks. M. Winiarski

Przedmiot
Zajęcia edukacyjne

Adresat Termin Godz. Miejsce konferencji Koordynator

Religia – 
katechezy 
wzorcowe

nauczyciele religii Diecezji 
Rzeszowskiej

16-20.11. 
2015 r.

14.00
Szkoły 
poszczególnych 
Dekanatów 

ks. K. Budzyń 
ks. M. Winiarski

Religia – 
sympozjum 
katechetyczne

nauczyciele religii Diecezji 
Rzeszowskiej

23.04.2016 r. 9.00
Instytut Teologiczny 
w Rzeszowie

ks. K. Budzyń 
ks. M. Winiarski

Technika nauczyciele gimnazjów 11.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu J. Benesz

Wychowanie do 
życia w rodzinie

nauczyciele szkół  
podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

15.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu J. Kościelny

Wychowanie 
fizyczne

nauczyciele szkół  
podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

29.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu I. Mazur

nauczyciele szkół  
podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych

1.10.2015 r. 14.00 PCEN w Tarnobrzegu I. Mazur

Konferencja 
metodyczna –
„Szachy w szkole”

instruktorzy szachowi  
i zainteresowani

8.10.2015 r. 14.00 PCEN w Krośnie J. Benesz

Konferencja 
metodyczna –
„Szachy w szkole”

instruktorzy szachowi  
i zainteresowani

22.10.2015 r. 14.00 PCEN w Rzeszowie J. Benesz

Konferencja 
metodyczna –
„Szachy w szkole”

instruktorzy szachowi  
i zainteresowani

5.11.2015 r. 14.00 PCEN w Tarnobrzegu J. Benesz

Konferencje przedmiotowo-metodyczneKonferencje przedmiotowo-metodyczne
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Przedmiotowe i problemowe sieci współpracy  
i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół  
i placówek w województwie podkarpackim

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016,  
wypełniając swoje zadanie statutowe będzie kontynuowało realizację Projektu „Przedmioto-
we i problemowe sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek  
w województwie podkarpackim”. W ramach ww. Projektu oprócz dotychczas działających Sieci 
powstaną nowe. Wykaz sieci z terminami pierwszych spotkań w nowym roku szkolnym prezen-
tujemy poniżej. 
Sieci współpracy i samokształcenia to jeden z istotnych elementów w nowym systemie wspar-
cia. Sieć to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranych 
zagadnień/problemów. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, 
dzielenie się pomysłami, doświadczeniem, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za po-
średnictwem platformy e-learningowej, traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak  
i spotkań osobistych. Uczestnicy sieci będą mieli możliwość korzystania z własnych doświad-
czeń i doświadczenia oraz wiedzy koordynatora, którego zadaniem będzie organizowanie spo-
tkań, moderowanie dyskusji na platformie e-learningowej, umieszczanie materiałów związanych  
z tematyką poszczególnych spotkań.

Ze swojej strony gwarantujemy przeszkolonych specjalistów do organizacji i prowadzenia niżej 
podanych sieci.

Nazwa sieci wsparcia Termin Godzina
Miejsce spotkania 

inicjującego sieć
Koordynatorzy

Sieć nauczycieli przedszkoli

17.09.2015 r. 16.00 PCEN w Rzeszowie G. Tereszkiewicz

24.11.2015 r. 16.30 PCEN w Przemyślu
A. Smołyńczak-Bagińska
E. Komarnicka

Sieć nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej

17.09. 2015 r. 14.00 PCEN w Krośnie B. Śliwiak

27.10.2015 r. 16.00 PCEN w Rzeszowie D. Szumna

29 .10.2015 r. 16.00 PCEN w Przemyślu
M. Matwiej
E. Komarnicka

Sieć nauczycieli bibliotekarzy 30.09.2015 r. 11.00 PCEN w Przemyślu
M. Matwiej
E. Szemlet

Sieć nauczycieli polonistów

5.10.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie

M. Kalandyk
B. Perenc

6.10.2015 r. 15.00 PCEN w Tarnobrzegu

7.10.2015 r. 15.00 ZS Nr1 w Rzeszowie

8.10.2015 r. 15.00 PCEN w Przemyślu

Sieć nauczycieli języka 
ukraińskiego

11.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu A. Smołyńczak-Bagińska

Nazwa sieci wsparcia Termin Godzina
Miejsce spotkania 

inicjującego sieć
Koordynatorzy

Sieć nauczycieli historii 12.11.2015 r. 15.00 PCEN w Rzeszowie
W. Smyczyński
J. Ustrzycki

Sieć współpracy katechetów 
Archidiecezji Przemyskiej

2.09.2015 r. 16.00
Ośrodek KSM  
„Nadzieja” w Wybrze-
żu k/Dubiecka

ks. W. Janiga

Sieć współpracy katechetów  
Diecezji Rzeszowskiej

28.08.2015 r. 14.00
Dom Diecezjalny  
„Tabor” w Rzeszowie  
ul. Połonińska 25

ks. K. Budzyń

19.11 .2015 r. 14.00
wskazane szkoły  
w dekanatach Diecezji 
Rzeszowskiej

ks. K. Budzyń

Sieć nauczycieli chemii 23.10.2015 r. 15.00 PCEN w Rzeszowie M. Tołoczyńska-Lekacz

Sieć nauczycieli fizyki

1.10.2015 r. 14.30 PCEN w Przemyślu

R. Klara

2.10.2015 r. 14.30 Jarosław

5.10.2015 r. 14.30 PCEN w Tarnobrzegu

6.10.2015 r. 14.30
Punkt konsultacyjny 
PCEN w Dębicy

8.10.2015 r. 14.30 IV LO Rzeszów

9.10.2015 r. 14.30 PCEN w Krośnie

Sieć nauczycieli biologii i przyrody

5.10.2015 r. 15.00 PCEN w Przemyślu

M. Podolak
6.10.2015 r. 15.00 PCEN w Rzeszowie

19.10.2015 r. 15.00 PCEN w Tarnobrzegu

20.10.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie

Sieć nauczycieli geografii

5.10.2015 r. 15.00 PCEN w Przemyślu

M. Młynarska
6.10.2015 r. 15.00 PCEN w Rzeszowie

19.10.2015 r. 15.00 PCEN w Tarnobrzegu

20.10.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie

Sieć nauczycieli matematyki  
szkół ponadgimnazjalnych

28.09.2015 r. 15.00 PCEN w Rzeszowie

A. Kawałek
M. Kraus

29.09.2015 r. 15.00 PCEN w Krośnie

30.09.2015 r. 15.00 PCEN w Przemyślu

1.10.2015 r. 15.00 PCEN w Tarnobrzegu

Przedmiotowe i problemowe sieci...
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Nazwa sieci wsparcia Termin Godzina
Miejsce spotkania 

inicjującego sieć
Koordynatorzy

Sieć nauczycieli matematyki 
gimnazjów

28.09.2015 r. 17.00 PCEN w Rzeszowie

A. Kawałek
M. Kraus

29.09.2015 r. 17.00 PCEN w Krośnie

30.09.2015 r. 17.00 PCEN w Przemyślu

1.10.2015 r. 17.00 PCEN w Tarnobrzegu

Sieć nauczycieli wychowania 
fizycznego

29.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu
I. Mazur

1.10.2015 r. 14.00 PCEN w Tarnobrzegu

Sieć nauczycieli wychowawców

16.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu

J. Kościelny
B. Cebula

17.09.2015 r. 14.00 PCEN w Rzeszowie

18.09.2015 r. 14.00 PCEN w Krośnie

19.10.2015 r. 14.00 PCEN w Tarnobrzegu

Sieć pedagogów i psychologów

7.10.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu

J. Kościelny
B. Cebula

8.10.2015 r. 14.00 PCEN w Rzeszowie

9.10.2015 r. 14.00 PCEN w Krośnie

22.10.2015 r. 14.00 PCEN w Tarnobrzegu

Sieć dyrektorów placówek 
kształcących zawodowo

25.09.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu
J. Benesz 

16.10.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu

21.10.2015 r. 11.00 PCEN w Krośnie
L. Morąg

22.10.2015 r. 11.00 ZS Nr 3 w Sanoku

Sieć nauczycieli – animatorów 
pedagogiki C. Freineta

1.10.2015 r. 13.30 PCEN w Przemyślu E. Komarnicka

Sieć nauczycieli edukacji 
regionalnej

28.09.2015 r. 14.00 ZS Nr 4 w Jaśle U. Szymańska-Kujawa

Sieć nauczycieli użytkowników 
gier planszowych

15.03.2016 r. 14.00
ZS im. Ks. Zwierza  
w Ropczycach

U. Szymańska-Kujawa

Sieć współpracy i samokształcenia 
instruktorów szachowych

8.10.2015 r. 14.00 PCEN w Krośnie

J. Benesz
22.10.2015 r. 14.00 PCEN w Rzeszowie

5.11.2015 r. 14.00 PCEN w Tarnobrzegu

26.11.2015 r. 14.00 PCEN w Przemyślu

Akademia Nauczyciela Polonisty

Spotkania Akademii Nauczyciela Polonisty adresowane są do uczących w gimnazjach oraz szko-
łach ponadgimnazjalnych. Tematyka wykładów i warsztatów będzie dotyczyła przede wszyst-
kim nauki o języku. Wykładowcami będą pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjali-
zujący się w zagadnieniach metodyki nauczania zagadnień językoznawczych. Celem Akademii  
w bieżącym roku szkolnym będzie pomoc polonistom w przygotowaniu się do zajęć ze zmodyfi-
kowanego kursu nauki o języku. 
Formuła spotkań i ich tematyka może zostać rozszerzona ze względu na oczekiwania uczestników.

Terminy i tematyka spotkań będą przekazywane w postaci osobnych informacji na stronie  
pcen.pl oraz poprzez e-maile wysyłane do szkół. 

Nauka o języku – proponowane zagadnienia ogólne:
a. kultura języka: pomiędzy poprawnością a grzecznością językową,
b. parodia, trawestacja, stylizacja, aluzja literacka – określanie ich funkcji estetycznych i świa-

topoglądowych,
c. budowanie różnych sytuacji komunikacyjnych w odniesieniu do zasad kultury języka i norm 

językowych;
d. błąd a innowacja językowa,
e. zagadnienie stylów językowych,
f. funkcje języka i ich związek z obrazem świata,
g. budowanie wypowiedzi w różnych konwencjach stylistycznych.

Koordynator – Mariusz Kalandyk, mkalandyk@pcen.pl

Akademia Historii Najnowszej

Akademia Historii Najnowszej to cykliczne, czterogodzinne zajęcia dla nauczycieli, poszerzające  
wiedzę z historii najnowszej Polski. Składają się z wykładu oraz warsztatów tematycznych poka-
zujących wykorzystanie treści w nauczaniu z zastosowaniem technologii informacyjnych. 

Zajęcia prowadzą znani historycy, pracownicy IPN, uniwersytetów polskich i pasjonaci historii.

Spotkania będą się odbywały cyklicznie - 6 spotkań po 4 godziny.

Koordynator − Urszula Szymańska-Kujawa, ukujawa@pcen.pl

Przedmiotowe i problemowe sieci...
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Akademia Nauczyciela Matematyki

W ramach Akademii przewidujemy realizację kilku projektów, adresowanych przede wszystkim 
do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów:

1. Matura 2016 – praca w seminaryjnych grupach nauczycielskich. 
Projekt stanowić będzie kontynuację ubiegłorocznych spotkań, prowadzonych przez liderów 
powiatowych, których zasadniczym celem jest wymiana doświadczeń dydaktycznych pomię-
dzy nauczycielami w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matema-
tyki. Ostatecznym efektem spotkań ma być wypracowanie materiałów niezbędnych do prze-
prowadzenia przedsięwzięć wymienionych poniżej.

2. II Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny z Matematyki. 
Projekt umożliwi przeprowadzenie pomiaru dydaktycznego umiejętności matematycznych 
uczniów po drugiej klasie liceum i trzeciej technikum. Możliwe będzie porównanie wyniku 
szkoły z wynikami innych szkół uczestniczących w badaniu.

3. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki w 2016 r. uczniów klas trzecich li-
ceum i czwartych technikum.
W ramach projektu zaproponujemy w odstępach kilkumiesięcznych kilka zestawów zadań 
powtórkowych z wybranych działów matematyki celem (samodzielnego lub pracując z klasą) 
rozwiązania ich przez uczniów. Nauczyciele będą mogli sprawdzić opanowanie poszczegól-
nych umiejętności za pomocą dostarczonych im arkuszy sprawdzianów, odpowiadających 
materiałowi poszczególnych działów.

4. Podkarpacka Szkoła Dydaktyki Matematyki.
Projekt będzie formą cyklicznych (odbywających się jesienią i wiosną), jednodniowych, kon-
ferencji dla nauczycieli matematyki wszystkich poziomów nauczania. Podczas konferencji 
poprzez wykłady i warsztaty stworzymy możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami 
dydaktycznymi.

5. Matematycy.pcen.pl.
Celem projektu jest uruchomienie strony internetowej, stanowiącej platformę wymiany  
informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami matematyki.

Niezależnie od wymienionych projektów proponujemy udział w warsztaty zamieszczonych  
w Ofercie edukacyjnej PCEN. 
O szczegółach przedstawionych propozycji oraz dodatkowych inicjatywach informować będzie-
my w odrębnych komunikatach.

Koordynator – Adam Kawałek, akawalek@pcen.pl

Akademia Szachów
Konferencje

Przedmiot/Zajęcia edukacyjne Adresat Termin Godz.
Miejsce  

konferencji
Koordynator

II Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa ,,Szachy narzędziem 
kształcenia i wychowania ”

dyrektorzy szkół, 
instruktorzy szachowi 
i zainteresowani  
nauczyciele

20 -21.11 
2015 r. 

14.00
OENiPAS  
w Czudecu

J. Benesz

Konferencja metodyczna – 
„Szachy w szkole”

instruktorzy szachowi 
i zainteresowani

8.10. 
2015 r.

14.00 PCEN Krosno J. Benesz

Konferencja metodyczna – 
„Szachy w szkole”

instruktorzy szachowi 
i zainteresowani

22.10. 
2015 r.

14.00 PCEN Rzeszów J. Benesz

Konferencja metodyczna – 
„Szachy w szkole”

instruktorzy szachowi 
i zainteresowani

5.11. 
2015 r.

14.00 PCEN Tarnobrzeg J. Benesz

Sieci

Sieć współpracy i samokształcenia instruktorów 
szachowych

Termin Godz. Miejsce konferencji

8.10.2015 r. 14.00 PCEN Krosno

22.10.2015 r. 14.00 PCEN Rzeszów

5.11.2015 r. 14.00 PCEN Tarnobrzeg

26.11.2015 r. 14.00 PCEN Przemyśl

Kursy doskonalące

Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

ABC Szachów  
dla nauczycieli przedszkoli –  
I etap kurs podstawowy 

Podstawy gry w szachy; teoria gry 
w debiucie, grze środkowej i koń-
cówce; podstawowe elementy tak-
tyczne - warsztaty z zakresu roz-
wiązywania zadań , problemów sza-
chowych oraz praktyki turniejowej.

16 Z. Bator po  
zebraniu 

grupy

90 zł

ABC Szachów  
dla nauczycieli szkół  
podstawowych – I etap kurs 
podstawowy

Podstawy gry w szachy; teoria gry 
w debiucie, grze środkowej i koń-
cówce; podstawowe elementy tak-
tyczne - warsztaty z zakresu roz-
wiązywania zadań , problemów sza-
chowych oraz praktyki turniejowej.

16 Z. Bator po  
zebraniu 

grupy

90 zł

ABC Szachów  
dla nauczycieli wszystkich 
typów szkół – I etap kurs 
podstawowy

Podstawy gry w szachy; teoria gry 
w debiucie, grze środkowej i koń-
cówce; podstawowe elementy tak-
tyczne - warsztaty z zakresu roz-
wiązywania zadań , problemów sza-
chowych oraz praktyki turniejowej.

16 Z. Bator po  
zebraniu 

grupy

90 zł

Koordynator - Jan Benesz, jbenesz@pcen.pl
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Akademia Artystyczna

SZTUKI PLASTYCZNE

Sztuka to nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji, w niej uzewnętrzniają się uczucia i emocje 
zarówno pozytywne, jak i negatywne, motywy postępowania i sens działań człowieka. Podejmo-
wane różnorodne działania twórcze są niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Eskulap sam 
polecał muzykę w celu leczenia problemów emocjonalnych. Platon uważał ją za lek dla duszy, 
wnoszący ład, piękno i dyscyplinę. Gdy dusza traciła harmonię, taniec i muzyka przywracały jej 
porządek. Arystoteles uważał muzykę za cenny instrument katharsis. 
Działania podejmowane w ramach Akademii Artystycznej są kierowane do nauczycieli przed-
miotów artystycznych wszystkich etapów nauczania oraz pedagogów zainteresowanych sztuką 
i autoekspresją twórczą w obszarach: muzyki, tańca, plastyki, rzemiosła artystycznego.

Terminy i tematyka spotkań będą przekazywane w postaci osobnych informacji na stronie  
pcen.pl oraz poprzez e-maile wysyłane do szkół.

Cykliczne działania

1. Plenery – 4-dniowe warsztaty twórcze dla wiodących nauczycieli plastyki województwa 
podkarpackiego

a. Inspiracje muzyczne w malarstwie. Czudec 2015 r.   (termin: wrzesień 2015 r.)
b. Pejzaż z wikliną. Czudec 2016 r.   (termin: czerwiec 2016 r.)

Efektem plenerów są systematycznie organizowane wernisaże, wystawy poplenerowe  
w Galerii Pedagogów w OENiPAS. Każdej wystawie towarzyszy wydrukowany przez PCEN 
katalog prac twórców. Dzieła stworzone przez nauczycieli zdobią ośrodki dydaktyczne 
oraz budynki noclegowe oddziałów PCEN w Rzeszowie, Przemyślu, Czudcu, Tarnobrzegu.  
Są znakomitą promocją twórczości nauczycieli i jednocześnie bazą dydaktyczną do zajęć  
z dziedziny sztuki. Udział w plenerach systematycznie podnosi poziom twórczości własnej 
nauczycieli oraz wpływa na jakość nauczania przedmiotu plastyka.

2. VI Sympozjum dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych i gimnazjów 
termin: kwiecień 2016 r.

Od roku 2010 PCEN organizuje rokrocznie wojewódzkie sympozjum dla nauczycieli plasty-
ki, na których wykłady i prelekcje prowadzą czołowi twórcy, dydaktycy oraz krytycy sztu-
ki będący jednocześnie pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoim  
doświadczeniem dzielą się też praktycy zawodu oraz są zapraszani studenci ostatniego 
roku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Różnorodne zagadnienia sztuki prezentowane  
na sympozjum są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania adresatów.

3. Warsztaty

a. Decoupage   (6 godz. zajęć w PCEN w Rzeszowie) 
b. Perspektywa w rysunku i malarstwie (10 godzin praktycznych zajęć w OENiPAS w Czudcu)
c. Biżuteria z wykorzystaniem kamieni, szklanych koralików, drutów stalowych, srebrnych  

i miedzianych   (8 godzin zajęć w PCEN O/Przemyśl)

Akademia TIK

Akademia Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (Akademia TIK) jest przedsięwzięciem  
realizowanym od 2005 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (X edycji), 
skierowanym do nauczycieli informatyki, technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz osób 
zainteresowanych tą tematyką.

Celem Akademii jest umożliwienie nauczycielom zdobywania wiedzy na temat ciekawych  
doświadczeń i nowości związanych z praktycznym wykorzystaniem TIK w nauczanym przedmio-
cie. Jest to także forum wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących praktycznego i różno-
rodnego wykorzystania TIK w szkole.

Formuła Akademii TIK to cykl, odbywających się raz w miesiącu, otwartych wykładów połączo-
nych z prezentacjami i aktywnym udziałem uczestników.
Rozszerzeniem oferty Akademii są tematyczne warsztaty szkoleniowe w pracowni komputero-
wej, będące kontynuacją wybranych zagadnień omawianych na wykładach.

Działalność Akademii opiera się na współpracy z instytucjami i firmami zajmującymi się upo-
wszechnianiem edukacji informatycznej wydawnictwami edukacyjnymi, autorami publikacji  
z zakresu TIK, szkołami i nauczycielami mającymi ciekawe doświadczenia związane z praktycz-
nym wykorzystaniem TIK.

Udział w spotkaniach i konferencjach Akademii TIK jest bezpłatny. Na zakończenie cyklu  
spotkań uczestnik otrzymuje zaświadczenie. 

Wykłady prowadzą autorzy znanych publikacji, doświadczeni nauczyciele pedagodzy, wykła-
dowcy wyższych uczelni – praktycy z zakresu wykorzystania TIK.

Koordynatorzy – Jacek Kulasa, jkulasa@pcen.pl, www.pcen.pl/akademia-tik
Piotr Ożarski, pozarski@pcen.pl
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d. Wyplatanie torebek, koszyczków z m.in. tkaniny, papieru, wikliny 
(10 godzin zajęć w PCEN w Rzeszowie)

e. Czy można nauczyć patrzeć na dzieło sztuki?   (4 godziny zajęć w PCEN w Rzeszowie)
f. Inspiracje do działań plastycznych   (4 godziny zajęć w PCEN w Rzeszowie)

Zapraszamy nauczycieli czynnie uprawiających malarstwo, rysunek, grafikę, tkaninę,  
fotografikę do prezentacji swoich prac w Galerii Pedagogów przy OENiPAS w Czudcu oraz  
w Galerii A7 w PCEN O/Przemyśl.

EDUKACJA MUZYCZNA

1. Cykl „ Aktywne słuchanie muzyki ” – dedykowany nauczycielom muzyki, zajęć  
artystycznych, rytmiki oraz nauczycielom przedszkoli

Zajęcia warsztatowe wspierające formy aktywnej percepcji muzycznej poprzez łączenie jej  
z grą na instrumentach, ruchem, pantomimą.
Termin: na przestrzeni roku – po zebraniu grupy w ośrodkach PCEN

2. „Od Chorału do Rap-songu” – warsztaty 16 godzinne z zakresu emisji głosu, akompa-
niamentu, aranżacji – zakończone koncertem z wernisażem prac artystów plastyków 
zaangażowanych w Akademię Artystyczną

Miejsce: Wydział Muzyki UR   (termin: marzec, kwiecień 2016 r.)

3. Podkarpacka konferencja metodyczna nauczycieli muzyki z warsztatami pod patro-
natem PCEN, Wydziału Muzyki UR oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Muzyki

W programie:
• prelekcje
• warsztaty
• panele dyskusyjne

Miejsce: Wydział Muzyki UR,  termin: maj 2016 r.

4. Zajęcia warsztatowe:

• Bum Bum Rurki – gram, akompaniuję, tworzę  (4 godziny)
• Muzyka klasyczna z przymrużeniem oka            (2 godziny)
• Słuchowisko radiowe z muzyką w tle   (3 godziny)
• Gry i zabawy taneczne                                        (4 godziny)
• Emisja głosu dla zespołu i solisty. Pokaz pracy z solistą.    (4 godziny)
• Mała akademia Jazzu i muzyki rozrywkowej   (2 godziny)
• Pedagogika twórczości w przestrzeni muzycznej   (4 godziny)

Zajęcia warsztatowe: Bum Bum Rurki, Mała akademia Jazzu i muzyki rozrywkowej, Muzy-
ka klasyczna z przymrużeniem oka, Pedagogika twórczości w przestrzeni muzycznej – mogą  
odbywać się poza siedzibą PCEN (szkoły, przedszkola, ośrodki kultury).

Koordynatorzy – Romana Medyńska, Wojciech Jakubiec

Wspólne
Temat Liczba dni Termin Miejsce realizacji

79 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli  
na Jasną Górę 

2 1-02.07.2016 r. Częstochowa – Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej Górze 
Uwaga:
Każda diecezja organizuje 
pielgrzymkę wg własnych 
zasad.

Krosno
Temat 

Liczba  
godzin

Termin Miejsce realizacji

Duszpasterski Dzień Nauczycieli i Wychowaw-
ców 

2
14.10.2015 r.
 17.30

Parafia św. Piotra i Jana 
z Dukli w Krośnie 

„Wypominki“ Nauczycieli i Katechetów 2
4.11.2015 r.
 17.30

Parzafia św. Piotra i Jana 
z Dukli w Krośnie 

„Nowe życie w Chrystusie”.
Rekolekcje dla nauczycieli i pracowników 
administracji środowiska oświatowego.

12 17-19.03.2016 r.
 19.00

Sanktuarium Św. Michała 
Archanioła i Bł. Bronisława 
Markiewicza;
LO przy Niższym Seminarium 
Duchownym w Miejscu 
Piastowym

XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców  
Archidiecezji Przemyskiej

8 kwiecień 2016 r. WSD w Przemyślu

„Nowe życie w Chrystusie“. 79 Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę  
i XI sympozjum.

8 1-02.07.2016 r. Przemyśl – Jasna Góra

Przemyśl
Temat

Liczba 
godzin

Termin Miejsce realizacji

„Nauczyciel świadkiem Chrystusa w szkole“.  
Duszpasterski Dzień Nauczycieli i Wychowawców. 

2 12.10.2015 r.
 17.30

Parafia pw. św. Alberta  
w Przemyślu 

„Wartość modlitwy za zmarłych“.  
Wypominki Nauczycieli i Katechetów. 

2 12.11.2015 r.
 17.30 

Parafia pw. św. Alberta  
w Przemyślu

„Nowe życie w Chrystusie”.
Rekolekcje dla nauczycieli i pracowników  
administracji środowiska oświatowego.

12 17-19.03.2016 r.
 19.00

Sanktuarium Św. Michała 
Archanioła i Bł. Bronisława 
Markiewicza;
LO przy Niższym Seminari-
um Duchownym w Miejscu 
Piastowym

XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców  
Archidiecezji Przemyskiej

8 kwiecień 2016 r. WSD w Przemyślu

Formacja duchowa nauczycieliAkademia
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„Nowe życie w Chrystusie“. 79 Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę  
i XI sympozjum

8 1-02.07.2016 r. Przemyśl – Jasna Góra

Rzeszów
Temat

Liczba go-
dzin

Termin Miejsce realizacji

„Nauczyciel świadkiem Miłosierdzia w szkole“. 
Duszpasterskie Spotkanie Nauczycieli  
i Wychowawców

3   
w miesiącu
(łącznie 30 
)

trzeci wtorek 
miesiąca

IX 2015 r. –  
VI 2016 r.
 18.00

Miejsce realizacji:
Łańcut – Parafia  
pw. św. Stanisława, BM

Wypominki szkolne 5 listopad 2015 r. Parafia Chrystusa Króla  
w Rzeszowie

XII Kongres Nauczycieli Diecezji Rzeszowskiej 6 marzec 2016 r. 
 9.00

Instytut Teologiczno- 
Pastoralny
Rzeszów ul. Witolda 11a

XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców  
Archidiecezji Przemyskiej

8 kwiecień 2016 r. WSD w Przemyślu

„Nowe życie w Chrystusie“. 79 Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę  
i XI sympozjum

8 1-02.07.2016 r. Łańcut – Jasna Góra

Formacja duchowa nauczycieli
Temat Zakres treści

A może szkoła zawodowa dla 
mojego dziecka 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej dla ucznia gimnazjum; przybliżenie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach; oferta szkół zawodowych, w tym szkół  
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; prezentacja Informatora o zawo-
dach szkolnictwa zawodowego.

Aktywny umysł w nieaktywnym 
ciele

Odpoczynek nauczyciela i odpoczynek ucznia także może być efektywny; czym 
jest sen; aktywność mózgu podczas snu.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
w Internecie

Zagadnienia dotyczące szerokiego spektrum zagrożeń istniejących w Inter-
necie; zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci Internet; cyber-
przemoc; informacje o uzależnieniu się od Internetu i profilaktyce i instytucjach 
wspierających szkoły.

Budowanie więzi z dzieckiem Relacje międzyludzkie; więzy a więzi; co to znaczy budować więź; co pomaga  
i przeszkadza w budowaniu więzi; proces budowania więzi.

Być dobrym czy fajnym rodzicem Rodzic fajny/rodzic dobry; potrzeby dzieci; postawy rodzicielskie; dlaczego dziec-
ko powinni wychowywać ojciec i matka.

Co oznacza dla mojego dziecka 
opinia lub orzeczenie z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej?

Rodzaje opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne; dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 
uczniów z trudnościami w uczeniu się – współpraca z rodzicami w tym zakresie; 
dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  
zewnętrznych.

Czy można wychować przez wiarę 
(duchowość), czyli o wychowaniu 
pełnym porażek, które można 
obrócić w dobro 

Czym jest duchowość małżeńska i rodzinna; znaczenie jedności małżeńskiej  
w budowaniu rodziny; czynniki budowania duchowości, jako kultury wycho-
wawczej; pokora rodziców, a wychowanie; wierzyć (patrzyć w kierunku wspól-
nych wartości) z dziećmi. 

Dlaczego moje dziecko nie chce 
się uczyć? 

Rola i zadania rodziców w motywowaniu uczniów do nauki.

Dzieci uwikłane w SIECI Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży; zaburzenia i uzależnienia jako 
skutek kompulsywnego korzystania z mediów cyfrowych; środowisko pracy 
mózgu; mózg i multimedia; na czym polega mechanizm uzależnienia; co robić 
aby uniknąć cyberzaburzeń?; jak to zrobić?; bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
w Internecie – zasady, przepisy, praktyka; dokąd zmierzamy w edukacji i wycho-
waniu młodego pokolenia wobec zjawisk cyberprzemocy, hejtowania, cyfrowej 
demencji?; pożądany model profilaktyki; zasady podstawowe profilaktyki.

Gdy dziecko się źle zachowuje, 
czyli o nagrodach i karach  
w wychowaniu

Funkcja wychowawcza kary; sytuacja karanego dziecka; kara i pobłażliwość  
zagrożeniem dla rozwoju moralnego dziecka; jak radzić sobie z trudnymi zacho-
waniami dziecka - analiza przypadku.

Innowacyjne formy uczenia się Na czym polega przyjazne nauczanie; jak obudzić fascynację; przykłady przyja-
znego nauczania.

Internet, alkohol, papierosy,  
narkotyki, dopalacze jako zagroże-
nie dzieci i młodzieży

Zagrożenia współczesnej młodzieży i dzieci a profilaktyka.

Jak motywować dzieci do nauki? Rola rodzica w motywowaniu; reguły ułatwiające naukę; uświadomienie istoty 
nauki szkolnej – problem rodzica czy dziecka; dekalog uczenia się.

Jak pomóc dziecku radzić sobie  
z emocjami, które przeszkadzają 
w nauce?

Pośrednie i bezpośrednie komunikowanie emocji; sposoby zachęcania uczniów 
do współpracy, wprowadzania samodyscypliny, rozwiązywania problemów; 
sposoby udzielania pochwał, które nie wprawią w zakłopotanie.

Jak pomóc dziecku w uczeniu się  
i rozwiązywaniu problemów?

Jak uczy się mózg ludzki; metody i formy nauki sprzyjające uczeniu się; przykła-
dy technik uczenia się i zapamiętywania.

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli
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Temat Zakres treści

Jak poznać i rozwijać umysł dziecka? Jak pracuje umysł dziecka (poziomy myślenia, języki myślenia, różnice w funk-
cjonowaniu umysłu); wzorce myślenia; praca w domu.

Jak rozmawiać z dziećmi? Rola, znaczenie i skutki stosowanych w procesie wychowawczym metod, kar  
i nagród; zachowanie dziecka – konsekwencje – reakcja dorosłych; wpływ 
stosowanych metod i kar na zachowania dzieci i ich relacje w przedszkolu lub  
w szkole.

Jak rozwijać u dziecka gotowość 
do pójścia do szkoły?

Umiejętności społeczne i samodzielność dziecka; rozwój emocjonalny i moty-
wacja do uczenia się; rozwój mowy i umiejętności porozumiewania się; rozwój 
intelektualny; rozwój fizyczny; przygotowanie do uczenia się czytania, pisania  
i matematyki.

Jak uchronić dziecko przed  
uzależnieniami?

Przyczyny zachowań ryzykownych; lepiej przeciwdziałać niż leczyć; uzależnie-
nie; budowanie więzi z dzieckiem.

Jak wybrać szkołę dla swojego 
dziecka?

Czym się kierować wybierając szkołę dla swojego dziecka; co dla nas – rodzica  
i dziecka – jest ważne przy dokonywaniu wyboru szkoły?; wykorzystanie trzy-
letnich wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w szkole.
(Oferta dla szkół  podstawowych i gimnazjów)

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie – krok po kroku.

Jesteś tym co jesz Pojęcie toksykologii; substancje szkodliwe w pożywieniu; zamień chemię na 
jedzenie; zwróć uwagę na etykiety; współczesne badania nt. wpływu neurotok-
syn na funkcjonowanie mózgu.

Komunikowanie się, ale czy  
porozumienie? – zasady skutecznej 
komunikacji

Cechy komunikowania się; funkcje komunikowania się; rodzaje komunikacji; ba-
riery w komunikacji; różnice pomiędzy komunikowaniem się a porozumieniem.

Ku większej akceptacji niepełno-
sprawności dziecka

Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych; sfera emocjonalna, społeczna, byto-
wa; funkcjonowanie społeczne rodziny; organizacja życia w rodzinie.

Mama, tato, kiedy wreszcie  
powiesz mi „nie”!

Rola zasad w wychowaniu; konsekwencji rodziców; sposobów komunikacji 
 z dzieckiem.

Media – przyjaciel czy wróg dziecka? Świat mediów a przeżycia dziecka; uświadomienie rodzicom, nauczycielom kon-
sekwencji będących następstwem korzystania ze środków masowego przekazu 
przez dziecko. 

Motywacja źródłem sukcesów 
ucznia w szkole

Czynniki motywujące uczniów do nauki; rola rodziców w procesie motywowa-
nia ucznia; sposoby motywowania uczniów. 

Na czym polega organizowanie 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w szkole lub kształcenie 
specjalne dla mojego dziecka?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; kształcenie specjalne w szkołach ogólnodostępnych dla uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;  umocowania 
prawne i rozwiązania organizacyjne.

Neurodydaktyka w praktyce  
szkolnej

Jak uczy się mózg; czynniki wspierające i hamujące proces uczenia się.

Nie lękaj się świata – pomoc  
dziecku w nauce, w rozwoju

Wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka; pomoc w codziennych 
obowiązkach, wskazówki do przyjmowania odpowiedzialności i współpracy.

Ocenianie dziś – co to właściwie 
znaczy? 

Pomiędzy informacją zwrotną a oceną sumatywną; samoocena i ocena nauczy-
ciela; jak oceniać, by efektywniej uczyć?

Po czym poznać, czy moje dziecko 
jest gotowe do podjęcia nauki  
w szkole?

Czym jest gotowość szkolna; dojrzałość fizyczna, umysłowa, emocjonalno-spo-
łeczna, motywacyjna, zmysłowa; jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje dziecko, 
aby odnieść sukces edukacyjny?

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli
Temat Zakres treści

Pochwała i nagroda pomocą  
w wychowaniu

Pochwała i nagroda w wychowaniu; pochwała dobra i zła; pochwała opisowa; 
odpowiedzialność dorosłych za dziecko.

Podstawy informatyczne do korzy-
stania z dziennika elektronicznego 

Podstawy obsługi komputera; obsługa poczty elektronicznej.

Podstawy korzystania z sieci  
Internet

Zasady prawidłowego korzystania z sieci Internet; wyszukiwanie informacji  
tematycznych.

Pozytywne aspekty gier kompute-
rowych – prawda czy fikcja?

Różne rodzaje gier komputerowych; wpływ gier komputerowych na funkcjono-
wanie mózgu; stereotyp gracza; czy gry komputerowe są szansą dla ludzkości?

Problemy wychowawcze okresu 
dojrzewania

Wychowanie nastolatka; zmiany okresu adolescencji; bunt jako czas poszuki-
wań; dorosły jako przewodnik i towarzysz.

Rodzic i uczeń wobec nauczyciela, 
który korzysta z ochrony przewidzia-
nej dla funkcjonariuszy publicznych

Odpowiedzialność nauczyciela, ucznia i rodzica.

Rodzic w szkole – podstawy  
prawne

Podstawowe akty prawne regulujące pracę szkoły; rodzic w szkole w świetle 
prawa; prawa dziecka, prawa ucznia, prawa człowieka.

Rodzic wsparciem w motywowaniu 
dziecka do pracy

Dlaczego dzieci się uczą?; co motywuje do nauki? jak motywować?; na czym  
polega uczenie się?; zadania dla rodziców.

Rodzic współpracujący ze szkołą  
w kwestii pomocy dziecku w nauce

Pomoc w nauce – 10 wskaźników dla rodziców; szkolne stresy, czyli jak wesprzeć 
dziecko w wypełnianiu uczniowskich obowiązków; czego się uczymy od natury?

Rodzice w ocenianiu kształtującym Zasady i strategie oceniania kształtującego.

Rozwój mowy u dziecka w wieku 
przedszkolnym. Kiedy warto zgło-
sić się do logopedy?

Etapy rozwoju mowy; opóźniony rozwój mowy; klasyfikacja zaburzeń mowy; 
profilaktyka wad wymowy; jak może pomóc rodzic, nauczyciel, logopeda? 

Sklepik szkolny, czyli nakarm swoje 
neurony

Co znajdziemy w sklepiku szkolnym; jakich produktów unikać; frytki, chipsy jako 
źródło neurotoksyn; pojęcie neurotoksyn i wpływ na mózg.

Słuchać a rozumieć – tu jednak jest 
różnica

Dialog pomiędzy dzieckiem a rodzicem – studium przypadków; jak rozmawiać 
z dzieckiem wspierając go w niepowodzeniach szkolnych; rozmowa z dzieckiem 
jako podstawowy element budowania rodzicielskiego autorytetu i atmosfery za-
ufania; elementy współpracy rodzica i szkoły w obszarze wychowania i edukacji.

Spojrzeć na kłopoty ucznia  
w kontekście jego rodziny

Rodzina w ujęciu systemowym; strukturalne ujęcie rodziny, adaptacja do zmian, 
gotowość do zmian; cykl życia rodziny; problem dziecka jako objaw dysfunkcjo-
nalności rodziny.

Sytuacje konfliktowe, czyli  
o skutecznym porozumiewaniu się

Trudny świat emocji i uczuć; definiowanie konfliktu; konflikt szansą czy zagro-
żeniem; rozwiązywanie konfliktów; rozwiązywanie konfliktów we współpracy; 
przeciwdziałanie eskalacji konfliktów.

Sytuacje trudne a sytuacje  
kryzysowe w życiu dziecka

Śmierć bliskich, długotrwała choroba, rozwód rodziców; sposoby reagowania 
na sytuacje trudne; profilaktyka radzenia sobie w sytuacjach trudnych; rozwój 
kompetencji radzenia sobie ze stresem.

Szkoła dla Rodziców i Wychowaw-
ców (40 godz. warsztat umiejętno-
ści wychowawczych)

Budowanie relacji dorosły dziecko, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie 
uczuć; aktywne, wspierające słuchanie; motywowanie dziecka do współdzia-
łania; modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka; 
umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań; uwalnianie dzieci od grania 
narzuconych ról w domu i w szkole; wspieranie procesu usamodzielniania się 
dziecka; budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka; nagrody  
i kary; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Szkoła wobec wyzwań państwa – 
rodzice w życiu szkoły

Wymagania państwa i partycypacja rodziców w życiu szkoły.

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli
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Temat Zakres treści

Telewizja a dziecko Wpływ telewizji na inteligencję, emocje i zdrowie dziecka.

Twoje dziecko potrzebuje Ciebie Powinności/obowiązki rodzica wobec dziecka; nawiązanie i podtrzymywanie 
kontaktu; dobre relacje (zaangażowanie, konsekwencja, znajomość, wychowa-
nie); współpraca ze środowiskiem (szkoła, instytucje).

Trudny czas dojrzewania Etapy dojrzewania; płaszczyzny rozwoju; cechy dojrzałej osobowości; różnice 
w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców; co przeszkadza, a co pomaga w osiąganiu 
dojrzałości.

Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka a orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego w przed-
szkolu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz rewalidacja dla dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego; organizowanie wczesnego wspomaganie 
rozwoju dziecka.

Współczesne zagrożenia dzieci  
i młodzieży

Niespecyficzne zaburzenia jedzenia; ideologia gender; gry komputerowe;  
zabawki; książki; wzorce zachowania; co możemy zrobić, na co mamy wpływ.

Wymagania państwa wobec przed-
szkoli i szkół – obszary współpracy 
i partycypacji rodziców

Analiza treści wymagań; zadania rodziców związane z podnoszeniem jakości 
pracy przedszkola i szkoły.

Zabawka w procesie uczenia  
i wychowania

Funkcja zabawka a wiek dziecka; współczesne zabawki i zagrożenia.

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli
Rzeszów

Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

Małe formy teatralne– 
rozwijanie zdolności 
aktorskich uczniów

Metodyka prowadzenia szkolnego Teatru 
Poezji; podstawowe ćwiczenia związane 
z emisją głosu; ćwiczenia doskonalące 
artykulację; zadania aktorskie: rola etiud, 
występy w grupie, podstawy ruchu sce-
nicznego; projektowanie scenariusza.

12 A. Piecuch (aktor)
M. Kalandyk

11, 18,  
25.01. 
2016 r.

godz. 15.00

84 zł

Między batutą a …  
ENTEREM

Media informatyczne w muzyce; opro-
gramowanie do podstawowej i zaawan-
sowanej obróbki dźwięku; mastering 
muzyczny; szkolne – domowe studio 
nagrań.
Zajęcia warsztatowe w pracowni kom-
puterowej.
Miejsce realizacji: OENiPAS w Czudcu
Adresat: nauczyciele muzyki i zajęć arty-
stycznych

16 W. Jakubiec po zebraniu 
grupy

piątek –  
sobota

lub
sobota – 
niedziela

112 zł

„Music is online” Wykorzystanie komputera i darmowego 
oprogramowania do tworzenia muzyki 
dla nauczyciela oraz ucznia; warsztato-
we kompendium wiedzy i umiejętności 
myślenia twórczego w muzyce; łączenie 
rytmu, melodii i harmonii w programach 
komputerowych i Web-aplikacjach; gry 
dydaktyczne; wykorzystanie interaktyw-
nych stron do muzykowania – posługiwa-
nie się dostępnymi narzędziami online do 
prezentacji form muzycznych, zasad two-
rzenia, pojęć ogólno muzycznych definio-
wanych podstawą programową.
Zajęcia warsztatowe w pracowni kom-
puterowej.
Miejsce realizacji: OENiPAS w Czudcu
Adresat: nauczyciele muzyki  
i zajęć artystycznych

16 W. Jakubiec po zebraniu 
grupy

piątek –  
sobota

lub
sobota – 
niedziela

112 zł

Dźwięk i obraz –
szkolne Multi Studio 
Artystyczne

Łączenie elementów plastycznych i mu-
zycznych na lekcjach muzyki oraz zajęć 
artystycznych, efekty muzyczne, akom-
paniamenty bit-box, nowoczesne style 
muzyczne; obraz fotograficzny – kompo-
zycja, kadr, głębia ostrości; multiprojekt 
artystyczny – od pomysłu do realizacji.
Zajęcia warsztatowe w pracowni kom-
puterowej.
Miejsce realizacji: OENiPAS w Czudcu
Adresat: nauczyciele muzyki  
i zajęć artystycznych

16 W. Jakubiec po zebraniu 
grupy

piątek –  
sobota

lub
sobota – 
niedziela

112 zł

Kursy doskonalące

Oferta szkoleń językowych dla nauczycieli
realizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli  

w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych PROMAR
PCEN zaprasza na szkolenia językowe nadające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 
I-III szkoły podstawowej po osiągnięciu poziomu B2 potwierdzonego zdanym egzaminem FCE (przy spełnieniu dodat-
kowych warunków: posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej  
i ukończony kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym).
Zajęcia realizowane będą w tempie 2-3 spotkań w tygodniu, po 2 godziny dydaktyczne. Istnieje możliwość realizacji 
zajęć weekendowych np. po 4 godziny dziennie, lub w innym wymiarze dostosowanym do potrzeb grupy.
Standardowy roczny cykl szkoleniowy to 120 godzin dydaktycznych realizowanych średnio 2 razy w tygodniu po 2 go-
dziny dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 osób.

Nazwa poziomu według skali  
Rady Europy

Liczba godzin wymaganych  
na osiągnięcie poziomu

Opis poziomu

B2 60h Egzamin FCE

60h

60h

B1 60h Egzamin PET

60h

60h Egzamin KET

A2 60h

60h

A1 60h

Poziom „zerowy” 60h

Odpłatność za 1 godz. szkolenia grupy wynosi 100 zł; odpłatność uczestnika za 1 godz. szkolenia zależy od liczebności grupy.
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Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

Metodyka pracy ze 
szkolnym zespołem 
wokalnym i solistą

Dobór repertuaru; źródła nagrań i pod-
kładów muzycznych; jak akompaniuje; 
jak prowadzę ćwiczenia emisyjne, roz-
śpiewujące, dykcyjne; problematyka ba-
rier wykonawczych.
Zajęcia warsztatowe w pracowni kom-
puterowej.
Miejsce realizacji: PCEN w Rzeszowie
Adresat: nauczyciele muzyki  
i zajęć artystycznych

8 W. Jakubiec
I. Josse-Jakubiec

po zebraniu 
grupy

56 zł

Coaching w edukacji 1. Przestrzenie mentalne coachingu, 
tworzenie podstaw do rozwoju.

2. Wyznaczane celów.
3. Komunikacja w coachingu edukacyj-

nym.
4. Poziom wartości i przekonań – emocje 

a intencje.
5. Rola pytań w coachingu.
6. Narzędzia coachingowe (model Dildsa, 

CROW i inne).

60 trenerzy po zebraniu 
grupy

od 500 zł

Coaching w edukacji 1. Organizacja przestrzeni coachingowej 
dla nauczycieli, budowanie relacji, 
wyznaczanie celów w coachingu.

2. Komunikacja w coachingu edukacyj-
nym.

3. Inteligencja emocjonalna nauczyciela.
4. Zadawanie wpływowych pytań przez 

nauczyciela.
5. Wartości i przekonania w coachingu 

edukacyjnym.
6. Praca z tożsamością nauczyciela

120 trenerzy po zebraniu 
grupy

od 950 zł

Krosno
Tytuł kursu Zakres treści

Liczba 
godzin

Prowadzący
Termin

Odpłat-
ność

Lider współpracy  
z rodzicami

Współpraca z rodzicami w rozwiązywa-
niu problemów dziecka; przeszkody w 
nawiązywaniu współpracy; decydująca 
moc pierwszego spotkania; dobre spo-
tkania nauczyciela z rodzicami; trudne 
sprawy, trudne dzieci, trudni rodzice; 
motywowanie rodziców do współpracy.

12 D. Turek-Fijak po zebraniu 
grupy

84 zł

Zacznij od Scratch'a – 
rozpoczynamy swoją 
przygodę z programo-
waniem

Zapoznanie z portalem www.scratch.
mit.edu; instalowanie programu Scratch; 
zapoznanie się z programem Scratch  – 
bloki programu Scratch, okna progra-
mu oraz obiekty; zmienne; sterowanie 
obiektami; pierwszy algorytm – pierw-
szy program.
Uwaga: kurs dla początkujących

12 R. Klara 9.11.2015 r.
 14.30

forma 
bezpłatna

Kursy doskonalące

Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący
Termin

Odpłat-
ność

Edytor tekstu w pracy 
nauczyciela

Podstawowe zasady pracy w edytorze 
tekstu – przypomnienie; formatowanie 
czcionki i akapitu; tabulatory i ich wy-
korzystanie; stosowanie wypunktowy-
wania i numerowania; wstawianie i for-
matowanie tabel; wstawianie i formato-
wanie grafiki; tworzenie i wykorzystanie 
szablonów; tworzenie i formatowanie 
wykresów; korespondencja seryjna; pra-
ca z długim dokumentem.

12 R. Klara po zebraniu 
grupy

84 zł

Podstawy pracy  
w arkuszu kalkulacyj-
nym MS Excel

Zapoznanie się ze środowiskiem pracy 
arkusza kalkulacyjnego MS Excel; sko-
roszyt (zeszyt) a arkusz; typy danych, 
formatowanie danych, formatowanie 
komórek arkusza; wykonywanie obli-
czeń na zawartości komórek; różne ro-
dzaje adresowania komórek i ich wyko-
rzystanie w tworzenie własnych formuł 
(wzorów); korzystanie z przykładowych 
wbudowanych funkcji arkusza kalku-
lacyjnego; formatowanie warunkowe; 
sprawdzanie poprawności wprowadza-
nych danych; wstawianie i formatowanie 
komentarzy; tworzenie i formatowanie 
wykresów; arkusz kalkulacyjny jako pro-
sta baza danych; sortowanie i filtrowanie 
danych; arkusz kalkulacyjny jako źródło 
danych dla korespondencji seryjnej; 
ochrona arkusza i skoroszytu; przykła-
dowe zastosowania arkusza kalkulacyj-
nego w pracy nauczyciela.

12 R. Klara po zebraniu 
grupy

84 zł

Podstawy pracy  
w programie  
do tworzenia  
prezentacji  
MS PowerPoint

Zapoznanie się ze środowiskiem pracy 
programu do tworzenia prezentacji MS 
PowerPoint; tworzenie slajdów z wy-
korzystaniem tekstu, grafiki i obiektów 
multimedialnych; animowanie slajdów; 
tworzenie slajdów z wykorzystaniem 
szablonów projektów; ustawianie 
przejść pomiędzy slajdami; zapisywanie 
efektów pracy w formie prezentacji oraz 
w formie pokazu; różne formy pokazu 
slajdów; przygotowywanie materiałów 
informacyjnych dla słuchaczy; zasady 
tworzenia poprawnej prezentacji; two-
rzenie prezentacji o charakterze linear-
nym („konferencyjnym”, dla prelegenta); 
tworzenie prezentacji o charakterze 
programu dydaktycznego (aplikacji dy-
daktycznej).

12 R. Klara po zebraniu 
grupy

84 zł

Kursy doskonalące
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Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący
Termin

Odpłat-
ność

Platforma Moodle 
narzędziem zdalnej 
edukacji

Zapoznanie ze środowiskiem platformy 
Moodle; tworzenie nowego kursu na 
platformie Moodle; zasoby i składowe 
kursu; tworzenie i dodawanie zasobów 
i składowych kursu; komunikacja na 
platformie – forum, czat, głosowanie; 
platforma Moodle jako narzędzie spraw-
dzania wiedzy i umiejętności (quiz, prze-
syłanie plików z zadaniami).
Kurs może być realizowany w formie 
mieszanej – blended learningu – część 
w formie stacjonarnej, część w formie  
e-learningowej.

12 R. Klara po zebraniu 
grupy

84 zł

Jak przygotować ma-
teriały dydaktyczne dla 
tablicy interaktywnej?

Wykorzystanie programu do tworzenia 
prezentacji MS PowerPoint do przygo-
towywania materiałów dydaktycznych 
dla tablicy interaktywnej; tworzenie 
materiałów dydaktycznych online z wy-
korzystaniem platformy LearningApps, 
nauczyciel.pl, scholaris.pl.
Adresat: nauczycieli edukacji  
wczesnoszkolnej

16 R. Klara po zebraniu 
grupy

112 zł

Przemyśl
Tytuł kursu Zakres treści

Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

ABC Szachów dla  
nauczycieli przedszkoli –  
I etap kurs podstawowy 

Podstawy gry w szachy; teoria gry w de-
biucie, grze środkowej i końcówce; pod-
stawowe elementy taktyczne – warsz-
taty z zakresu rozwiązywania zadań, 
problemów szachowych oraz praktyki 
turniejowej.

16 Z. Bator po zebraniu 
grupy

90 zł

ABC Szachów dla  
nauczycieli szkół  
podstawowych – I etap 
kurs podstawowy

Podstawy gry w szachy; teoria gry w de-
biucie, grze środkowej i końcówce; pod-
stawowe elementy taktyczne – warsz-
taty z zakresu rozwiązywania zadań, 
problemów szachowych oraz praktyki 
turniejowej.

16 Z. Bator po zebraniu 
grupy

90 zł

ABC Szachów dla  
nauczycieli wszystkich 
typów szkół – I etap 
kurs podstawowy

Podstawy gry w szachy; teoria gry w de-
biucie, grze środkowej i końcówce; pod-
stawowe elementy taktyczne – warsz-
taty z zakresu rozwiązywania zadań, 
problemów szachowych oraz praktyki 
turniejowej.

16 Z. Bator po zebraniu 
grupy

90 zł

Kursy doskonalące

Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

Lider współpracy  
z rodzicami

Współpraca z rodzicami w rozwiązy-
waniu problemów dziecka; przeszkody  
w nawiązywaniu współpracy; decydu-
jąca moc pierwszego spotkania; dobre 
spotkania nauczyciela z rodzicami; trud-
ne sprawy, trudne dzieci, trudni rodzice; 
motywowanie rodziców do współpracy.

12 J. Kościelny po zebraniu 
grupy

84 zł

Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców – 
warsztat umiejętności 
wychowawczych

Budowanie relacji dorosły – dziecko, 
poprzez wyrażanie oczekiwań i ogra-
niczeń tak aby były przez dziecko re-
spektowane; rozpoznawanie, wyrażanie  
i akceptowanie uczuć; aktywne, wspie-
rające słuchanie; motywowanie dziec-
ka do współdziałania; modyfikowanie 
niepożądanych lub nieodpowiednich 
zachowań dziecka; umiejętność sta-
wiania jasnych granic i wymagań; uwal-
nianie dzieci od grania narzuconych ról 
w domu i w szkole; wspieranie procesu 
usamodzielniania się dziecka; budowa-
nia realnego poczucia własnej wartości 
dziecka; konstruktywne rozwiązywanie 
konfliktów.

40 J. Kościelny po zebraniu 
grupy

280 zł

Kurs komputerowy dla 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej cz. I 

Uporządkowanie pojęć i umiejętno-
ści dotyczących pracy z systemem  
WINDOWS; zaczynamy pracę z dziećmi 
przy komputerze; edytor tekstu czyli 
podstawowe zasady w redagowaniu 
dokumentów; zasoby internetowe dla 
najmłodszych uczniów; praca z grafi-
ką, dźwiękiem, filmem; tworzenie dy-
namicznych pomocy dydaktycznych  
w programie PowerPoint.

25 Z. Hamielec po zebraniu 
grupy

170 zł

Kurs komputerowy dla 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej cz. II

Praca z grafiką, dźwiękiem, filmem 
(kontynuacja); wykorzystanie aparatu 
cyfrowego, kamery, skanera; liczymy 
na komputerze – podstawy arkusza kal-
kulacyjnego; narzędzia internetowe –  
edukacja online; tablica interaktywna – 
jak połączyć efektywną naukę i zabawę.

25 Z. Hamielec po zebraniu 
grupy

170 zł

Edukacja zdrowotna  
w wychowaniu  
fizycznym

Miejsce edukacji zdrowotnej w wycho-
waniu fizycznym według nowej pod-
stawy programowej – uwarunkowania 
prawne; planowanie i organizacja edu-
kacji zdrowotnej w szkole; program na-
uczania edukacji zdrowotnej; scenariu-
sze lekcji edukacji zdrowotnej – zasady 
opracowania i prowadzenia zajęć; me-
toda projektu i portfolio; projekt eduka-
cyjny z edukacji zdrowotnej; ocenianie  
i ewaluacja edukacji zdrowotnej.

20 I. Mazur po zebraniu 
grupy

140 zł

Kursy doskonalące
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Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

Platforma Moodle 
narzędziem zdalnej 
edukacji

Zakładanie kursu na platformie Moodle; 
zasoby i składowe platformy; tworzenie 
stron tekstowych, HTML oraz etykiet; 
dodawanie i tworzenie składowych: fo-
rum, czat, quiz i głosowanie; przesyłanie 
plików na platformę i tworzenie zaso-
bów z tymi plikami.

15 I. Mazur po zebraniu 
grupy

100 zł

Tarnobrzeg
Tytuł kursu Zakres treści

Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

TIK w szkole Tworzenie dokumentacji szkoły przy 
użyciu programów z pakietu Office; 
tworzenie szablonów dokumentów; 
zasady aktualizacji; zasady pracy w sieci 
nad dokumentami.

12 R. Jóźwik po zebraniu 
grupy

84 zł

Tworzenie baz danych Zasady projektowania bazy danych; 
tworzenie tabel; tworzenie formularzy; 
tworzenie relacji.

12 R. Jóźwik po zebraniu 
grupy

84 zł

Zaawansowane  
możliwości arkusza 
kalkulacyjnego

Budowanie formuł; korzystanie z funk-
cji; przykłady zastosowań wybranych 
funkcji; projektowanie przykładowego 
arkusza. 

12 R. Jóźwik po zebraniu 
grupy

84 zł

Zastosowanie  
e-learningu w nowocze-
snym nauczaniu

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich 
zainteresowanych zapoznaniem się z ob-
sługą platformy edukacyjnej Moodle oraz 
tworzeniem i prowadzeniem na platformie 
kursów metodą kształcenia na odległość.

24 J. Kulasa po zebraniu 
grupy

168 zł

Oprogramowanie  
biurowe

Szkolenie jest przeznaczone dla osób 
chcących wykorzystać pakiet MS Office 
do prac biurowych; nabycie umiejętno-
ści efektywnego przetwarzania tekstu, 
projektowania i stosowania arkusza 
kalkulacyjnego oraz znajomości jego 
funkcji; nabycie umiejętności tworzenia 
prezentacji multimedialnych.

40 J. Kulasa po zebraniu 
grupy

280 zł

Tworzenie serwisów 
WWW opartych na 
CMS – Joomla

Zaawansowane metody tworzenia 
stron www; umieszczanie plików na 
serwerze; panel administracyjny; zmia-
na wyglądu strony; tworzenie artyku-
łów; moduły systemu Joomla; kompo-
nenty systemu Joomla; forum dyskusyj-
ne; rejestracja użytkowników.

24 J. Kulasa po zebraniu 
grupy

168 zł

Przygotowywanie  
testów elektronicznych

Wykorzystanie wybranych programów 
do tworzenia elektronicznych testów 
sprawdzających.

18 J. Kulasa po zebraniu 
grupy

126 zł

Kursy doskonalące

Tytuł kursu Zakres treści
Liczba 
godzin

Prowadzący Termin
Odpłat-

ność

Pakiet MS-Office Celem kursu jest przekazanie wiedzy 
umożliwiającej nabycie umiejętności, 
które pozwalają na samodzielne posłu-
giwanie się programami pakietu MS Of-
fice, a w szczególności na profesjonalne 
redagowanie dokumentów tekstowych 
w programie Word, tworzenie modeli 
obliczeniowych w arkuszu kalkulacyj-
nym Excel, tworzenie i zarządzanie 
bazą danych w Accessie, tworzenie pre-
zentacji multimedialnych w programie 
Power Point, zarządzanie informacją  
i przesyłanie jej pocztą elektroniczną za 
pomocą programu Outlook.

40 R. Jóźwik
J. Kulasa

po zebraniu 
grupy

280 zł

Tworzenie interaktyw-
nych materiałów dydak-
tycznych

Kurs jest skierowany do wszystkich, 
którzy chcą uatrakcyjnić realizację  
procesu dydaktycznego, wykorzystując 
interaktywne materiały dydaktyczne.

18 J. Kulasa po zebraniu 
grupy

126 zł

Neurodydaktyka –  
nauczanie i uczenie się 
przyjazne mózgowi 

Czym jest neurodydaktyka?; na czym 
polega przyjazne nauczanie; jak obu-
dzić fascynację?; przykłady przyjaznego 
nauczania.

12 E. Urbańska po zebraniu 
grupy

84 zł

Kursy doskonalące

Kursy dające uprawnienia
Tytuł kursu

Liczba 
godzin

Termin realizacji/rekrutacji Odpłatność

Kurs kierowników wycieczek szkolnych 10 2.10.2015 r. (cz. I) Dębica
 14.00

8.10.2015 r. (cz. II) Dębica
 14.00  

70 zł

7.10.2015 r. (cz. I) PCEN Rzeszów
 14.00  

15.10.2015 r. (cz. II) PCEN Rzeszów
 14.00  

1.03.2016 r. (cz. I) PCEN Rzeszów
 14.00

2.03.2016 r. (cz. II) PCEN Rzeszów
 14.00 

możliwość zorganizowania  
szkolenia również po zebraniu grupy

Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 10 po zebraniu grupy 70 zł

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów  
wędrownych

15 po zebraniu grupy 100 zł

Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży 36 po zebraniu grupy od 180 zł
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Kursy dające uprawnienia

Tytuł kursu
Liczba 
godzin

Termin realizacji/rekrutacji Odpłatność

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Warsztat skierowany do psychologów i pedagogów, dający upraw-
nienia do prowadzenia zajęć z rodzicami i nauczycielami w oparciu o 
program opracowany przez joannę Sakowską. 
Świadomość własnych celów wychowania; ćwiczenie umiejęt-
ności rozpoznawania uczuć, nazywania ich, wspierania dziecka 
w sytuacji emocjonalnie trudnej; uczenie umiejętności stawia-
nia jasnych granic i wymagań z poszanowaniem godności rodzi-
ca i dziecka; wspólne rozwiązywanie konfliktów, sposoby ucze-
nia dzieci samodyscypliny i brania odpowiedzialności za własne 
zachowanie; wspieranie samodzielności dzieci; uwalnianie 
dziecka od funkcjonowania w utrwalonych rolach – stwarzanie 
warunków do nowych, dojrzałych zachowań; wzmacnianie po-
czucia własnej wartości poprzez pochwałę opisową; konstruk-
tywne rozwiązywanie konfliktów.

40 po zebraniu grupy 280 zł 

(w tym materiały do 
prowadzenia zajęć)

„Przyjaciele Zippiego” 
program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas pierw-
szych szkoły podstawowej. 
Nabycie uprawnień do prowadzenia międzynarodowego programu 
„przyjaciele zippiego”.
Celem programu jest doskonalenie u dzieci zdolności rozpo-
znawania emocji i określanie strategii radzenia sobie z tymi 
uczuciami; doskonalenie zdolności komunikowania własnych 
uczuć; nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuce-
niem i samotnością; doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązy-
wania konfliktów; radzenia sobie ze zmianą i stratą; doskonale-
nie umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radze-
nia sobie w różnych sytuacjach.

12 + 3  
spotkania 
superwi-

zyjne 

po zebraniu grupy 500 zł 
(w kwocie zawarta 
jest cena szkolenia 
dwóch nauczycieli  

z danego przed-
szkola czy szkoły 
i materiałów do 

realizacji programu 
opracowanych przez 
CPE w Warszawie)

Kursy okresowe BHP dla nauczycieli i pracowników  
administracyjno-biurowych

8 16.09.2015 r. 
 9.00  PCEN Rzeszów

56 zł

możliwość zorganizowania szkole-
nia również po zebraniu grupy

Kursy okresowe BHP dla pracowników  
na stanowiskach robotniczych

8 po zebraniu grupy 56 zł

Kursy okresowe BHP dla pracodawców i osób  
kierujących pracownikami (kurs stacjonarny lub meto-
dą samokształcenia kierowanego)

16 po zebraniu grupy 110 zł

Kursy kwalifikacyjne
Tytuł kursu Liczba godzin Odpłatność*

Zarządzanie oświatą 230-250 od 1400 zł

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 180 od 1100 zł

Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 150-180 od 900 zł

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego 300 od 1800 zł

Wczesne nauczanie języka obcego 240-300 od 1440 zł

*Odpłatność za kurs będzie uzależniona od liczby uczestników i liczby godzin

Studia podyplomowe
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie współpracuje między innymi z:
Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi,
Akademią Ignatianum w Krakowie,
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu,
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
Uniwersytetem Rzeszowskim,
Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Tytuł Czas trwania

Administrowanie sieciami komputerowymi 2 albo 3semestry

Bibliotekoznawstwo 2 albo 3semestry

Coaching w edukacji 2 albo 3semestry

Doradztwo zawodowe 2 albo 3semestry

Edukacja dla bezpieczeństwa 3 semestry

Etyka 3 semestry

Mediacje i negocjacje 2 semestry

Nauczyciel domowy 2 semestry

Neurologopedia 2 albo 3semestry

Oligofrenopedagogika 2 albo 3semestry

Organizacja i zarządzanie oświatą 2 albo 3semestry

Pośrednictwo pracy 2 albo 3semestry

Przygotowanie pedagogiczne 3 semestry

Socjoterapia 2 albo 3semestry

Surdopedagogika 2 albo 3semestry

Terapia pedagogiczna 2 albo 3semestry

Tyflopedagogika 2 albo 3semestry

Wczesne wspomaganie rozwoju 3semestry

Wychowanie do życia w rodzinie 2 albo 3semestry

Czas trwania studiów podyplomowych będzie uzależniony od uwarunkowań uczelni.
Odpłatność za jeden semestr, będzie uzależniona od liczby uczestników i wahać się będzie w granicach  
od 1100 zł do 1700 zł.

Zgłoszenia na studia podyplomowe będą przyjmowane na adres:
PCEN w Rzeszowie
35-036 Rzeszów
ul. Niedzielskiego 2
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Rzeszów
Nauczyciel konsultant Tematyka konsultacji

ks. Krzysztof Budzyń Organizacja nauczania religii w szkole; etyka zawodowa nauczyciela; autorytet nauczyciela;  
nadzór katechetyczny.

Barbara Cebula Komunikacja interpersonalna, stres, wypalenie zawodowe, budowanie zespołu klasowe-
go, współpraca z rodzicami, potrzeby rozwojowe uczniów (w tym ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi ).

Robert Daraż Aspekty BHP w oświacie; bezpieczeństwo w szkole; sytuacje kryzysowe; pierwsza pomoc;  
edukacja dla bezpieczeństwa; wychowanie patriotyczne; edukacja etyczna, filozoficzna; turystyka  
i krajoznawstwo; warsztat pracy nauczyciela historii.

Mariusz Kalandyk Matura 2016 – język polski; Ocenianie Kształtujące na lekcjach języka polskiego; metody motywują-
ce na lekcjach języka polskiego; prawo autorskie w praktyce polonistycznej.

Adam Kawałek Awans zawodowy nauczycieli; konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego; analiza wyników  
egzaminów, dydaktyka matematyki, organizacja konkursów przedmiotowych.

Dariusz Miziołek Bezpieczeństwo w szkole, odpowiedzialność prawna ; doradztwo edukacyjno-zawodowe; edukacja dla 
bezpieczeństwa; edukacja etyczna, filozoficzna, patriotyczna, prawna, regionalna i turystyczna; kom-
petencje nauczycieli; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; dostosowywanie wymagań; profilaktyka  
i wychowanie; promocja zdrowia; sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysem; uczeń ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi; praca z uczniem zdolnym; współpraca z rodzicami i środowiskiem; wizerunek  
i promocja placówki; wystąpienia publiczne; emisja głosu; wypalenie zawodowe i stres, zarządzanie ze-
społem; nowe metody nauczania i uczenia; coaching w edukacji.

Małgorzata Młynarska Awans zawodowy nauczyciela; aktywizujące metody nauczania; analiza i wykorzystanie wyników eg-
zaminów zewnętrznych do projektowania działań podnoszących efektywność nauczania; Edukacyjna 
Wartość Dodana w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; ocenianie; pomiar 
dydaktyczny; projekt edukacyjny; reforma programowa; metodyka nauczania geografii.

Anna Pawlus-Łutczyk Reforma programowa; konstruowanie programów nauczania; projekt edukacyjny; pomiar dydaktycz-
ny; awans zawodowy nauczyciela; edukacyjna wartość dodana w gimnazjum i szkole ponadgimnazjal-
nej; aktywizujące metody nauczania; ewaluacja wewnętrzna w szkole.

Barbara Perenc Realizacja podstawy programowej na III i IV etapie edukacyjnym; ocenianie kształtujące na lekcji 
języka polskiego; metody motywujące na lekcjach języka polskiego; neurodydaktyka; coaching; 
cyberprzemoc.

Tadeusz Polański Projekty edukacyjne z wykorzystaniem funduszy UE; program Erasmus+, ICT w szkole; refor-
ma programowa MEN; zarządzanie oświatą; przywództwo; rozwój organizacyjny szkół; projek-
ty partnerskie szkół; edukacja rozwojowa; ewaluacja pracy szkoły; zarządzanie zmianą; jakość 
pracy szkoły; statuty szkoły/placówki; innowacje w szkole; kreowanie lokalnej polityki oświato-
wej; doskonalenie rad pedagogicznych; planowanie rozwoju szkoły; kompleksowe wspomaganie 
szkoły/placówki.

Grażyna Tereszkiewicz Podstawa programowa z plastyki, zajęć artystycznych, wiedza o kulturze; animacja wolnego czasu; 
metoda KLANZY w dydaktyce i wychowaniu; taniec w pracy z uczniem.

Małgorzata Tołoczyńska-
-Lekacz 

Prawo oświatowe; reforma programowa w oświacie; zarządzanie w oświacie; chemia.

Wacław Smyczyński Ewaluacja w szkole, konstruowanie narzędzi; koncepcja pracy szkoły; techniki uczenia się;  
aktywizujące metody nauczania; diagnozowanie indywidualnych wzorców myślenia; budowanie 
samorządności uczniowskiej.

Dorota Szumna Konsultacje wydawnicze: przygotowanie tekstów do druku (artykuły, recenzje, sprawozdania, 
scenariusze zajęć); organizacja i metodologia badań własnych.

Janusz Ustrzycki Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w oparciu o nową podstawę pro-
gramową; metodyka nauczania historii i wos; wybór podręcznika i programu nauczania do gim-
nazjum – funkcje podręcznika w procesie edukacyjnym; motywowanie ucznia do nauki; praca  
z uczniem zdolnym. 

Konsultacje indywidualne

Nauczyciel konsultant Tematyka konsultacji

Stanisław Fundakowski Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli; ocenianie kształtujące; awans  
zawodowy nauczycieli.

ks. Mirosław Grendus

Organizacja nauczania religii w szkole; program nauczania religii; podręczniki katechetycz-
ne; nadzór katechetyczny; dydaktyka katechezy; formacja katechetów; awans zawodowy 
nauczycieli religii; duszpasterstwo katechetów i nauczycieli; wykorzystanie multimediów 
na lekcjach religii.

Roman Klara Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych; ocena efektywności 
pracy szkoły w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych – Edukacyjna Wartość Dodana 
(EWD); ocenianie kształtujące; metoda WebQuest’u; technologia informacyjna w naucza-
niu przedmiotowym; tablica interaktywna, niebezpieczeństwa związane z siecią Internet; 
egzamin maturalny z fizyki.

Leszek Morąg Analiza przepisów prawnych obowiązujących przy ubieganiu się o awans zawodowy; akty 
prawa wewnątrzszkolnego; statut w szkole/placówce; ewaluacja w oświacie; kształcenie 
zawodowe po zmianach z 1 września 2012 r.

Urszula Szymańska-Kujawa

Krajoznawstwo i turystyka w szkole; realizacja i monitorowanie podstawy programowej; 
warsztat pracy nauczyciela historii, historii i społeczeństwa, WOS; metodyka nauczania 
historii; wychowanie patriotyczne; praca w międzykulturowej klasie; nauczyciel opie-
kunem praktyk pedagogicznych studenta; dydaktyka historii, WOS; wykorzystanie TIK  
w nauczaniu historii, WOS; metody aktywizujące i motywujące w nauczaniu, w tym projekt 
edukacyjny i gry planszowe; mnemotechniki; konstruowanie programów nauczania; edu-
kacja globalna; doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.

Bożena Śliwiak Realizacja podstawy programowej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej; projekt 
edukacyjny; współpraca i porozumiewanie się z rodzicami uczniów; praca z uczniem spra-
wiającym trudności wychowawcze.

Jolanta Śnieżek Edukacja historyczna; realizacja podstawy programowej.

Wiesław Śnieżek Analiza przepisów prawnych obowiązujących przy ubieganiu się o awans zawodowy; pro-
ces nauczania w świetle prawa; ewaluacja w oświacie; statut w szkole/placówce; pomiar 
dydaktyczny; EWD w gimnazjum.

Danuta Turek-Fijak

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole; edukacja zdrowotna w szkolnym wycho-
waniu fizycznym; wychowanie do życia w rodzinie; Szkolny Program Profilaktyki; zajęcia 
edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy; budowanie porozumienia i współpra-
cy w szkole oraz z rodzicami uczniów.

Krosno

Przemyśl
Nauczyciel konsultant Tematyka konsultacji

Jan Benesz Pomiar dydaktyczny; konstruowanie narzędzi badawczych; dydaktyka kształcenia zawo-
dowego; dydaktyka przedmiotów technicznych; ewaluacja w oświacie; edukacyjna war-
tość dodana; projekty edukacyjne; zastosowanie komputera w nauczaniu (matematyka, 
przedmioty zawodowe); e-learning; szkolny system oceniania; aspekty BHP w oświacie.

Małgorzata Blicharska Zarządzanie oświatą; sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły; pla-
nowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej, ewaluacja zewnętrzna – model i proce-
dury; dokumentacja wewnątrzszkolna, wymagania edukacyjne i ocenianie – obowiązki na-
uczycieli i szkół w tym zakresie oraz konstrukcja statutu szkoły; edukacja wczesnoszkolna; 
edukacja geograficzna w gimnazjum; kompetencje rady pedagogicznej; funkcjonowanie 
sieci współpracy i samokształcenia w ramach systemu doskonalenia nauczycieli opartym 
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, coaching w edukacji.

Konsultacje indywidualne
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Zbigniew Hamielec Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji; dydaktyka w sieci internetowej – nowe 
możliwości nauczania z wykorzystaniem platformy Moodle; cyberprzemoc i bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży w Internecie.

ks. Waldemar Janiga Podstawa programowa katechezy, program nauczania religii, podręczniki katechetyczne; 
wychowanie religijne; edukacja patriotyczna; organizacja nauczania religii; nadzór peda-
gogiczny i katechetyczny; formacja katechetów; duszpasterstwo nauczycieli; katecheza 
parafialna; wybrane zagadnienia z metodyki i dydaktyki katechezy; wybrane zagadnienia 
psychologiczne i bioetyczne w nauczaniu religii i duszpasterstwie; pedagogika personali-
styczna; zagadnienia antropologiczne.

Elżbieta Komarnicka Zarządzanie oświatą; wymagania państwa wobec przedszkoli, szkół i placówek oświa-
towych; zmiany w prawie oświatowym; nadzór pedagogiczny; ewaluacja wewnętrzna  
i zewnętrzna; kompleksowe wspomaganie rozwoju; przywództwo edukacyjne; rozwój  
i awans zawodowy nauczycieli; coaching; realizacja projektów edukacyjnych z wykorzy-
staniem funduszy UE; program Erasmus+ Edukacja szkolna; program eTwinning; techno-
logie informacyjne (ICT) w zarządzaniu i dydaktyce; pedagogika Celestyna Freineta; edu-
kacja wczesnoszkolna i przedszkolna; diagnoza szkolna; indywidualizacja pracy ucznia; 
neurodydaktyka; efektywność procesu uczenia się; aktywizujące i twórcze metody na-
uczania – uczenia się; efektywna praca zespołów nauczycielskich; relacje interpersonalne 
w szkole; metoda „Porozumienie bez przemocy" wg M. Rosenberga; teoria Wielorakiej 
Inteligencji Howarda Gardnera.

Janina Kościelny Wychowanie i profilaktyka w pracy szkoły – podstawy prawne; wychowanie do życia w ro-
dzinie; program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”; Szkolny Program Wychowawczy; Szkolny 
Program Profilaktyki; diagnoza problemów i trudności wychowawczych; praca wychowaw-
cy klasowego; współpraca szkoły z rodzicami; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szko-
le; budowanie porozumienia i współpracy w szkole oraz z rodzicami uczniów.

Małgorzata Matwiej Efektywna komunikacja w szkole; doradztwo metodyczne; awans zawodowy nauczyciela; 
współpraca szkoły z rodzicami; profilaktyka w przedszkolu; stres w zawodzie nauczyciela, 
wypalenie zawodowe nauczycieli; uczeń z zaburzeniami zachowania; realizacja programu 
„Wychowywać ucząc“ i „Porozumienie w szkole“.

Iwona Mazur Awans zawodowy nauczycieli; Edukacyjna Wartość Dodana; Kalkulator EWD;  
e-learning  – metoda zdalnego nauczania; analiza i interpretacja wyników sprawdzianu  
w klasie VI; wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wychowania 
fizycznego; edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym; programy edukacyjne, pro-
jekty edukacyjne i ocenianie w wychowaniu fizycznym; wychowanie fizyczne w I etapie 
edukacyjnym.

Dorota Mech-Kuchcińska Specjalne potrzeby edukacyjne – zaburzenia komunikacji językowej; diagnoza i terapia 
logopedyczna; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przdszkolu i szkole; współpraca  
z rodzicami; emisja głosu dla nauczycieli; neurodydaktyczne uwarunkowania procesu 
uczenia się.

Krystyna Pałka Zarządzanie oświatą; nadzór pedagogiczny; ewaluacja w szkole; etyka zawodowa nauczy-
ciela; realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum; realizacja programu „Ekonomia na 
co dzień; innowacje pedagogiczne; metody i techniki aktywizujące i motywujące; relacje 
interpersonalne w szkole; kontrola zarządcza; ochrona danych osobowych; coaching  
w edukacji.

Piotr Pilch Zarządzanie oświatą; projekty edukacyjne z wykorzystaniem funduszy UE; funkcjonowa-
nie sieci współpracy i samokształcenia w ramach systemu doskonalenia nauczycieli opar-
tym na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, edukacja geograficzna  
w tym egzamin maturalny; regionalizm w ujęciu geograficznym, edukacja dla bezpieczeń-
stwa, wdrażanie programu "Szachy w szkole"; coaching w edukacji.

Przemyśl

Konsultacje indywidualne

Przemyśl

Nauczyciel konsultant Tematyka konsultacji

Robert Jóźwik Opracowywanie autorskich programów nauczania; stosowanie TIK w nauczaniu; zasto-
sowanie arkusza kalkulacyjnego w szkole; metody aktywizujące; informatyczne podsta-
wy tworzenia dokumentacji szkoły.

Elżbieta Konieczko Organizacja i zarządzanie oświatą; sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrek-
tora szkoły; planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej, ewaluacja zewnętrzna – 
model i procedury; dokumentacja wewnątrzszkolna, wymagania edukacyjne i ocenianie – 
obowiązki nauczycieli i szkół w tym zakresie oraz konstrukcja statutu szkoły; edukacja 
wczesnoszkolna; terapia pedagogiczna; praca z uczniami o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. 

Jacek Kulasa Stosowanie TIK w nauczaniu i zarządzaniu szkołą; e-learning w edukacji; analiza i wyko-
rzystanie wyników egzaminów wewnętrznych.

Anna Szylar Wychowanie i profilaktyka w szkole; budowanie dobrych relacji z rodzicami; ocenianie 
kształtujące; nauczanie tradycyjne a nauczanie przyjazne mózgowi; metodyka nauczania, 
zastosowanie e-learningu w nauczaniu. 

Ewa Urbańska Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym; neurodydaktyka; ocenianie kształtujące; 
projekt jako efektywna metoda pracy ucznia i nauczyciela; rozwój nauczyciela w kontek-
ście awansu zawodowego – planowanie, sprawozdanie, dokumentowanie, prezentacja; 
wypalenie zawodowe nauczycieli; zachowania twórcze ucznia i nauczyciela; zadania dy-
rektora w zakresie awansu zawodowego nauczyciela.

Aleksander Wroński Organizacja i zarządzanie placówką oświatową; wnioski aplikacyjne, ich opracowanie, 
projekty miękkie dotowane przez UE; informatyzacja nauczania w szkołach.

Tarnobrzeg

Małgorzata Podolak Dydaktyka ogólna – proces nauczania – uczenia się – uwarunkowania, planowanie, reali-
zacja i ewalucja; neurodydaktyka; innowacje pedagogiczne; ocenianie kształtujące; meto-
dy i techniki aktywizujące i motywujące; rozwój zawodowy nauczyciela – awans zawodo-
wy; dydaktyka przedmiotowa – przedmioty przyrodnicze.

Anna Smołyńczak - Bagińska Dydaktyka języka mniejszości narodowej − ukraińskiego; podejście komunikatywne w na-
uczaniu języków; planowanie dydaktyczne; pomiar dydaktyczny; założenia reformy pro-
gramowej; konstruowanie programów; metody aktywne; neurodydaktyka w nauczaniu; 
zasady oceniania kształtującego; edukacja multikulturowa.

Konsultacje indywidualne
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Program doskonalenia zawodowego 
kierowniczej kadry oświaty w województwie  

podkarpackim na rok szkolny 2015/2016

AKADEMIA ZARZĄDZANIA
konFeRencje teMatYczne

Termin, miejsce konferencji Tematyka

wrzesień 2015 r.
25 powiatów województwa  
podkarpackiego

Konferencje powiatowe dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych „Praktyczne aspekty kierunków realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2015/2016”

22-23 września 2015 r. 
OENiPAS Czudec k. Rzeszowa
Koszty uczestnictwa: 300 zł

Ogólnopolska konferencja dla kierowniczej kadry oświaty  
„Neurodydaktyka – zmiana w szkole – uczenie się”

wrzesień 2015 r.
PCEN Oddział w Krośnie 

Konferencja dla nauczycieli, dyrektorów szkół, JST  
„Europejski rok na rzecz rozwoju”

1-4 października 2015 r.
PCEN Oddział w Przemyślu
(Forma płatna, szczegóły na stronie 
www.pcen.pl)

XII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki C. Freineta „Peda-
gogika C. Freineta a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne”
(W ramach konferencji jednodniowy wyjazd do Lwowa, zwiedzanie miasta  
i spektakl w Operze Lwowskiej)

październik 2015 r.
PCEN Oddział w Krośnie 
PCEN Oddział w Przemyślu
PCEN Oddział w Tarnobrzegu

Konferencje informacyjne  
„Program Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna – szansą na nowy wymiar 
rozwoju przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” 

październik 2015 r.
PCEN w Rzeszowie

Wojewódzka konferencja dla dyrektorów szkół i placówek kształcących 
zawodowo

luty – marzec 2016 r.
PCEN/ Urząd Marszałkowski  
w Rzeszowie

Międzysektorowa konferencja informacyjna „Program Erasmus+ – możli-
wości rozwoju szkół i placówek w sektorach: Edukacja szkolna, Młodzież  
i Kształcenie i szkolenie zawodowe”

oFeRta waRsztatowa

Projekt AKADEMIA WYMAGAŃ 
Projekt AKADEMIA WYMAGAŃ – to cykl 12 warsztatów poszukujących odpowiedzi na 12 pytań – kluczo-
wych w rozwoju każdej szkoły lub placówki oświatowej. Źródłem tych pytań są wymagania państwa wobec 
szkół wg Rozporządzenia MEN. Poszukiwaniom tym towarzyszyć będą jeszcze dwa pytania przekrojowe: 
Jak zmieniać swoją szkołę w organizację uczącą się oraz jak stawać się przywódcą edukacyjnym?

Każdy warsztat trwa ok. 5 godz. dydaktycznych i obejmuje analizę podstawy prawnej i merytorycznej  
zagadnienia a także tworzy płaszczyznę dyskusji, wymiany doświadczeń oraz szukania rozwiązań.

Projekt AKADEMIA WYMAGAŃ będzie realizowany podczas czterech dwudniowych zjazdów: 
• I Zjazd – listopad 2015 – wymaganie 1, 2, 3
• II Zjazd – styczeń 2016 – wymaganie 4, 5, 6
• III Zjazd – marzec 2016 – wymaganie 7, 8, 9, 
• IV Zjazd – maj 2016 – wymaganie 10, 11, 12
Szczegółowe terminy zostaną podane po zakończeniu procesu rekrutacji, na stronie www.pcen.pl.

Rekrutacja prowadzona będzie poprzez formularz elektroniczny udostępniony na stronie www.pcen.pl. Przewi-
dywana ilość osób w grupie warsztatowej – max. 20 osób. Istnieje możliwość zgłoszenia grupy zorganizowanej.
Ukończenie 12 warsztatów uprawni uczestnika do otrzymania zaświadczenia ukończenia formy doskona-
lenia zawodowego w wymiarze 60 godz.
Koszt uczestnictwa w czterech zjazdach: 440 zł (noclegi w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, materiały 
szkoleniowe), koszty związane z dydaktyką pokrywa PCEN.

Projekt AKADEMIA WYMAGAŃ – ogólny harmonogram zajęć
Termin, miejsce Tematyka warsztatów

Każdy zjazd
Tematyka przekrojowa:
• Jak zmieniać swoją szkołę w organizację uczącą się?
• Jak stawać się przywódcą edukacyjnym?

I ZJAZD – listopad 2015 r.
OENiPAS Czudec k. Rzeszowa

1. Jak planować i realizować koncepcję pracy szkoły/ placówki ukierunkowaną  
na rozwój uczniów? – kryteria spełniania wymagania 1 – wybrane zadania 
dyrektora i nauczycieli.

2. Jak organizować procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się? –  
kryteria spełniania wymagania 2 – wybrane zadania dyrektora i nauczycieli.

3. Jakie podejmować działania, by uczniowie nabywali wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie programowej? – kryteria spełniania wymagania 3 –  
wybrane zadania dyrektora i nauczycieli.

II ZJAZD – styczeń 2016 r. 
OENiPAS Czudec k. Rzeszowa
lub 
PCEN w Przemyślu
PCEN w Tarnobrzegu

4. Jak aktywizować uczniów? – kryteria spełniania wymagania 4 – wybrane zada-
nia dyrektora i nauczycieli.

5. Jak kształtować postawy i respektować normy społeczne? – kryteria spełnia-
nia wymagania 5 – wybrane zadania dyrektora i nauczycieli.

6. Jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji? 
– kryteria spełniania wymagania 6 – wybrane zadania dyrektora i nauczycieli.

III ZJAZD – marzec 2016 r. 
OENiPAS Czudec k. Rzeszowa
lub 
PCEN w Przemyślu
PCEN w Tarnobrzegu

7. Jak zorganizować efektywną współpracę nauczycieli w planowaniu i realizo-
waniu procesów edukacyjnych? – kryteria spełniania wymagania 7 – wybrane 
zadania dyrektora i nauczycieli.

8. Jak promować wartość edukacji? – kryteria spełniania wymagania 8 – wybrane 
zadania dyrektora i nauczycieli.

9. Jak budować partnerstwo szkoły lub placówki z rodzicami? – kryteria spełnia-
nia wymagania 9 – wybrane zadania dyrektora i nauczycieli.

IV ZJAZD  – maj 2016 r.
OENiPAS Czudec k. Rzeszowa
lub 
PCEN w Przemyślu
PCEN w Tarnobrzegu

10. Jak wykorzystywać zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego  
na rzecz wzajemnego rozwoju? – kryteria spełniania wymagania 10 – wybrane 
zadania dyrektora i nauczycieli.

11. Jak wykorzystywać wnioski z badań zewnętrznych i wewnętrznych w organi-
zacji procesów edukacyjnych? – kryteria spełniania wymagania 11 – wybrane 
zadania dyrektora i nauczycieli.

12. Jak zarządzać szkołą lub placówką, by zapewnić jej rozwój? – kryteria spełnia-
nia wymagania 12 – wybrane zadania dyrektora i nauczycieli.

Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów
Spotkania w sieci to cykliczne, bezpłatne spotkania dyrektorów i wicedyrektorów, którzy mają wewnętrz-
ną potrzebę wspólnych rozmów w zaprzyjaźnionym gronie specjalistów, chcą wymieniać się swoimi po-
mysłami i doświadczeniami, wspólnie poszukiwać rozwiązań i poddawać refleksji swoją pracę, wzajemnie 
inspirować i uczyć się.
Propozycje PCEN na rok szkolny 2015/2016:
• Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów o stażu 0 – 2 lata – to propozycja kierowana do wszyst-

kich nowo powołanych dyrektorów szkół,
• Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów nt. „Przywództwo edukacyjne w praktyce szkolnej” – to 

propozycja kierowana w pierwszej kolejności do dyrektorów i wicedyrektorów z województwa podkar-
packiego – absolwentów różnych spotkań i szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego ORE  
i UJ „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskona-
lenia dyrektorów szkół/placówek”,

• Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów rejonowe / problemowe – to kontynuacja dotychczaso-
wych działań lub odpowiedź na nowe zgłoszone potrzeby.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz działaniach w ramach sieci będą umieszczane na stronie  
www.pcen.pl, a także będzie przesyłana informacja drogą e-mailową. 

Akademia Zarządzania

http://www.pcen.pl
http://www.pcen.pl
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Konsultacje indywidualne
Każdy z dyrektorów może korzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych, udzielanych przez poszcze-
gólnych konsultantów PCEN. Konsultacje udzielane są drogą mailową, telefoniczną lub w formie bezpo-
średniej, zgodnie ze specjalizacją konsultanta, podaną w ofercie ogólnej.

Opieka organizacyjna w powiatach, gminach
Każdy powiat, w tym gmina w województwie podkarpackim objęte są opieką organizacyjną, sprawowaną 
przez wyznaczonego konsultanta. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie www.pcen.pl, zakładka 
AKADEMIA ZARZĄDZANIA.

Osoby odpowiedzialne:
Stanisław Fundakowski – Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Krośnie
Tadeusz Polański – PCEN w Rzeszowie
Elżbieta Komarnicka – PCEN Oddział w Przemyślu
Bożena Śliwiak – PCEN Oddział w Krośnie
Ewa Urbańska – PCEN Oddział w Tarnobrzegu
Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz – PCEN w Rzeszowie

Akademia Zarządzania
Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli  

i placówek oświatowych
Oferta odpowiada 12. wymaganiu Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego: 
Zarządzanie szkołą/przedszkolem lub placówką służy jej rozwojowi, Dyrektor podejmuje skuteczne działania 
zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Spodziewane korzyści:
• efektywne doskonalenie zespołowe; 
• kompleksowa diagnoza obszaru wymagającego rozwoju;
• udział wszystkich nauczycieli w pracach nad rozwojem szkoły;
• wypracowanie nowego sposobu myślenia;
• trwała zmiana jakościowa. 

W procesie wspomagania rozwoju szkoły/przedszkola i placówki zapewnimy Państwu opiekę  
specjalisty ds. wspomagania.

Zadania specjalisty ds. wspomagania:
• pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki i określeniu obszaru wymagającego rozwoju;
• wsparcie w przygotowaniu Rocznego Planu Wspomagania;
• pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form wspomagania;
• przeprowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych;
• monitorowanie realizacji wspomagania;
• pomoc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji RPW.

Przewidziana procedura obejmuje:
1. Zgłoszenie szkoły (do 30 września 2015 r.).
2. Ustalenie warunków współpracy, kontakt z pracownikiem PCEN, podpisanie umowy.
3. Ustalenie potrzeb szkoły (diagnozę).
4. Planowanie pracy, ustalenie harmonogramów i terminów. 
5. Realizację i monitoring działań.

Wsparcie szkół i placówek może być realizowane w ramach obszarów zaproponowanych przez  
szkołę (wynikające z aktualnej diagnozy) lub rekomendowanych przez ORE. 

Podstawowy pakiet wspomagający szkoły obejmuje:
• wsparcie specjalisty w wymiarze 7 godzin konsultacji indywidualnych i zespołowych;
• 8 godzin szkoleń w obszarze wynikającym z wypracowanego Rocznego Planu Wspomagania.

Koszt  konsultacji i szkoleń wynosi 1500 zł. Przedstawiona propozycja jest wersją podstawową, w wyniku 
negocjacji możemy ustalić większą liczbę zarówno konsultacji, jak i godzin szkoleniowych. 
Porozumienie będzie dostosowane do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych.  
Warunki umowy możecie Państwo negocjować z Dyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji  
Nauczycieli lub wicedyrektorami Oddziałów.

Zapraszamy do skorzystania z oferty PCEN w zakresie kompleksowego wsparcia szkół, przedszkoli  
i placówek oświatowych. 

Program Erasmus+   Edukacja szkolna
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu 

ul. Kraszewskiego 7, 37-700 Przemyśl
tel. 519 848 787, e-mail: erasmusplusedukacjaszkolna@pcen.pl

Konsultant regionalny – Elżbieta Komarnicka

Forma Adresat Termin Godz. Miejsce konferencji

Regionalne spotkanie informacyjne 
„Realizacja projektów oraz  
pozyskiwanie środków w programie 
Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 
2014-2020”

dyrektorzy i nauczyciele 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych

12.10.2015 r. 10.00 PCEN w Przemyślu

19.10.2015 r. 10.00 PCEN w Krośnie

26.10.2015 r. 10.00 PCEN w Tarnobrzegu

Międzysektorowe spotkanie infor-
macyjne „Realizacja projektów oraz 
pozyskiwanie środków w programie 
Erasmus+ Edukacja szkolna, Mło-
dzież, Kształcenie i szkolenie zawo-
dowe na lata 2014-2020”

dyrektorzy i nauczyciele 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych

styczeń 2016 r. 9.00 Rzeszów

Regionalne spotkanie informacyjne 
„Realizacja projektów oraz  
pozyskiwanie środków w programie 
Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 
2014-2020”

dyrektorzy i nauczyciele 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych

maj 2016 r. 10.00 Przemyśl

maj 2016 r. 10.00 Krosno

Konsultacje indywidualne nt.  
realizacji projektów oraz pozy-
skiwania środków w programie 
Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 
2014-2020

dyrektorzy i nauczyciele 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych

każda środa 
miesiąca

8.00 – 
11.00

Punkt konsultacyjny
PCEN w Przemyślu
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