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ZASADY ZAMAWIANIA SZKOLEŃ 
Zgłoszenia zobowiązujące na wszystkie kursy prosimy 

wypełniać w systemie on-line 

znajdującym się  

 na www.pctesin.cz 

najpóźniej 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 nieobecności na kursie, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, 

fax, e-mail) najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.  
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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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OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (OK) w pracy nauczyciela  

(dwuetapowe) - I etap 
 
Podczas pierwszego etapu zajmujemy się głównymi zagadnieniami OK: pracą nauczyciela             
z celami i kryteriami lekcji oraz najważniejszą częścią - informacją zwrotną. 
 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych 
 
Cele szkolenia: 

• Przygotowanie do stosowania elementów OK. 
• Zapoznanie z trzema podstawowymi elementami OK (cele, kryteria sukcesu i informacja 

zwrotna) 
 
Zakładane efekty szkolenia: 

• Nauczyciele wiedzą, czym jest OK. 
• Nauczyciele będą przygotowani do stosowania w swojej pracy: 

- powiązania z wiedzą nabytą, 
- przekazywania uczniom celów lekcji i sprawdzania stopnia ich osiągania, 
- podawania uczniom kryteriów oceniania, 
- przekazywania uczniom informacji zwrotnej do ich pracy. 

 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:  
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach, symulacje)             
i wymaga aktywności uczestników. Szkolenie różni się od proponowanego w Warsztatach SUS 
szkolenia informacyjnego z oceniania kształtującego. Dotyczy podstawowych elementów OK           
i zawiera inne ćwiczenia niż szkolenie informacyjne. Polecamy je również szkołom, które szkolenie 
z OK miały dawno i chciałby odświeżyć sobie tę tematykę. 
 
Opis i poruszane zagadnienia: 
Uczestnicy poznają elementy OK; zdecydują, czy chcą wprowadzać ocenianie kształtujące           
do własnej praktyki szkolnej i zaplanują dalsze szkolenia w tym kierunku. 
Poruszane zagadnienia: 

• Czemu służy określanie celu lekcji? 
• Dlaczego uczeń powinien znać cel lekcji? 
• Czy trzeba określać kryteria sukcesu przed lekcją i przed klasówką? 
• Jaką informację zwrotną powinien otrzymywać uczeń od nauczyciela? 
• Jaka jest różnica między oceną sumującą, a kształtującą? 
• Jakie korzyści daje stosowanie OK i jakie trudności niesie za sobą? 
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OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (OK) w pracy nauczyciela 
 (dwuetapowe) - II etap 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Szkolenia 
przeznaczone jest tylko dla Rad Pedagogicznych, które przeszły I etap OK 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych 
 
Cele szkolenia: 

• Przypomnienie tematyki poprzedniego szkolenia i omówienie wprowadzonych po nim 
działań 

• Refleksja nad tym, co jest ważne dla nauczycieli w ocenianiu kształtującym i co warto dalej   
rozwijać 

• Poznanie zasad: samooceny, oceny koleżeńskiej, roli pytań kluczowych i technik 
zadawania pytań 

• Zaplanowanie wprowadzania OK w szkole. 
 
Zakładane efekty szkolenia: 
Uczestnicy: 

• przypominają sobie treści poprzedniego szkolenia i podsumowują wykonanie pracy 
domowej, 

• wiedzą, co jest dla nich w OK ważne i co chcieliby rozwijać, 
• potrafią zaplanować pracę z samooceną i oceną koleżeńską, 
• potrafią skonstruować pytanie kluczowe do lekcji ze swego przedmiotu, 
• wiedzą, jakie techniki pomagają w zadawaniu pytań uczniom i pozyskiwaniu przez nich 

odpowiedzi, 
• planują dalsze kroki szkoły we wprowadzaniu OK. 

 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:  
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi Jest rozwinięciem, pogłębieniem I etapu.  
 
Opis i poruszane zagadnienia: 
II etap zawiera pogłębienie tematyki OK. Pierwsza część tego warsztatu poświęcona                   
jest wykorzystaniu przez nauczycieli treści przedstawionych podczas I etapu, omówieniu 
wykonania pracy domowej oraz dalszemu planowaniu pracy nauczycieli z wykorzystaniem celów 
lekcji, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej. Druga część warsztatu wprowadza inne użyteczne 
narzędzia OK: ocenę koleżeńska, samoocenę, techniki zadawania pytań, pytania kluczowe. 
Uczestnicy planują również całościowe wprowadzania OK do swojej pracy i włączenie                    
w ten proces uczniów i ich rodziców. 
Poruszane zagadnienia: 

• Na czym polega ocena koleżeńska, jak jej uczyć i jak ją wykorzystać? 
• Jakie mamy metody samooceny i jak wykorzystać samoocenę w procesie uczenia się 

uczniów? 
• Jakie pytania zadawać uczniom, aby pomagały się im uczyć? 
• Jak motywować uczniów poprzez zadawanie im pytań kluczowych? 
• Jak informować uczniów o OK i jak współpracować z rodzicami? 
• Jak zaplanować stosowanie w szkole OK? 

 

ODBIORCY nauczyciele SP (Kurs na zamówienie) 
PROWADZĄCY trenerzy CEO 
GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN do uzgodnienia 
MIEJSCE do uzgodnienia 
KOSZT cena umowna 
AKREDYTACJA NR zostanie podany na świadectwach 
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I 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. 

 
II Asertywność Nauczyciela 
 
Praca nauczyciela związana jest z ciągłym kontaktem z uczniami, rodzicami i  innymi 
nauczycielami. W każdej z tych sytuacji bardzo ważnym zasobem nauczyciela jest 
umiejętność argumentowania własnego stanowiska i nieagresywnego stawiania granic. 
Duża świadomość siebie pozwala nauczycielowi funkcjonować pomiędzy agresją               
a uległością tak aby nie atakować rodziców czy uczniów ale także aby im nie ulegać.         
W trakcie szkolenia nauczyciele poznają teoretycznie i przećwiczą techniki asertywnej 
reakcji w sytuacji trudnej, a także będą mogli przyjrzeć się sobie i zobaczyć w  jaki sposób 
mogą pracować nad zwiększeniem  swojej asertywności.  

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

dydaktyczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej                   
we Wrocławiu) 
mgr Radosław Świergosz (pedagog, trener biznesu i edukacji, 
doradca personalny) 
mgr Tomasz Waleczko (psycholog, trener, ewaluator, prowadzi 
treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności 
komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania 
lepszych relacji z ludźmi. 

GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
CZAS TRWANIA 16 godzin dydaktycznych 
MIEJSCE wg zamówienia 
KOSZT cena umowna (ok. 8 000,-CZK) 
AKREDYTACJA NR 14661/2018-1-571 
Kurs można opłacać z tzw. šablon (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP). 
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Politechnika w edukacji przedszkolnej – część 2. 
 
Zapraszamy na kontynuację warsztatów, które wprowadzą nas w świat fizyki, chemii           
i ogólnie politechniki w przedszkolu. Zgłoszenie na kurs nie jest uwarunkowane udziałem 
w pierwszej części warsztatów. Z ciekawych pomysłów mogą też skorzystać nauczyciele 
1.st. SP lub wychowawcy świetlic szkolnych. 
 

ODBIORCY nauczyciele przedszkoli i 1. st. SP, wychowawcy świetlic 
szkolnych 

PROWADZĄCY Mgr. Natália Toflová, Mgr. Juliána Gardošová 
GWARANT Ilona Hudeczek 
TERMIN 27.02.2019 
CZAS TRWANIA 14:00 – 19:00 (6 godzin dydaktycznych) 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 700,- CZK 
AKREDYTACJA NR 14 661/2018-1-571 
Warunkiem realizacji kursu jest udział minimalnie 15 osób.  
 
Akcja i reakcja, czyli co z tego logicznie wynika 
(w ramach metodycznych spotkań nauczycieli matematyki) 
 
Myślenie przyczynowe jest podstawą wszelkiego poznania. Na spotkaniu nauczyciele 
zapoznają się z szeregiem doświadczeń z fizyki oraz analitycznym sprawdzaniem 
zagadnień matematycznych z pozycji ucznia. Uczestnicy spotkania włączą się do działań 
formą prostych zagadek wizualnych, nauczą się aktywizować uczniów na lekcjach fizyki, 
matematyki lub na zajęciach pozalekcyjnych. Sprawdzenie, jak burzliwy jest właściwy 
proces myślowy ucznia rozwiązującego zagadnienia kazualne – to kluczowy cel tego 
spotkania. Każdy uczestnik otrzyma prezentację z omawianymi zagadnieniami. Polecamy 
wykonywać zdjęcia. :-)  
 
ODBIORCY nauczyciele fizyki i matematyki (2.st. SP oraz SŚ)                      
PROWADZĄCY Mgr. Daniel Vybíral 
GWARANT mgr Michaela Raszka 
TERMIN 14.03.2019 
CZAS TRWANIA 13.30 – 17.30 (5 godzin dydaktycznych) 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 300,- CZK 
AKREDYTACJA NR 1043/2016-1-127 
Zgłoszenia zobowiązujące prosimy przesłać do 8.3.2019 r. 
 
Spotkanie metodyczne nauczycieli języka polskiego 
Kontynuacja pracy nad rewizją podstawy programowej do JP 
  
ODBIORCY nauczyciele JP (2.st. SP)  
PROWADZĄCY mgr Katarzyna Zioła-Zemczak, mgr Barbara Kubiczek 
GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN 19.03.2019 oraz maj (termin ustalimy na spotkaniu) 
CZAS TRWANIA 13:00 – 18:00  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
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Matematyka w ruchu 
 
Realizacja pojęć matematycznych poprzez aktywne działania. Zabawy na orientację 
przestrzenną z wykorzystaniem taśm gumowych. Rymy i rytmiczna organizacja czasu –      
– zabawy ze wstążkami. Przyczyna i skutek, przewidywanie następstw – zabawy 
z historyjką obrazkową. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów – wyliczanki, 
odliczanki na palcach, z pomocą różnych przedmiotów. 
 

ODBIORCY nauczyciele przedszkoli i 1. st. SP, wychowawcy świetlic 
szkolnych 

PROWADZĄCY mgr Małgorzata Koc 
GWARANT Ilona Hudeczek 
TERMIN 26.04.2019 
CZAS TRWANIA 13:00 – 17:00 (5 godzin dydaktycznych) 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 600,- CZK 
AKREDYTACJA NR 16 423/2016-1-536 
Warunkiem realizacji kursu jest udział minimalnie 15 osób.  
 
 
 
 
Geometria nie gryzie (Geometrie s lidskou tváří) 
 
Geometria jest dziedziną wiedzy, której można się uczyć obserwując i przekształcając 
otaczającą nas rzeczywistość, a niestety wielu uczniów nie umie oderwać pojęć 
geometrycznych jako abstrakcyjnych schematów od „graficznej“ przestrzeni rysunku. 

Celem jest zaznajomienie nauczycieli z aplikacją GeoGebra i jej wykorzystaniem na 
lekcjach w wybranych tematach. 

Na zajęciach zostaną przedstawione kolejne aplikace i strony internetowe, które 
uatrakcyjnią lekcje geometrii tak, by były bardziej ciekawe i lubiane.  
 
ODBIORCY nauczyciele MATEMATYKI (2.st. SP oraz SŚ)  
PROWADZĄCY Mgr. Iva Skybová (Vzdělávací centrum Hello, Ostrava – 

Mariánské Hory)   
GWARANT mgr Michaela Raszka 
TERMIN 27.05.2019 
CZAS TRWANIA 8:00 – 14:00  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 890,- CZK 
AKREDYTACJA NR MSMT-14566/2018-2-644 (akreditace Vzdělávacího centrum 

Hello s.r.o., vzdělávací centrum Ostrava – Mariánské Hory 
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Gry i zabawy wspierające edukację językową dzieci w przedszkolu  
 
Wzmocnienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie organizowania sytuacji 
pedagogicznych sprzyjających przygotowaniu dzieci przedszkolnych do podjęcia nauki 
czytania w szkole, wprowadzanie ćwiczeń i zabaw wspierających rozwój kompetencji 
językowych dziecka, przedstawienie pomocy dydaktycznych. 
  
ODBIORCY nauczyciele przedszkoli 
PROWADZĄCY mgr Ewa Klima 
GWARANT Ilona Hudeczek 
TERMIN maj 2019 
CZAS TRWANIA 13:30 – 18:30  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 500,- CZK 
AKREDYTACJA NR nr  akr. zostanie podany na świadectwach 
 
 
  
Spotkanie metodyczne nauczycieli przedszkoli 
 
Tym razem zapraszamy do przedszkola w Ropicy. Zabawy ruchowo-taneczne, układy 
taneczne, scenariusze imprez z rodzicami itp. Odwiedzimy również czeskie przedszkole, 
mieszczące się w tym samym budynku. 
 

ODBIORCY nauczyciele przedszkoli  
PROWADZĄCY Bc. Zuzana Mladá 
GWARANT Ilona Hudeczek 
TERMIN czerwiec 2019 
CZAS TRWANIA 09:00 – 12:00  
MIEJSCE Przedszkole w Ropicy 
KOSZT 200,- CZK 
AKREDYTACJA NR nr  akr. zostanie podany na świadectwach 

 

 

Warsztaty bajkopisarskie  
Warsztaty literackie „Na ratunek cywilizacji” 
 
dla uczniów SP (w wieku 10-12 lat) 
termin: w tygodniu 29 kwietnia – 3 maja 
czas trwania – 1,5 godz. 
 
Zaproszenie oraz obszerna informacja o warsztatach została wysłana do szkół. 
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INNE DZIAŁANIA CENTRUM PEDAGOGICZNEGO 

 
 

 
 

 
Szanowni Państwo,  
serdecznie zapraszamy na spotkanie promujące efekty projektu Cieszyńskie GO/ 
Těšínské GO/Cieszyńskie GO.  
 
13.3.2019, 15:00 godz.   
Dom Narodowy w Cieszynie 
Program: 
15.00 – 15.10            Przywitanie, informacja o projekcie i jego efektach 
15.10 – 16.00            Prezentacja Portfolia dla uczniów SP  (spotkanie z autorami) 
16.00 – 17.30            Prezentacja gry o Śląsku Cieszyńskim 
                                    (wspólna gra, informacja o możliwościach wypożyczenia gry) 
 
Uczestnicy spotkania otrzymają Portfolia oraz mapę gry. 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres info@pctesin.cz 
 
 
                                               Zespół realizatorów projektu Těšínské GO - Cieszyńskie GO 
 
 
 
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 
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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. 
 
Termin: 17.-18.10.2019, Ustroń,  nr akr. MŠMT: 14661/2018-1-571 

 
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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Działania organizowane przy współpracy z   
 
  
STAŻ METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI JP 

• 01 – 05.04.2019 r. w Toruniu 
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca 2019 roku. Prosimy o wypełnienie poniższego 
formularza: 
http://odnswp.pl/staz-metodyczny-w-toruniu-rekrutacja/ 
 
ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH  

• 12 – 16 czerwca 2019 r. w Toruniu. 
http://odnswp.pl/swiatowy-zjazd-nauczycieli-polonijnych-w-toruniu/ 
 
SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W RC 
połączone z warsztatami metodycznymi 

• Ustroń, hotel Jaskółka 
• 12-13 września 2019r. 

 
WYJAZD DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO (kl. 4 - 9 SP oraz SŚ) 

• Toruń  
• 21 – 22 września 2019 
• wyjazd autokarowy 

 
WARSZTATY JĘZYKA POLSKIEGO DLA NAUCZYCIELI NIEPOLONISTÓW 

• Ustroń 
• sierpień - październik 

 
KONGRES SZKÓŁ Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA DZIAŁAJĄCYCH                      
W PAŃSTWOWYCH SYSTEMACH EDUKACJI 

• Toruń  
• wrzesień 2019 

 
Działanie organizowane przy współpracy z    
 
WIZYTA STUDYJNA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ SZKÓŁ Z POLSKIM JĘZYKIEM 
NAUCZANIA W RC NA ŁOTWIE 

• termin (30.09.- 5.10.) 
• wniosek został złożony, rozstrzygnięcie wniosków nastąpi pod koniec marca br. 

 
Działanie organizowane przy współpracy z Fundacją „Oświata Polska za Granicą” 
Projekt Polska – Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyński – nasza mała Ojczyzna” (czyli 
Duszniki inaczej ☺) 

• termin wrzesień – listopad 2019 r.  
• turnusy integracyjno- edukacyjne dla uczniów 2. st. SP 
• wniosek został złożony, rozstrzygnięcie wniosków nastąpi pod koniec marca br. 
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KONKURSY  I OLIMPIADY  

ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE   

PRZEZ CENTRUM PEDAGOGICZNE 
 

JĘZYK POLSKI 

 

 
 

XXI Ogólnopolski  Konkurs  Krasomówczy  
im. Wojciecha Korfantego  

 
 
Hasło XXI Ogólnopolskiego  Konkursu  Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 
brzmi: „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”. 
  
Adresatami są uczniowie wyższych klas SP oraz szkół średnich (w wieku 13-20 lat).  
Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wygłoszenie 5-minutowego przemówienia 
nawiązującego do podanego hasła przewodniego. 
 
Organizator konkursu: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach Związek Górnośląski 
w Katowicach, partnerzy: Związek Górnośląski w Katowicach, Stowarzyszenie Twórczej 
Edukacji Polonistycznej w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae” oraz Centrum Pedagogiczne dla 
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. 
 
Cel konkursu: Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem edukacyjnym 
motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność 
językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka 
oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. 
 
Konkurs ma charakter trzyetapowy:  
Eliminacje lokalne –  dla szkół z polskim językiem nauczania w RC - 25 lutego 2019r. godz. 9.00 
w Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie; 
Eliminacje regionalne –  4 marca 2019r. o  godz. 11.00 w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie; 
Finał  - 8 marca 2019r. w Sejmie Śląskim w Katowicach.  Podczas finału jury wyłania laureatów    
i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia.  
  
Zgłoszenia należy przesyłać na adres kubiczek@pctesin.cz  w terminie do 8 lutego 2019r. 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko  nauczyciela 
(opiekuna), koniecznie adres (e-mail). 
   
Wszystkie informacje o konkursie (również regulamin), znajdują się na stronach 
internetowych konkursu: http://www.krasomowczy.pl/pl/ Uprzejmie prosimy o zapoznanie się 
z regulaminem. 
 
UWAGA! Na eliminacje zapraszamy widownię – nauczycieli, rodziców, kolegów. Przewidziana jest 
również nagroda publiczności. Warunkiem jest udział podczas wszystkich przesłuchań. 
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MATEMATYKA 

 
konkurs eliminacje termin 

 KANGUR 2019 międzynarodowe 21. 3. 2019 
OLIMPIADA MAT. kl. 6.- 8.  powiatowe   9. 4. 2019 

PIKOMAT 3. etap międzyszkolne 24. 4. 2019 
PITAGORIADA kl. 5.- 8. powiatowe 28. 5. 2019 

PIKOMAT- finał  międzyszkolne 19. 6. 2019 
 

WYCHOWANIE MUZYCZNE 

 

Festiwal Piosenki Dziecięcej (XVI edycja) 
Eliminacje  12. i 13. 03. 2019  (OK „Strzelnica“ Czeski Cieszyn) 
Finał   27 kwietnia 2019 r. 

 
Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej 
 
Przegląd 7 maja 2019 r., godz.  (OK „Strzelnica“ Czeski Cieszyn) 
Wielki Finał 6 czerwca 2019 r., godz. 16.00  (Dom Narodowy, Cieszyn) 

 
 

PRZEDSZKOLA 

 

 
ZG Macierzy Szkolnej w RC 

zaprasza  na   
 

XV EDYCJĘ PRZEGLĄDU MAŁYCH FORMA SCENICZNYCH 
(wierszy, scenek , dramatyzacji itp.) 

 
 10 kwietnia 2019r. 

o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury „Strzelnica”  w Czeskim Cieszynie 
(prezentacja od godz. 8.00) 

 
Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 27.04.2019r. (hudeczek@pctesin.cz) 
Informacje: tel. 774 038 442 
Prosimy o zgłoszenie również liczby osób towarzyszących (nauczycieli, rodziców). 

 
UWAGA!!! 

  
W celu uatrakcyjnienia spotkania proponujemy zmianę – w ramach wystąpienia mogą być prezentowane nie 
tylko wiersze, ale również  inne formy sceniczne. Warunkiem jest dotrzymanie czasu wystąpienia – który nie 
powinien przekraczać 3-5 minut. Liczba zgłoszeń jest ograniczona (maksymalnie 2 dzieci, w  wypadku 
scenki – 4 dzieci z jednego przedszlkola). Mile widziane są rekwizyty, kostiumy. 
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NASZE WYDAWNICTWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY I WSPÓŁPRACY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O kolejnych działaniach CP będziemy informować na bieżąco. 
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KONTAKTY 
 

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

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych 

stron internetowych  www.pctesin.cz 

 
 
 
 

 


