
 

 

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia  

 

Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt 

narodowych, w tym obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (G/45) 

 

 

LESZNO  

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 

Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w 

zespole w kontekście rocznic, świąt 

narodowych, w tym obchodów 100 

rocznicy odzyskania Niepodległości przez 

Polskę 

 

07.10.2018 r. 
 

1 10.00 – 12.00 wykład 

12.00 – 12.15 przerwa 

12.15 – 14.15 wykład 

14.15 – 14.45 przerwa 

14.45 – 16.45 warsztat 

prof. nadzw. dr hab. 

Piotr Gołdyn 

 

Aldona Olesiak 

 

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Bolesława Chrobrego 15 
64-100 Leszno 

 

 



KONIN 

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 

Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w 

zespole w kontekście rocznic, świąt 

narodowych, w tym obchodów 100 

rocznicy odzyskania Niepodległości przez 

Polskę 

10.10.2018 r. 
 

1 13.00 – 15.00 wykład 

15.00 – 15.15 przerwa 

15.15 – 17.15 wykład 

17.15 – 17.45 przerwa 

17.45 – 19.45 warsztat 

prof. nadzw. dr hab. 

Piotr Gołdyn 

 

 

Aldona Olesiak 

 

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Sosnowa  14 
62-510 Konin 

 

KALISZ 

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 
Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w zespole 

w kontekście rocznic, świąt narodowych, w 

tym obchodów 100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

18.10.2018 r. 
 

1 13.00 – 15.00 wykład 
15.00 – 15.15 przerwa 
15.15 – 17.15 wykład 
17.15 – 17.45 przerwa 
17.45 – 19.45 warsztat 

prof. nadzw. dr 

hab. Piotr Gołdyn 

 

Aldona Olesiak 

 

 

Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Wrocławska  182 
62-800 Kalisz 

 

 



PIŁA 

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 
Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w zespole 

w kontekście rocznic, świąt narodowych, w 

tym obchodów 100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

 

21.10.2018 r. 
 

1 10.00 – 12.00 wykład 
12.00 – 12.15 przerwa 
12.15 – 14.15 wykład 
14.15 – 14.45 przerwa 
14.45 – 16.45 warsztat 

prof. nadzw. dr 

hab. Piotr Gołdyn 

 

Aldona Olesiak 

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Bydgoska 21 
64-920 Piła 

 

POZNAŃ – grupa I 

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 
Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w zespole 

w kontekście rocznic, świąt narodowych, w 

tym obchodów 100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

28.10.2018 r. 
 

1 09.00 – 11.00 warsztat 
11.00 – 11.15 przerwa 
11.15 – 13.15 wykład 
13.15 – 13.45 przerwa 
13.45 – 15.45 wykład 

Aldona Olesiak 

prof. nadzw. dr 

hab. Piotr Gołdyn 

Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Górecka 1 
60-201 Poznań 

 

 

 

 



POZNAŃ – grupa II 

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 
Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w zespole 

w kontekście rocznic, świąt narodowych, w 

tym obchodów 100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

28.10.2018 r. 
 

1 11.15 – 13.15 wykład 
13.15 – 13.45 przerwa 
13.45 – 15.45 wykład 
15.45 – 16.00 przerwa 
16.00 – 18.00 warsztat 

prof. nadzw. dr 

hab. Piotr Gołdyn 

 

Aldona Olesiak 

 

Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Górecka 1 
60-201 Poznań 

 

POZNAŃ  - grupa III 

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 
Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w zespole 

w kontekście rocznic, świąt narodowych, w 

tym obchodów 100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

25.11.2018 r. 
 

1 09.00 – 11.00 warsztat 
11.00 – 11.15 przerwa 
11.15 – 13.15 wykład 
13.15 – 13.45 przerwa 
13.45 – 15.45 wykład 

Aldona Olesiak 

prof. nadzw. dr 

hab. Piotr Gołdyn 

Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Górecka 1 
60-201 Poznań 

 

 

 

 



POZNAŃ - grupa IV 

Temat szkolenia 

 
Termin 

realizacji 

 

Liczba 

dni 
Godziny szkolenia  

(od - do) 

Kadra dydaktyczna 

(prowadzący 

szkolenie) 

Nazwa i adres obiektu,  

w którym będzie odbywać się 

szkolenie 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

uczniów i umiejętności współpracy w zespole 

w kontekście rocznic, świąt narodowych, w 

tym obchodów 100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

25.11.2018 r. 1 11.15 – 13.15 wykład 
13.15 – 13.45 przerwa 
13.45 – 15.45 wykład 
15.45 – 16.00 przerwa 
16.00 – 18.00 warsztat 

prof. nadzw. dr 

hab. Piotr Gołdyn 

 

Aldona Olesiak 

Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Górecka 1 
60-201 Poznań 

 


