
Jaka jest recepta na kryzys na rynku pracy? 

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji! 

Wywiad z właścicielem Europejskiego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego: dr Bożena Węcką 

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności jest niewątpliwie gwarancją 

sukcesu. Wiedząc jak istotny jest rozwój człowieka, utworzyliśmy Europejskie Centrum 

Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum”, mieszczące się w budynku Wyższej Szkoły 

Teologiczno- Humanistycznej pk. Nysa, ul. Poznańska 1. 

Co wyróżnia Nas spośród innych Centrów Edukacyjnych? 
Są to niewątpliwie bogate i różnorodne formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy 

i kwalifikacji. Poprzez ciągłe doskonalenie oferty edukacyjnej i wprowadzanie innowacyjnych 

rozwiązań. Nasi absolwenci mają możliwość zapewnienia sobie przewagi nad konkurencją. 

Działamy elastycznie, dopasowujemy ofertę do potrzeb rynku, stąd znajdziecie Państwo 

zawsze wiele nowości w Naszej ofercie. 

Czy znajdę dla siebie odpowiednią formę edukacyjną? 
Zawsze z myślą o Państwu tworzymy nowe propozycje edukacyjne, dlatego uważnie badamy 

rynek edukacyjny. Stąd w naszej ofercie proponujemy Państwu studia licencjackie m.in:  

 

 ze specjalnym programem dla absolwentów szkół policealnych. Jest to jedyna taka 

oferta na Dolnym Śląsku. Studia licencjackie prowadzimy w trzech Instytutach: 

Turystyki, Promocji Zdrowia, Mediów i Nauk Społecznych. 

 Specjalna propozycja: Studia interdyscyplinarne w Instytucie Turystyki, po których 

możecie Państwo zdobyć dwa dyplomy licencjackie w jednym toku studiów z 

dodatkowymi uprawnieniami: pilota wycieczek i wychowawcy kolonijnego oraz odbyć 

podróż zagraniczną w ramach studiów. Jeśli absolwent studiów chciałby wyjechać i 

pracować w zawodzie  za granicą, otrzymuje dyplom BA (Bachelor of Arts) w języku 

angielskim. A wszystko to w niskim czesnym i dogodnych ratach! 

 

Kończę studia licencjackie, chcę podnieść kwalifikacje? Co dalej? Czy muszę 

wyjeżdżać w poszukiwaniu studiów magisterskich? 
Dzięki zastosowaniu nowatorskiej techniki łączy światłowodowych, które połączyły siedzibę 

główną GWSH w Katowicach z Nysą  macie Państwo możliwość zacząć już od października 

4 semestralne studia mgr w Nysie, przy ulicy Poznańskiej 1 w doskonale wyposażonych 

salach dydaktycznych. Kształcimy na kierunkach: Zarządzania oraz Turystyki - w którym 

wprowadziliśmy kolejne nowości: specjalność Zarządzanie w administracji publicznej, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Menedżer turystyki międzynarodowej, Menedżer hotelarstwa 

i obiektów turystycznych, Odnowa biologiczna, spa & wellness, Dietetyka w sporcie, turystyce 

i rekreacji  

Również dla osób pracujących, mamy wyjątkową propozycję: 3 semestralne studia 

magisterskie na kierunku Politologia o szerokim wachlarzu specjalności. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż studia magisterskie odbywacie Państwo bez różnic 

programowych, oszczędzacie Państwo czas, i co najważniejsze pieniądze. 

W sytuacji, gdy trudny rynek pracy wymaga od Państwa rozwinięcia kwalifikacji proponujemy 

także konkurencyjne cenowo studia podyplomowe, które realizujemy we współpracy z Wyższą 

Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Wczesne 

nauczanie języka obcego, Surdopedagogika z językiem migowym, Tyflopedagogika z 



elementami Brajla, Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną, Zarządzanie 

oświatą, Biologia, Chemia, Geografia, Historia, Przyroda to niektóre nowości w naszej 

ofercie. 

Mamy przygotowane specjalne limitowane oferty promocyjne do 31 sierpnia 2015 r. dla 

byłych i przyszłych słuchaczy. Z Nami każdemu opłaca się kształcić! 

Po raz pierwszy w Nysie mamy zaszczyt zaprosić na ekonomiczne studia podyplomowe 

niestacjonarne (zaoczne) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na 

kierunkach: 

1. BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

2. Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza 

3. Nowoczesna administracja samorządowa 

4. Prawo i administracja 

5. Studia menedżerskie – Towarzyszymy w rozwoju organizacji 

6. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia 

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Przy zapisie do 31 lipca oferujemy nawet 25 % zniżki.  

Przykładem atrakcyjnej oferty mogą być studia podyplomowe, pn. „Etyka w szkole”.                 

Od 1 września 2014 zacznie obowiązywać rozporządzenie wg. którego lekcje etyki będą 

musiały być organizowane w szkołach nawet dla jednego ucznia, w związku z czym 

przygotowaliśmy limitowaną ofertę: refundacja kosztów aż o 200 zł!!! 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pedagogów dostrzegających potrzebę 

ciągłego doskonalenia swoich umiejętności Europejskie Centrum 

Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” utworzyło Placówkę Doskonalenia 

Nauczycieli „Vademecum”. 

Bazując na doświadczeniach proponujemy zarówno szkolenia, które pozwolą lepiej 

przygotować nauczycieli na potrzeby młodszych dzieci jak np. cieszące się dużym 

zainteresowaniem szkolenie „Praca z dzieckiem 6-letnim” czy też „Uczeń na progu 

edukacyjnym. Między I a II etapem nauczania” ale także szkolenia, które pomogą 

nauczycielom w pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności jak np. „Praca z 

dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym”, 

„Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy”, „Dziecko z afazją w szkole 

masowej” i wiele innych.  

Prowadzimy także nabór na cieszące się olbrzymią popularnością warsztaty częściowo płatne 

dla nauczycieli poświęcone wykorzystaniu form tanecznych na zajęciach nie tylko wychowania 

fizycznego. Są to: „Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec 

tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego” oraz „Układy taneczne (hip-hop, taniec 

nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i 

wczesnoszkolnych”. 

W związku z dużym zainteresowaniem tego typu szkoleń poszerzyliśmy swoja ofertę o nowości 

z tematyki: „Bezpieczeństwo w szkole”, „Warsztaty teatralne”, „Animaloterapia”, „Tańce 

ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, ”Konstruowanie 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych”, „Rewalidacja indywidualna” 

i wiele innych. 

Obecnie prowadzimy również nabór na szkolenie zamknięte dla całej Rady Pedagogicznej 

z zakresu „Ochrony danych osobowych w szkole- praktyczne aspekty” wraz z 



indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły. Szkolenie pomaga skutecznie 

zabezpieczyć Państwa na okoliczność coraz częstszych kontroli z zakresu ochrony danych 

osobowych. Obecnie kontrole te są przeprowadzane nie tylko przez GIODO, ale także na 

zlecenie tegoż organu przez: Państwową Inspekcję Pracy i Najwyższą Izbę Kontroli. 

Ponadto informujemy Państwa, że w ramach Grantów Opolskiego Kuratora 

Oświaty  2015/2016 w Placówce Doskonalenia Nauczycieli VADEMECUM w Nysie 

realizowane będą BEZPŁATNE kursy: 

1. Rola przedszkola we wspieraniu rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem 

wieku realizacji obowiązku szkolnego: rola diagnozy dziecka młodszego, wykrywanie 

zaburzeń i sposoby reakcji - obowiązki nauczyciela. 

2. Kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci. 

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji 

szkolnej. 

4. Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole. Jak 

pracować z małym dzieckiem? 

5. Sześciolatek w szkole radzi sobie, ale…….. 

6. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).  Jak 

pracować z uczniem z zaburzeniami łączonymi na każdym etapie edukacyjnym. 

7. Uczeń na progu II etapu edukacyjnego (w tym w kontekście obniżenia wieku szkolnego) 

czyli jak pomóc czwartoklasiście? 

8. Skuteczne techniki pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. 

9. Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe integralnym ogniwem procesu kształcenia 

w szkolnictwie zawodowym. 

10. Uczeń niepełnosprawny w stopniu lekkim/umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej. 

11. Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w stopniu lekkim. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż tylko w tym roku akademickim w „Vademecum” proponujemy 

Państwu szokująco niskie czesne z dogodnymi do spłaty ratami, duże pakiety zniżek oraz 

możliwość studiowania dwóch kierunków jednocześnie w promocyjnej cenie! Ponadto 

wykładowcy prowadzący zajęcia to praktycy z dużym doświadczeniem, prowadzący zajęcia w 

miłej, przyjaznej  atmosferze,   w sposób zrozumiały i przystępny dla Słuchaczy.  

 

Nie interesują Państwa studia, szkolenia, granty?  

Proszę przeczytać koniecznie!  

Oferta Naszego Centrum Edukacyjnego skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, 

jak i firm oraz instytucji publicznych. Za każdym razem jest ona dostosowywana indywidualnie 

do potrzeb klienta. Prowadzimy szkolenia m.in. z zakresu BHP, Pierwszej Pomocy, szkolenia 

dla Instytucji Publicznych czy Ośrodków Zdrowia. Organizujemy szkolenia otwarte na ul. 

Poznańskiej 1 lub zamknięte w Placówce zamawiającego szkolenie. 

Szkolenia, studia czy kursy najczęściej są organizowane w obszarach dotyczących podnoszenia 

kompetencji związanych z wykonywaną pracą i określonym stanowiskiem. Realizowane są z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii nauczania. Wszystkie zajęcia odbywają się zawsze 

w jednym budynku, w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych. Na terenie budynku 

słuchacze mają swoje strefy wypoczynku (zewnętrzną i wewnętrzną), gdzie mogą odpocząć, 

zjeść drugie śniadanie czy wypić kawę. Istnieje tu także możliwość skorzystania z pełnego 

dostępu do bezprzewodowego Internetu (HOTSpot). 

Czy na naukę musi być za późno? 



Na naukę nigdy nie jest za późno! Z pewnością w bogatej palecie edukacyjnej w połączeniu 

z różnorodnymi formami doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji każdy 

z Państwa znajdzie dopasowaną do jego potrzeb ofertę i wiele nowości! W połączeniu z 

ofertami promocyjnymi i niskim czesnym Nasza oferta staje się niezwykle atrakcyjna i na każdą 

kieszeń. 

Wszystko po to, aby zgłębiając tajniki jednej dziedziny, dostrzec potrzebę poznania kolejnej. 

Carl Gustaw Jung powiedział, że „nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie 

ognia”. My taki ogień wiedzy chcemy rozpalić w każdym, kto uzna to za słuszne i celowe. 

 

Zapraszamy! 

Europejskie Centrum Edukacyjno Szkoleniowe „Vademecum” 

Nysa, ul. Poznańska 1 

 Tel 77 435 12 54 wew. 23/24 

 biuro@vademecum.nysa.pl 

 dos@vademecum.nysa.pl 

 

 


