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LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI: NOWE OBLICZE EDUKACJI DLA DOROSŁYCH 

                      PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  

                                         WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020  

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

                 PROGRAM SZKOLENIA październik-listopad/2020*   

                                                                                                 aneks nr 1/XI/2020 

Znak  

identyfikacyjny 

 

 

                                              
Organizator 

 

Lokalny Ośrodek Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Gminy Miasta Gdynia 

 

Koordynator 

formy 

doskonalenia 

 

 

Barbara Latocha: trener z listy MEN, doradca zawodowy , Lider 

projektu UE Efektywne Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, autor programów i scenariuszy z doradztwa 

zawodowego, ekspert d/s awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN, 

członek  Zespołu Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Pomorskim.  

Jerzy Porzycz: od wielu lat ceniony instruktor Orientacji Sportowej.  

Wychowawca wielu pokoleń biegaczy na orientację, zawodników- 

medalistów Mistrzostw Polski (w różnych kategoriach wiekowych)  oraz 

reprezentantów Polski w imprezach mistrzowskich: Mistrzostwach 

Europy Juniorów oraz Mistrzostwach Świata Juniorów. Trener 

młodszego brata Janusza, zdobywcy pierwszego w historii Polski tytułu 

Mistrza Świata Juniorów w biegu na orientację Berlin-1991r.Uczestnik i 

organizator imprez na orientację od 1977 roku. Początkowo w imprezach 

turystycznych, a od 1980 roku sportowych. Srebrny medalista 

Mistrzostw Polski Seniorów w biegu sztafetowym w 1981 roku. Obecnie 

jeden z czołowych zawodników w kategoriach weterańskich. 

 

Adresaci/ liczba 

uczestników 

 

 

Grantobiorcy LOWE II: koordynatorzy , inspiratorzy/ 

moderatorzy województwa pomorskiego przygotowani 

do wdrożenia wypracowanych w projekcie AWK 

LOWE rozwiązań z zakresu wykorzystania produktów 

powstałych w tych projektach.   

35-50 osób, 

w tym: 

Koordynatorzy; 

Zespół 

Trenerski;  

Animatorzy-  

z 5 ośrodków  

LOWE II woj. 

pomorskiego 

 

Temat/rodzaj 

formy 

doskonalenia 

Planowanie rozwoju społeczności lokalnych  w szkołach, placówkach i 

organizacjach pozasamorządowych w formach pozaszkolnych  i 

kształceniu nieformalnym. 
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Cele (SMART-

konkretne, 

mierzalne, 

adekwatne, 

realne) 

 

1. Nabycie kompetencji przez kadry trenerskie ośrodków LOWE II z 

zakresu wykorzystania w pracy doradczej zasobów sprawdzonych w 

projektach AWK LOWE. 

2. Przygotowanie kadr trenerskich do partnerstwa jako 

najefektywniejszej formuły do budowania relacji współpracy i 

partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym. 

3. Wykorzystanie w pracy doradczej produktów powstałych w projektach 

wcześniejszych na rzecz rozwoju umiejętności dorosłych w 

społecznościach lokalnych ( podstawy programowe, suplementy do 

dyplomów i kwalifikacji , ścieżki rozwoju zawodowego)  

4. Upowszechnianie informacji na temat dobrych rozwiązań powstałych 

w projektach AWK LOWE poprzez zbudowanie platformy współpracy 

pomiędzy różnymi partnerami.  

 

 

Zagadnienia 

(moduły) 

tematyczne/ 

 liczba godzin 

I. Integracja partnerów wokół idei uczenia się dorosłych 

przez całe życie i roli zadań LOWE II 

(  kontakt z koordynatorem LOWE II w Kłaninie) 

 

19.10.2020r. 

poniedziałek, 

godz.: 

16:00-18:30 

II. Struktura, przydatność i oferta działalności  LOWE 

jako ośrodka wiedzy i nabywania kompetencji 

kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej ¹ zaleceń UE  

(kontakt z koordynatorem LOWE II w Kłaninie) 

1.20.10.2020 r. 

wtorek, godz.: 

16:30-18:30 

2. 23.11.2020 r. 

poniedz. godz.: 

16:30-18:30 

IV. Zasoby i potencjał ( kompleksowe podejście do 

nauczania/uczenia się / w formie " hidden  workshops"- 

pod przykryciem(48) z wykorzystaniem otoczenia 

lokalnego środowiska. Współpraca PUP Gdynia. 

V. Przybliżenie predyspozycji osoby przedsiębiorczej w 

realizacji tematycznych warsztatów kompetencyjnych 

typu "Life skills"(46). Współpraca/doradca zawodowy   

30.11.2020 

poniedziałek 

godz.: 

14:00-15:20 

godz.: 

15:30 - 18:00 

 

VI. Diagnoza problemów społecznych i potrzeb 

indywidualnych na tle nabywania kompetencji w 

zakresie  wielojęzyczności ²  

12.XII.2020  

godz.: 

10:00-14:00 

III. Partnerstwo na rzecz kształcenia osób dorosłych. 

Oferta edukacyjna LOWE - nowe ścieżki rozwoju 

zawodowego. Projektowanie - w lokalnych 

społecznościach nowych ośrodków edukacji dorosłych 

LOWE w oparciu o badania focusowe. Przykłady 

dobrych praktyk : 1.Cykl wieczornych biegów na 

orientację pod nazwą "Nocny Azymut":  

https://www.azymut45gdynia.org/naszezawody/Nocny-

Azymut   2.Archiwum wyników / kliknij: 

https://www.azymut45gdynia.org/nasze-zawody/Nocny-

Azymut/archiwum-wynikow / a następnie: zdjęcia z 3 

etapu Gdynia Chylonia 

 

26.11.2020r. 

godz.: 

13:00-16:00 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMIhhydImw8bUA_2P0nhnbNeDn_uHm7cts_oMmZoAzJQ-GIWTvR1aPn6bK88iMRZA?key=M0o4Rk1ScTVuSTBGUk55Z3Y0NC1sYkxsOUpkV0xR
https://photos.google.com/share/AF1QipMIhhydImw8bUA_2P0nhnbNeDn_uHm7cts_oMmZoAzJQ-GIWTvR1aPn6bK88iMRZA?key=M0o4Rk1ScTVuSTBGUk55Z3Y0NC1sYkxsOUpkV0xR
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Metody pracy Wykład z elementami dyskusji; prezentacje ZOOM;  Power Point; www; 

filmiki Youtube; strony www .Warsztaty (zagadnienia; kserokopie 

zapisów /zaleceń UE,zdjęcia/slajdy, dyskusja na forum Karnecik,). 

Arkusz do diagnozy osoby prowadzącej wspomaganie.  

Informacja o 

kadrze 

prowadzącej 

      •     mgr Barbara Latocha 

•    mgr Bogna Zaborowska 

•    p. Jerzy Porzycz 
Forma uzyskania 

informacji zwrotnej 

od uczestników 

      •    Arkusz do diagnozy osoby prowadzącej wspomaganie 

Warunki 

ukończenia formy 

doskonalenia 

      •    Warunkiem otrzymania Zaświadczenia jest zaliczenie 

              aktywności  określonych w programie kursu  

Terminy 

realizacji 

I. spotkanie szkoleniowe/stacjonarne 19 października 2020 r. 

poniedziałek, godz.:16:00-18:30 pomorskie/online  (dla dyrektorów 

ośrodków LOWE II). Struktura, przydatność i oferta działalności LOWE  

jako ośrodka wiedzy i nabywania kompetencji kluczowych w zakresie 

świadomości i ekspresji kulturalnej ¹ w/g zaleceń UE - kontakt jedynie 

koordynator LOWE II w Kłaninie (zwolnienia/korespondencja) 

II. spotkanie szkoleniowe/stacjonarne 20 października 2020 r. wtorek, 

godz.:16:00-18:30 kontakt jedynie z koordynatorem LOWE II w Kłaninie. 

Powtórzenie/online 23.listopada 2020r. godz: 16:30-18:30  

( poniedziałek) - 5 osób dyrektorów ośrodków LOWE II +Partner nr 

1 (4 osoby) 

III. spotkanie/ stacjonarne 22 października 2020 r. czwartek - 

pomorskie - powtórzenie / stacjonarnie 26. listopada br. godz. 13:00-

16:00 (czwartek) z udziałem Partnera Wiodącego Towarzystwa 

Amicus (2 osoby), Partnera nr 1 CKZiUnr 3 Gdynia  

( 2 osoby/ 1 os.-zw.lek./ administrator) oraz  kadry trenerskiej z  4 

ośrodków LOWE II woj. pomorskiego (6 osób) 

IV-V. spotkanie/online 30.listopada 2020 godz. 14:00-18:00 

(poniedziałek) Propozycja szkoleń na kolejne m-ce/ patrz: Załącznik nr 1.  

 

Miejsce 

realizacji  

Stacjonarnie / Online  

Centrum Szkoleniowe CKZiU nr 3 w Gdyni 81-057, ul. Raduńska 21 

tel./fax 58-623 04 52/ inne: w zależności od potrzeb 
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      Szanowni Państwo, 

Zapraszam Państwa - specjalistów pracujących z młodzieżą, dziećmi, rodzicami/ 

opiekunami prawnymi, pracowników medycznych i administracji państwowej oraz osoby 

zainteresowane tematyką bezpieczeństwa online  na: 

                  Seminarium eksperckie pt. "Szkodliwe treści w internecie - 

Spotkanie rozpocznie się 1 grudnia (wtorek) o godz. 19:00 jako transmisja na żywo na 

kanale Polskiego Centrum Programu Safer Internet na 

FB: www.facebook.com/bezpiecznyinternet 

  

Jest to wydarzenie publiczne i nie wymaga rejestracji ani logowania. 

Dołączcie jako Kadra Ekspertów LOWE, by  dowiedzieć  się, jak rozpoznawać 

niebezpieczne treści w sieci i w jaki sposób zapobiegać ich rozprzestrzenianiu. 

 

Program wydarzenia: 

• Martyna Różycka, NASK - Wrażliwość użytkowników na szkodliwe treści 

• Marta Wojtas, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - Psychologiczne skutki kontaktu 

dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami 

• dr Dominika Urbańska-Galanciak, SPIDOR - Patrz w co gram 

• Przemysław Gajos, LifeTube - (Nie)bezpieczeństwo na YouTube - o jasnych i 

ciemnych stronach platformy 

Organizatorem seminarium jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które 

tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy 

oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.  

Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. 

 

ZAPRASZAM Państwa 

W imieniu Zespołu Polskiego Centrum Programu Safer Internet 

Barbara Latocha Partner nr 1 LOWE II 

dyrektor CKZiU nr 3 

http://www.facebook.com/bezpiecznyinternet
https://nask.pl/
https://fdds.pl/
https://fundacja.orange.pl/
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Załącznik nr 1,  strony 4-5 

 

¹  W/ g zaleceń Unii Europejskiej  - nowa nazwa : Kompetencji  w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej zastąpiła nazwę kompetencji: Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

²  W/ g zaleceń Unii Europejskiej - nowa nazwa Kompetencji w zakresie wielojęzyczności zastąpiła 

kompetencje Porozumiewanie sie w języku obcym.   

* aneks nr 1/XI/2020 zredagowany w dniu 26.11.2020r. /stacjonarnego  spotkania Partnerów i 

dyrektorów ośrodków LOWE II woj. pomorskiego w CKZiU nr 3 w Gdyni  

 

 


