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POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ 

W WOŁOWIE 

ul. Tadeusza  Kościuszki 27,  56-100 Wołów 
tel./fax ( 71 ) 389 21 00    e- mail : wpodn@wp.pl    www .wolowpce.pl 

 

Człowiek szlachetny jedna sobie przyjaciół wykształceniem, 

a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele. 

Konfucjusz 

  

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI 

I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

W WOŁOWIE 
 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Wołowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska 

szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią ( od dnia 21 maja 2021r.) 

realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie. 

mailto:wpodn@wp.pl
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Wykaz kadry doradców metodycznych zatrudnionych 

w POWIATOWYM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

W WOŁOWIE  

na rok szkolny 2020/2021 

 

Lp. Imię i nazwisko Obszar       

1. 
mgr Danuta Haller 

danuta.haller@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny w zakresie 

 języka polskiego 

2. 
mgr Dagmara Głuszczyńska 

dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny w zakresie 

wychowania przedszkolnego  

i edukacji wczesnoszkolnej 

3. 
mgr Regina Kmicińska 

regina.kmicinska@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych 

4. 
mgr Ewa Nowak 

ewa.nowak@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny w zakresie 

języków obcych 

5. 
mgr Paweł Feliszek 

pawel.feliszek@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny w zakresie  

historii – szkoły podstawowe 

6. 
mgr Emilia Buczak 

emilia.buczak@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny w zakresie 

historii – szkoły ponadpodstawowe 

7. 
dr Anna Wróbel 

anna.wrobel@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny w zakresie 

wiedzy o społeczeństwie 

8. 
mgr Zenon Pędziwiatr 

zenon.pedziwiatr@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny w zakresie  

matematyki i informatyki 

9. 

mgr Radosław Sroka 

radoslaw.sroka@wolowpce.pl 

( od 01 stycznia 2021r.) 

 

Doradca metodyczny w zakresie 

Edukacji dla bezpieczeństwa 
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Realizacja kierunku polityki oświatowej ustalonego na rok 2020/2021. 

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego  

w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią - obowiązujący od dnia 21 maja 2021r. 
 

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego  

w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1.  
Trudne zachowania w grupie  

– działania socjoterapeutyczne dla dzieci 

 

Spotkanie Sieci Współpracy Nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Dagmara Głuszczyńska 

doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

21.06.2021 

2.  
Zdalna edukacja oczami uczniów  

i uczennic. Co się sprawdziło, a co nie? 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

Dagmara Głuszczyńska 

doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

09.06.2021 

3.  Radzenie sobie ze stresem i presją czasu 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

Dagmara Głuszczyńska 

doradca metodyczny edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

28.06.2021 

4.  

 

Wracamy do szkoły- Jak pomóc uczniom 

odnaleźć się po nauczaniu zdalnym 

 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

Regina Kmicińska 

doradca metodyczny  

przedmiotów przyrodniczych 

maj-czerwiec 

2021 

5.  

 

Wywiad z Bardzo Ważną Osobą 

- czyli jak pomóc uczniom wycofanym  

 i przeciwdziałać wykluczeniu 

 

 

 Lekcja otwarta  

Regina Kmicińska  

doradca metodyczny  

przedmiotów przyrodniczych 

10.06.2021 

6.  

 

Jak budować relacje w szkole i klasie  

po nauczaniu zdalnym? 

 

 

Warsztaty 

 Regina Kmicińska  

doradca metodyczny  

przedmiotów przyrodniczych 

Alina Grejner- psycholog 

08.06.2021 

7.  

Działania w zakresie wsparcia 

wychowawczego i psychoprofilaktycznego 

środowiska szkolnego w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią 

 

 

Spotkanie Sieci Nauczycieli  

Przedmiotów Przyrodniczych 

Regina Kmicińska 

doradca metodyczny  

przedmiotów przyrodniczych 

17.06.2021 

8.  

Jak pomóc dzieciom w przezwyciężaniu 

lęku po powrocie do szkoły,  

po nauczaniu zdalnym? 

 

Materiały metodyczne zamieszczone na 

stronie www wolowpce.pl 

Regina Kmicińska 

doradca metodyczny  

przedmiotów przyrodniczych 

maj- czerwiec 

2021 

9.  

 

„Diagnoza środowiska szkolnego  

po powrocie do szkół" - wsparcie  

w tworzeniu narzędzi diagnostycznych 

Konsultacje dla nauczycieli 

Emilia Buczak 

doradca metodyczny historii 

- szkoły ponadpodstawowe 

09.06. 2021 
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10.  
"Jak odbudować relacje w klasie  

po pandemii?" 

 

Szkolenie on-line  

 poradnik udostępniony na  

www.wolowpce.pl 

Emilia Buczak 

doradca metodyczny historii 

- szkoły ponadpodstawowe 

25.08.2021 

11.  

Jak wspierać dziecko lękowe  

i depresyjne  
 

 

Szkolenie w ramach spotkania sieci 

współpracy nauczycieli EDB 

Radosław Sroka 

doradca metodyczny  

Edukacji dla bezpieczeństwa 

08.06.2021. 

12.  

 

Propozycje działań wspierających uczniów 

po pandemii 

 

 

Szkolenie 

Paweł Feliszek 

doradca metodyczny historii 

- szkoły podstawowe 

14.06.2021 

 

13.  

 

Propozycje działań wspierających uczniów 

po pandemii 

 

 

Konsultacje dla nauczycieli  

Paweł Feliszek 

doradca metodyczny historii 

- szkoły podstawowe 

23.06.2021 

25.08.2021 

14.  Odbudowa relacji uczniów po pandemii 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

Paweł Feliszek 

doradca metodyczny historii 

- szkoły podstawowe 

21.06.2021 

15.  

 

Wsparcie dla nauczycieli - jak na nowo 

oswoić się z nową sytuacja szkolną? 

 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

 Anna Wróbel 

doradca metodyczny  

Wiedzy o społeczeństwie 

maj-czerwiec 

2021 

16.  

 

Jak zadbać o siebie aby móc zadbać  

o innych? 

 

 

Warsztat 

Anna Wróbel 

doradca metodyczny  

Wiedzy o społeczeństwie 

09.06.2021 

17.  

 

Wsparcie dla nauczycieli WOS na lekcjach 

stacjonarnych - jak mówić by uczniowie 

nas słuchali? 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

Anna Wróbel 

Wiedzy o społeczeństwie 

maj-czerwiec 

2021 

18.  

 

Profilaktyka stresu i wypalenia 

zawodowego w dobie pandemii 

- Sieć nauczycieli języków obcych 

 

Sieć nauczycieli języków obcych 

 Ewa Nowak 

doradca metodyczny języków obcych  

09.06.2021 

19.  

Formy sprawdzania wiedzy, 

umiejętności i postępów  

w nauczaniu zdalnym 

Konsultacje dla nauczycieli 

 Ewa Nowak  

doradca metodyczny języków obcych 

16.06.2021 

20.  

Wiedza, umiejętności, postępy  

- cele oceniania wewnątrzszkolnego  

i zderzenie teorii z praktyką, budzące 

wątpliwości zapisy z oceniania 

wewnątrzszkolnego,  

również w nauczaniu zdalnym 

Konsultacje dla nauczycieli 

Ewa Nowak 

doradca metodyczny języków obcych 

23.06.2021 

http://www.wolowpce.pl/
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21.  
„Bezpieczeństwo w sieci 

 – działania profilaktyczne” 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

Zenon Pędziwiatr 

doradca metodyczny matematyki  

i informatyki 

17. 06. 2021 

22.  

 

Zdrowie psychiczne uczniów, 

wracających do szkoły po pandemii- 

warsztaty z psychologiem 

Szkolenie nauczycieli 

Danuta Haller 

doradca metodyczny języka polskiego 

Alina Greiner- psycholog 

01.06.2021 

23.  

Zdrowie psychiczne  uczniów  

w czasie pandemii. 

Rozpropagowanie materiałów 

merytorycznych wśród nauczycieli 

humanistów 

Konsultacje dla nauczycieli 

Danuta Haller 

doradca metodyczny języka polskiego 

Alina Grejner- psycholog 

01.06.2021 

24.  

Zbiór rekomendacji dotyczących 

działań profilaktycznych związanych  

z ryzykiem wystąpienia zagrożeń 

bezpieczeństwa w szkole – jak radzić 

sobie z uczniami w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią?  

Bezpieczna szkoła. 

III sieć humanistów 

Danuta Haller 

doradca metodyczny języka polskiego 

16.06.2021 

25.  
Pandemia, a zdrowie psychiczne 

uczniów i nauczycieli 

Szkolenie otwarte, Rady Pedagogiczne 

Joanna Sikora-psycholog 

- ekspert zewnętrzny  

 

31.05.2021 

26.  
Uczeń z autystycznego spektrum  

w placówce ogólnodostępnej.  

Wsparcie po powrocie do szkół 

Szkolenie 

Izabela Sokołowska- Zatorska 

-psycholog 

- ekspert zewnętrzny  

 

27.05.2021 

10.06.2021 

27.  
Uczeń z autystycznego spektrum  

w placówce ogólnodostępnej.  

Wsparcie po powrocie do szkół 

Rady Pedagogiczne 

Izabela Sokołowska- Zatorska 

-psycholog 

- ekspert zewnętrzny  

 

08.06.2021 

17.06.2021 

28.  

Projekt grantowy 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 

Szkolenia, konsultacje, doradztwo 

Eksperci zewnętrzni 

kadra merytoryczna PODN i BP 

w Wołowie 

 

kwiecień- 

listopad 2021 

 

 

 


