
www.pcen.pl
OFERTA DOSKONALENIA
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O NAS

Akredytacja od 2005 r.

Akredytowana 
placówka 
doskonalenia 
nauczycieli

Pierwsza w województwie



PROPONUJEMY

263 284 58

tematy szkoleń 
rad 

pedagogicznych

warsztaty 
dla nauczycieli

konferencji



OBSZARY SZKOLEŃ
RAD PEDAGOGICZNYCH

• Organizacja pracy szkoły i placówki 
oświatowej. 

• Innowacje i  eksperymenty. 
• Metodyka. Dydaktyka. Motywacja.
• Praca z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Edukacja 
włączająca. 

• Wychowanie. Profilaktyka. Opieka. 

Kalendarz, str. 168



OBSZARY SZKOLEŃ
RAD PEDAGOGICZNYCH
• Bezpieczna szkoła/placówka. 
• Kształcenie zawodowe. Doradztwo 

zawodowe. 
• Kompetencje kluczowe. 

TIK i programowanie.
• Kompetencje zawodowe i osobiste 

nauczyciela.
• Erasmus+. Informacje o programie. 

 Kalendarz, str. 168



PROPONUJEMY

12
13

48

kierunków 
studiów 

podyplomowych

kursów 
dających 

uprawnienia

szkoleń 
tematycznych 
dla rodziców

51

kursów 
doskonalących



STUDIA
PODYPLOMOWE

1. Doradztwo zawodowe.
2. Edukacja i rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika).

3. Edukacja i terapia dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami autystycznymi, w tym 
z zespołem Aspergera. 

4. Studia podyplomowe uzupełniające 
z zarządzania oświatą.

5. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem. 

Przykłady:

 strona www



KURSY KWALIFIKACYJNE

1. Zarządzanie oświatą.
2. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu.
3. Pedagogika specjalna dla nauczycieli 

praktycznej nauki zwodu.
4. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania 

języka obcego.
5. Wczesne nauczanie języka obcego. 

Przykłady:

 Kalendarz, str. 196



KURSY 
DAJĄCE UPRAWNIENIA

1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu.

2. Mediacje szkolne i rówieśnicze.
3. Tutoring cz. I i II.
4. Kursy dla kierowników wycieczek.
5. Szkolenie okresowe bhp.

Przykłady:

 Kalendarz, str. 193



KURSY DOSKONALĄCE

1. Kształtowanie kompetencji personalno –
społecznych.

2. Kurs poradnictwa zawodowego dla doradców 
zawodowych.

3. Coaching w oświacie.
4. Motywowanie organizacji.
5. Programowanie w Baltie, Scratch, Logomocji

–twórcza zabawa, kreatywna nauka 
programowania.

Przykłady:

 Kalendarz, str. 194



SZKOLENIA TEMATYCZNE 
DLA RODZICÓW

1. Rola rodziców w wyborze zawodu dziecka.
2. Cyberzagrożenia, cyberprzestępczość, 

zniewolenie w sieci – charakterystyka 
zjawiska.

3. Techniki wspierające koncentrację.
4. Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, 

które przeszkadzają w nauce.
5. Szkoła mediacji. Rozwód i co dalej?

Przykłady:

 Kalendarz, str. 196



PROPONUJEMY

88

42

tematy 
indywidualnych 
konsultacji dla 
nauczycieli

sieci współpracy 
dla dyrektorów 

szkół 
i placówek 

wychowawczych 
i nauczycieli



SIECI DLA DYREKTORÓW

1. Wojewódzka sieć dyrektorów szkół zawodowych.
2. Wojewódzka sieć  współpracy i samokształcenia „Akademia 

twórczego dyrektora”.
3. Powiatowa sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek.
4. Gminna sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek.
5. Sieci współpracy i samokształcenia z zakresu zarządzania oświatą 

dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 
i placówek oświatowych.

Przykłady:

 Kalendarz, str. 166



SIECI DLA NAUCZYCIELI

1. Sieć nauczycieli pedagogów i psychologów.
2. Sieć nauczycieli języka angielskiego –

neurodydaktyka a dydaktyka języka 
angielskiego.

3. Sieć nauczycieli polonistów.
4. Sieć nauczycieli matematyki szkół 

ponadgimnazjalnych.
5. Sieć nauczycieli przedmiotów społecznych 

(wos, etyka, filozofia).

Przykłady:

 Kalendarz, str. 190



KONFERENCJE 
PRZEDMIOTOWO–METODYCZNE

1. Edukacja włączająca w kształceniu 
zawodowym.

2. Konferencja informacyjno–metodyczna dla 
polonistów.

3. Wychowanie przedszkolne / edukacja 
wczesnoszkolna.

4. Poprawność językowa w społeczeństwie 
informacyjnym – Industrie 4.0 w kontekście 
kształcenia humanistycznego.

5. Zarządzanie oświatą.

Przykłady:

 Kalendarz, str. 186



PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI 
POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

I. 100 rocznica odzyskania niepodległości –

wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów.

II. Wdrażanie nowej postawy programowej 

kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 
samodzielność, kreatywność i innowacyjność
uczniów.

w roku szkolnym 2018/2019



100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

15 tematów szkoleniowych dla rad pedagogicznych.

wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

Przykłady:

1. Wartości w pracy nauczyciela wychowawcy.
2. Nauczyciel z pasją.  Wpływ postawy 

nauczyciela na środowisko pracy i nauczania.
3. Jak rozmawiać z rodzicami gdy różnią nas cele 

i wartości w wychowaniu?
4. Patriotyzm i tożsamość – tradycyjne wartości 

w nowoczesnej szkole.
5. Innowacyjny wymiar regionalizmu.



100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Przykłady zajęć warsztatowych:

wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

1. Różnica celów i wartości; program 
wychowawczo-profilaktyczny oparty na 
wartościach; rozmowa z rodzicem – budowanie 
pomostu.

2. Edukacja międzykulturowa - przygotowanie do 
życia w społeczeństwie zróżnicowanym pod 
względem etnicznym i kulturowym.

3. A może bal? Bal Niepodległości.
4. Wychowanie do wartości.
5. Powitajmy tańcem Niepodległość.



WDRAŻANIE NOWEJ POSTAWY PROGRAMOWEJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

45 tematów szkoleniowych dla rad pedagogicznych

kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 
uczniów

Przykłady:
1. Techniki i ćwiczenia wspierające kreatywność.
2. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych.
3. Nowoczesne koncepcje wspierania uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym.
4. Techniki uczenia się i zapamiętywania.
5. Metoda KLANZY w pracy z uczniem.



WDRAŻANIE NOWEJ POSTAWY PROGRAMOWEJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Przykłady zajęć warsztatowych

kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 
uczniów

1. Innowacja pedagogiczna jako istotny element rozwoju szkoły, czyli jak 
skutecznie wdrażać nowości w edukacji?

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

3. Matura z języka polskiego – pomiędzy wynikami a kompetencjami...
4. Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej.
5. Uczeń jako aktywny uczestnik procesu uczenia się.



PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI 
POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

III. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej 

współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa 
zawodowego.

IV. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

w roku szkolnym 2018/2019



KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OPARTE NA ŚCISŁEJ 
WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

12 tematów szkoleniowych dla rad pedagogicznych

Rozwój doradztwa zawodowego

Przykłady:
1. Program nauczania w zawodzie i jego modyfikacja.
2. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno – zawodowym?
3. Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 2019 r.
4. Kształcenie zawodowym w świetle zmian w przepisach oświatowych.
5. Innowacyjność i kreatywność w kształceniu zawodowym.



KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OPARTE NA ŚCISŁEJ 
WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

Przykłady zajęć warsztatowych:

Rozwój doradztwa zawodowego

1. Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (doskonalenie metod 
pracy, ujednolicenie programów nauczania, praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych). 

2. Budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
przedmiotów zawodowych branży:
• budowlanej, hotelarsko-gastronomicznej, medycznej, fryzjersko-

kosmetycznej,
• sieć dyrektorów szkół zawodowych,
• sieć dyrektorów szkół policealnych-branża medyczna.



ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

39 tematów szkoleniowych dla rad pedagogicznych.

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Przykłady:
1. Wybrane elementy TIK w szkole.
2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
3. Cyberprzemoc – czym jest i jak jej przeciwdziałać?
4. Rodzice cyfrowi – jak być czujnym i nie przeczulonym?
5. Media w szkole, szansa czy zagrożenie? 

Promocja i sytuacje kryzysowe.



ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Przykłady zajęć warsztatowych

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

1. Wybrane narzędzia TIK na lekcji języka obcego cz. I i II.
2. Zachowania twórcze nauczycieli.
3. Metody pracy zwiększające aktywność uczenia się –

wspieranie potencjału i zasobów intelektualnych 
ucznia.

4. Jak uczyć programowania w szkole?
5. Zasady korzystania z Internetu w prowadzeniu zajęć.



OFERTA

Kalendarz dyrektora 
i nauczyciela na rok szkolny 
2018/2019

miesięczne zestawienie form szkoleniowych
z podziałem na Oddziały
oferta szkoleń rad pedagogicznych, kursów, 
studiów podyplomowych, 

EDUKACYJNA



OFERTA

Plakaty informacyjne

semestralne zestawienie form 
szkoleniowych wg schematu:
TEMAT, TRENER PROWADZĄCY, DATA 
I GODZINA.
informacja o odpłatnościach
posortowane wg daty rozpoczęcia

każdy Oddział ma osobny plakat

EDUKACYJNA



OFERTA

Strona www.pcen.pl

semestralne zestawienie form 
szkoleniowych wg schematu:
TEMAT, TRENER PROWADZĄCY, DATA I 
GODZINA.
informacja o odpłatnościach
posortowane wg daty rozpoczęcia

każdy Oddział ma osobny plakat

EDUKACYJNA



STRONA

Moduły na stronie 
głównej:

Szkolenia Rad 
Pedagogicznych
Kursy
Studia podyplomowe

www.pcen.pl.

WWW



STRONA

Oferta szkoleniowa 
na stronie głównej:

Temat, rodzaj, termin
Informacje o wolnych 
miejscach

www.pcen.pl.

WWW



STRONA

Oferta szkoleniowa 
w SAS:

wyszukiwarka szkoleń (m.in. 
data realizacji, trener, 
miejsce i wiele innych)
zgłoszenie na szkolenia 
na 3 sposoby

szkolenia.pcen.pl

WWW



STRONA

Zgłoszenie na szkolenia na 3 sposoby:

minimum formalności, 
korzyści z rejestracji (m.in.: ułatwiona komunikacja, zgłoszenia na 
szkolenie jednym kliknięciem)

szkolenia.pcen.pl

WWW



SYSTEM SAS zakładanie konta
potrzebne są:

email (unikalny)
login (unikalny)

imię i nazwisko
miejsce pracy (wybrane 
z listy)
5 minut czasu

szkolenia.pcen.pl



SYSTEM SAS zapisywanie na szkolenie
to bardzo proste  

1. wybór szkolenia z listy
2. kliknięcie na ZGŁOSZENIE
3. potwierdzenie decyzji, kliknięcie ZAPISZ SIĘ
4. POTWIERDZENIE zgłoszenia wysłanego na 

email
5. to WSZYSTKO, teraz oczekujemy Państwa 

na szkoleniu



SYSTEM SAS zlecenie przeprowadzenia 
szkolenia Rady Pedagogicznej 

wybór 
tematów 

z listy

wybór 
terminu 
i miejsca

wybór 
płatności

WYSŁANIE 
ZGŁOSZENIA



OFERTA

Brak interesującej formy?

ZGŁOŚ SWOJĄ

FORMULARZ zgłoszenia własnej 
propozycji

www.pcen.pl

EDUKACYJNA



NASZE

Kwartalnik 
Edukacyjny
25 lat na rynku
pismo na liście czasopism 
punktowanych Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WYDAWNICTWA



NASZE

Nauczyciel i Szkoła
pokazuje szkoły regionu, 
informuje o ważnych 
zdarzeniach, życiu kulturalnym 
Podkarpacia, o konkursach, 
wystawach, imprezach 
edukacyjnych

WYDAWNICTWA



BAZA 
KONFERENCYJNO-

Czudec, Przemyśl,
Tarnobrzeg

dogodne położenie
dobre skomunikowanie
atrakcyjna okolica

NOCLEGOWA



SALE SZKOLENIOWE

Rzeszów, Czudec, 
Krosno, Przemyśl,
Tarnobrzeg
pełne wyposażenie 
konferencyjne, specjalne ceny 
dla edukacji

I KONFERENCYJNE



dziękuję
za uwagę

www.pcen.pl


