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ZASADY ZAMAWIANIA SZKOLE Ń 
Zgłoszenia zobowi ązujące na wszystkie kursy prosimy 

wypełnia ć w systemie on-line  

znajduj ącym si ę  

 na www.pctesin.cz 

najpó źniej w terminie, który jest podany 

pod opisem poszczególnych kursów.  
 

• W ofercie prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące każdego kursu.  

• Jeżeli jest podany konkretny termin kursu (data i godzina), nie będą już wysyłane dalsze 

informacje (wyłącznie w przypadku zmian). 

• W razie zainteresowania kursem prosimy o wysłanie elektronicznego zgłoszenia 

zobowiązującego (dostępne na stronach internetowych: www.pctesin.cz/ link: 

http://www.pctesin.cz/?go=prihlaska). Prosimy o wypełnienie zgłoszenia wg wskazówek. 

• W przypadku nieuzasadnionej nieobecności zgłoszonego nauczyciela opłata kursu w roku 

szkolnym 2018/2019 nie podlega zwrotowi. 

Usprawiedliwienia nieobecno ści na kursie, przyjmujemy wył ącznie w formie pisemnej (list, 

fax, e-mail)  najpó źniej 5 dni roboczych przed rozpocz ęciem kursu.   
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Nie dla szkoły, lecz dla życia si ę uczymy. 
 (Seneka)  

 
 
 
 
 
  

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
 

 
Przekazujemy Państwu Informator zawierający ofertę szkoleniową oraz nasze inne 

działania ( projekty, wydawnictwa). 
 
Oferta działań została przygotowana i opracowana po przeanalizowaniu potrzeb, 

zgłaszanych przez Państwa w ewaluacjach. Jak zawsze otwarci jesteśmy na Państwa 
indywidualne propozycje i w miarę naszych możliwości oferujemy przygotowanie kursu    
czy też szkolenia np. rady pedagogicznej zgodnie z Państwa potrzebami. 

Oferujemy również przygotowanie kursów w ramach tzw. šablon OP VVV. 
 
Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w dążeniu do realizacji 

założonych celów. 
 
 
 

 
Zespół pracowników Centrum Pedagogicznego 
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Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w szkole 
 
Szkoła jest miejscem, w którym ze względu na ilość krzyżujących się celów i dążeń 
pojawia się wiele sytuacji trudnych i konfliktów. Szkolenie to pozwoli nauczycielom 
zobaczyć, co jest podstawą pojawiających się konfliktów oraz jak można pracować nad ich 
rozwiązaniem. W trakcie pracy nauczyciele będą mieli okazję podzielić się 
doświadczonymi sytuacjami trudnymi w kontaktach z uczniami i rodzicami oraz poznać 
sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami. Efektem szkolenia będzie przećwiczenie 
przez nauczycieli technik radzenia sobie w sytuacji trudnej oraz poznanie ukrytych 
przyczyn powstawania konfliktów. 
 
ODBIORCY Grono pedagogiczne SP w Suchej Górnej 

Kurs na zamówienie 
PROWADZĄCY mgr Sławomir Prusakowski (psycholog, trener, pracownik 

dydaktyczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
we Wrocławiu) 

GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN 30.08.2018 
CZAS TRWANIA 16 godzin dydaktycznych 
MIEJSCE SP w Suchej Górnej 
KOSZT 8 000,- CZK 
AKREDYTACJA NR nr akredytacji zostanie podany na świadectwach 
Kurs mo żna opłaca ć z tzw. šablon (Osobnostn ě sociální a profesní rozvoj pedagog ů ZŠ 
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovník ů ZŠ – DVPP). 
 

Polska w ta ńcu i piosence  
 
Zajęcia muzyczne z dziećmi mają zawsze na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej, 
estetycznej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby 
ruchu. Odpowiednio zorganizowane i przeprowadzone pozwalają całościowo wspierać 
rozwój dziecka. W roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
szczególną uwagę poświęcimy piosenkom patriotycznym. 
Podczas warsztatów zabrzmią polskie piosenki i tańce, zarówno te dawne                        
jak i współczesne, opracowane w nowatorski, atrakcyjny i łatwo przyswajalny sposób              
z wykorzystaniem różnych form aktywności muzycznej: śpiewu, tańca, zabaw muzyczno-    
- ruchowych, gry na instrumentach.  
Każdy uczestnik otrzyma płytę CD z nagraniami w wersji wokalnej i instrumentalnej oraz  
broszurę z tekstami piosenek, opisem i zapisem nutowym utworów.  
Uczestnicy proszeni są o zabranie symboli patriotycznych (kotylionów, biało-czerwonych 
wstążek itp.) 
ODBIORCY nauczyciele przedszkoli i 1. st. SP  
PROWADZĄCY mgr Beata Wapińska 
GWARANT  Ilona Hudeczek 
TERMIN 09.10.2018 
CZAS TRWANIA  16:30 – 20:30 (5 godzin dydaktycznych) 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 500,- CZK 
AKREDYTACJA NR 25252/2016-2-750 
Warunkiem realizacji kursu jest udział minimalnie 2 0 osób.  
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 26.9.2018 r.  
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Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego                     
w Czeskim Cieszynie 

Komisja Szkolna przy Kongresie Polaków w RC 
Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
serdecznie zapraszają  

na  
SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W RC 

połączone z warsztatami metodycznymi 

„Narzędzia coachingowe dla kadr oświaty” 
Ustroń, hotel Jaskółka,  17-18 września 2018r. 

 

PROGRAM 

17.09.PONIEDZIAŁEK 

10:00-12:00 Narada dyrektorów (sprawy bieżące,  Komisja Szkolna KP, 

Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, Centrum Pedagogiczne             

dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego) 

12:00   obiad   

13:00-14:30  Warsztaty (Coaching a inne metody wspierania rozwoju) 

14:30-14:45  przerwa kawowa 

14:45-16:15  Warsztaty (Narzędzia autorefleksji i wyznaczania celu) 

16:15-16:30  przerwa kawowa 

16:30-18:00  Warsztaty (Prowadzenie efektywnych spotkań z radą pedagogiczną) 

18:30   kolacja 

 

18.09. WTOREK 

8:00   śniadanie 

8.30 -9:45 Warsztaty (Narzędzia twórczego poszerzania perspektywy                          

i poszukiwania rozwiązań) 

9:45-10:00  przerwa kawowa  

10:00-11:30  Warsztaty (Narzędzia nauki doświadczenia) 

11:30-12:00  Podsumowanie warsztatów, ewaluacja 

12:00   obiad  

Program szkolenia pozwala poznać oraz zastosować w praktyce różnorodne i uniwersalne 

narzędzia wykorzystywane w coachingu. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą konkretne 

umiejętności potrzebne do efektywnego korzystania z poznanych narzędzi. Poznane techniki 

można wykorzystać w swojej codziennej praktyce zawodowej. 

Lektor: Agnieszka Grzymkowska, trener biznesu, coach, konsultant, psycholog 
                                                                                                                                                                                                                                              

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: 

„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli       

oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” 
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Wędrowanie śladami polskiego dziedzictwa kulturowego w stuletni ą rocznic ę 
odzyskania niepodległo ści 

„Od pocz ątków Pa ństwa Polskiego do uzyskania niepodległo ści” 
             18-20 października 2018 r. 

PROGRAM 
WYJAZD EDUKACYJNY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ SZKÓŁ Z POLSKIM JĘZYKIEM 

NAUCZANIA W RC 
18.10.2018 (czwartek)   
4:30    wyjazd z Cieszyna 
10:00 – 11:00  Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie 
ok. 12:00 przyjazd do Poznania (zakwaterowanie w hotelu Hotel Ibis Poznań 

Stare Miasto, ul. Kazimierza Wielkiego 23);  
obiad we własnym zakresie 

14:00 – 18:00 Ostrów Tumski (Katedra z grobami pierwszych władców Polski);  
Rezerwat archeologiczny Genius Loci (wejście do 15.30) 
Brama Poznania – Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego   

18:00    Stary Rynek, zwiedzanie 
kolacja - we własnym zakresie 

                         
        
19.10.2018 (piątek)   
Wycieczka do  Biskupina, Gniezna i na Lednic ę 
6:30   śniadanie w hotelu 
7:00 zbiórka i wyjazd na wycieczkę Szlakiem Piastowskim (Poznań–

Biskupin-Gniezno-Lednica)  
9:00-12:00 Biskupin  – rezerwat archeologiczny osiedla obronnego kultury 

łużyckiej z VII w. p.n.e. 
13:00-14:00  Katedra gnie źnieńska  / 14.00-14.20 - Drzwi Gnie źnieńskie  
14:30-15:30  czas wolny w Gnieźnie, obiad we własnym zakresie 
16:00-17:30 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  – rezerwat archeologiczny 

z reliktami założenia pałacowo-sakralnego z początków państwa 
polskiego  

18:30   powrót do hotelu 
kolacja  - we własnym zakresie 

 
20.10.2018 (sobota)   
8:00    śniadanie w hotelu 
8:50    wyjazd do Rogalina 
10:00-13:00 Pałac w Rogalinie – wnętrza pałacowe – zwiedzanie z 

przewodnikiem muzealnym 
Gabinet Londyński, galeria obrazów, powozownia, park (dęby 
rogalińskie) 

 
Program posiada akredytację MŠMT nr 10 992/2016/1/337. 
 
 

 

   

 

 

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią              

i Polakami za granicą” 
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Praca w grupach na lekcji j ęzyka angielskiego (moduł A) – rozwój 
słuchania i mówienia, rozwój porozumiewania si ę  
 
Praca w grupach na lekcjach ma duże walory kształtujące i wychowawcze. Dzięki odpowiednio 
dobranej do tematu lekcji formie pracy zespołowej uczniowie doskonalą swoje umiejętności 
twórczego rozwiązywania problemów oraz pogłębiają abstrakcyjne myślenie.  
Podstawowe umiejętności - słuchanie, aktywna komunikacja, działania wspierające rozwój 
czytania oraz czytanie, działania wspierające rozwój pisania i pisanie, w tym pisanie twórcze, 
mogą być również wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego w różnych grupach 
wiekowych.  
Nauczyciele poznają wiele sposobów, jak przygotować lekcję i materiały, aby zróżnicowani 
wiekowo uczniowie pracowali nad tym samym tematem dostosowanym do ich wieku i poziomu 
językowego. Nauczą  się przygotowywać lekcje tematyczne i wykorzystywać całe spektrum 
arkuszy roboczych. 
 

ODBIORCY nauczyciele j ęzyka angielskiego 1.st. SP  
PROWADZĄCY Mgr. Sylvie Doláková 
GWARANT 
MERYTORYCZNY 

Mgr. Sylvie Doláková 

GWARANT  
ORGANIZACYJNY 

Mgr Marta Kmeť 

TERMIN 09.10. 2018 
CZAS TRWANIA 9:00 – 15:00 (8 godzin dydaktycznych) 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 850,- CZK 
AKREDYTACJA NR 7175/2018-1-331 
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 25.09.2018  
Kurs mo żna opłaca ć z tzw. šablon (Osobnostn ě sociální a profesní rozvoj pedagog ů ZŠ 
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovník ů ZŠ – DVPP). 
 
Praca w grupach na lekcji j ęzyka angielskiego (moduł B) – rozwój 
słuchania i mówienia, rozwój porozumiewania si ę  
 
Praca w grupach na lekcji języka angielskiego (moduł B) – praca z tekstem, wspieranie nawyków 
czytelniczych, działania wspierające pisanie. 
Działania są ukierunkowane na techniki czytania, w szczególności na czytanie ze zrozumieniem 
oraz pisanie z akcentem na różnice między wypowiedzią ustną i pisaną.  
ODBIORCY nauczyciele j ęzyka angielskiego 1.st. SP  
PROWADZĄCY Mgr. Sylvie Doláková 
GWARANT 
MERYTORYCZNY 

Mgr. Sylvie Doláková 

GWARANT  
ORGANIZACYJNY 

Mgr Marta Kmeť 

TERMIN 13.11. 2018 (8 godzin dydaktycznych) 
CZAS TRWANIA 9:00 – 15:00 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 850,- CZK 
AKREDYTACJA NR 7175/2018-1-331 
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 25.09.2018  
Kurs mo żna opłaca ć z tzw. šablon (Osobnostn ě sociální a profesní rozvoj pedagog ů ZŠ 
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovník ů ZŠ – DVPP). 
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Motyw odzyskania niepodległo ści nie tylko na lekcjach j ęzyka polskiego  
„A TO POLSKA WŁA ŚNIE” 

 
POETA 
            Po całym świecie 
            Możesz szukać Polski , panno młoda 
            I nigdzie jej nie najdziecie. 
PANNA MŁODA 
            To może i szukać szkoda. 
POETA 
             A jest jedna mała klatka – 
             o, niech tak Jagusia przymknie  
             rękę  pod pierś. 
PANNA MŁODA 
             To zakładka 
             gorseta,  zaszyta trochę przyciaśnie, 
POETA 
             … a tam puka? 
PANNA  MŁODA 
             I cóz  za tako nauka? 
             Serce - ! - ? 
POETA  
              A to Polska właśnie. 

                                                                  Stanisław Wyspiański ,   „Wesele” 
          
Kawiarenka Literacka Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego zaprasza na poetycką refleksję związaną z obchodami setnej rocznicy  
odzyskania przez Polskę niepodległości. Strofy poezji śpiewanej, hity literatury narodowej , 
żart poetycki i zaskakujące wykorzystania tekstów literackich w różnych obszarach życia 
człowieka mogą zainspirować i być wykorzystane przez Państwa w swoich  autorskich 
lekcjach rocznicowych.  Pamiątką  po spotkaniu będą  podręczne antologie  tekstów 
literackich , do których można się odwołać.   
W imieniu  kolejnego pokolenia Kawiarenki Literackiej serdecznie Państwa zapraszam. 

                                                                                    Andrzej Król 
 
 
ODBIORCY nauczyciele SP, S Ś 
PROWADZĄCY mgr Andrzej Król 

oraz Kawiarenka Literacka I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego 

GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN 07.11.2018  
CZAS TRWANIA 14:00 – 16:00 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT Oferta darmowa 
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 24.10.2018 r.  
 

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU ZAOLZIA 
przy współpracy z Komisją Szkolną przy Kongresie Polaków w RC. 
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Politechnika w edukacji przedszkolnej 
Zapraszamy na warsztaty, które wprowadzą nas w świat wychowania politechnicznego      
w przedszkolu. Uzyskamy inspirację, jak bawić się i kształcić w ogrodzie, w przyrodzie, 
wykorzystać w edukacji wodę, piasek, drewno, karton, plastik itp. Nauczymy się,              
jak przeprowadzać z dziećmi różnego rodzaju badania i doświadczenia fizyczne              
czy chemiczne. 
 
ODBIORCY nauczyciele przedszkoli  
PROWADZĄCY Mgr. Natália Tolfová, Mgr. Juliána Gardošová 
GWARANT  Ilona Hudeczek 
TERMIN 21.11.2018 
CZAS TRWANIA  13:00 – 18:00  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 700,- CZK 
AKREDYTACJA NR nr akredytacji zostanie podany na świadectwach 
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 8.11.2018 r.  
 

Wariacje z materiału przyrodniczego   
Warsztaty wskażą, jak pracować z łatwo dostępnym i tanim materiałem przyrodniczym 
oraz jak wykorzystywać w swej pracy różne resztki i odpady nadające się  do recyklacji 
(tektura, resztki tekstylii, guziki, rulony, papier, stare gazety i czasopisma) w połączeniu       
materiałami przyrodniczymi (kamyki, liście, gałązki, szyszki, siano, nasiona itp.). Tematem 
przewodnim będą zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. 
 
ODBIORCY nauczyciele przedszkoli i 1. st. SP  
PROWADZĄCY Mgr. Martina Řehová 
GWARANT  Ilona Hudeczek 
TERMIN 28.11.2018 
CZAS TRWANIA  14:00 – 17:00  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 400,- CZK 
AKREDYTACJA NR nr akredytacji zostanie podany na świadectwach 
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 15.11.2018 r.  
 

Spotkanie metodyczne nauczycieli przedszkoli 
Ponownie zapraszamy na niezrealizowane w zeszłym roku spotkanie do Jabłonkowa,      
do przedszkola, które funkcjonuje od wielu lat jako samodzielny podmiot prawny. 
Tematem spotkania będzie przygotowanie starszaków do rozpoczęcia nauki w szkole, 
szczególnie w zakresie pojęć matematycznch. Zajrzymy również do szkolnego programu 
edukacyjnego przedszkola i innej dokumentacji szkolnej. Zapraszamy do dyskusji            
na nurtujące nas tematy. 
ODBIORCY nauczyciele przedszkoli  
PROWADZĄCY Mgr. Marie Vitoslavská 
GWARANT  Ilona Hudeczek 
TERMIN 17.01.2019 
CZAS TRWANIA  9:00 – 12:00  
MIEJSCE Przedszkole Jabłonków 
KOSZT 200,- CZK 
AKREDYTACJA NR 13678/2017-1-696 
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 8.11.2018 r.  
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Spotkanie metodyczne nauczycieli historii 
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie nauczycieli historii.  
Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz rzeczowa 
dyskusja na temat nauczania historii. 
 
ODBIORCY nauczyciele historii 4-5 oraz 6-9 SP, S Ś 

(wszyscy nauczyciele ucz ący historii -   z aprobacj ą i bez 
aprobacji) 

GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN 11.10.2018  
CZAS TRWANIA 14:00 – 16:30 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
Zgłoszenia zobowi ązujące prosimy przesła ć do CP w terminie do 1.10.2018 r.  
 

Mówi ć i słucha ć PO POLSKU – czy to takie proste? 
(Rozwijanie dwóch kluczowych sprawności językowych z wykorzystaniem metod 
aktywizujących i zabaw) 
 
Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane skuteczne i atrakcyjne dla najmłodszych 
metody mające pobudzić i wzmocnić chęć porozumiewania się w mowie i piśmie językiem 
ojczystym. Szczególny nacisk zostanie położony na wzbogacanie czynnego słownictwa, 
budowanie sytuacji komunikacyjnych sprzyjających wyzwalaniu aktywności językowej 
dzieci oraz czytanie ze zrozumieniem. 
  
ODBIORCY nauczyciele klas 1-5 SP  
PROWADZĄCY mgr Katarzyna Zioła-Zemczak, mgr Jolanta Biernat 
GWARANT  mgr Renata Czader 
TERMIN termin zostanie podany we wrze śniu  
CZAS TRWANIA  14:00 – 17:30  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 300,- CZK 
AKREDYTACJA NR 16423/2016-1-536 
 

Mapy mentalne – wł ącz cały mózg 
 
Mapowanie myśli to szczególny rodzaj notowania, który - według jego twórców - zwiększa  
efektywność pracy i zapamiętywania. 
Tematem proponowanych warsztatów jest zastosowanie i wprowadzenie map myślowych 
w nauczaniu, czyli notowanie, planowanie, organizacja, uczenie się, zapamiętywanie, 
przygotowywanie do egzaminów, wystąpień, kolekcjonowanie pomysłów, wizualizacja 
problemów, prowadzenie burz mózgów. 
 
ODBIORCY zainteresowani 
PROWADZĄCY Mgr. Dagmar Chytková 
GWARANT mgr Renata Czader 
TERMIN termin zostanie podany we wrze śniu 
CZAS TRWANIA 14:00 – 17:30 (4 godziny dydaktyczne) 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT  500,- CZK 
AKREDYTACJA NR 10992/2016-1-337 
Warunkiem realizacji kursu jest udział minimalnie 1 2 osób.  
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INNE DZIAŁANIA CENTRUM PEDAGOGICZNEGO 

 
„POZNAJEMY POLSK Ę PRZEZ EDUKACJĘ I ZABAWĘ” 

 

W ramach projektu przygotowaliśmy wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla uczniów polskich szkół 
podstawowych w RC (klasy  - decyzja szkoły) oraz uczniów gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
Głównym celem wyjazdu jest integracja z rówieśnikami z Polski. Zaplanowano dopołudniowe 
zajęcia w szkołach i popołudniowe zajęcia (zwiedzanie regionu, działania integracyjno-sportowe 
itp.) 
MIEJSCE POBYTU : 
Dom Wczasów Dzieci ęcych w Dusznikach-Zdroju  (http://www.dwd-duszniki.pl/) 
Ośrodek położony jest w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego, otoczony Górami 
Bystrzyckimi i Orlickimi. Usytuowanie ośrodka daje duże możliwości bezpośredniego kontaktu 
dzieci z przyrodą. Uczniowie mają możliwość poznania najbardziej atrakcyjnych miejsc                         
w najbliższej okolicy z unikalnymi w skali europejskiej ciekawostkami. 
Cena pobytu:     650,-CZK 
 

TERMINY: 
 

I   TURNUS  SP Karwina      03.09. – 09.09. 
II  TURNUS  SP Gnojnik, SP Trzyniec         23.09. – 28.09. 
III TURNUS  Gimnazjum Cz. Cieszyn, SP W ędrynia  14.10. – 19.10.  
IV TURNUS  SP Jabłonków     21.10. – 26.10. 
V TURNUS  SP Bystrzyca, SP Czeski Cieszyn     11.11 . – 16.11. 
VI TURNUS  SP Sucha Górna, SP Bł ędowice, SP Lutynia D. 18.11. – 23.11. 
 

ZAJĘCIA (DOPOŁUDNIOWE) W SZKOŁACH: 
Zespół Szkół w Dusznikach Zdroju 
Regionalna Szkoła Turystaczna w Polanicy Zdroju 
Gimnazjum w Szczytnej 
Zespół Szkół w Lewinie Kłodzkim 
Gimnazjum w Kudowie Zdroju 
Gimnazjum dr. Matuszewskiego w Polanicy Zdroju 
SP Nr 2 w Polanicy Zdroju 
 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:   
1. Duszniki Zdrój - Muzeum Papiernictwa, zwiedzanie zabytkowej zabudowy rynku wraz z jego 
ciekawostkami, Dworek Chopina 
2. Jamrozowa Polana, Centrum Polskiego Biathlonu 
3. Muzeum Kopalni Złota w Złotym Stoku  
2. Kłodzko oraz Twierdza Kłodzko  
3. Wambierzyce  - „Dolnośląska Jerozolima” zwiedzanie Bazyliki, Ruchoma szopka  
4. Kudowa Zdrój -  skansen „Szlak Ginących Zawodów” 
5. Kaplica Czaszek (Kudowa Czermna) 
6. Góry Stołowe, Szczeliniec oraz Rezerwat Bł ędne Skały (I, II i III turnus) 
7. Sztolnie Walimskie 
 
Przewoźnik: DAS, Rafał Górniak 
Koordynator: Barbara Kubiczek 
Szczegółowy program i informacje  zostan ą przesłane do uczestnicz ących w projekcie szkół.  
Projekt współfinansowany jest ze środków organizacji: 
Fundacja „Oświata Polska za Granicą” 
Konsulat Generalny RP w Ostrawie 
Fundusz Rozwoju Zaolzia 
Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC  
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O PROJEKCIE: 
Celem projektu TĚŠÍNSKÉ GO-CIESZYŃSKIE GO jest wspieranie edukacji regionalnej w szkołach 
podstawowych po obu stronach Śląska Cieszyńskiego. Projekt ukierunkowany jest na pogłębienie 
wiedzy (nauczycieli i uczniów)  w dziedzinie edukacji regionalnej – historii, tradycji, rzemiosł             
i zwyczajów. Ważnym elementem jest pokonywanie stereotypów za pośrednictwem komunikacji 
interpersonalnej, interkulturowej i językowej, promocji różnorodności kulturowej.  
 
Grupą docelową są nauczyciele uczniów  w wieku 12-14 lat po obu stronach granicy z Euroregionu 
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. 
 
Realizatorami projektu są Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego    
w Czeskim Cieszynie oraz Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie. 

 
DLACZEGO GO? 
GO ewokuje drogę, po której możemy iść, ale również grę, w którą możemy grać. 
GO łączy w projekcie poznawanie i uczenie się  z grą i zabawą. 

 
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU: 
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE   – dla nauczycieli najstarszych klas szkół podstawowych (zrealizowane   
w roku szkolnym 2017/18 
PORTFOLIO DLA UCZNIÓW  – zeszyt ćwiczeń (w polskiej i czeskiej wersji językowej) dla uczniów 
2. st. SP.  
Publikacja o tematyce historycznej, geograficznej, przyrodniczej oraz kulturowej, w postaci zeszytu 
ćwiczeń, wykorzystywanym na lekjach edukacji regionalnej, będzie indywidualnym przewodnikiem 
ucznia po regionie.  
Zeszyt ćwiczeń zostanie przekazany do szkół w październiku br. 
GRA MIEJSKA w postaci mapy regionu (plansza ok. 12m x15m) – z najważniejszymi punktami 
zatrzymania oraz zadaniami do wykonania. Gra planszowa będzie rozłożona na rynku w Cieszynie 
pod koniec września.  
Mniejsza wersja gry (ok. 6m x 5m) – możliwość wypożyczenia 
 
Zachęcamy do zapoznania się z produktami projektu Cieszyńskie GO – Těšínské GO. 
 
Informacje szczegółowe na temat gry (mo żliwo ści wypo życzenia lub uczestniczenia w grze 
na rynku w Cieszynie) zostan ą umieszczone na stronach internetowych projektu  
https://www.tesinskego.cz/  
 

ŚLĄSK CIESZYŃSKI TO REGION BOGATO ZRÓŻNICOWANY  
POD WZGLĘDEM HISTORYCZNYM, PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM,  

ODKRYWAJMY GO WSPÓLNIE!  
. 
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Celem projektu jest stworzenie na całym czesko-polskim pograniczu sieci kooperacyjnej 
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytworzenie tej sieci jest kontynuacją 
poprzedniego projektu akcent@com, którego celem było rozbudzenie zainteresowania współpracą 
transgraniczną wśród nauczycieli. 
Informacje o projekcie  –  http://www.akcentnet.cz/  

Działania w ramach projektu:    

 
Spotkania networkingowe dla nauczycieli – w każdym z 6 euroregionów 
zrealizujemy 2 spotkania. Celem spotkań będzie przede wszystkim wymiana 
doświadczeń. Oprócz przedstawicieli szkół na spotkania zaprosimy również 
przedstawicieli organów zarządzających, wydziałów pedagogicznych oraz 
przedstawicieli organizacji związanych z edukacją. Spotkania dla 15 polskich       
i 15 czeskich nauczycieli będą dwudniowe, organizator zapewnia uczestnikom 
zakwaterowanie i wyżywienie. 

 
Jobshadowing – staże wymienne kadry pedagogicznej. Uczestnicy staży będą 
mieli możliwość zapoznania się z działalnością szkół po drugiej stronie 
euroregionu (granicy). Czas trwania stażu to 3 dni robocze. Wyjeżdżający 
nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci minigrantów, na koszty podróży           
i zakwaterowania. Wartość minigrantu na jeden staż to 200 EUR – w wypadku, 
jeżeli wyjedzie jeden nauczyciel lub 300 EUR, jeżeli wyjedzie dwóch nauczycieli 
z jednej placówki. Obowiązek rozliczenia i udokumentowania wyjazdu będzie 
leżał po stronie szkoły (wysyłającej). Wyjeżdzający nauczyciele wraz                   
z przyjmującą szkołą przygotują program stażu i prześlą go organizatorowi         
do zatwierdzenia. Preferowane będą staże, które odbędą się wzajemnie w obu 
szkołach. W wyborze uczestników stażu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 
Nauczyciele, którzy skorzystają z tej formy wsparcia zobowiązani będą             
do aktywnego udziału w spotkaniach networkingowych. 

 
Indywidualne konsultacje – będą prowadzone on-line przez lektorów 
Uniwersytetu Śląskiego. Celem konsultacji jest pomoc w przygotowaniu się       
do warsztatów oraz udzielenie wsparcia w innych działaniach w ramach 
projektu. 

 

 
Publikacja „Mozaika kultur“  –  dwujęzyczna publikacja prezentująca znaczące 
dla czesko-polskiego pogranicza miejsca, postaci lub wydarzenia. Ilustrowana 
publikacja znajdzie zastosowanie w szkołach jako pomoc w edukacji regionalnej, 
będzie bowiem rozwijać i pogłębiać wiedzę o regionie, będzie też impulsem      
do poznania sąsiada i wspólnych czesko-polskich działań. Jako wsparcie 
promocji kultury Czechów i Polaków będzie również dostępna w centrach 
informacji, czy takich instytucjach jak: biblioteki, muzea itd.  
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KONCERTY DLA UCZNIÓW 

 

„OD ŚREDNIOWIECZNEJ BOGURODZICY  

DO OJCZYZNY MARKA GRECHUTY” 

koncert dla uczniów klas 8. i 9. SP 
 upami ętniaj ący 100. rocznic ę odzyskania niepodległo ści 

 
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonały czas na refleksję 
historyczną i literacką nad Przeszłością i Przyszłością kraju nad Wisłą i kondycją kulturową 
rodaków rozsianych po wszystkich kontynentach. To okazja, by polska młodzież z Zaolzia 
w doniosły sposób uczciła to Święto, by poprzez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
(wraz ze swoimi rówieśnikami z Kawiarenki Literackiej chorzowskiego Słowaka) pogłębiła 
swoją wiedzę na temat historii Ojczyzny. 
 
 
ODBIORCY uczniowie 9. kl. SP 
PROWADZĄCY mgr Andrzej Król 

oraz Kawiarenka Literacka I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego 

ORGANIZATOR Komisja Szkolna przy Kongresie Polaków w RC oraz CP  
TERMIN 07.11.2018  
CZAS TRWANIA 10:00 – 11:30 
MIEJSCE Ośrodek Kultury Kass Strzelnica, Czeski Cieszyn 

• Uwaga – dojazd we własnym zakresie 
 
 
ODBIORCY uczniowie S Ś 
PROWADZĄCY mgr Andrzej Król 

oraz Kawiarenka Literacka I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego 

ORGANIZATOR Komisja Szkolna przy Kongresie Polaków w RC oraz CP  
TERMIN 08.11.2018  
CZAS TRWANIA 10:00 – 11:30 
MIEJSCE Kino Central w Czeskim Cieszynie 
 

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU ZAOLZIA  
 

 
 
UWAGA! 
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie liczby uczestników w terminie do 31 października 2018 r. 
info@pctesin.cz 
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WYJAZD DLA NAUCZYCIELI J ĘZYKA POLSKIEGO (kl. 4 - 9 SP oraz S Ś) 
 

• Toruń  
• 20 – 22 października 2018 
• wyjazd autokarowy 

 

Program:   

• Spotkanie polonistów z Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy (nauczanie języka polskiego 

poza granicą Polski w systemach oświatowych państwowych); 

• Warsztaty – „Metodyka nauczania języka polskiego jako języka odziedziczonego”;  

• Porównanie Podstaw Programowych do JP, rewizja PP do JP; 

• Program towarzyszący. 

Organizator:  Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie oraz Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

 

Lektorzy: prof. Anna Seretny, prof. Ewa Lipińska, mgr Katarzyna Zioła-Zemczak  
 

Zapewniamy transport, nocleg i wyżywienie. (Szczegółowe informacje zostaną przekazane 
na zebraniu dyrektorów dnia 17.9.2018r.) 
Zgłoszenia (z tytułem Wyjazd nauczycieli JP) proszę wysyłać w terminie do 27 września 
2018 r. na adres info@pctesin.cz 
 

 
 
KONGRES SZKÓŁ Z POLSKIM J ĘZYKIEM NAUCZANIA DZIAŁAJ ĄCYCH 
W PAŃSTWOWYCH SYSTEMACH EDUKACJI 
 

• Toruń  
• 22 – 24 października 2018 

 
Organizator:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
Zgłoszenia (z tytułem Kongres Oświaty) proszę wysyłać w terminie do 27 września 2018 r. 
na adres info@pctesin.cz 
Zapewniamy nocleg i wyżywienie. (Szczegółowe informacje zostaną przekazane              
na zebraniu dyrektorów dnia 17.9.2018r.) 
 
Wyjazd dla nauczycieli j ęzyka polskiego oraz Kongres O światy Polonijnej 
realizowane s ę dzięki wsparciu finansowemu MEN   
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: 

„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli       

oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
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KONKURSY  I OLIMPIADY  

ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE   

PRZEZ CENTRUM PEDAGOGICZNE 
 

MATEMATYKA 
 

 ELIMINACJE TERMIN 

Pikomat  (kl.5. - 8.SP), etap I szkolne październik  2018 

Pikomat  (kl.5. - 8.SP), etap II międzyszkolne listopad 2018 

Olimpiada Matematyczna  
(kl.5. - 8. SP) 

szkolne listopad, grudzień  2018 

Olimpiada Matematyczna (kl.5. SP) międzyszkolne styczeń 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTY 
 

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

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych 

stron internetowych   www.pctesin.cz  

 
 
 
 

 


