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OD REDAKCJI

Szanowni Państwo!
Oddajemy do Państwa rąk 57 numer „Biuletynu Informacyjnego” Powiatowego Centrum
Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.
W tym numerze znajdziecie Państwo informacje podsumowujące pracę Powiatowego
Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w miesiącach wrzesień –
grudzień 2021r.
Zachęcamy nauczycieli do publikowania na naszych łamach własnych opinii i scenariuszy
zajęć.

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku.
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości
i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok.
Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych
wyzwań.

W imieniu wszystkich Pracowników
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
Krystyna Adaśko – dyrektor
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INFORMACJE O NAS
Powiatowe Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów
tel. /fax. (71) 389-21-00 e-mail: wpodn@wolowpce.pl
strona internetowa: www.wolowpce.pl

Dyrektor PCE i PPP

mgr Krystyna Adaśko
Sekretariat
Czynny od poniedziałku do piątku 730 – 1530

Biblioteka Pedagogiczna / wypożyczalnia i czytelnia /
Czynna:
poniedziałek - 1100 - 1800
wtorek 1100 - 1800
środa 1100 - 1800
czwartek 1100 - 1800
piątek 1100 - 1800
sobota 900 - 1300

tel. (71) 389-14-07 e-mail: wolow@wolow.dbp.wroc.pl

Biuletyn redaguje

Zespół
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie sieci nauczycieli matematyki i informatyki
30 września 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie sieci nauczycieli matematyki i informatyki.
Uczestniczyło w nim 15 osób. Ustalony został harmonogram pracy i tematy, nad którymi chcielibyśmy
pracować. Nauczyciele wypełnili krótką ankietę, z której wynika, że stęsknieni po pandemii, jednak
chcieliby się spotykać stacjonarnie. Zaplanowaliśmy konkursy matematyczne i informatyczne,
rozdzieliliśmy zadania. Przeanalizowaliśmy również wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki,
wymieniliśmy się wiedzą, jak przygotowujemy uczniów do tego egzaminu, i co możemy zrobić, żeby
poprawić wyniki. Już planujemy kolejne spotkanie, na którym zatwierdzimy regulaminy i ułożymy
zadania na konkursy.

I Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

29 września 2021 r w Powiatowym Centrum Edukacji i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Wołowie odbyła się I Sieć Polonistów. Zaszczyciło nas swoją obecnością 16 nauczycieli z powiatu
wołowskiego. Dwoje nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu w formie online. Na początek doradca
zaprosił wszystkich do obejrzenia kabaretu Pani Lola – Bronisław Maj. Pełni uśmiechu zabraliśmy się
wszyscy

do

wytężonej

pracy

nad

ustaleniem

harmonogramu

i

działań

w

obszarze

konkursów powiatowych:
1. XV Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych Jestem MISTRZEM ortografii 2021 !
2. I Powiatowego Konkursu dla szkół podstawowych Mistrzowie Lektur Szkolnych 2022.
Nauczyciele bardzo chetnie przydzielili sobie zadania do wykonania (karty prac konkursowych).
Wszyscy dyskutowali na temat wybóru pozycji lektur dla klas IV- VIII na ten konkurs, który ma charakter
projektu (listopad 2021- kwiecień 2022).
W dalszej cześci doradca zaprezentował Nowy kanon lektur na egzamin ósmoklasisty 2021.
Został omówiony arkusz i kartoteka egzaminu z jezyka polskiego w 2021 r.
Nauczyciele otrzymali materiały merytoryczne: harmonogram działań na rok 2021/2022, oferte PCE i
PPP w Wołowie, plany pracy wychowawczej, kanon lektur, podstawę programową. Niektóre z
materiałów zostały przesłane nauczycielom drogą mailową.
Wszystkim obecnym dziękuję za przybycie i aktywność, a nieobecnych zapraszam na kolejne
spotkanie.
Danuta Haller - doradca metodyczny nauczania języka polskiego w PODN w Wołowie

Nauczyciele poloniści na I Sieci Współpracy i Samokształcenia podczas oglądania kabaretu
Pani Lola – Bronisław Maj.

Ustalanie harmonogramu działań w zakresie Powiatowego Konkursu Ortograficznego
Jestem MISTRZEM ortografii 2021 !

Prezentacja Nowego kanonu lektur na egzamin ósmoklasisty 2021

Dyskusja na temat : wybór pozycji lektur dla klas IV- VIII na Powiatowy Konkurs Mistrzowie Lektur
Szkolnych 2022.
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Narodowe Czytanie 2021 w Powiecie Wołowskim –
„ Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej po raz kolejny włączyło się w ogólnopolską akcję pod
patronatem pary prezydenckiej pn. Narodowe Czytanie. Organizacją
ze strony Centrum zajęli się pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w
Wołowie. Podczas tegorocznego Narodowego Czytania lekturą była
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej .
W związku z panującą epidemią impreza miała charakter zdalny - zaproszono do czytania uczniów
trzech szkół : Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu
Dolnym, Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym, Uczniowie tych szkół zostali nagrani podczas czytania
przyznanego im fragmentu książki - czytano Akt II „Moralności pani Dulskiej”.
W dniu 30.09.2021 o godz.12.00 miała miejsce premiera filmu do odtworzenia on-line na You Tube
pod adresem : narodoweczytanie@wolowpce.pl.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę niezwykłą inicjatywę.
Szczegółowe podziękowania składamy na ręce:
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym:
DYREKTOR : Beata Borowska –Podsiadła
NAUCZYCIELE : Barbara Riwoń-Koper i Dorota Wiśniowska
UCZNIOWIE: Tomasz Czerniawski, Maciej Giżewski, Bartosz Przybysz, Michał Paliwoda, Marcel Owczarek,
Kacper Smakowski
Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym:
DYREKTOR : Małgorzata Staniszewska
NAUCZYCIELE: Danuta Buczkowska
UCZNIOWIE: Oliwia Błaszak, Martyna Kij, Julia Socińska, Michał Nowaczyk
Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym:
DYREKTOR: Aleksandra Cholajda-Miłkowska
NAUCZYCIELE: Aleksandra Kucharska
UCZNIOWIE : Gabriel Sówka, Natalia Szechnicka, Ewelina Winiarska, Matra Kornar-Morawska, Nikola
Wilgorz, Zuzanna Bąk, Jakub Grobelny, Miłosz Pietryszyn
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Uczniowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym

Szkolenie „Nearpod – narzędzie angażujące uczniów do pracy
w nauczaniu zdalnym i tradycyjnym”
7 października 2021 odbyło się stacjonarne szkolenie „Nearpod – narzędzie angażujące uczniów do pracy w
nauczaniu zdalnym i tradycyjnym”, w którym uczestniczyło 15 chętnych nauczycieli z powiatu wołowskiego.
Uczestnicy szkolenia najpierw poczuli
się jak uczniowie i uczestniczyli w lekcji
prowadzonej

przez

metodycznego,

a

doradcę

później

poznali

narzędzie od strony nauczyciela. Mieli
okazję zobaczyć, jak tworzy się lekcje z
wykorzystaniem aplikacji Nearpod i
jakie aktywności mogą wykonywać tam
uczniowie. Tworzyli swoją pierwszą
lekcję, dołączali wszelkie treści lekcji:
slajdy, filmy, linki, gry, itp, a także
nagrywali

polecenia.

interaktywnych

Uczniowie w

zadaniach

mogą

korzystać z takich opcji, jak: tablica
współpracy, rysowanie, quizy, memory,
pytania otwarte. Szkolenie było owocne
i przebiegało w miłej atmosferze.

14.10.2021r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, odbyło się drugie spotkanie w ramach Sieci Współpracy
Nauczycieli Matematyki i Informatyki. Tym razem na miejsce spotkania wybraliśmy Jodłowy Młyn, znajdujący
się w Starym Dworze. Przywitał nas i oprowadził Pan Jerzy Więcławski, który od lat zbiera przedmioty
codziennego użytku, wynajduje na targach staroci, w gospodarstwach i zagrodach. Nauczyciele mieli okazję
zwiedzić muzeum wsi, zobaczyć maszyny rolnicze i inne eksponaty z życia dawnej wsi oraz poznać stanowiska
pracy zawodów, które już znikają z naszego rynku: szewc, rymarz, tkacz.
Ale, ale .. największy zachwyt w nauczycielach wzbudziła wizyta w dawnej klasie szkolnej. Liczydła, ławki,
kałamarze, stare teczki i elementarze, stary komputer – tym wszystkim się zachwycaliśmy. Każdy z
uczestników sieci otrzymał fartuszek, tarczę z nazwą „Szkoła wiejskiego życia w Jodłowym Młynie, a na koniec
świadectwo otrzymania promocji z WIEJSKIEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT.
W

tym

wyjątkowym

zatwierdziliśmy

miejscu

regulaminy

zaplanowanych na rok 2021/2022
konkursów

matematycznych

informatycznych,
nazwę

wymyśliliśmy

nowego

konkursu

informatycznego,
pracę

na

i

podzieliśmy

najbliższe

dni

i

dowiedzieliśmy się, jakie narzędzia
cyfrowe są przydatne w dzisiejszym
nauczaniu.
Wszystkim nauczycielom bardzo
dziękuję za przybycie i zapraszam
na następne spotkania!
doradca

metodyczny

nauczania

matematyki i informatyki
Iwona Pisching
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XIII Ogólnopolski Tydzień Kariery 18 – 24 października 2021
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie to instytucja oświatowa,
w skład której wchodzą 4 placówki samorządu powiatowego:
1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania na
rzecz szeroko rozumianej edukacji. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie realizuje liczne przedsięwzięcia edukacyjne w powiecie wołowskim jak i działania obejmujące
swoim zasięgiem cały kraj. Ponadto włącza się w liczne akcje mające na celu propagowanie dobrych praktyk
wykorzystując przy tym zasoby, które tkwią m.in. w kadrze realizującej zadania merytoryczne w placówce.
Jednym z działań o zasięgu ogólnopolskim, w które Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wołowie włącza się rokrocznie jest zakrojona na szeroką skalę akcja pn. Ogólnopolski
Tydzień Kariery, której inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem przewodnim tegorocznej akcji było hasło: „Wyprawa na 3K: Kariera,
Kompetencje, Kreatywność”. Każda ze wspomnianych wyżej placówek wchodzących w skład Powiatowego
Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zorganizowała i przeprowadziła
liczne działania przyczyniające się do popularyzacji całej akcji, przy jednoczesnym zaangażowaniu nauczycieli
i uczniów – wychowanków placówek oświatowych powiatu wołowskiego i drzemiącego w nich potencjału
rozwojowego. Działania podejmowane przez PCEiPPP w Wołowie odbywały się w dniach 18 – 24 października
2021r., ale także, ze względu na duże zainteresowanie, kontynuowane będą po zakończeniu przewidzianego
na całą akcję „tygodnia”.

Biuletyn Informacyjny Nr 57

Strona 15

Powiatowe Dni Kariery 2021 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
W dniach 18-24 października 2021r. Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadziło szereg
działań mających na celu wspieranie poradnictwa zawodowego w ramach obchodów Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery. Tegoroczne hasło OTK brzmiało 3K - Kariera, Kompetencje, Kreatywność.
Hasło to stało się motywem przewodnim wszystkich zaplanowanych przedsięwziąć na terenie powiatu
wołowskiego.
Obchody OTK otworzyliśmy Konferencją inauguracyjną. W spotkaniu wzięli udział: Pan Radosław Piluś –
naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie, Pan Robert Stępień – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Wołowie, Pan Krzysztof Rogalski – Rzecznik Prasowy ZK, Pani Krystyna Adaśko Dyrektor PCE i PPP i PODN,
Pani Aldona Augustyńska Mikołajczyk – Komendant Hufca Pracy oraz doradcy zawodowi uczący w szkołach
na terenie powiatu wołowskiego. Tematem przewodnim spotkania była sytuacja na lokalnym rynku pracy,
wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami a szkołami.
Jednym z kluczowych działań w ramach OTK było opracowanie GRY 3K, opartej na teorii osobowości Hollanda.
Przygotowana gra dydaktyczna miała na celu kształtowanie kompetencji miękkich: takich jak współpraca w
grupie, kreatywność, świadomość własnych, mocnych stron oraz kompetencji uczniów.
W grze wzięło udział 17 zespołów, w ich skład weszła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Wołowie, Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, Szkoły Podstawowej w Krzelowie,
Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, Ośrodka Resocjalizacyjnego w Wołowie oraz Liceum im. J.M.
Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Łącznie z gry skorzystało 250 uczniów z terenu powiatu wołowskiego.
W ramach OTK przeprowadziliśmy również konkurs plastyczny dla przedszkolaków: „Mój wymarzony zawód”,
który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Ponadto w ramach obchodów OTK zaproponowaliśmy placówką oświatowym przeprowadzanie spotkań z
przedstawicielami różnych zawodów na terenie poszczególnych szkół. W Zespole Szkół Społecznych
uczniowie spotkali się między innymi z architektem, tłumaczem, grafikiem komputerowym, inżynierem
budownictwa, Dyrektorem Urzędu Skarbowego oraz odbyły się warsztaty z mikrobiologii.
W liceum im. J.M. Ossolińskiego przeprowadzono liczne spotkania, w tym ze studentem z Danii - Radkiem
Hallerem oraz doktorantem Politechniki Wrocławskiej - Adrianem Michońskim (absolwentem studiów
dualnych we Wrocławiu).
Wiele interesujących wydarzeń miało również miejsce w przedszkolach. W wołowskim Adasiu Pani B. Teślak
zorganizowała warsztaty kulinarne w grupie Jeżyki.
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Z kolei w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Brzegu Dolnym dzieci między innymi wzięły udział w cyklu
spotkań z przedstawicielami różnych zawodów w ramach realizacji programu preorientacji zawodowej. Miały
okazję poznać następujące zawody: policjant, aktor, aptekarz, bibliotekarka, sklepowa, leśniczy,
listonosz/łącznościowiec.
Przedszkolaki wzięły również udział w projekcie pod hasłem “ Kto jest kim w moim
przedszkolu”. Dzieci poprzez spotkania z pracownikami przedszkola poznały następujące zawody: dyrektor,
sekretarka, nauczyciel, woźna, kucharka, intendent oraz konserwator. Poznawanie zawodów i spotkania z ich
przedstawicielami sprawiły dzieciom mnóstwo radości, a także wzbogaciły ich wiedzę na ten temat. W
niektórych grupach zorganizowano konkurs mody zawodowej.
Bardzo dziękujemy wszystkim dyrektorem, doradcom zawodowym, nauczycielkom, wychowawcom,
rodzicom, studentom, lokalnym przedsiębiorcom bez których organizacja tegorocznych obchodów
Powiatowych Dni Kariery byłaby niemożliwa.
Anna Wróbel - Doradca metodyczny PODN w Wołowie
Foto galeria:

Warsztaty: Wyprawa na 3K przeprowadzone na terenie Liceum im. M. Kopernika w Wołowie dla uczniów
klas 8 szkoły podstawowej nr 2 w Wołowie
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Warsztaty z mikrobiologii na terenie Zespołu Szkół społecznych w Wołowie.

Spotkanie młodzieży Liceum Społecznego online z Radosławem Hallerem - studentem z Danii na temat
możliwości i różnic w studiowaniu za granicą.

„A może zostanę architektem? - warsztaty przeprowadzone przez K. Wróbel.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021 w Bibliotece Pedagogicznej
W dniach 18 – 24 października 2021 w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się
spotkania dla młodzieży szkolnej w sali konferencyjnej PCE i PPP. Zajęcia te zostały podzielone ze względu na
wiek uczestników na dwa moduły :
• dla uczniów klas : VII - VIII SP projekcja filmu „Jak skutecznie zarządzać czasem”. Rozmowy z młodzieżą na
temat ich zainteresowań, następnie wypełnienie ankiety skłonności zawodowych.
• dla uczniów szkół ponadpodstawowych projekcja filmu „Zawód przyszłości - gdzie szukać, jak zdobyć”.
Rozmowy z młodzieżą na temat ich zainteresowań, następnie wypełnienie testu „Sześć typów osobowości
zawodowej”.
Przyjęto sześć grup uczniowskich z różnych szkół powiatu wołowskiego. Ogółem naszym programem
objęliśmy grupę 110 osób. Przygotowano także wystawę książek i zestaw bibliograficzny związane z tematyką
zawodoznawczą.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach od 18 do 22 października 2021r.
zamieszczono w poczekalni PPP w Brzegu Dolnym artykuły informacyjne dla rodziców i uczniów o tematyce
zawodoznawczej, przekazywano rodzicom i uczniom korzystającym w tych dniach z usług poradni broszury
zawierające informacje

n.t.wyboru zawodu i ścieżki kształcenia. Rozpowszechniano publikacje: „Rola

rodziców w wyborze zawodu”, promowano stronę internetową Mapa Karier oraz strony internetowe o
tematyce zawodoznawczej.
Na stronie PCEiPPP w Wołowie zamieszczono artykuł „Rola rodziców w wyborze zawodu” oraz opracowanie
zawierające linki do stron internetowych i multimediów o tematyce zawodoznawczej.

Wnioski:
Prowadzenie działalności informacyjnej w Poradni poprzez zamieszczanie artykułów na stronie PCEiPPP w
Wołowie, przekazywanie broszur rodzicom i uczniom o tematyce zawodoznawczej, przyczynia się do
inspirowania i poszukiwania przez uczniów i rodziców informacji o zawodach, sposobów poznawania siebie,
rozwijania zainteresowań, interesowania się światem pracy oraz przybliża społeczności lokalnej wiedzę w
rodzaj świadczonych usług, przez co zachęca do korzystania z oferty Poradni. W wyniku podjętej inicjatywy
są zaplanowane spotkania z uczniami kl. VIII w II semestrze roku szkol.2021/2022 w celu przeprowadzenie
badań preferencji i zainteresowań, które służą konstruowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Sprawozdanie sporządziła: Iwona Grabowiecka

Rola rodziców w wyborze zawodu
Młodzi ludzie stojący przed problemem wyboru przyszłości zawodowej mogą korzystać z różnych form
pomocy. Tematykę tę poruszają pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy zawodowi zatrudnieni w
Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczyciele przedsiębiorczości. Podstawową rolę jednak w tym
zakresie mają do spełniania rodzice. Według badań Bożeny Wojtasik 80 % młodzieży wskazuje na rodziców
jako najważniejsze osoby w procesie wyboru zawodu. Oczywiście niewielu rodziców ma do tego
profesjonalne przygotowanie, jednak ze względu na ich znaczenie i wieloletnie oddziaływania można nazwać
ich pierwszymi nieprofesjonalnymi doradcami zawodu.
Wybór odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub kierunku studiów, nie jest rzeczą łatwą. To właśnie od
postawy rodziców, ich przygotowania, wypełniania swoich obowiązków w dużej mierze zależy droga życiowa
dziecka, wybór szkoły czy też zaniechanie dalszego kształcenia się.
Co należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu i szkoły?
Różne zawody i kierunki kształcenia stawiają odmienne wymagania, zarówno pod względem psychicznym,
fizycznym i społecznym. Dlatego aby wybór był jak najbardziej satysfakcjonujący warto rozważyć następujące
czynniki:
– stan zdrowia dziecka
Przy wyborze konieczne jest ustalenie czy ogólny stan zdrowia dziecka i jego rozwój pozwoli sprostać
wymaganiom zawodu. Elektromonterowi i zegarmistrzowi potrzebny jest dobry wzrok, a zdrowe nogi
powinien mieć lekarz, dentysta, ekspedient, tokarz. Przy skłonnościach do uczuleń skóry wykluczona jest
praca w zawodzie fryzjer.
O tym, czy stan fizyczny, stopień sprawności, skłonność do chorób są przeciwwskazaniem do zawodu, może
decydować tylko lekarz.
– umiejętności i zdolności
Umiejętność jest tym, co dziecko potrafi robić. Zdolność to możliwość szybkiego zdobycia umiejętności.
Bardziej prawdopodobny jest sukces i powodzenie w pracy do której potrzebne są umiejętności, które już się
posiada lub uzdolnienia, dzięki którym można je zdobyć. W różnych zawodach potrzebne są rozmaite
umiejętności, np. raz trzeba umieć obsługiwać komputer, gdzie indziej opiekować się chorymi.
– zainteresowania dziecka
Różne zainteresowania mogą prowadzić do wyboru drogi zawodowej, dlatego warto obserwować jak dziecko
spędza większość czasu?, czy niektóre rzeczy pociągają je bardziej niż inne?, czym się interesuje?, co lubi
robić?, czego jest ciekawe?, jakie programy telewizyjne ogląda?, co lubi czytać?. Ludzie bardziej lubią pracę,
gdy jest ona zgodna z ich zainteresowaniami, mogą wykorzystywać wiedzę, którą zdobyli, rozwijając swoje
zainteresowania. Rola zainteresowań w późniejszej pracy jest bardzo duża. Ci, którzy swej pracy nie lubią,
wykonują ją niechętnie, są rozżaleni, nudzą się. Ci natomiast, którzy wybrali zawód zgodnie z zamiłowaniem,
wykonują go z pasją, są dobrymi pracownikami, a wykonywane zajęcie ich uszczęśliwia.
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– temperament i cechy charakteru
Temperament obejmuje przede wszystkim życie emocjonalne, uczucia człowieka, jego ruchy, mimikę, gesty.
Chodzi tu o takie cechy, jak: siła reakcji, jej szybkość, trwałość i główne przejawy. Cechy temperamentu mają
duże znaczenie przy wyborze zawodu. Uczniowi ruchliwemu nie doradzimy np. zawodu montera,
zegarmistrza, chemika czy kreślarza. W zawodach tych dobrze będą się czuły osoby spokojne, lubiące ciszę,
cierpliwe, staranne. Uczniowie lubiący ruch, zmianę, towarzystwo ludzi, będą zadowoleni z zawodu
ekspedientki, księgowego, pielęgniarki.
Osoby nieopanowane, skłonne do wybuchu i złości, nie powinny wybierać pracy, w której ma się do czynienia
z ludźmi (np. kelner), a zwłaszcza z chorymi (pielęgniarka), czy dziećmi (nauczyciel, wychowawczyni
przedszkola). „Zimnej krwi”, rozwagi, szybkiego refleksu wymaga praca maszynisty kolejowego czy kierowcy
samochodowego. Również i cechy charakteru mają duże znaczenie przy wyborze zawodu. Tak więc
recepcjonistka w hotelu, w przychodni lekarskiej, kelner nie powinni być opryskliwi, niecierpliwi. Do zawodu
lekarza, nauczyciela, pielęgniarki nie nadają się osoby egoistyczne, oschłe.
– perspektywy zatrudnienia
Przy podejmowaniu decyzji zawodowej warto zainteresować się jeszcze perspektywą zatrudnienia po
ukończeniu szkoły. W tym celu warto poszukać informacji czy wybrany zawód należy do grupy zawodów na
które jest zapotrzebowanie na rynku pracy czy należy do grupy nadwyżkowych zawodów.
Jaką rolę odgrywają rodzice w kształtowaniu stosunku do pracy?
Rodzice od najmłodszych lat kształtują w dziecku:


pierwsze wiadomości człowieka o pracy,



pierwsze umiejętności wykonywania prostych prac – warto włączać dzieci do prac domowych,
powierzać im obowiązki na miarę ich wieku,



pierwsze przyzwyczajenia do porządku i pomagania innym,



rodzice są dla swoich dzieci pierwszymi przedstawicielami konkretnych zawodów, toczące się w domu
rozmowy dotyczące zadań zawodowych mogą być cennym źródłem informacji o zawodzie,



rodzice mają największe możliwości poznania dziecka i kierowania jego rozwojem intelektualnym,
fizycznym i psychicznymi.

Ważne jest wyrabianie w dziecku właściwego stosunku do pracy poprzez:


powierzanie obowiązków (nie tylko uczenia się, odrabiania lekcji, ale uczestniczenia w obowiązkach
domowych, codziennych)



podział prac domowych (każde dziecko, nawet kilkuletnie może mieć jakieś zadanie do wykonania)



szacunek do pracy innych



wyrabianie nawyków obowiązkowości.
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Rodzice mają zasadniczy wpływ na rozwój zainteresowań dzieci. Mogą je kształtować, pokazywać dziecku
ciekawe dziedziny, „zarazić” swoim hobby. Kilka sposobów w jaki można to realizować:


podsuwanie lektury



rozmowy na ciekawe tematy



wyjazdy poza miasto



korzystanie z instytucji kulturalnych



hobby rodziców



zachęcanie do uczestniczenia w koła zainteresowań.
Przychodzi jednak moment, gdy konieczne jest podjęcie konkretnych decyzji – uczeń III klasy gimnazjum

lub liceum stoi przed koniecznością określenia dalszej przyszłości.
Co powinni zrobić rodzice, by dopomóc w wyborze zawodu?
Przede wszystkim nie wybierać za dziecko. Nawet jeżeli uważają, że jest zbyt niedojrzałe, by dokonać
odpowiedzialnego wyboru. Rolą rodziców jest wspieranie dziecka, szukanie możliwości pomocy a nie
wyręczanie go w podejmowaniu decyzji. Drugą błędną postawą jest pozostawienie dziecka samemu sobie.
Na czym może polegać wspieranie dziecka stojącego przed wyborem zawodu:


Porozmawiaj z dzieckiem i zorientuj się, czy ma ono plany co do dalszego kształcenia się. Tematy
te poruszaj przy różnych okazjach, nie odkładajcie tego na ostatnie miesiące szkoły.



Pomóż określić swojemu dziecku jego osobisty potencjał – zainteresowania, zdolności, umiejętności,
temperament, stan zdrowia. Dziecku potrzebna jest opinia ojca potwierdzającego np. jego
umiejętności mechaniczne albo pochwała mamy za przyrządzenie smacznej kolacji. W razie
wątpliwości co do stanu zdrowia zwróćcie się do lekarza, który określi przeciwwskazania do
wykonywania określonych zawodów.



Zachęcaj dziecko do poznawania siebie, np. poprzez uczestnictwo w spotkaniach z doradcą
zawodowym, warsztatach psychologicznych itp.



Warto słuchać opinii innych – np. nauczycieli, wychowawców. Przez trzy lata pobytu w szkole oni także
zdążyli dobrze poznać Twoje dziecko. Mogą wiele powiedzieć o jego zdolnościach, obowiązkowości,
umiejętności pracy w grupie, ambicji, systematyczności i wytrwałości.



Pomóż poznać różne zawody – wykonywane czynności, wymagania zdrowotne i psychologiczne,
warunki pracy. Rodzice z doświadczenia znają różne stanowiska, mogą też pomóc znaleźć informacje
o zawodach i rynku pracy.



Poznajcie z dzieckiem rynek szkół w okolicy i wymagania rekrutacyjne. Warto też przyjrzeć się ofercie
pozalekcyjnej szkół, by dziecko miało możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Spróbujcie
realnie ocenić możliwość dostania się do konkretnej szkoły. Warto mobilizować dziecko do walki o
lepsze oceny – czasami o przyjęciu do szkoły decydują 1-2 punkty.



Nie zostawiaj dziecka samego, zapewnij, że zawsze może liczyć na Twoją pomoc.
Iwona Grabowiecka - pedagog - doradca zawodowy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

Sprawozdanie z lekcji otwartych:
Teleturniej Familiada pomysłem na lekcję powtórzeniową
18 października w SP nr 2 w Wołowie, 19 października w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie oraz 28
października w ZSP nr 2 w Brzegu Dolnym odbyły się lekcje otwarte przeprowadzone przez doradcę
metodycznego nauczania matematyki i informatyki Panią Iwonę Pisching. W zajęciach uczestniczyli chętni
nauczyciele. Temat przeprowadzonej lekcji brzmiał: Teleturniej Familiada pomysłem na lekcję
powtórzeniową. Lekcja rozpoczęła się przywitaniem uczniów i nauczycieli i podaniem celów, zaplanowanych
na dzisiejsze zajęcia. Dla nauczycieli: ukazanie roli i wartości wykorzystania prezentacji multimedialnej w
pracy nauczyciela, wzbogacanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o nowe środki przekazu
informacji, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów nauczycieli bezpośrednio przy warsztacie pracy.
Dla ucznia natomiast: rozwijanie umiejętności współpracy, rozwijanie zasady wzajemnej pomocy,
aktywizacja,

integracja

klasowego;

uczenie

zespołu
ponoszenia

współodpowiedzialności.
przebiegła

w

atmosferze,

widać

miłej i

Lekcja
przyjaznej

panujące

dobre

relacje między uczniami i nauczycielami.
Nauczyciele, którzy byli obecni na
zajęciach wyrazili swoją opinię o formach
i metodach pracy oraz ciekawym pomyśle
na lekcję. Wymiana doświadczeń wśród
nauczycieli jest wskazana i owocuje
podwyższeniem poziomu nauczania.

1. Uczniowie rywalizujący w teleturnieju
Familiada. Kto pierwszy przyciśnie
przycisk ten odpowiada na pytanie.
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2. Dwie drużyny rywalizujące w teleturnieju i nauczyciele obserwujący lekcję.

3. Uczniowie z drużyny „A” zastanawiający się nad odpowiedzią na pytanie.
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4. Zdjęcie grupowe na koniec lekcji. Uczniowie SP nr 2 w Wołowie.

5. Finał Familiady, uczennica odpowiadająca na pytania finałowe.
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Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli
Data: 25.11.2021 r.
Program spotkania:
1. Zwiedzanie Zespołu Poklasztornego Ojców Karmelitów „Garnierówka”, m.in. klasztornego refektarza,
pokrytej freskami biblioteki, podziemi, ziołowego ogrodu w wirydarzu oraz kościelnej wieży, w której
zorganizowano ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną dotyczącą otaczającego Głębowice obszaru Natura 2000
Dolina Łachy
2. Dobre praktyki –wymiana doświadczeń, doskonalenie i rozbudowa warsztatu pracy nauczycieli.
3. Monitorowanie podstawy programowej – dylematy po nauczaniu zdalnym.
Prowadzący:
Iwona Pisching, Regina Kmicińska, Danuta Haller, Dagmara Głuszczyńska, Ewa Nowak, Emilia Buczak,
Paweł Feliszek, Anna Wróbel, Radosław Sroka

Biblioteka Zespołu Poklasztornego Ojców Karmelitów „Garnierówka”

Zwiedzanie Zespołu
Poklasztornego Ojców Karmelitów
„Garnierówka”

Fundator Zespołu Poklasztornego Ojców Karmelitów Jan
Adam de Garnier

Ołtarz w kościele pw. NMP z Góry Karmel w Głębowicach



SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW I LOGOPEDÓW

Data: 29.09.2021 r.
Temat: „Jak pomóc uczniom w powrocie do nauki stacjonarnej”
Program spotkania:
1. Spotkanie inauguracyjne – przedstawienie przez Panią Emilię Buczak autorskiego poradnika
dotyczącego powrotu do nauki w szkole.
2. Dyskusja dotycząca reintegracji- sposobów odnawiania i umacniania więzi emocjonalnych wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Diagnoza potrzeb nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów ze szkół powiatu wołowskiego na
nowy rok szkolny 2021/2022.
4. Sprawy bieżące placówek.
Prowadząca spotkanie: mgr Emilia Buczak – doradca metodyczny nauczania historii



SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ

Data: 16.09.2021 r.
Temat: Organizacja pracy sieci nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w roku
szkolnym 2021/2022
Program spotkania:
1. Diagnoza potrzeb nauczycieli i zaplanowanie pracy w nowym roku szkolnym 2021/2022
2. Omówienie oferty szkoleniowej, propozycje i potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy.
3. Harmonogram i regulaminy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.
4. Propozycje wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.
5. Formy realizacji priorytetów MEN na rok szkolny 2021/2022
Data: 16.12.2021 r.
Temat: Organizacja konkursów „Mały Plusik” oraz „Mały Ortografik”
w roku szkolnym 2021/2022
Program spotkania:
Harmonogram i regulaminy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 .
Dobre praktyki - dzielenie się doświadczeniem.
Propozycje wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.
Prowadzący: Dagmara Głuszczyńska - doradca metodyczny

•

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Data: 23.09.2021 r.
Program spotkania:
1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
2. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
3. Plan pracy w roku szkolny 2021/2022: warsztaty, konsultacje, szkolenia, lekcje otwarte.
Prowadzący: Radosław Sroka – doradca metodyczny



SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Data: 29.09.2021 r.
Plan spotkania:
1. Omówienie oferty szkoleniowej, propozycje i potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy
2. Diagnoza potrzeb nauczycieli i zaplanowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022.
3. Harmonogram konkursów i propozycje działań w sieci w roku szkolnym 2021/2022.
4. Zaplanowanie harmonogramu I Powiatowego konkursu czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych
Mistrzowie lektur szkolnych
5. Omówienie kartoteki sprawdzianu zewnętrznego z języka polskiego w klasie 8 w 2021.
Data: 15.12.2021 r. , 16.12.2021 r.
Program spotkania : Praca w komisji konkursowej – XV Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Kryteria
oceny (według CKE) zadań rozszerzonej odpowiedzi oraz krótkich form pism użytkowych.
Prowadzący: Danuta Haller- doradca metodyczny



SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Data: 21.09.2021r. – szkoły ponadpodstawowe
Program spotkania:
1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem warsztatu pracy.
2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2021/22 .
3. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.
4. Poziom wykonania zadań w zakresie wymagań podstawy programowej.
5. Wymiana podręczników i materiałów dydaktycznych .
6. Plan pracy na rok szkolny 2021/2022: konkursy, warsztaty, konsultacje, szkolenia.
Data: 28.09.2021 r. - szkoły podstawowe
Program spotkania:
1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem warsztatu pracy.
2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2021/22 .
3. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.
4. Poziom wykonania zadań w zakresie wymagań podstawy programowej.
5. Wymiana podręczników i materiałów dydaktycznych .
6. Plan pracy na rok szkolny 2021/2022: konkursy ,warsztaty, konsultacje, szkolenia.
Prowadzący: Ewa Nowak - doradca metodyczny

Biuletyn Informacyjny Nr 57

Strona 30



SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Data: 30.09.2021 r.
Program spotkania:
Temat: Organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2021/2022
1. Diagnoza potrzeb nauczycieli i zaplanowanie pracy.
2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2021/2022.
3. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
4. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty.
5. Analiza wyników egzaminu maturalnego.
Data: 14.10.2021 r.
Program spotkania:
1. Zwiedzanie Jodłowego Młyna (dawny młyn wodny w Starym Dworze, znajduje się tam muzeum życia i
kultury na wsi dolnośląskiej)
2. Zatwierdzenie regulaminów konkursów matematycznych i informatycznych
3. Szkolenie: Kreatywne i nowe metody nauczania. Narzędzia cyfrowe wspomagające nauczanie
matematyki i informatyki, programy, aplikacje, portale i platformy edukacyjne.
4. Ciastko i kawa z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Prowadzący : Iwona Pisching –doradca metodyczny



SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Data: 20.10.2021 r.
Tematy spotkania:
1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
2. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
3. Wymiana materiałów dydaktycznych – Bank Dobrych Praktyk
4. Plan pracy w roku szkolny 2021/2022: warsztaty, konsultacje, szkolenia, lekcje otwarte.
Data: 30.11.2021 r.
Tematy spotkania:
1. Omówienie zasad organizacji oraz przebiegu III Powiatowego Konkursu Przyrodniczego.
2. Narzędzia e-edukacji w nauczaniu stacjonarnym- wymiana doświadczeń.
Prowadzący: Regina Kmicińska- doradca metodyczny
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SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Wspólna Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii :
Data: 16.11.2021
Program spotkania:
1. Otwarcie spotkania, omówienie propozycji do planu pracy na rok szkolny 2021/2022.
2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli.
3. Harmonogram konkursów i propozycje działań w ramach Sieci Nauczycieli.
3. Wykład prof. Grzegorza Kulki pt. „Honor w dwudziestoleciu międzywojennym.”
4. Dyskusja, sprawy różne.
Prowadzący: Paweł Feliszek, Emilia Buczak, Anna Wróbel

•

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI DORADCÓW ZAWODOWYCH

Data: 05.10.2021 r.
Program spotkania:
1. Otwarcie spotkania, omówienie propozycji do planu pracy na rok szkolny 2021/2022
2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli.
3. Ustalenie harmonogramu działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery .
4. Dyskusja, sprawy różne.
Prowadzący: Anna Wróbel

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
DNIA: 21.09.2020
Program spotkania:
1. Spotkanie inaugurujące – diagnoza potrzeb nauczycieli bibliotekarzy ze szkół powiatu wołowskiego.
2. Formy pracy bibliotek w roku szkolnym 2021/2022 .
3. Sprawy bieżące placówek.
DNIA: 09.12.2020
Program spotkania:
1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 – priorytet 3. Kiedy składać wnioski, kto może
aplikować, terminy realizacji, działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, zakupy książek i sprzętu ,
sprawozdania.
2. Sprawy bieżące placówek.
Prowadzący: Urszula Bajewicz – kierownik Biblioteki Pedagogicznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie
zorganizowało w okresie od września 2021r. do grudnia 2021r.

KONFERENCJE/UROCZYSTOŚCI:
Lp.

Temat konferencji
Konferencja inaugurująca rok szkolny 2021/2022.

1.

Wykład inaugurujący nt. „Przepisy prawa
oświatowego w roku szkolnym 2021/2022 – Ewa
Norkowska

2.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

3.

Konferencja otwierająca Ogólnopolski Tydzień
Kariery w Powiecie Wołowskim

4.

II Forum Psychologiczno – Pedagogiczne
Powiat Trzebnicki
Prelekcja „Psychopedagogiczne wsparcie dziecka
i rodziny w czasie pandemii” – Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Prowadzący/
odpowiedzialny

Termin i miejsce

kadra PCEiPPP

03.09.2021
Starostwo
Powiatowe
w Wołowie

Krystyna Adaśko
Katarzyna Chrobak

16.10.2021
PCEiPPP

Anna Wróbel

18.10.2021
PCEiPPP

Krystyna Adaśko –
dyrektor PCEiPPP

Krystyna Adaśko –
dyrektor PCEiPPP

28.10.2021
Dom Kultury
w Obornikach
Śląskich

SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Lp.

Rady pedagogiczne

Prowadzący/
odpowiedzialny

Termin i miejsce

Ewa Norkowska

16.11.2021
SP nr1 Wołów

Paweł Łukaszewski

01.12.2021
PS Wińsko

1.

Prawa i obowiązki nauczyciela w świetle przepisów
prawnych. Wynagradzanie nauczycieli.

2.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w świetle obowiązujących przepisów.

3.

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera? –
grupa I (wychowawcy).

Iza Sokołowska –
Zatorska

4.

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera? –
grupa II (nauczyciele)

Iza Sokołowska –
Zatorska

5.

Pogłębienie rozumienia zależności między stresem a
zdrowiem psychofizycznym - techniki redukcji stresu
i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Krzysztof Papis

6.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.

Maria Balińska

02.12.2021
i 09.12.2021
ZPR Brzeg Dolny
02.12.2021
i 09.12.2021
ZPR Brzeg Dolny
04.12.2021
11.12.2021
18.12.2021
ZS nr 16 Wrocław
08.12.2021
SP nr1 Wołów

Dagmara Głuszczyńska

09.12.2021
PS Wińsko

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.

Maria Balińska

15.12.2021
SP nr 1 Wołów

9.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.

Anna Wróbel

15.12.2021
SP Malczyce

10.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w świetle obowiązujących przepisów.

Paweł Łukaszewski

20.12.2021
SP nr 2 Wołów

Szkolenia/warsztaty/konsultacje

Prowadzący/
odpowiedzialny

Termin i miejsce

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

ratownicy medyczni
z organizacji
„CICHOCIEMNI”
Radosław Sroka

7.

Bajkoterapia – bajki terapeutyczne dla dzieci.

8.

WARSZTATY/SZKOLENIA/KONSULTACJE
Lp.

1.

2.
3.
4.

Finanse oświatowe – przygotowanie planów
finansowych jednostek oświatowych na rok 2022
Nearpod – narzędzie angażujące uczniów do pracy w
nauczaniu zdalnym i tradycyjnym
Profilaktyka przemocy rówieśniczej –rola świadka,
część pierwsza
EDpuzzle – narzędzie do tworzenia własnych lekcji
wideo

5.

el – Dok – poziom zaawansowany

6.

Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcji historii

Katarzyna Zychowicz
Iwona Pisching
Ewa Nowak
Emilia Buczak
Ewa Nowak
Starostwo Powiatowe
w Wołowie
Paweł Feliszek
ratownicy medyczni
z organizacji
„CICHOCIEMNI”
Piotr Gajewski
Radosław Sroka

7.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

8.

Ucz się języków z muzyką z aplikacją lyricstraining

Ewa Nowak

9.

Canva – graficzne rewolucje – proste narzędzie,
zachwycające efekty

Alina Dyrek

10.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

ratownicy medyczni
z organizacji
„CICHOCIEMNI”
Piotr Gajewski
Radosław Sroka

16.09.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny
17.09.- 19.09.2021
Polanica Zdrój
07.10.2021
PCEiPPP
20.10.2021
online – Jitsi Meet
20.10.2021
PCEiPPP
25. – 27.10.2021
PCEiPPP
27.10.2021
online – Jitsi Meet
28.10.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny
03.11.2021
online – Jitsi Meet
09.11.2021
online –
webinarium
17.11.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny

11.

Profilaktyka przemocy rówieśniczej –rola świadka,
część druga

12.

Wykorzystanie aplikacji PADLET w pracy nauczyciela

13.
14.

15.

Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
w pracy nauczyciela
Escape Room w edukacji, czyli jak wzbudzić w
uczniach ciekawość
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

16.

Problemy psychiatryczne u dzieci i młodzieży

17.

Cyberprzemoc w szkole – część I

18.

Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi

19.

Trener Treningu Umiejętności Społecznych
I stopień – część I

Ewa Nowak
Emilia Buczak
Regina Kmicińska

Paweł Feliszek
Iwona Pisching

Dagmara Głuszczyńska
Ewa Plura
Anna Maria Papasz Siemieniuk
Ewa Nowak
Emilia Buczak
Paweł Feliszek
Ewa Plura

Joanna Węglarz
Agata Hejmowska

20.

Cyberprzemoc w szkole – część II

Ewa Nowak
Emilia Buczak
Paweł Feliszek

21.

Motywacja – o wspieraniu ucznia i siebie w nowej
rzeczywistości

Iwona Pisching

17.11.2021
online – Jitsi Meet
18.11.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny
24.11.2021
online – Jitsi Meet
02.12.2021
PCEiPPP
02.12.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny
02.12.2021
online –
webinarjam
08.12.2021
online – Jitsi Meet
08.12.2021
online –
webinarjam
10.12.2021
online – google
drive, vimeo.com
15.12.2021
online – Jitsi Meet
16.12.2021
online – Jitsi Meet

LEKCJE OTWARTE
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

Lekcje otwarte
Teleturniej pomysłem na lekcję powtórzeniową Familiada
Ogólnopolski Tydzień Kariery – wyprawa na 3K:
Kariera, Kompetencje, Kreatywność –
kompetencjometr predyspozycji zawodowych
Ogólnopolski Tydzień Kariery – wyprawa na 3K:
Kariera, Kompetencje, Kreatywność – typy
osobowości
Teleturniej pomysłem na lekcję powtórzeniową –
Familiada
Ogólnopolski Tydzień Kariery – wyprawa na 3K:
Kariera, Kompetencje, Kreatywność – mapa karier

Prowadzący/
odpowiedzialny

Termin i miejsce

Iwona Pisching

18.10.2021
SP nr 2 Wołów

Ewa Nowak

18.10.2021
CKZiU Wołów

Ewa Nowak

18.10.2021
CKZiU Wołów

Iwona Pisching
Ewa Nowak

19.10.2021
SP Stary Wołów
19.10.2021
CKZiU Wołów

6.

7.

8.

9.

Ogólnopolski Tydzień Kariery – wyprawa na 3K:
Kariera, Kompetencje, Kreatywność – rozmowa
kwalifikacyjna – jak się do niej przygotować
Ogólnopolski Tydzień Kariery – wyprawa na 3K:
Kariera, Kompetencje, Kreatywność – moja ścieżka
kariery
Ogólnopolski Tydzień Kariery – wyprawa na 3K:
Kariera, Kompetencje, Kreatywność –
zainteresowania zawodowe
Ogólnopolski Tydzień Kariery – wyprawa na 3K:
Kariera, Kompetencje, Kreatywność – inteligencja
wieloraka – moje mocne strony

10.

Teleturniej pomysłem na lekcję powtórzeniową Familiada

11.

Sketchnoting – co to jest, dla kogo, kiedy się przydaje

12.

Netykieta – zbiór zasad zachowania w Internecie

13.

Im Supermarkt – w supermarkecie

14.

Prawa dziecka, prawa człowieka, wartości
uniwersalne. Poznajemy sylwetki Polaków – Janusz
Korczak – przyjacielem dzieci. Powiedz NIE przemocy
– biała wstążka.
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Ewa Nowak

19.10.2021
CKZiU Wołów

Ewa Nowak

19.10.2021
CKZiU Wołów

Ewa Nowak

21.10.2021
CKZiU Wołów

Ewa Nowak

22.10.2021
CKZiU Wołów

Iwona Pisching

Regina Kmicińska
Radosław Sroka

Iwona Pisching
Ewa Nowak
Monika Jaremkiewicz
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Danuta Haller
Monika Bocheńska
Teresa Petryszak

28.10.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny
17.11.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny
25.11.2021
ZSP nr 2
Brzeg Dolny
01.12.2021
SP Krzelów
17.12.2021
SP Stary Wołów

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO
pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań
związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10. Wysoka jakość systemu
oświaty
Lp.

Szkolenia

Prowadzący/
odpowiedzialny

1.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

2.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

3.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

4.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

5.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

6.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

7.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

8.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

9.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

10.

Metodyka edukacji zdalnej

Dorota Podorska

11.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

12.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

13.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

14.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

Termin
i miejsce
14.06.2021
online MS Teams
SP Stary Wołów
15.06.2021
online MS Teams
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
16.06.2021
online MS Teams
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
17.06.2021
online MS Teams
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
23.06.2021
online MS Teams
Przedszkole nr 2
Brzeg Dl.
01.07.2021
online MS Teams
Przedszkole nr 1
Brzeg Dl.
03.07.2021
online MS Teams
Przedszkole nr 3
Brzeg Dl.
30.08.2021
online MS Teams
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
16.09.2021
online MS Teams
SP Stary Wołów
18.09.2021
online MS Teams
ZSP nr 1 Brzeg Dl.
17.06.2021
online livewebinar
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
24.06.2021
online livewebinar
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
29.06.2021
online livewebinar
SP Stary Wołów
30.06.2021
online livewebinar
ZSP nr 2 Brzeg Dl.

15.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

16.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

17.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

18.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

19.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

20.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

21.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

22.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

23.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Marek Grzywna

24.

Google Meet

Dagmara
Głuszczyńska

25.

Narzędzia edukacji zdalnej

Dagmara
Głuszczyńska

26.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
edukacyjnych

Dagmara
Głuszczyńska

27.

MS Teams

Danuta Haller

28.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów
w procesie edukacji zdalnej

Danuta Haller

29.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
edukacyjnych

Danuta Haller

30.

Google Meet

Regina Kmicińska

31.

Narzędzia edukacji zdalnej

Regina Kmicińska

32.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
edukacyjnych

Regina Kmicińska

01.07.2021
online livewebinar
Przedszkole nr 3
Brzeg Dl.
02.07.2021
online livewebinar
Przedszkole nr 1
Brzeg Dl.
02.09.2021
online livewebinar
ZSSiPO Wołów
04.09.2021
online livewebinar ZSSiPO
Wołów
06.09.2021
online livewebinar
SP Stary Wołów
13.09.2021
online livewebinar
ZSP nr 1 Brzeg Dl.
20.09.2021
online livewebinar
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
27.09.2021
online livewebinar
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
30.09.2021
online livewebinar
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
07.06.2021
stacjonarnie
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
14.06.2021
online Google Meet
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
19.06.2021
stacjonarnie
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
02.06. – 22.06.2021
stacjonarnie
SP Stary Wołów
08.06. – 28.06.2021
stacjonarnie
SP Stary Wołów
16.06. – 05.07.2021
online MS Teams
SP Stary Wołów
07.06.2021
stacjonarnie
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
14.06.2021
online Jitsi Meet
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
23.06.2021
stacjonarnie
ZSP nr 2 Brzeg Dl.

33.

Google Meet

Radosław Sroka

34.

Narzędzia edukacji zdalnej

Radosław Sroka

35.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
edukacyjnych

Radosław Sroka

36.

Google Meet

Piotr Smoliński

37.

Google Meet

Piotr Smoliński

38.

Ms Teams

Katarzyna Chrobak

39.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów
w edukacji zdalnej

Katarzyna Chrobak

40.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Katarzyna Chrobak

41.

Wykorzystywanie multimedialnych zasobów
dydaktycznych

Katarzyna Chrobak

42.

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej

Katarzyna Chrobak

43.

Metodyka zdalnego nauczania

Katarzyna Chrobak

44.

Zoom

Katarzyna Chrobak

45.

Prawne aspekty edukacji zdalnej

Katarzyna Chrobak

46.

Google Meet

Katarzyna Chrobak

47.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Katarzyna Chrobak

48.

Organizacja procesu kształcenia i wychowania

Katarzyna Chrobak

49.

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego
w edukacji zdalnej

Katarzyna Chrobak

50.

Google Meet

Katarzyna Chrobak

14.06.2021
stacjonarnie
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
28.06.2021
online Jitsi Meet
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
12.06.2021
stacjonarnie
ZSP nr 2 Brzeg Dl.
02.06.2021
stacjonarnie
Przedszkole nr 3
Brzeg Dl.
05.06.2021
stacjonarnie
Przedszkole nr 1
Brzeg Dl.
23.06.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
24.06.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
24.06.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
25.06.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
26.06.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
26.06. – 28.06.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
03.07.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
05.07.2021
stacjonarnie
PCEiPPP Wołów
05.07.2021
stacjonarnie
PCEiPPP Wołów
06.07.2021
stacjonarnie
PCEiPPP Wołów
30.08.2021
online Jitsi Meet
PCEiPPP Wołów
31.08.2021
stacjonarnie
PCEiPPP Wołów
02.07.2021
stacjonarnie
Przedszkole nr 3
Brzeg Dl.

51.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Katarzyna Chrobak

52.

Wykorzystywanie multimedialnych zasobów
dydaktycznych

Katarzyna Chrobak

53.

Google Meet

Katarzyna Chrobak

54.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Katarzyna Chrobak

55.

Wykorzystywanie multimedialnych zasobów
dydaktycznych

Katarzyna Chrobak

56.

Szkolenie zaawansowane kadry PCEiPPP
w zakresie umiejętności specjalistycznych
i informatycznych w pracy zdalnej

Piotr Smoliński

57.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Anna Wróbel

58.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów
w edukacji zdalnej.

Anna Wróbel

59.

Google Meet

Anna Wróbel

60.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Emilia Buczak

61.

Google Meet

Emilia Buczak

62.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów
w edukacji zdalnej.

Emilia Buczak

63.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
dydaktycznych

Ewa Nowak

64.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Ewa Nowak

65.

Google Meet

Ewa Nowak

66.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów
w procesie edukacji zdalnej

Iwona Pisching

67.

MS Teams

Iwona Pisching

17.07.2021
online Jitsi Meet
Przedszkole nr 3
Brzeg Dl.
21.07.2021
stacjonarnie
Przedszkole nr 3
Brzeg Dl.
05.07.2021
stacjonarnie
Przedszkole nr 1
Brzeg Dl.
07.07.2021
online Jitsi Meet
Przedszkole nr 1
Brzeg Dl.
13.07.2021
stacjonarnie
Przedszkole nr 1
Brzeg Dl.
05.06. – 01.07.2021 online
Jitsi Meet/ stacjonarnie
PCEiPPP Wołów
15.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
23.09.2021
online Jitsi Meet
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
29.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
09.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
16.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
23.09.2021
Stacjonarnie
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
15.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 1 Brzeg Dl.
22.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 1 Brzeg Dl.
23.09.2021
online Jitsi Meet
ZSP nr 1 Brzeg Dl.
03.09.2021
online MS Teams
SP Stary Wołów
10.09.2021
stacjonarnie
SP Stary Wołów

68.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
dydaktycznych

Iwona Pisching

69.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Justyna Drozd

70.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
dydaktycznych

Justyna Drozd

71.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Urszula Bajewicz

72.

Wykorzystanie multimedialnych zasobów
dydaktycznych

Urszula Bajewicz

73.

Zoom

Piotr Smoliński

74.

Zoom

Piotr Smoliński

75.

Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

Paweł Feliszek

76.

Google Meet

Paweł Feliszek

77.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów
w procesie edukacji zdalnej

Paweł Feliszek
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24.09.2021
stacjonarnie
SP Stary Wołów
31.08.2021
stacjonarnie
ZSSiPO Wołów
17.09.2021
online Jitsi Meet
ZSSiPO Wołów
31.08.2021
stacjonarnie
ZSSiPO Wołów
20.09.2021
online Jitsi Meet
ZSSiPO Wołów
01.10.2021
stacjonarnie
ZSSiPO Wołów
02.10.2021
stacjonarnie
ZSSiPO Wołów
16.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
20.09.2021
stacjonarnie
ZSP nr 3 Brzeg Dl.
27.09.20212021
online Jitsi Meet
ZSP nr 3 Brzeg Dl.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE
REMEDIUM - profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego

Pawłowska S., Aplikacje fit – czy na pewno
prozdrowotne?- - Remedium 2021, nr 11, s.6-8
Młodzi ludzie przywiązują dużą wagę do tego, jak prezentuje
się ich ciało. Chcą być sprawni, szczupli, imponować
rówieśnikom wąską talią czy wyrzeźbioną muskulaturą.
Ponieważ telefon komórkowy jest ich nieodłącznym
towarzyszem i naturalnym elementem życia codziennego, to
także sposobów na pożądaną sylwetkę szukają w aplikacjach
mobilnych. Z przedstawionych poniżej danych wynika, że
z takich produktów korzysta ok. 20% nastolatków i młodych
dorosłych. Za sprawą pandemii, która koncentrowała naszą
uwagę na kwestiach związanych ze zdrowiem i formą,
ograniczając jednocześnie dostęp do stacjonarnych
treningów, oferta tego rodzaju produktów jest aktualnie
bardzo bogata: począwszy od darmowych programów
monitorujących podstawowe funkcje jak MiFit, Samsung
Health czy Apple Zdrowie po aplikacje z rozbudowaną bazą danych i funkcjonalności oraz wielką
wirtualną społecznością. Czy ich młodzi użytkownicy znajdą w nich pożądany wygląd, formę, a także
zdrowie?
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ZESTAWY BIBLIOGRAFICZNE
Terapia integracji sensorycznej
zestaw bibliograficzny publikacji znajdujących się w Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie
1. Jeżewskiej-Krasnodębskiej E., Skałbani B/red. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela
terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka. 2017
2. Szybkowska M., Elementy integracji sensorycznej : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w
przedszkolu. 2017
3. Odowska-Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u
dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego .2016
Ayres A., Dziecko a integracja sensoryczna. 2016
4. Biel L., Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. 2015
5. Borkowska M., Integracja sensoryczna na co dzień. 2015
6. Sikorski W./red., Neuroedukacja : praca zbiorowa. 2015
7. Cytowska B., Winczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.2014
8. Koomar J., Integracja sensoryczna : odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli :
formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców. 2014
9. Yack E., Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. 2014
10. Siegel D., Zintegrowany mózg - zintegrowane dziecko : 12 rewolucyjnych strategii
kształtujących umysł twojego dziecka. 2013
11. Sher B., Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego.2013
12. Raszewska M., Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z
niepełnosprawnością sprzężoną.2012
13. Szeplewicz G./red., Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI,
dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne. 2012
14. Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy
terapii przez sztukę.2011
15. Emmons P.G., Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowosensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz
zaburzeń dwubiegunowych. 2007
16. Kutscher M., Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera,
zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia.2007
17. Maas V., Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla
rodziców i specjalistów. 1998
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