Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia zawodowego
na rok szkolny 2022/2023

Kolejny raz oddajemy do Państwa rąk informator o formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2022/23, który oferuje PCDZN w Puławach.
Znajdziecie Państwo w nim różnorodne formy doskonalenie: kursy, warsztaty,
szkolenia, sieci współpracy, konsultacje indywidualne, konferencje kierowane
zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli oraz szkolenia dla rad
pedagogicznych realizowane w siedzibach szkół i placówek.
Doskonalenie zawodowe pozwala na podniesienie kompetencji pracowników,
ale wpływa także na ich rozwój osobisty. Szkolenia dla nauczycieli, które oferujemy,
są w stanie właśnie to zapewnić. Dzięki naszej ofercie zadbacie Państwo o to, by
poziom w Waszej szkole utrzymywał się na jak najwyższym poziomie. Dzięki nam
możliwe będzie utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, a każdy nauczyciele
zdobędzie indywidualne podejście nawet względem najbardziej wymagających
uczniów.
Jesteśmy przygotowani, aby wspierać Państwa w zakresie realizacji podstawy
programowej, nadzoru pedagogicznego, wychowania i profilaktyki, metod i technik
uczenia się, oceniania, ewaluacji, technologii komunikacyjnej i informacyjnej.
W naszej ofercie uwzględniamy również szkolenia związane z realizacją
podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.
Zachęcamy do zdobywania wiedzy i rozwijania swych umiejętności, co jest
szczególnie ważne w sytuacji nieustających zmian w oświacie. Zapewniamy wysoką
jakość naszych usług. Realizujemy indywidualne zamówienia na szkolenia
uwzględniając tematykę zaproponowaną przez odbiorcę.
Jesteśmy przygotowani do prowadzenia szkoleń online.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Dyrektor PCDZN
dr n. społ. Anna Baracz

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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STUDIA BLISKO DOMU

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie
przedstawia szeroką ofertę kierunków studiów podyplomowych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, programy poszczególnych kierunków są zgodne
z przepisami prawa , uwzględniają wymagania określone przez MEiN, kończą się egzaminem,
po zdaniu, którego wydawany jest dyplom - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
kwalifikacyjnych.
Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym przez praktyków zawodu.
KORZYŚCI
• Dodatkowe kwalifikacje.
• Większa konkurencyjność na rynku pracy.
• Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.
• Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).
• Kształcenie wspomagane platformą oszczędza czas słuchaczy.
• Niższy koszt studiów.
10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU
lub
20% ZNIŻKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU
TYLKO 50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK
Szczegółowe informacje oraz podanie na studia można uzyskać na stronie internetowej
PCDZN: www.pcdzn.edu.pl w zakładce Studia Podyplomowe.
REKRUTACJĘ prowadzi PCDZN, ul. 6 Sierpnia 5. Informacje dotyczące rekrutacji
i organizacji zajęć można otrzymać telefonicznie pod numerami telefonów: 609 407 414,
669 220 777, 81 888 49 01 lub osobiście w siedzibie PCDZN w Puławach.
dr n. społ. Anna Baracz
Dyrektor PCDZN w Puławach
ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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INFORMACJA
Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji
zgłoszonych przez Państwa potrzeb
karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca grudnia 2022r.
- listownie
- faksem
- pocztą elektroniczną
- w siedzibie PCDZN
24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5
tel. 81 – 888 – 49 – 01

fax 81 – 886 – 48 – 28

e-mail: pcdznpulawy@go2.pl strona: www.pcdzn.edu.pl
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.
Formularze karty zgłoszeniowej wpięte są w środku informatora,
a także znajdują się na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia.

Realizujemy również
formy doskonalenia – np. warsztaty, szkolenia RP o tematyce indywidualnie
ustalonej przez szkołę/placówkę (wg cen negocjowanych)

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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FORMY DOSKONALENIA
W RAMACH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PCDZN OFERUJE:
− organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, w planowaniu i prowadzeniu
działań podnoszących jakość pracy szkoły,
− szkolenia, e-szkolenia,
− warsztaty,
− szkolenia i e-szkolenia rad pedagogicznych,
− seminaria, e-seminaria,
− wykłady, e-wykłady,
− sieci współpracy i samokształcenia,
− konferencje, e-konferencje,
− konsultacje, e-konsultacje,
− spotkania szkoleniowo-informacyjne,
− zajęcia otwarte,
− organizację i współorganizację konkursów, przeglądów, turniejów,
− możliwość publikacji metodycznych,
− dzielenie się wiedzą i upowszechnianiem przykładów dobrych praktyk,
–
wsparcie w dostępie do literatury,
–
materiały metodyczno-dydaktyczne.

Harmonogramy
spotkań sieci współpracy i samokształcenia, konferencji międzyprzedmiotowych
oraz zajęć otwartych dostępne są na naszej stronie internetowej www.pcdzn.edu.pl

Awans zawodowy nauczyciela
konsultacje indywidualne eksperta komisji egzaminacyjnych - cały rok
tel. 669 220 777

Z FORM DOSKONALENIA ODPŁATNIE MOGĄ KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ
NAUCZYCIELE NIEOBJĘCI DOSKONALENIEM ZAWODOWYM PCDZN

Zachęcamy do udziału.
ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

MATURA 2023 Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
− Wymagania

egzaminacyjne z matematyki na egzamin maturalny

począwszy od 2023r.
Treści
szkolenia
1

− Typy

zadań maturalnych z matematyki.

− Budowa

arkusza maturalnego z matematyki.

− Przykładowe

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

zadania.

Prowadzący: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

MATURA 2023 Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
− Wymagania

egzaminacyjne z matematyki na egzamin maturalny

począwszy od 2023r.
Treści
szkolenia
2

− Typy

zadań maturalnych z matematyki.

− Budowa

arkusza maturalnego z matematyki.

− Przykładowe

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

zadania.

Prowadzący: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII W 2023R. I 2024R.

Temat
szkolenia
Adresaci

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele biologii szkoły ponadpodstawowej
− Podstawa

•

obszary wymagań ograniczone w najmniejszym zakresie,

•

obszary wymagań ograniczone w znacznym zakresie.

− Nowa

Treści
szkolenia
3

programowa a wymagania egzaminacyjne:

formuła egzaminu:

•

proste analizy statystyczne,

•

nowa konstrukcja zadań maturalnych,

•

druk arkuszy egzaminacyjnych w kolorze.

− Wskazówki

metodyczne.

− Przykładowe

zadania maturalne z biologii w nowej formule

egzaminu maturalnego.
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

METODY I FORMY PRACY NA LEKCJACH BIOLOGII I PRZYRODY
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

– PRZYRODA – PRZYGODA

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

stacjonarnie lub online

− Przygoda

Treści
szkolenia
4
Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

− Jak

z biologią i przyroda, zajęcia w klasie i terenie.

pracować z uczniami na zajęciach z biologii i przyrody?

− Stosowane

metody i formy pracy, przykłady.

Prowadzący: Monika Kornaga
50 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci
Treści
szkolenia

METODA PROJEKTU NA LEKCJACH PRZYRODY I BIOLOGII
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele przyrody i biologii
− Praca

metod a projektu, cele-potrzeby.

− Przykłady

działań projektowych.

5
Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Prowadzący: Monika Kornaga
60 zł

EKSPERYMENTY FIZYCZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania

Adresaci

przedszkolnego
− Zjawiska

fizyczne na tle zjawisk przyrodniczych.

− Wybrane

sposoby osiągania celów kształcenia przyrodniczego.

− Metody

Treści
szkolenia
6

pracy na lekcjach przyrody: obserwacja, doświadczenie,

eksperyment.
− Doświadczenie
− Dobór

a eksperyment.

doświadczeń do realizacji treści fizycznych.

− Eksperymentowanie.

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Marianna Szpakowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

KODU GAME LAB – TRÓJWYMIAROWE GRY DLA NAJMŁODSZYCH
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
− Kodu

Game Lab to jedno z najlepszych i najprostszych narzędzi

do nauki programowania i tworzenia gier 3D.
Treści
szkolenia
7

− Zapoznanie

się ze środowiskiem Kodu Game Lab.

− Omówienie

tworzenia części wizualnej gry 3D.

− Omówienie

tworzenia części programistycznej.

− Zaprojektowanie

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

Prowadzący: Agnieszka Czarnota
50 zł

SCRATCH JUNIOR – PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

− Poznanie

Treści
szkolenia
8

środowiska Scratch Junior (w wersji online oraz offline).

− Opanowanie

podstaw programowania w języku Scratch Junior.

− Przykładowe

scenariusze zajęć.

− Animacje,

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

przykładowych gier.

opowiadania i gry w Scratch Junior.

Prowadzący: Agnieszka Czarnota
50 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Temat
szkolenia
Adresaci

stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
− Programowanie
− Pierwsze

online i offline.

kroki w Scratch 3.0 (poznanie nowego środowiska

programistycznego, tworzenie projektów, układanie prostych
Treści
szkolenia
9

aplikacji).
− Wprowadzanie
− Jak

zmiennych.

wprowadzić dzieci w świat programowania – godzina

kodowania.
− Zasoby

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

w sieci dotyczące programowania.

Prowadzący: Agnieszka Czarnota
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
60 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU SCRATCH
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej
− Przypomnienie

podstaw programowania w środowisku Scratch

(omówienie podstawowych bloków programu: Ruch, Kontrola,
Treści
szkolenia

Wygląd, Czujniki, Dźwięk, Wyrażenia, Pisak, Zmienne).
− Wprowadzanie
− Obiekty

10

w programie Scratch (bloki, procedury).

− Tworzenie

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

zmiennych.

gier interaktywnych w Scratch.

Prowadzący: Agnieszka Czarnota
60 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
TUBYLCY CZY DINOZAURY? – JAK NADĄŻYĆ ZA ZMIENIAJACYM
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

SIĘ ŚWIATEM WIRTUALNYM?

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Treści
szkolenia
11

− Kim

są digital natives?

− Dwa

czy cztery światy – tubylcy cyfrowi kontra cyfrowi imigranci.

− Cechy

imigrantów i tubylców.

− Praktyczne

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

stacjonarnie lub online

Prowadzący: Monika Kornaga
50 zł

KSZTAŁCENIE KREATYWNOŚCI U UCZNIÓW – PODSTAWA
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

wskazówki dla nauczycieli.

Zainteresowani nauczyciele
− Kreatywność
−W

Treści
szkolenia
12

jaki sposób pobudzać swoją kreatywność i zarażać nią uczniów.

− Wybrane

metody rozwijające twórczość u uczniów i ich nauczycieli.

− Ćwiczenia
− Przykłady

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

a nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

rozwijające kreatywność na zajęciach.
dobrych praktyk.

Prowadzący: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
AUTOEWALUACJA PRACY NAUCZYCIELA TEORETYCZNYCH
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

I PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych
− Podstawy

prawne wskazujące na zasadność dokonywania

samooceny.
Treści
szkolenia
13

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

− Obszary

podlegające autoewaluacji.

− Techniki

i narzędzia autoewaluacji.

− Interpretacja

wyników przeprowadzonej autoewaluacji.

− Gromadzenie

wiedzy i pracy własnej.

Prowadzący: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

TUS – W PRZEDSZKOLU, CZYLI CZY WARTO WPROWADZIĆ
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRZEDSZKOLU?
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji

Adresaci

wczesnoszkolnej
− TUS

Treści
szkolenia
14

– krótki zakres programowy.

− Komu
− Jakie

potrzebny jest TUS.

umiejętności nabędą dzieci dzięki treningowi TUS.

− Propozycje

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

zabaw i ćwiczeń.

Prowadzący: Beata Jaworska
60 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
CZY NAUCZYCIEL I RODZIC MOGĄ BYĆ PARTNERAMI
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

W WYCHOWAWCZEJ ROLI PRZEDSZKOLA?
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji

Adresaci

wczesnoszkolnej
− Budowanie

zdrowych relacji z rodzicami opartych na pozytywnych

doświadczeniach.
Treści
szkolenia
15

− Zasady

− Wyposażenie
− Praca

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

budowania przyjaznych relacji z rodzicami.
nauczycieli w umiejętności związane z komunikacją.

z kłopotliwym rodzicem.

Prowadzący: Beata Jaworska
60 zł

PRACA Z DZIECKIEM UZDOLNIONYM W PRZEDSZKOLU

Temat
szkolenia

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji

Adresaci

wczesnoszkolnej
− Inteligencje

Treści
szkolenia
16

− Charakterystyka
− Definicje
− Zabawy

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

wielorakie Gardnera i ich wpływ na zdolność dziecka.
dzieci uzdolnionych.

zdolności uzdolnień i zainteresowań.

sprzyjające rozwijaniu uzdolnień dzieci.

Prowadzący: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
60 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

REWALIDACJA A REHABILITACJA

Temat
szkolenia
Adresaci

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej

− Rewalidacja

Treści
szkolenia

− Dostosowanie

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

metod i form pracy do ucznia chorego,

niepełnosprawnego i zdolnego.
− Przykłady

17

a rehabilitacja.

zajęć, konspekty, ćwiczenia.

Prowadzący: Monika Kornaga
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
60 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

TERAPIA RĘKI – WPŁYW NA DZIECKO W WIEKU
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

Treści
szkolenia
18

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej

− Czym

jest terapia ręki?

− Kiedy

dziecko powinno zacząć terapię ręki?

− Diagnostyka
− Metody

pracy.

− Przykłady

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

i działania.

ćwiczeń.

Prowadzący: Monika Kornaga
50 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
JESTEM POLAKIEM. KOCHAM POLSKĘ. KSZTAŁTOWANIE
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

POSTAW. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI. PRZYGOTOWANIE
DO UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH I W KLASACH I-III
stacjonarnie

Adresaci

19

Treści
szkolenia

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, rytmicy, nauczyciele
prowadzący zajęcia taneczne
− Piosenki patriotyczne dostosowane do możliwości wykonawczych
dzieci.
− Piosenki o miłości do ojczyzny.
− Kanon i śpiew w kanonie.
− Układy choreograficzne o różnym stopniu trudności
z wykorzystaniem szarf, miotełek, sztucznych kwiatów i liści
do wykorzystania podczas zajęć codziennych i uroczystości
szkolnych i przedszkolnych.
− Dobór i rozplanowanie ruchu w przestrzeni.
− Praca z rekwizytem.
Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

„ROZTAŃCZONE ANIOŁKI”, UKŁADY PRZESTRZENNONumer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

RUCHOWE, PIOSENKI ŚWIĄTECZNE, INSTRUMENTALIZACJA
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, rytmicy
– Układy

20

Treści
szkolenia

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

choreograficzne o różnym stopniu trudności
z wykorzystaniem m. in.: poduszeczek, szarf, chust.
– Utwory na Święta Bożego Narodzenia.
– Kolędy.
– Instrumentacja utworów muzycznych.
– Piosenki o w/w tematyce.
Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

„KUFEREK DLA BABCI I DZIADKA” – PIOSENKI, INSTRUMENTACJA,
TAŃCE I UKŁADY PRZESTRZENNO-RUCHOWE DLA DZIECI
DO WYKORZYSTANIA W PRACY CODZIENNEJ ORAZ PODCZAS
UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki i rytmicy
− Piosenki

o tematyce babci i dziadka dostosowane do możliwości

wykonawczych dzieci.
− Układy

choreograficzne o różnym stopniu trudności

z wykorzystaniem różnych rekwizytów oraz bez rekwizytów.
Treści
szkolenia
21

− Praca

nad prawidłowa emisją głosu.

− Prawidłowa
− Dobór

dykcja podczas śpiewu.

i rozplanowanie ruchu w przestrzeni.

− Ilustracje
− Układy

ruchowe piosenek.

taneczne.

− Instrumentacja.

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

„AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WEDŁUG METODY
BATII STRAUSS”

Temat
szkolenia
Adresaci
Treści
szkolenia

22
Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, rytmicy, muzycy
− Opracowanie utworów muzyki klasycznej i ludowej wg metody B.
Strauss: melodeklamacja, instrumentacja, zabawa ruchowa,
zabawa rytmiczna, taniec.
− Nauka czytania partytury.
Prowadzący: Ewa Jagielska
100zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

Treści
szkolenia
23

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

Treści
szkolenia
24
Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

„WIOSENNY PREZENT DLA MAMY I TATY” – PIOSENKI,
INSTRUMENTACJA, TAŃCE I UKŁADY PRZESTRZENNO-RUCHOWE
DLA DZIECI DO WYKORZYSTANIA W PRACY CODZIENNEJ ORAZ
PODCZAS UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki i rytmicy
− Piosenki o tematyce mamy i taty dostosowane do możliwości
wykonawczych dzieci.
− Układy choreograficzne o różnym stopniu trudności
z wykorzystaniem różnych rekwizytów oraz bez rekwizytów.
− Praca nad prawidłowa emisją głosu.
− Prawidłowa dykcja podczas śpiewu.
− Dobór i rozplanowanie ruchu w przestrzeni.
− Ilustracje ruchowe piosenek.
− Układy taneczne.
− Instrumentacja.
− Drobne prace plastyczne.
Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

„POWRÓĆMY, JAK ZA DAWNYCH LAT” – OPRACOWANIA
RUCHOWE PIOSENEK Z LAT 60-TYCH
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, rytmicy, muzycy
− Treści szkolenia do wykorzystania podczas zajęć codziennych oraz
uroczystości takich, jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny,
Piknik plenerowy.
− Układy choreograficzne o różnym stopniu trudności
z wykorzystaniem chust, wstążek, obręczy, szali.
− Układy taneczne w parach i w większej grupie dzieci.
− Ilustracje ruchowe.
Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
„W PROMIENIACH SŁOŃCA”, CZYLI PIOSENKI O TEMATYCE
WAKACYJNEJ, TAŃCE I UKŁADY PRZESTRZENNO-RUCHOWE
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

DO WYKORZYSTANIA PODCZAS UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA
ROKU I W PRACY CODZIENNEJ Z DZIEĆMI
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji

Adresaci

wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, rytmicy

− Rozpoznawanie

nagranych odgłosów lata i przyporządkowanie

ich do odpowiednich ilustracji.
− Piosenki

o tematyce letniej dostosowane do możliwości

wykonawczych dzieci.

25

Treści
szkolenia

− Układy

choreograficzne o różnym stopniu trudności

z wykorzystaniem różnych rekwizytów oraz bez rekwizytów.
− Dobór

i rozplanowanie ruchu w przestrzeni.

− Ilustracje
− Układy

ruchowe piosenek.

taneczne.

− Instrumentacja

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

z wykorzystaniem dzwonków diatonicznych.

Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
„INSPIRACJE JESIENNE” – ĆWICZENIA, PIOSENKI,
Numer
szkolenia

INSTRUMENTACJE, TAŃCE I UKŁADY PRZESTRZENNO-

Temat
szkolenia

RUCHOWE DLA DZIECI
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji

Adresaci

wczesnoszkolnej, rytmicy, muzycy

− Ciekawe

ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem naturalnych darów

natury.
− Układy

choreograficzne o różnym stopniu trudności

z wykorzystaniem rekwizytów.
− Układy

26

Treści
szkolenia

taneczne do utworów muzyki klasycznej i piosenek.

− Instrumentacje

piosenek jesiennych.

− Instrumentacje

utworów muzycznych.

− Wykorzystanie

dzwonków, metalofonów.

− Pentatonika.
− Jesienne

improwizacje ruchowe.

− Piosenki

o tematyce jesiennej.

− Inscenizacja

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

jesienna.

Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

BUM BUM RURKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, rytmicy, muzycy
− Zasady

ogólne obowiązujące podczas zajęć z Bum Bum Rurkami.
dla opiekunów dotyczące sposobu prowadzenia zajęć.
− Nauka czytania kolorowych nut.
− Granie melodii oraz akompaniamentu.
− Etapy pracy nad utworem.
− Opracowanie utworów z wykorzystaniem Boomwhackers.
− Zabawy muzyczne z wykorzystaniem Boomwhackers.
− Zabawy różne z wykorzystaniem Boomwhackers.
− „Przybij rurkę” – prezentacja komputerowej gry muzycznej
z wykorzystaniem Boomwhackers.
− Wskazówki

Treści
szkolenia
27

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Prowadzący: Ewa Jagielska
100 zł

KWIATOWY ZAWRÓT GŁOWY

Temat
szkolenia
Adresaci

stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele
− Florystyka

Treści
szkolenia
28
Liczba
godzin
2
Koszt
szkolenia

w pracy z dziećmi.
− Omówienie materiałów.
− Rozwijanie umiejętności dekoracyjno-florystycznych u dzieci oraz
zamiłowania do przyrody.
− Wykonanie dwóch prac z wykorzystaniem kwiatów żywych
i sztucznych.
Materiały na warsztat zapewnia organizator.
Prowadzący: Sabina Gorgol
100 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl

19

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

DEKORACYJNY WIANEK NA DRZWI

Temat
szkolenia
Adresaci

stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele
− Praca

Treści
szkolenia
29
Liczba
godzin
1
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

florysty i jego narzędzia.
− Omówienie materiałów.
− Rozwijanie umiejętności dekoracyjno-florystycznych.
− Wykonanie dekoracyjnego wianka na drzwi.
Materiały na warsztat zapewnia organizator.
Prowadzący: Sabina Gorgol
70 zł

DYSCYPLINA – SPOSÓB NA WZOROWE ZACHOWANIE
W PRZEDSZKOLU
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
−
−

Treści
szkolenia
30

−
−
−

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Uzdolnione dziecko w przedszkolu – jak wychować zdolne
dziecko?
Dziecko z zaburzeniami integracji sensometorycznej – jak pomóc
dziecku z zaburzeniami integracji sensometorycznej. Wskazówki
dla nauczycieli i rodziców.
Niecierpliwe dziecko – nauka odraczania reakcji i czekania
na swoją kolej.
Dziecko nadpobudliwe – przykłady działań podejmowanych
w grupie.
Dziecko agresywne w przedszkolu – co robić gdy dziecko jest
agresywne.

Prowadzący: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
60 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

ZABAWY ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ DZIECIĘCĄ

Temat
szkolenia

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej

Adresaci

i wczesnoszkolnej
–

31

Treści
szkolenia

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

–
–

Dlaczego warto rozwijać kreatywność dziecka w wieku
przedszkolnym?
Twórczy nauczyciel.
Propozycje różnorodnych zabaw rozwijających kreatywność
dziecięcą.

Prowadzący: Beata Jaworska
70 zł

ARTETERAPIA W PRZEDSZKOLU

Temat
szkolenia

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej

Adresaci

i wczesnoszkolnej
Arteterapia – formy terapii przez sztukę:
• plastykoterapia – terapia za pomocą sztuk plastycznych,
• muzykoterapia – terapia muzyką,
• choreoterapia – terapia tańcem,
• biblioterapia.
– Przykładowe nietypowe święta, w których można wykorzystać
arteterapię.
– Scenariusze zajęć arteterapeutycznych.
–

Treści
szkolenia
32

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Beata Jaworska
50 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

TEATR MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA CZ. I

Temat
szkolenia

stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji

Adresaci

wczesnoszkolnej
− Omówienie

Treści
szkolenia
33

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

elementów sztuki teatralnej.
− Poznanie piosenek i treści przedstawień.
− Dobór instrumentacji.
− Wspólne wykonanie sztuki.
− Przybliżenie roli reżysera i innych pracowników teatru (scenograf,
choreograf, kompozytor, kostiumolog).
− Nauka piosenek i układów ruchowych.
− Gra na instrumentach.
Prowadzący: Monika Dorosiewicz
100 zł

WYRYSUJ RUCHEM EMOCJE

Temat
szkolenia
Adresaci

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
− Wyrysuj
− Jakie

Treści
szkolenia
34

ruchem emocje!

korzyści daje nam ruch, taniec?

− Pobudzanie

i uwalnianie uczuć poprzez pozy i ruchy ciała.

− Nawiązywanie
− Poznanie

kontaktów społecznych.

metod twórczego ruchu: Batii Strauss, „Edukacja przez

ruch” D. Dziemskiej, R. Laban, C. Orff, A.A Kniessowie.
Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Beata Jaworska
60 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU Z ZESPOŁEM
ASPERGERA, SPEKTRUM AUTYZMU LUB SI – NIEPOKOJE
NAUCZYCIELA
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej
– Mały

indywidualista, czyli przedszkolak inny niż wszyscy.

– Strukturalizacja,

Treści
szkolenia
35

wizualizacja, motywacja. Kilka praktycznych

wskazówek dla nauczycieli.
– Pomysły

na zajęcia grupowe: rozpoznaje stany emocjonalne,

poszerzam wiedzę o własnych emocjach.
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Prowadzący: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE

Temat
szkolenia

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej

Adresaci

i wczesnoszkolnej
− Czym

Treści
szkolenia
36

są trudności adaptacyjne?

− Wspieranie

dziecka w przedszkolu i w szkole.

− Wspieranie

dziecka w domu.

− Propozycje

zabaw wspomagających adaptację dziecka

w przedszkolu.
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

EMOCJE W PRZEDSZKOLU

Temat
szkolenia

stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej

Adresaci

Treści
szkolenia
37

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

i wczesnoszkolnej
–

Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Zespół Aspergera.

–

Sposoby radzenia sobie z agresją w przedszkolu.

–

Dziecko z trudnościami adaptacyjnymi.

–

Dziecko zdolne.

–

Dziecko z nadpobudliwością ruchową.

Prowadzący: Beata Jaworska
60 zł

WYKORZYSTANIE METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

SHERBORNE NA ZAJĘCIACH PRZEDSZKOLNYCH
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
− Założenia

Treści
szkolenia
38
Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

− Cele

Metody RR.

zajęć realizowane w przedszkolu.

− Propozycje

ćwiczeń na MRR.

Prowadzący: Beata Jaworska
60 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

Numer
szkolenia

ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−

−

Treści
szkolenia
39
−

−

−

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży:
• znaczenie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dla
prawidłowego funkcjonowania dziecka w sferze
poznawczej i behawioralnej,
• inteligencja emocjonalna i jej przełożenie na pracę
dydaktyczno-wychowawczą,
• wybrane koncepcje psychologiczne dotyczące emocji.
Przyczyny oraz typy zaburzeń rozwoju emocjonalnego:
• sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie rozbitej,
• konsekwencje psychologiczne wychowania w rodzinie
dysfunkcyjnej,
• zahamowania emocjonalne,
• zaburzenia lękowe,
• głębokie zaburzenia emocjonalne,
• zahamowanie i nadpobudliwość psychoruchowa.
Konsekwencje asynchronii rozwojowych oraz różnych
rodzajów nadpobudliwości.
Pierwotne i wtórne zaburzenia emocjonalne i behawioralne
związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
Szkolne konsekwencje zaburzeń emocjonalnych:
• specyfika pracy z uczniem z ogólnymi trudnościami
w nauce,
• podstawowe metody pracy z uczniem z zaburzeniami
emocjonalnymi.

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
70 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

TEMPERAMENT W SZKOLNEJ ŁAWCE – JAK WYCHOWYWAĆ
I NIE ZWARIOWAĆ?
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−
−

Treści
szkolenia
40

−
−
−

−

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
80 zł

POTRZEBY ROZWOJOWE I KRYZYSY OKRESU DOJRZEWANIA.
CZYNNIKI CHRONIĄCE W WYCHOWANIU
online
Zainteresowani nauczyciele, specjaliści poradni psychologicznopedagogicznych, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy
–
–
–

41

Treści
szkolenia

–

–

–

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

Jak efektywnie uczyć i wychowywać?
Współzależność różnych typów nauczania.
Co daje praca w grupach.
Tworzenie profilu klasy.
Typy uczniów – jak z nimi rozmawiać (zadaniowiec,
przegrywający, oryginał, zwycięzca)?
Temperament w szkolnej ławce.

Potrzeby, jako motor w rozwoju człowieka.
Rozwój osobowości adolescenta.
Kryzys w okresie dorastania jako norma rozwojowa.
Kiedy kryzys przestaje być normą – stany presuicydalne,
depresje młodzieńcze.
Procedura dziesięciu kroków postępowania w sytuacji
zagrożenia M. Anthonego.
Czynniki chroniące – indywidualne, rodzinne, środowiskowe.

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
90 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

ZABURZENIA EKSTERNALIZACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY
W KONTEKŚCIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEGO
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy
– Podstawowe

Treści
szkolenia
42

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

Treści
szkolenia
43

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

czynniki zachowań słabo kontrolowanych.
– Objawy zachowań bez orzekania o winie rodzica, nauczyciela
i dziecka.
– Ważne zasady w pracy z dziećmi i młodzieżą.
– Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: diagnoza
i terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym.
– Stosowanie przez nauczyciela specjalnych strategii podczas
pracy terapeutycznej w szkole.
Prowadzący: Magdalena Piechota
70 zł

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE ORAZ MODYFIKACJA TRUDNYCH
ZACHOWAŃ U DZIECI
online

Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz
przedszkoli
− Koncepcje ważne dla zrozumienia zachowania.
• zachowanie jako syndrom,
• funkcje i schematy zachowań,
• postawy nauczycieli,
• zmiana zachowania.
− Plan FAIR jako narzędzie wychowawcze.
− Metody korygowania niektórych zaburzeń (zaburzenia
lękowe, buntownicze).
− Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
70 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
ZABURZENIA DEPRESYJNO-LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY.
Numer

Temat

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

szkolenia

szkolenia

I INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA
stacjonarnie lub online

Adresaci

Treści
szkolenia
44

Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy
−

Zaburzenia lękowe – epidemiologia.

−

Procesy poznawcze u dzieci z zaburzeniami lękowymi.

−

Poznawcza konceptualizacja lęku – wg. Reinecka.

−

Zniekształcenia poznawcze.

−

Trójczynnikowy model lęku.

−

Czynniki rodzinne.

−

Zaburzenia lękowe u dzieci – opis i klasyfikacja.

−

Standardy leczenia zaburzeń lękowych.

−

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i indywidualizacja kształcenia.

−

Przykładowe programy terapeutyczne.

−

Depresja – obraz kliniczny.

−

Specyficzne objawy u dzieci i młodzieży.

−

Depresja u dzieci i młodzieży – czynniki spustowe.

−

Typowe deficyty umiejętności u dzieci i młodzieży
z rozpoznaniem depresji.

−

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Współwystępowanie depresji i innych zaburzeń.

Prowadzący: Magdalena Piechota
80 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

PRACA Z UCZNIEM O ZACHOWANIACH DESTRUKCYJNYCH
I ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM
online
Zainteresowani nauczyciele
− Charakterystyka

Treści
szkolenia
45

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

oraz model pracy z uczniem zagrożonym
niedostosowaniem społecznym.
− Cele i funkcje zachowań destrukcyjnych i separatystycznych.
− Problemy emocjonalne i behawioralne uczniów trudnych.
− Metody sterowania zachowaniem.
− Praca nad zmianą:
• sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych,
• metoda ”błyskawicznej motywacji” w pracy z dziećmi
o zachowaniach buntowniczych.
− Wykluczenie społeczne – zarys problematyki, metody
zapobiegania i pomocy.
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
80 zł

TRUDNE DZIECKO NIE ZNACZY NIEMOŻLIWE
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia

Zainteresowani nauczyciele/wychowawcy szkoły podstawowej
Adresaci

i ponadpodstawowej
− Przyczyny

Treści
szkolenia
46
Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

trudności w nauce.
− Objawy trudności.
− Sposoby rozwiązywania problemów z nauką.
− Obszary wsparcia.
Prowadzący: Monika Kornaga

50 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

PRACA Z UCZNIEM O OBNIŻONYCH MOŻLIWOŚCIACH
POZNAWCZYCH
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
− Pojęcie „nieharmonijny rozwój”

Treści
szkolenia
47

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

– definicja, znaczenie dla wszystkich
uczestników procesu dydaktyko-wychowawczego.
− Koncepcja trudności w uczeniu się jako zaburzenie indywidualnego
rozwoju człowieka.
− Analiza osobowości ucznia.
− Niepowodzenia szkolne – przyczyny, przejawy, metody korekcyjne.
− Bezradność intelektualna w szkole.
− Jak rozmawiać z dziećmi o ich trudnościach szkolnych? Umiejętności
terapeutyczne nauczyciela.
− Diagnoza funkcjonalna – wsparcie dla nauczyciela-wychowawcy.
− Konteksty trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji
i wykluczenia oraz źródło problemów w przystosowaniu szkolnym.
− Metody pracy z dzieckiem o niskich możliwościach poznawczych –
pomocne strategie, metody motywacyjne oraz dyscyplinujące.
− Różnorodność w nauczaniu zindywidualizowanym.
− Zróżnicowane zachowania nauczycieli wobec uczniów;
• błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie,
ocenianie,
• efekt Galatei i Golema,
• osiem najkosztowniejszych błędów pedagogicznych.
– Trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia.
Implikacje wybranych teorii na praktykę pedagogiczną.
– Czynniki związane z organizacją nauczania, które wpływają na
motywację wg M. Dembo.
– Jak uczyć się skuteczniej? Rady i sugestie dla uczniów i nauczycieli.
– Wybrane pomoce dydaktyczne usprawniające rozwój poznawczy –
prezentacja.
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
70zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
WYCHOWANIE ZMIERZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA LUDZKIEJ
DOJRZAŁOŚCI POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

UKIERUNKOWANYCH NA PRAWDĘ, DOBRO I PIĘKNO,
UZDALNIAJĄCYCH DO ODPOWIEDNICH DECYZJI
online

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele

− Wychowanie

do wartości jako podstawa kształtowania dojrzałości

emocjonalno-społecznej.
− Antyczna

triada wartości-prawda, dobro, piękno w XXIw.

− Kształtowanie

odpowiedzialności osobistej dzieci i młodzieży

w pracy nauczyciela/wychowawcy.
Treści
szkolenia
48

− Kryteria

dojrzałej osobowości wg A. Maslowa.

− Postawy

prospołeczne – jak je kształtować w warunkach

standardowego funkcjonowania placówki.
− Podstawowe

wartości w ujęciu kultury chrześcijańskiej oraz

psychologii pozytywnej (wybrane zagadnienia).
− Kodeks

etyki nauczycielskiej.

− Kryteria

równowagi emocjonalnej nauczyciela.

− Mądrość

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

z przeszłości – o Sokratesie i trzech mądrych małpach.

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
70 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

LUSTRO SPOŁECZNE – CZYM JEST I KOMU POMAGA, KOMU NIE?
CZYLI: UCZYMY DZIECI WRAŻLIWOŚCI NA TO CO PRAWDZIWE,
DOBRE I MĄDRE
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wychowania
przedszkolnego
− Wychowanie?

Treści
szkolenia
49
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

Treści
szkolenia
50

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

– co to takiego i dlaczego to my jesteśmy tzw.
lustrem społecznym dla dziecka?
− Uczenie dziecka postaw społecznych, obywatelskich. Uczenie
rozumienia wartości takich jak; przyjaźń, dobro, tolerancja, prawda.
− Co to znaczy być szlachetnym i dobrym człowiekiem?

Prowadzący: Beata Jaworska
50 zł

JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ DZIECI I MŁODZIEŻY
ABY PODNIEŚĆ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
online
Zainteresowani nauczyciele, specjaliści poradni psychologicznopedagogicznych, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy
− Czym jest odporność psychiczna, czy i skąd się biorą „Żelazne
dzieci”.
− Ja mam, ja jestem, ja mogę – trzy źródła odporności.
− Koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej.
− Model 4 C i osobowościowa odporność.
− Vuca, antykruchość, a wyzwanie pedagogiczne.
− Wybrane zasoby osobiste, jako wsparcie antykruchości.
− Czy to się przyda w szkole/placówce? – garść praktyki.
− Inwentarz do badania dzieci.
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
90 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

ROLA KLIMATU W KLASIE – DOSKONALENIE KOMPETENCJI
NAUCZYCIELI DO PRACY W EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
I Z UCZNIAMI Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−

Treści
szkolenia
51

−
−

Liczba
godzin
2
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

−

Pojęcie klimatu w klasie, rola klimatu w osiągnięciu celów
edukacyjnych.
Czynniki pozytywnego klimatu.
Czynniki negatywnego klimatu.
Ocenianie a motywacja.

Prowadzący: Marianna Szpakowska
30 zł

NASTOLATKI Z ZESPOŁEM ASPERGERA
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Treści
szkolenia
52

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

Zainteresowani nauczyciele/wychowawcy, specjaliści szkolni
i pozaszkolni
− Aktualizacja zmiany w nazewnictwie ICD11.
− Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań
społecznych.
− Osobista nawigacja.
− Przyjaźń i związki koleżeńskie osób z ZA.
− Co składa się na pomyślny przebieg okresu dojrzewania?
− Działanie terapeutyczne.
− Okiem praktyka.
− Typy temperamentów w odniesieniu do ZA.
− Kilka słów o damskiej wersji ZA.
− Niewypowiedziane zasady – praktyczne rady dla Asperdzieciaka.
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
95zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
„DZIECKO KRZYWDZONE” – JAK CHRONIĆ I WZMACNIAĆ ZDROWIE
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
online
Zainteresowani nauczyciele/wychowawcy, specjaliści pracujący

Adresaci

z dzieckiem i rodziną
− Zjawisko
− Objawy

krzywdzenia dziecka.

związane z maltretowaniem fizycznym, zaniedbaniem

emocjonalnym, wykorzystaniem seksualnym.
− Strategie
− Relacje

Treści
szkolenia
53

w rodzinie, a krzywdzenie dziecka.

− Dlaczego
− Ja

dzieci krzywdzonych.
dorośli wykorzystują dzieci?

chronić i wzmacniać dziecko krzywdzone?

− Druga

strona medalu – złe dzieciństwo tworzy złe życie.

− Zaburzenia

przywiązania jako przyczyna krzywdzenia

emocjonalnego.
− Typy

więzi, a trudności w późniejszym funkcjonowaniu

dziecka.
Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
80 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
JAK UDZIELAĆ WSPARCIA DZIECIOM Z ZABURZENIAMI
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

EMOCJONALNYMI
online
Zainteresowani nauczyciele/wychowawcy, specjaliści pracujący

Adresaci

z dzieckiem i rodziną

− Rozwój

mózgu w kontekście rozwoju emocjonalnego.

− Wybrane
− Geneza

teorie dotyczące emocji.

i rodzaje zaburzeń rozwoju emocjonalnego u dzieci.

− Specyfika

i problemy poszczególnych etapów rozwoju.

− Psychologiczna

Treści
szkolenia
54

analiza sytuacji w rodzinie rozbitej, skutki

rozbicia rodziny – objawy prezentowane przez dziecko.
− Dziecko

– zapomniany żałobnik.

− Zaburzenia

przywiązania – charakterystyka poszczególnych

typów więzi.
− Zaburzenia
− Pobudzenie

lękowe – rodzaje, objawy, pomoc.
i zahamowanie emocjonalne.

− Psychologiczna

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

analiza sytuacji w rodzinie rozbitej.

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
90 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

UCZEŃ Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ

Temat
szkolenia

online
Zainteresowani nauczyciele/wychowawcy, specjaliści pracujący

Adresaci

z dzieckiem i rodziną

− System

rodzinny.

− Rodzina

dysfunkcjonalna – cechy charakterystyczne.

− Najistotniejsze
− Błędy

wychowawcze w rodzinie wieloproblemowej.

− Specyfika

Treści
szkolenia
55

zasady funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej.

pracy z dziećmi. Funkcjonalne mechanizmy

przystosowawcze.
− Podstawowe

zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny

zagrożonej dysfunkcją.
− Konstruktywne
− Trudności

sposoby budowania relacji nauczyciel-uczeń.

w uczeniu się, jak źródło problemów w szkolnym

przystosowaniu się uczniów. Teoria kodów językowych.
− Wspomaganie

ucznia i rodziny.

Liczba
godzin
5

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło

Koszt

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

szkolenia

80 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl

36

PROBLEMATYKA
WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
Numer
szkolenia

OCHRONA I WZMACNIANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI
I MŁODZIEŻY. SYTUACJE KRYZYSOWE, SPOSOBY I ZASOBY.
EMOCJE, STRES, LĘK, DEPRESJA
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−
−

−
−

−

−

−

Treści
szkolenia
56

−

−

−
−
−
−
−
−
−

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Sytuacje kryzysowe – obszary, objawy, reakcje.
Emocje w poczuciu zagrożenia – zaburzenia lękowe,
depresje.
Gdy stres nas przerasta…
Na dłuższą metę – kształtowanie odporności psychicznej,
kilka pomocnych wskazówek.
Skąd czerpać siły – sposoby i zasoby; sprawczość jako
metoda obniżenia poziomu bezradności.
BHP „pomagacza” – w sytuacji przeciążenia, zadbajmy
o siebie.
Kilka refleksji w oparciu o wybrane elementy psychologii
humanistycznej.
• Maslow o wartościach, antywartościach i dojrzałej
osobowości.
Kilka refleksji w oparciu o elementy psychologii pozytywnej.
• M. Seligman – szybki podgląd – cnoty i siły charakteru.
Rozumienie wychowania do wartości w oparciu o nurt kultury
chrześcijańskiej.
Antyczna triada wartości – prawda, dobro, piękno w XXIw.
Wrażliwość, czy odporność.
O normach społecznych słów kilka.
Zachowanie prospołeczne – jak je kształtować?
Nauczyciel – wychowawca i jego „strefa wpływów”.
Czy istnieje ideał wychowawczy?
O Sokratesie i trzech mądrych małpach.

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
80 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO –
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, STARE ZASADY
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele ubiegający się o stopień awansu
nauczyciela mianowanego oraz opiekunowie stażu
–
–
–

Treści
szkolenia

–
–

57
–
–

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

Prowadzący:
60 zł

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO –
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, STARE ZASADY
stacjonarnie lub online
Zainteresowani nauczyciele ubiegający się o stopień awansu
nauczyciela dyplomowanego
–

Treści
szkolenia

–
–

58
–

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego.
Współpraca z opiekunem stażu.
Rola dyrektora na drodze awansu zawodowego nauczyciela.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Niezbędna dokumentacja dołączona do wniosku o wszczęcie
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego.
Przygotowanie do egzaminu, prezentacja dorobku zawodowego.
Wybrane psychologiczne aspekty egzaminu.

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
Realizacja zadań w okresie stażu i jej dokumentowanie.
Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Wybrane psychologiczne aspekty rozmowy kwalifikacyjnej.

Prowadzący:
60 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

WYKORZYSTANIE PREZENTACJI I POKAZU W POWER POINT
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele, którzy opanowali podstawy obsługi

Adresaci

komputera
− Zastosowanie

Treści
szkolenia
59

Numer
szkolenia

prezentacji multimedialnej.
− Efektywność
− Możliwość

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
60 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

PODSTAWY PROGRAMU GENIAL.LY
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele

− Zapoznanie
− Tworzenie

Treści
szkolenia
60

się z funkcjonalnością programu Genial.ly.

pierwszej prezentacji.

− Dodawanie

animacji i interaktywnych elementów.

− Stworzenie

quizu zawierającego pytania i wiele odpowiedzi.

− Tworzenie

Liczba
godzin
2
Koszt
szkolenia

i atrakcyjność pokazu.

wykorzystania prezentacji i pokazu na lekcjach.

Temat
szkolenia
Adresaci

programu Power Point 2007 do tworzenia

nagrania audio.

Prowadzący: Monika Witkowska
40 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA
Numer
szkolenia

TIK W PRACY NAUCZYCIELA CZ. 1 – EDYCJA TEKSTU
stacjonarnie

Temat
szkolenia

Zainteresowani nauczyciele, którzy opanowali podstawy obsługi
Adresaci

komputera.
− Podstawowe

sposoby edycji i formatowania tekstu – czyli jak

sformatować tekst skopiowany z Internetu; jak poprawnie napisać
oraz estetycznie sformatować podanie?
− Tabele

czyli jak wstawiać i formatować tabele?

− Grafika,

Treści
szkolenia
61

pola tekstowe i różne obiekty w dokumencie tekstowym –

czyli jak przy pomocy edytora tekstu wykonać szybko zaproszenie,
podziękowanie, dyplom?
− Ustawienia

strony, drukowanie, czyli jak zmienić takie ustawienia

strony jak np. rozmiar, orientację, marginesy; jak utworzyć nagłówki
i stopki stron oraz jak wydrukować dokument.
− Listy

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci
Treści
szkolenia

wielopoziomowe.

Prowadzący: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

TIK W PRACY NAUCZYCIELA CZ. 2 – PRACA NAD GRAFIKĄ
W APLIKACJI CANVA
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele, którzy opanowali podstawy obsługi
komputera.
− Założenie

konta edukacyjnego w aplikacji webowej Canva.

− Tworzenie

plakatów, zaproszeń, grafiki itp.

62
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Prowadzący: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA
TIK W PRACY NAUCZYCIELA CZ. 3 – TWORZENIE PREZENTACJI
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

W APLIKACJI CANVA
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele, którzy opanowali podstawy obsługi

Adresaci

Treści
szkolenia

komputera
− Założenie

konta edukacyjnego w aplikacji webowej Canva.

− Tworzenie

prezentacji.

63
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Prowadzący: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

Temat
szkolenia

NARZĘDZIA TIK W PRACY NAUCZYCIELA
stacjonarnie

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

− Koncepcje

Treści
szkolenia
64

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

− Przykłady
− Dobra

stosowania technologii informacyjnych.

narzędzi do pracy z uczniami.

czy zła praktyka TIK?

Prowadzący: Monika Kornaga
70 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA
GRAFIKA KOMPUTEROWA, KOMIKS JAKO NARZĘDZIE
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

Adresaci

WSPOMAGAJĄCE PROCES NAUCZANIA
stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele
− Warsztaty

Treści
szkolenia

komputerowe, zastosowanie programów komputerowych

do tworzenia z uczniami komiksów lub innych form z
wykorzystaniem grafiki komputerowej.

65
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Prowadzący: Beata Wójcik
50 zł

DOŁĄCZ DO eTWINNING

Temat
szkolenia
Adresaci

stacjonarnie
Zainteresowani nauczyciele
− Warsztaty

Treści
szkolenia

komputerowe Dołącz do eTwinning, podczas których

uczestnicy mają możliwość rejestracji w Programie, zostają
zapoznani z podstawowymi informacjami o programie eTwinning
oraz platformą eTwinning Live.

66
Liczba
godzin

Prowadzący: Beata Wójcik

3
Koszt
szkolenia

bezpłatne

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA

Numer
szkolenia

JAK UCZYĆ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA?
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
− Myślenie
− Czym

Treści
szkolenia
67

krytyczne a podstawa programowa kształcenia ogólnego.

jest krytyczne myślenie?

− Dlaczego

warto go uczyć?

− Myślenie

krytyczne – siedem kroków.

− Narzędzia

problemy.
− Przykłady

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

myślenia krytycznego pomagające zrozumieć i rozwiązać

Prowadzący: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

NOWOCZESNE TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Treści
szkolenia
68

Zainteresowani nauczyciele
− Efektywność

procesu uczenia się.

− Nowoczesne

techniki efektywnego uczenia się.

− Wykorzystanie
− Graficzne
− Techniki

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

dobrych praktyk.

technik pamięciowych w nauce.

notatki, mapy myśli.

uczenia się – technika notowania.

Prowadzący: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−
−

Treści
szkolenia

−

69

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia
Numer
szkolenia

−

Wpływ przebiegu niepełnosprawności na funkcjonowanie
dziecka/ucznia w szkole/placówce.
Ograniczenia i możliwości w zakresie udziału dziecka/ucznia
w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem
szkolnym/przedszkolnym.
Formy i zasady pracy w ramach zajęć indywidualnych.
Wnioskowanie o potrzebach dziecka – na rzecz modelu
społecznego, opartego na analizie funkcjonowania dziecka
i wynikających z tego potrzeb w zakresie zarówno wsparcia
dziecka, jak też dostosowania środowiska zewnętrznego.

Prowadzący: Magdalena Piechota
70 zł

UCZEŃ CUDZOZIEMIEC W KLASIE
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−
−

Treści
szkolenia
70

−
−
−
−
−

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Uczeń cudzoziemiec w klasie.
Rola i zadania wychowawcy międzykulturowej klasy.
Kompetencje nauczycieli w szkole wielokulturowej.
Współpraca z rodzicami uczniów cudzoziemskich.
Budowanie skutecznej komunikacji.
Wyzwania i trudności w pracy z uczniem cudzoziemskim.
Bank dobrych praktyk.

Prowadzący: Małgorzata Radomska
40 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

TRUDNY RODZIC JAKO KLIENT SZKOŁY – JAK GO ZROZUMIEĆ
I JAK Z NIM WSPÓŁPRACOWAĆ?
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele

–
–
–
–
Treści
szkolenia

–

71

–
–
–
Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Zasady współpracy z rodzicami.
Typy postaw rodzicielskich.
Gry psychologiczne rodziców.
Obszary współpracy z rodzicami – model współpracy oparty
na partnerstwie.
Motywowanie rodziców do rozwijania umiejętności
wychowawczych.
Czyja odpowiedzialność, czyli jak przeformułować problem.
Komunikacja z trudnym klientem/rodzicem.
Gdy rodzic staje się roszczeniowy.

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
80 zł

NEURODYDAKTYKA W NAUCZANIU
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−

Treści
szkolenia

−
−
−

72
Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Definicja.
Działanie mózgu.
Metody nauczania z punktu widzenia neurodydaktyki.
Nauczanie przyjazne mózgowi.

Prowadzący: Monika Kornaga
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

JAK ROZBUDZIĆ MOTYWACJĘ UCZNIÓW?
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−
−
−

Treści
szkolenia

−
−

73

−

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Czynniki wpływające na motywację i osiągnięte efekty.
Motywacja wg Jere Brophy.
Podstawa skutecznego uczenia się: motywacja do uczenia
się.
Uczniowie mający problemy z motywacją.
Zarządzanie zespołem klasowym a zwiększenie motywacji
uczniów do nauki.
Przykłady dobrych praktyk.

Prowadzący: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

STREFA NAJBLIŻSZEGO ROZWOJU
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−
−
−

Treści
szkolenia
74

−
−
−
−
−

Liczba
godzin
2
Koszt
szkolenia

Pojęcie SNR.
Teoria rozwoju dziecka.
Najważniejsze funkcje poznawcze dziecka.
Pęd do wiedzy.
Strefa aktualnego rozwoju.
Ile pomocy a ile wymagań.
Poziom potencjalnego rozwoju.
Ukierunkowanie na strefę najbliższego rozwoju.

Prowadzący: Marianna Szpakowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI MYŚLENIA I KORZYSTANIA
Z WIEDZY
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−

−
−

Treści
szkolenia
75

−
−
−
−

−

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Myślenie, rodzaje myślenia, techniki symulacji myślenia
w szkole.
Twórczość w szkole, czynniki myślenia twórczego.
Cechy postawy twórczej.
Zasady rozwijania myślenia twórczego.
Zdolności a kreatywność.
Myślenie dywergencyjne a konwergencyjne.
Przeszkody utrudniające i sprzyjające rozwojowi uzdolnień
uczniów, twórczy rozwój uczniów.
Galeria ćwiczeń twórczego myślenia.

Prowadzący: Marianna Szpakowska
40 zł

WOLONTARIAT W SZKOLE – ORGANIZACJA DZIAŁAŃ
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−

Treści
szkolenia
76

−
−
−
−

Liczba
godzin
3
Koszt
szkolenia

Czym jest wolontariat?
Wolontariat w szkole a prawo.
Organizowanie wolontariatu w szkole.
Rola szkolnego opiekuna wolontariatu.
Organizacja i podejmowanie działań wolontarystycznych.

Prowadzący: Małgorzata Radomska
40 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z KLASĄ BĘDĄCĄ ZBIOREM
INDYWIDUALNOŚCI?
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
Wybrane typologie postaw uczniowskich – informacje ogólne.
− Strategie uczenia się: myślenie, odczuwanie, działania, kooperacja.
− Typy uczniów: analityczny, emocjonalny, działający, współpracujący.
− Wspieranie mocnych, korygowanie słabych stron poszczególnych
typów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
− Tworzenie profilu klasy.
− Wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów.
− Wpływ postaw oraz strategii oddziaływań nauczycieli na efektywną
pracę uczniów.
− Dodatkowe kryteria klasyfikacji: twórczość i pracowitość (pilność).
Uczeń – zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający.
− Wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia.
−

Treści
szkolenia
77

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
70 zł

DOSTOSOWANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−

Treści
szkolenia
78
Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

−
−

Specyficzne trudności w uczeniu się.
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole.
Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Prowadzący: Monika Kornaga
50 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

WSPARCIE NAUCZYCIELA W PROCESIE REWALIDACYJNYM
online

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−

Treści
szkolenia
79

−
−

Liczba
godzin
4
Koszt
szkolenia

Numer
szkolenia

−

Prowadzący: Monika Kornaga
50 zł

WSPARCIE EDUKACJI INFORMACYJNEJ I MEDIALNEJ - ROLA
KOMUNIKACJI W DOBIE KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ
stacjonarnie lub online

Temat
szkolenia
Adresaci

Rewalidacja – co to jest?
Jak wesprzeć nauczyciela?
Metody i formy pracy rewalidacyjnej.
Plany i programy rewalidacyjne.

Zainteresowani nauczyciele
−

Rola komunikacji międzyludzkiej po pandemii.

−

Refleksja nad własnymi sposobami komunikacji werbalnej
i niewerbalnej.

−

Krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie
i mediach społecznościowych.

80

Treści
szkolenia

−

Przykłady ćwiczeń z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

−

Bariery komunikacyjne, sposoby ich przezwyciężania, przykłady
ćwiczeń.

−

Odrzucenie przez grupę – praca nad emocjami.

−

Moje zainteresowanie, jako sposób na zacieśnienie komunikacji
i relacji w grupie.

Liczba
godzin
5
Koszt
szkolenia

Prowadzący: dr Agnieszka Łukasiewicz
100 zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
e-mail: pcdznpulawy@o2.pl
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

Temat
szkolenia
Adresaci

TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE – JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM
O NISKICH MOŻLIWOŚCIACH POZNAWCZYCH?
online
Zainteresowani nauczyciele
− Pojęcie

Treści
szkolenia
81

Liczba
godzin
6
Koszt
szkolenia

„nieharmonijny rozwój” – definicja, znaczenie dla
wszystkich uczestników procesu dydaktyko-wychowawczego.
− Koncepcja trudności w uczeniu się jako zaburzenie indywidualnego
rozwoju człowieka.
− Analiza osobowości ucznia.
− Niepowodzenia szkolne – przyczyny, przejawy, metody korekcyjne.
− Bezradność intelektualna w szkole.
− Jak rozmawiać z dziećmi o ich trudnościach szkolnych?
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.
− Diagnoza funkcjonalna – wsparcie dla nauczyciela-wychowawcy.
− Konteksty trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji
i wykluczenia oraz źródło problemów w przystosowaniu szkolnym.
− Metody pracy z dzieckiem o niskich możliwościach poznawczych –
pomocne strategie, metody motywacyjne oraz dyscyplinujące.
− Różnorodność w nauczaniu zindywidualizowanym.
− Zróżnicowane zachowania nauczycieli wobec uczniów;
• błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie,
ocenianie,
• efekt Galatei i Golema,
• osiem najkosztowniejszych błędów pedagogicznych.
– Trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia.
Implikacje wybranych teorii na praktykę pedagogiczną.
– Czynniki związane z organizacją nauczania, które wpływają na
motywację wg M. Dembo.
– Jak uczyć się skuteczniej? Rady i sugestie dla uczniów i
nauczycieli.
– Wybrane pomoce dydaktyczne usprawniające rozwój poznawczy –
prezentacja.

Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło
90 zł
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WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
Numer
szkolenia

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
stacjonarnie

Temat
szkolenia
Adresaci

Zainteresowani nauczyciele
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Treści
szkolenia
82

−

−
−
−
−
−
−
−

Liczba
godzin
10
Koszt
szkolenia

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
Wytyczne COVID-19 – 2020.
Bezpieczeństwo własne w miejscu zdarzenia.
Ryzyko związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową (RKO)
u pacjentów COVID-19. Mechanizm przenoszenia SARS-CoV-2.
Łańcuch przeżyć (działań ratowniczych).
Postępowanie z osobą przytomną.
Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem.
Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu.
Stany urazowe:
• postępowanie z rannymi,
• postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć, skręceń,
• zmiażdżenia i amputacja urazowa,
• krwotok,
• wstrząs,
• oparzenia,
• odmrożenia,
• hipotermia.
Stany nieurazowe:
• omdlenia,
• udar cieplny,
• udar słoneczny,
• padaczka,
• cukrzyca,
• wstrząśnienie mózgu,
• nagły ból wieńcowy.
Postępowanie podczas wypadku samochodowego.
Postępowanie podczas wypadku w pracy.
Słowniczek pierwszej pomocy.
Filmy poglądowe.
Demonstracja zabiegów ratowniczych.
Ćwiczenia (sytuacje pozorowane).
Egzamin końcowy.

Prowadzący: Artur Łojek
100 zł
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KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Numer
szkolenia

Temat
szkolenia

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH I OBOZÓW
WĘDROWNYCH
stacjonarnie lub online

Adresaci

Zainteresowani nauczyciele

Treści
szkolenia

− Cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej
szkoły.
− Organizacja wycieczek szkolnych:
• karta wycieczek,
• regulamin uczestnika,
• obowiązki kierownika i opiekuna,
• planowanie wycieczki,
• przewodnik na wycieczce,
• podstawowe zasady organizowania wycieczek górskich.
− Bezpieczeństwo podczas przejazdu do miejsca noclegów.
− Bezpieczeństwo i higiena w miejscu zakwaterowania.
− Podstawy bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych,
rowerowych, spływów kajakowych.
− Przepisy przeciwpożarowe.
− Bezpieczeństwo w czasie kąpieli.
− Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

83

Liczba
godzin
10
Koszt
szkolenia

Prowadzący:
100 zł
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SPIS TEMATYKI
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
1. Matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym.
2. Matura 2023 z matematyki na poziomie rozszerzonym.
3. Egzamin maturalny z biologii w 2023r. i 2024r.
4. Metody i formy pracy na lekcjach biologii i przyrody – przyroda-przygoda.
5. Metoda projektu na lekcjach przyrody i biologii.
6. Eksperymenty fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej.
7. KODU GAME LAB – trójwymiarowe gry dla najmłodszych.
8. SCRATCH JUNIOR – programowanie dla najmłodszych.
9. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
10. Zaawansowane programowanie w środowisku SCRATCH.
11. Tubylcy czy dinozaury? – Jak nadążyć za zmieniającym się światem wirtualnym?
12. Kształcenie kreatywności u uczniów – podstawy kształcenia ogólnego.
13. Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów
zawodowych.
14. TUS – w przedszkolu, czyli czy warto wprowadzić trening umiejętności społecznych
w przedszkolu?
15. Czy nauczyciel i rodzic mogą być partnerami w wychowawczej roli przedszkola?
16. Praca z dzieckiem uzdolnionym w przedszkolu.
17. Rewalidacja a rehabilitacja.
18. Terapia ręki – wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym.
19. Jestem Polakiem. Kocham Polskę. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i w klasach I-III.
20. „Roztańczone aniołki”, układy przestrzenno-ruchowe, piosenki świąteczne,
instrumentalizacja.
21. „Kuferek dla babci i dziadka” – piosenki, instrumentacja, tańce i układy przestrzennoruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości
przedszkolnych i szkolnych.
22. Aktywne słuchanie muzyki według metody Batti Strauss.
23. „Wiosenny prezent dla mamy i taty” – piosenki, instrumentalizacja, tańce i układy
przestrzenno-ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas
uroczystości przedszkolnych i szkolnych.
24. „Powróćmy, jak za dawnych lat” – opracowania ruchowe piosenek z lat 60-tych.
25. „W promieniach słońca”, czyli piosenki o tematyce wakacyjnej, tańce i układy
przestrzenno-ruchowe do wykorzystania podczas uroczystości zakończenia roku i pracy
codziennej z dziećmi.
26. „Inspiracje jesienne” – ćwiczenia, piosenki, instrumentalizacje, tańce i układy
przestrzenno-ruchowe dla dzieci.
27. Bum Bum Rurki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
28. Kwiatowy zawrót głowy.
29. Dekoracyjny wianek na drzwi.
30. Dyscyplina – sposób na wzorowe zachowanie w przedszkolu.
31. Zabawy rozwijające kreatywność dziecięcą.
32. Arteterapia w przedszkolu.
33. Teatr małego przedszkolaka cz. I.
34. Wyrysuj ruchem emocje.
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SPIS TEMATYKI
35. Jak pracować z dzieckiem w przedszkolu z Zespołem Aspergera, spektrum autyzmu lub SI
– niepokoje nauczyciela.
36. Trudności adaptacyjne.
37. Emocje w przedszkolu.
38. Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na zajęciach
przedszkolnych.
39. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży.
PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
40. Temperament w szkolnej ławce – jak wychowywać i nie zwariować.
41. Potrzeby rozwojowe i kryzysy okresu dojrzewania. Czynniki chroniące w wychowaniu.
42. Zaburzenia eksternalizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście wsparcia psychologicznopedagogicznego.
43. Umiejętności społeczne oraz modyfikacja trudnych zachowań u dzieci.
44. Zaburzenia depresyjno-lękowe u dzieci i młodzieży. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
i indywidualizacja kształcenia.
45. Praca z uczniem o zachowaniach destrukcyjnych i zagrożonym niedostosowaniem
społecznym.
46. Trudne dziecko nie znaczy niemożliwe.
47. Praca z uczniem o obniżonych możliwościach poznawczych.
48. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych
decyzji.
49. Lustro społeczne – czym jest i komu pomaga, komu nie? Czyli: uczymy dzieci
wrażliwości na to co prawdziwe, dobre i mądre.
50. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży aby podnieść jakość kształcenia.
51. Rola klimatu w klasie – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy w edukacji
międzykulturowej i z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.
52. Nastolatki z Zespołem Aspergera.
53. Dziecko krzywdzone – jak chronić i wzmacniać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
54. Jak udzielać wsparcia dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi.
55. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej.
56. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Sytuacje kryzysowe,
sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęk, depresja.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
57. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przepisy przejściowe, stare zasady.
58. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przepisy przejściowe, stare zasady.
TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA
59. Wykorzystanie prezentacji i pokazu w Power Point.
60. Podstawy programu Genial.ly.
61. TIK w pracy nauczyciela cz.1 – edycja tekstu.
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SPIS TEMATYKI
62.
63.
64.
65.
66.

TIK w pracy nauczyciela cz.2 – praca nad grafiką w aplikacji Canva.
TIK w pracy nauczyciela cz.3 – tworzenie prezentacji w aplikacji Canva.
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela.
Grafika komputerowa, komiks jako narzędzie wspomagające proces nauczania.
Dołącz do eTwinning.
WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA

67. Jak uczyć krytycznego myślenia?
68. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.
69. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego.
70. Uczeń cudzoziemiec w klasie.
71. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
72. Neurodydaktyka w nauczaniu.
73. Jak rozbudzić motywację uczniów?
74. Strefa najbliższego rozwoju.
75. Kształcenie umiejętności myślenia i korzystania z wiedzy.
76. Wolontariat w szkole – organizacja działań.
77. Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności?
78. Dostosowanie edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami.
79. Wsparcie nauczyciela w procesie rewalidacyjnym.
80. Wsparcie edukacji informacyjnej i medialnej – rola komunikacji w dobie komunikacji
internetowej.
81. Trudności dydaktyczne – jak pracować z uczniem o niskich możliwościach poznawczych.
82. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
83. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
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