
 
 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 

Dziękujemy serdecznie za współpracę w minionym, niełatwym, pełnym 

nieoczekiwanych wyzwań roku szkolnym. Pandemia odmieniła sposób, w jaki żyjemy                      

i pracujemy. Wciąż nie wiemy, czy zmiany te będą jedynie tymczasowe czy trwałe            

i pozostaną z nami nawet wtedy, gdy zagrożenie przeminie.  

W tym roku szkolym nie wydajemy więc tradycyjnej Oferty działań na całe 

półrocze. Będziemy dostosowywać się do aktualnej sytuacji i proponować 

Państwu szkolenia stacjonarne lub on-line.  

Zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów do edukacji zdalnej. 

Informacje na bieżąco umieszczać będziemy na naszych stronach 

internetowych, fb oraz w grupie fb CP – Dzielimy się pomysłami.  

Jak zawsze otwarci jesteśmy na Państwa propozycje i oferujemy przygotowanie 

kursu lub szkolenia, np. rady pedagogicznej, zgodnie z Państwa potrzebami. 

 

Zespół pracowników Centrum Pedagogicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW                         
I STOPNI NAUCZANIA 

 

 

• Kurs myślenia krytycznego (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)  
40 godz. – 5 modułów 
Terminy (piątek, sobota): 18.09., 19.09, 23.10., 24.10., 4.12. 
Cena: 3 500,-CZK  

Mgr. Nina Rutová przedstawia założenia kursu: 

 „Ve čtyřicetihodinovém kurzu se učitelé naučí řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické 

myšlení a čtenářskou gramotnost žáků. Hlavním cílem je nabídnout učitelům metody aktivního 

učení, společně vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit sdílet 

zkušenosti s kolegy. Jak budeme pracovat? 

Kurz je prožitkový – vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce 

analyzovat z hlediska jejich využití ve škole. Obsahem modelových lekcí budou témata                 

z různých předmětů.“ 

 

• „Sketchnoting, czyli myślenie wizualne w szkole” – (6 lekcji) 
mgr Mateusz Łysek 
 

• „Grywalizacja w szkole – zamień lekcję w przygodę” – (8 lekcji) 
mgr Tomasz Tokarz 
 

• „Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w szkole”; „Asertywność 
nauczyciela”; „Komunikacja interpersonalna”; „Autoprezentacja”; „Rada 
Pedagogiczna jako zespół” – (16 lekcji) 

mgr Sławomir Prusakowski, mgr Radosław Świergosz, mgr Tomasz Waleczko 
  

• „Kompetentny nauczyciel = kompetentny uczeń” – (16 lekcji) 
• „Edukacja = komunikacja” – (6 lekcji) 
• „Kreatywny nauczyciel gwarancją rozwoju ucznia” – (6 lekcji) 

mgr Kinga Maciaszczyk 
  

• „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe – CLIL”, czyli jak 
wykorzystać język obcy, jak również np. kombinację języków polskiego                    
i czeskiego w nauczaniu przedmiotowym (np. w matematyce, biologii, geografii, 
chemii i nie tylko. – (8 lekcji) 

PhDr. Petra Vallin, Ph.D. 
 

Proponowane powyżej szkolenia posiadają akredytację MŠMT. 

 



 

 

 
W OKRESIE JESIENNYM CHCEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA: 
 
 
Dla nauczycieli przedszkoli: 
 

• Język angielski w przedszkolu  (Angličtina – jak na to?)  
termin: 23.10.2020 oraz 11.11.2020 (łącznie 16 lekcji), lektor: Mgr. Marie Doláková,                
cena: 1 200,-CZK 
 

• Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze spektrum autystycznym 
termin: 27.10.2020  (4 lekcje), lektor: mgr Beata Wapińska, cena: 500,-CZK  
 

• Spotkanie metodyczne nauczycieli przedszkoli (Przedszkole w Karwinie) 
styczeń 2021r., cena: 200,-CZK  
 

• Uczenie się przez doświadczenie i działanie 
 listopad 2020 r. (5 lekcji),  lektor: Lenka Freyová, cena: 500,-CZK 
 
Proponowane powyżej szkolenia posiadają akredytację MŠMT. 

 
Dla nauczycieli przedmiotów ścisłych: 
 

• Jak zapalić, by się nie wypalić (spotkanie dla nauczycieli matematyki 4-9 SP) 
lektor: Mgr. Tomáš Chrobák (nauczyciel matematyki, finalista  światowych 
eliminacji nagrody Global Teacher Prize) 
termin: 2. połowa września 2020 r., 2 lekcje;  OFERTA DARMOWA 
Zgłoszenia prosimy wysłać w terminie do 15.09.2020 r. 
 

• Cała szkoła gra, czyli ukryty potencjał gier planszowych i logicznych  
(spotkanie dla nauczycieli matematyki, wych. świetlic szkolnych, prowadzących 
zajęcia dla uczniów uzdolnionych, 2 lekcje; OFERTA DARMOWA 
lektor: Mgr. Hana Reichová / nauczyciel matematyki v Ostrawie 
 
W przygotowaniu:  

• Nauczanie badawcze nie tylko w fizyce  
(trzy spotkania dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych) 
lektor: Mgr. Dana Juchelková  (nauczyciel i metodyk fizyki, kierowniczka Centrum Elixír       
do škol - Těrlicko),8 lekcji. 
 
 

Dla nauczycieli języka polskiego: 
 

• Kreatywne pisanie, czyli o wykorzystaniu fantazji dziecka 
darmowe szkolenie on-line, lektor: mgr Joanna Krzemińska -  ZAKRĘCONY BELFER 
 
Bliższe informacje o kursach i konkursach będziemy wysyłać na bieżąco do szkół. 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 

 

 

TELEFON / FAX:  +420 558 746 267, sekretariat@pctesin.cz 

 

 

Zapraszamy na nasze strony internetowe 

  www.pctesin.cz 

 

 

 

 

 

 


