TEMATYKA SZKOLEŃ:

JEST TO OFERTA ADRESOWANA ZARÓWNO
DO NAUCZYCIELI OBJĘTYCH I NIEOBJĘTYCH
DOSKONALENIEM ZAWODOWYM PCDZN

Za formy płatne PCDZN wystawia faktury.
SPIS TREŚCI
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
1. Nowe treści w
podstawie programowej z matematyki dla szkół
ponadpodstawowych.
2. Nowe treści w podstawie programowej matematyki dla szkół podstawowych.
3. Przygotowujemy uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Działania dydaktyczne w klasach IV-VIII.
4. Metoda dialogowa w pracy z tekstem literackim.
5. Między tekstem a obrazem.
6. Kultura językowa ucznia – etyka komunikacji językowej.
7. Metodyka czytania wierszy na języku polskim w szkole podstawowej.
8. Podstawa programowa języka polskiego w szkole podstawowej – planowanie
pracy polonisty w klasach IV-VII szkoły podstawowej.
9. Zmiany w podstawie programowej języka polskiego w klasie czwartej i siódmej.
10. Jak sprawić, aby uczeń był aktywny na lekcjach języka polskiego?
11. Rola pracy domowej w procesie dydaktycznym.
12. Jak pracować z lekturami w szkole średniej?
13. Kształtowanie czytania ze zrozumieniem.
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14. Kształcenie umiejętności kluczowych na lekcji przyrody i biologii
zgodnie z nową podstawą programową.
15. Od pokazu nauczyciela do samodzielnego badania naukowego wykonywanego
przez uczniów.
16. Zdobienie przedmiotów techniką decoupage.
17. Quilling. Kompozycje – kartki i obrazki.
18. Biżuteria na każdą okazję techniką quillingu.
19. Papierowe fantazje – kompozycje kwiatowe.
20. Twórcze malowanie akrylem. Kwiaty krok po kroku.
21. Pięcioletnie technikum i branżowa szkoła ii stopnia – wizja na przyszłość.
22. Doradztwo zawodowe dla szkolnych doradców zawodowych.
23. Doradztwo edukacyjno-rozwojowe. Warsztat pracy doradcy zawodowego.
24. Czy uczeń wie, po co jest lekcja? O celach zajęć raz jeszcze.
25. Autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu – istota zagadnienia oraz formy
postępowania.
26. Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych
potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ze spektrum
autyzmu i Zespołem Aspergera.
27. Dobór metod służących diagnozie dziecka.
28. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka 6-letniego.
29. Świetlica szkolna – tu nie musi być nudno. Ciekawe inspiracje dla nauczycieli
i uczniów.
30. Zabawy oparte na pedagogice zabawy – budowanie dobrego klimatu w grupie.
31. Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
32. Terapia bajką – sposoby zaspokajania emocji za pomocą bajkoterapii.
33. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne
34. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
35. Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych i nie tylko.
36. Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej i klasach I-III.
37. Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej ich kształtowanie wg nowej
podstawy programowej.
38. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Jak ją realizować?
Analiza warunków realizacji podstawy programowej edukacji przedszkolnej
sposobem na prawidłową realizację pracy dydaktyczno-wychowawczą i
opiekuńczą w przedszkolu.
39. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dziecka w wieku przedszkolnym –
zmysły i ich intelgracja. Propozycje zabaw i sytuacji edukacyjnych.
40. Wartości patriotyczne w podstawie programowej wychowania przedszkolnego –
jak je integrować z innymi obszarami podstawy.
41. Matematyka na poważnie i na wesoło – czyli zabawy, zajęcia i metody
wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki.
42. Jak przygotować „poranek muzyczny” na każdy dzień?
43. Piosenka artystyczna w repertuarze dziecka.
44. Elementy muzykoterapii w edukacji.
45. Bajki i opowieści muzyczno-ruchowe.
46. Układy rytmiczne dla dzieci – ćwiczenia, piosenki i układy rytmiczne.
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47. Pantomima i improwizacje w bajkach muzycznych.
48. Aktywność muzyczna przedszkolaków zimą – zabawy, piosenki, scenariusz
jasełek.
49. Polki, poleczki i układy ruchowe do melodii różnych polek.
50. „Z pastorałką przez wieki…” – propozycje muzyczne do jasełek w przedszkolu
i szkole podstawowej.
51. „Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno-ruchowe
z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali.
52. „Dzień dobry, wiosno”, czyli ćwiczenia, zabawy, tańce i układy rytmiczne
o tematyce wiosennej.
53. „Stick game” – czyli układy rytmiczne, ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem
kijków, łyżek i klawesów.
54. Układy, piosenki i różne dźwięki – wykorzystanie rekwizytów podczas zajęć
muzycznych (szarfy, wstążki, parasolki, piłki, drążki …).
55. Współpraca z rodzicami w przedszkolu i szkole.
56. Pozytywna dyscyplina w edukacji przedszkolnej.
57. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży.
58. Fas - płodowy zespół alkoholowy - praca z uczniem z Zespołem FAS.
59. „Dzieci żelazne” – koncepcja resilience w praktyce pedagogicznej.
60. Jak wydobyć potencjał dziecka? Praktyczne zastosowanie wybranych pomocy
dydaktycznych we wspomaganiu rozwoju dzieci.
61. Zabawa tkwi w NLP. Wykorzystanie wybranych technik neurolingwistycznego
programowania mózgu w rozwijaniu potencjału i motywowaniu uczniów do nauki.
62. Nauka i rozwój przez zabawę. Warsztat praktyczny połączony z prezentacją
wybranych pomocy, gier, programów komputerowych.
63. Jak rozwijać dyspozycje twórcze dziecka, kreatywność, samodzielność
i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym?

WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA
64. Nadzór pedagogiczny w świetle Rozprządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2017r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego.
65. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola/szkoły.
66. Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola.
67. Koncepcja poprawy efektywności kształcenia w szkole.
68. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowych uregulowań prawnych
w szkole/placówce.
69. Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela.
70. Klasowe zespoły nauczycielskie.
71. Sposoby rozwijania pracy zespołowej na lekcjach.
72. Innowacje w szkole i placówce oświatowej.
73. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu.
74. Wypalenie zawodowe.
75. Asertywność w pracy nauczyciela.
76. Zarządzanie sobą w czasie.
77. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
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78. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela i wychowawcy.
79. Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Umiejętności wychowawcze, kompetencje
osobiste.
80. Ocenianie wspierające (kształtujące) rozwój ucznia.
81. Metody i techniki skutecznego uczenia się i zapamiętywania.
82. Metoda naukowa i wyjaśnianie zjawisk.
83. Metody problemowe w rozwijaniu umiejętności uczenia się uczniów.
84. Twórczy nauczyciel..
85. Trening kreatywności.
86. Partnerzy rodzice i nauczyciele - z myślą o dziecku.
87. Rodzice-dziecko-nauczyciel. Zasadnicza rola prawidłowej komunikacji.
88. Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności?
89. Klasa jako grupa a oddziaływania wychowawcze.
90. 2 plus 1 to więcej niż 3. Współpraca w grupie.
91. „Lekcja odwrócona”.
92. Wizualne myślenie.
93. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole?
94. Kompetencje kluczowe.
95. Neuroedukacja – o potrzebie nowego myślenia o edukacji.
96. Jak wspomagać pasje poznawcze dzieci i nauczycieli – neurodydaktyka
w praktyce.
97. Szkolne gry uczniów, nauczycieli i rodziców.
98. Emisja głosu – jak mówić i śpiewać?
99. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku krzywdzenia dzieci.
100. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole masowej.
101. Kompetencje w nauce zawodu – szansa na rynku pracy.
102. Zjawisko stalkingu w szkole. Sposoby przeciwdziałania i odpowiedzialność.
103. Być opiekunem szkolnego wolontariatu…
104. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
105. W jaki sposób nauczyciel może budować swój autorytet?
PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZA
106. Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem. Jak przeciwdziałać stresowi
szkolnemu?
107. Rada pedagogiczna – kalejdoskop temperamentów. Jak współpracować z kimś,
kogo trudno zrozumieć? Jak zrozumieć kogoś, z kim trudno współpracować?
108. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
109. Umiejętności społeczne oraz modyfikacja trudnych zachowań u dzieci.
110. Sposoby zapewnienia dyscypliny, ładu i uwagi uczniów w klasie.
111. Jak wychowywać dzieci? Nakazywać, zakazywać, a może inaczej? Propozycje
zabaw umożliwiające zachęcanie dzieci do dobrego zachowania w różnych
sytuacjach.
112. Uczeń sprawiający problemy – jak sobie z nimi radzić?
113. Praca z grupą. Jak poznać, zintegrować zespół klasowy i z nim pracować?
114. Praca z uczniem o zachowaniach destrukcyjnych i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
115. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
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116. Agresja i przemoc szkolna.
117. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych. Powiązania –
rozwiązania.
118. Żeby chciało się chcieć … jak motywować uczniów (i siebie) do pracy?
119. Behawioralne i emocjonalne zaburzenia dzieci i młodzieży. Jak uczyć
i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania?
120. Praca z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych.
121. Wybrane zaburzenia psychiczne okresu dzieciństwa i dorastania – podstawowe
zagadnienia z psychologii, neuropsychologii i psychiatrii.
122. Gry i zabawy w pracy nauczyciela i wychowawcy.
123. Depresja i reakcje depresyjne oraz zachowania autodestrukcyjne okresu
dorastania w ujęciu psychologii klinicznej.
124. Psychologiczna „pierwsza pomoc” na rzecz ucznia w kryzysie.
125. Zmiany w osobowości ucznia eksperymentującego z substancjami
psychoaktywnymi.
126. Trudne dziecko? Jak rozumieć zachowania dziecięce w przedszkolu i szkole?
127. Mistrzowie fałszu – infiltracja ideologii New Age we współczesnej medycynie,
psychologii, pedagogice i edukacji.
128. Kompleksowa diagnoza ucznia w szkole.
129. Wybrane dysfunkcje rozwojowe (ADHD, Zespół Aspergera, FAS).
130. Praca nauczyciela wspomagającego. Praca z uczniem autystycznym w szkole.
131. Zachowania opozycyjno-buntownicze. Zaburzenia zachowania.
132. Współczesne substancje psychoaktywne.
133. Dziecko zdolne, ale rozkojarzone. Wspomaganie rozwoju za pomocą treningu
umiejętności wykonawczych.
134. ADHD i zaburzenia koncentracji u dzieci i młodzieży.
135. Dopalacze fakty i mity.
136. Uzależnienia poza chemiczne (behawioralne, od czynności) wśród młodzieży.
137. Hiv/aids w xxi wieku.
138. Potrzeby rozwojowe i kryzysy okresu dojrzewania. Czynniki chroniące
w wychowaniu.
TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Zaawansowane funkcje edytora tekstu MS WORD.
Tworzenie prezentacji w programie POWER POINT.
Zastosowanie edytora tekstu MS WORD w pracy nauczyciela.
Edycja i przetwarzanie materiałów multimedialnych – czyli prezentacja inaczej.
Zastosowanie edytora tekstu MS WORD w pracy nauczyciela przedmiotów
ścisłych.
Bezpieczeństwo w sieci – dla nauczycieli i uczniów.
Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej.
Nauka programowania poprzez zabawę w środowisku SCRATCH.
Zaawansowane programowanie w środowisku SCRATCH..

- 5 -

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

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
148.
149.
150.
151.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty od 1 września 2018r.
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego od 1 września 2018r.
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
Opis i analiza przypadku.

152. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
1. NOWE TREŚCI W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
Z MATEMATYKI DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Treści programowe:
− Omówienie podstawy programowej matematyki dla szkół ponadpodstawowych pod

kątem zmian i nowych treści.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

2.

NOWE TREŚCI W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
Z MATEMATYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Adresat:
zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Treści programowe:
− Omówienie podstawy programowej matematyki dla szkół podstawowych pod kątem

zmian i nowych treści.
− Reguła dodawania i reguła mnożenia.
− Zadania na dowodzenie w geometrii.

Liczba godzin: 2
Prowadząca: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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3.

PRZYGOTOWUJEMY UCZNIÓW DO EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO. DZIAŁANIA
DYDAKTYCZNE W KLASACH IV-VIII

Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego
Treści programowe:
− Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.
− Obowiązkowe przedmioty egzaminacyjne.
− Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego.
− Przebieg egzaminu.
− Uprawnienia uczniów z SPE.
− Przykładowe zadania.

Liczba godzin: 3
Prowadzący: Stanisław Sadurski
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

4.

METODA DIALOGOWA W PRACY Z TEKSTEM
LITERACKIM

Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego
Treści programowe:
− Charakterystyka metody dialogowej.
− Metoda dialogu – jako zasada pracy i narzędzie w modelu edukacji.
− Działania ucznia i nauczyciela w modelu edukacji dialogowej.
− Metoda dialogu w nowej podstawie programowej.

Liczba godzin: 2
Prowadzący: Stanisław Sadurski
Koszt szkolenia: 20zł
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5.

MIĘDZY TEKSTEM A OBRAZEM

Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego i plastyki
Treści programowe:
− Style odbioru literatury i innych tekstów kultury.
− Środki wyrazu artystycznego i ich funkcje w tekstach kultury.
− Aluzje literackie, symbole kulturowe oraz wartości estetyczne – ich funkcja ideowa
i kompozycyjna w dziele plastycznym.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska, Stanisław Sadurski
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

6.

KULTURA JĘZYKOWA UCZNIA – ETYKA
KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego
Treści programowe:
– Podstawowe zasady etyki słowa – z punktu widzenia nadawcy i odbiorcy wypowiedzi
językowej.
– Aksjologia języka i negatywne zachowania językowe (manipulacja, kłamstwo,
insynuacja, agresja, wulgaryzacja).
– Wzorce komunikacji (stosowność stylu, precyzja, prawdomówność, otwarcie
komunikacyjne).
– Propozycje ćwiczeń językowych kształtujących świadomość językową.
Liczba godzin: 2
Prowadzący: Stanisław Sadurski
Koszt szkolenia: 20zł
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METODYKA CZYTANIA WIERSZY NA JĘZYKU POLSKIM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

7.
Adresat:

zainteresowani nauczyciele języka polskiego
Treści programowe:
− Metoda pytań problemowych na przykładzie wierszy (m.in. T. Różewicza, D. Wawiłow,
R. Brandstaettera, Cz. Janczarskiego).
− Wprowadzenie do czytania poezji – metody zaangażowania uczniów przed lekturą
wierszy (m.in. W. Szymborskiej, Cz. Miłosza).
Liczba godzin: 2
Prowadzący: Stanisław Sadurski
Koszt szkolenia: 20zł

8.

PODSTAWA PROGRAMOWA JĘZYKA POLSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ – PLANOWANIE PRACY
POLONISTY W KLASACH IV - VII SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Treści programowe:
– Zmiany programowe.
– Wskazówki twórców podstawy programowej.
– Analiza treści nauczania w klasie IV i VII.
– Lektury, samokształcenie, retoryka – nowe wymagania programowe.
Liczba godzin: 2
Prowadzący: Stanisław Sadurski
Koszt szkolenia: 20zł
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9.

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ JĘZYKA
POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ I SIÓDMEJ

Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej
Treści programowe:
– Wymagania programowe z języka polskiego.
– Metody i techniki kształcące umiejętności argumentacyjne.
– Język w służbie komunikacji. Retoryka w mówieniu i pisaniu.
– Planowanie kształcenia umiejętności językowych od klasy IV.
Liczba godzin: 2
Prowadzący: Stanisław Sadurski
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

10. JAK SPRAWIĆ, ABY UCZEŃ BYŁ AKTYWNY
NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego
Treści programowe:
– Efektywność procesu nauczania a aktywność uczniów na lekcji.
– Warunki aktywności uczniach na zajęciach.
– Formy motywowania uczniów.
– Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego.
– Rola pomocy dydaktycznych.
– Znaczenie aktywności uczniów na zajęciach.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Beata Olender
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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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

11. ROLA PRACY DOMOWEJ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego
Treści programowe:
– Rodzaje pracy domowej według W. Okonia.
– Funkcje pracy domowej.
– Znaczenie pracy domowej w procesie dydaktycznym.
– Planowanie pracy domowej przez nauczyciela.
– Warunki skutecznej pracy domowej.
– Analiza przykładowych zadań domowych.
– Czy praca domowa jest niezbędna? (dyskusja).
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Beata Olender
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

12. JAK PRACOWAĆ Z LEKTURAMI W SZKOLE ŚREDNIEJ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele języka polskiego w szkołach średnich
Treści programowe:
– Lista lektur w szkołach średnich (zakres podstawowy i rozszerzony).
– Czynniki motywujące do czytania.
– Etap przygotowań do pracy z lekturą.
– Jak sprawdzać znajomość treści lektur?
– Metody pracy z lekturami na lekcjach języka polskiego.
– Przykładowy scenariusz lekcji z lekturą.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Beata Olender
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych 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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13. KSZTAŁTOWANIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
– Istota nauki czytania.
– Propozycje ćwiczeń skutecznych w nauce czytania.
– Praca z tekstem z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
– Jak czytać aby zrozumieć – aspekty czytania ze zrozumieniem.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

14. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH NA LEKCJI
PRZYRODY I BIOLOGII ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przyrody i biologii
Treści programowe:
– Umiejętności kluczowe na lekcji przyrody i biologii zgodnie z nową podstawą
programową.
– Kształtowanie umiejętności:
 rozumowania właściwego dla nauk przyrodniczych,
 wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania
problemów oraz formułowania wniosków opartych na obserwacjach,
 rozpoznawanie organizmów, w tym rodzimych gatunków.
–
Praktyczne poznawanie biologii:
 wykaz koniecznych doświadczeń i obserwacji oraz zajęć terenowych
w wymaganiach szczegółowych,
 zaakceptowanie konieczności uwzględnienia metodologii badań biologicznych
w odkrywaniu procesów biologicznych.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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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

15. OD POKAZU NAUCZYCIELA DO SAMODZIELNEGO
BADANIA NAUKOWEGO WYKONYWANEGO PRZEZ
UCZNIÓW
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przyrody i biologii
Treści programowe:
– Kształcenie rozumowania naukowego uczniów.
– Etapy i metody kształcenia składowych umiejętności rozumowania naukowego.
– Metoda IBSE nauczania przedmiotów przyrodniczych.
– Planowanie doświadczeń i uczniowskich badań naukowych z założonym stopniem
samodzielności uczniów.
– Materiały edukacyjne przydatne w kształceniu rozumowania naukowego.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

16. ZDOBIENIE PRZEDMIOTÓW TECHNIKĄ DECOUPAGE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Historia decoupage.
– Materiały i narzędzia do decoupage.
– Poznanie najpopularniejszych technik zdobienia przedmiotów.
– Szczegółowe zapoznanie się z metodą serwetkowania oraz metodą typu 3D.
– Zastosowanie wybranych pomysłów w praktyce.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych 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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17. QUILLING. KOMPOZYCJE – KARTKI I OBRAZKI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Wtajemniczenie w techniki quillingu.
– Omówienie materiałów i narzędzi.
– Podstawowe formy i kształty z rolowanych pasków papieru – ćwiczenia.
– Wykonanie kartki z wykorzystaniem motywów quillingu.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

18. BIŻUTERIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ TECHNIKĄ QUILLINGU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Podstawowe narzędzia i materiały do quillingu.
– Poznanie nowych możliwości w technice quillingu.
– Tworzenie form przestrzennych.
– Wykonanie biżuterii, ozdoby.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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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. PAPIEROWE FANTAZJE – KOMPOZYCJE KWIATOWE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Wykorzystanie papieru w tworzeniu kompozycji plastycznej.
– Od upominku do dekoracji – kompozycje kwiatowe.
– Wzory i szablony.
– Tworzenie kwiatów z bibuły, papieru, gazet, serwetek.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

20. TWÓRCZE MALOWANIE AKRYLEM. KWIATY KROK
PO KROKU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Rozmiłowanie się w sztuce barwnych plam, kształtów, pędzli …
– Narzędzia i materiały.
– Technika malowania farbami akrylowymi.
– Podstawowe zasady kompozycji i konstruowania obrazu.
– Malujemy kwiaty.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych 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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21. PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA – WIZJA NA PRZYSZŁOŚĆ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych
Treści programowe:
– Rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej pięcioletniego technikum oraz
dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.
– Metodyka nauczania.
– Motywacje do działania i twórczego myślenia.
– Możliwości (wizja przyszłości).
Liczba godzin: 1
Prowadzący: Piotr Kusal
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
10 zł dla n-li nie objętych doradztwem

22. DORADZTWO ZAWODOWE DLA SZKOLNYCH
DORADCÓW ZAWODOWYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej – doniosłość decyzji dotyczącej wyboru
kierunku kształcenia i zawodu.
– Istotne różnice w procesie doradztwa adresowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Najczęściej spotykane komplikacje i trudności w obszarze trafności diagnozy.
– Sytuacje, w których proces doradztwa zawodowego powinien zmienić formułę
na poradnictwo psychologiczne, a nawet psychoterapię.
– Diagnostyka papierowa – analiza możliwości i zakresu kompetencji w obszarze
stosowania testów i kwestionariuszy.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak
Koszt szkolenia: 70zł
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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

23. DORADZTWO EDUKACYJNO-ROZWOJOWE.
WARSZTAT PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Adresat:
zainteresowani nauczyciele doradztwa zawodowego, wychowawcy
Treści programowe:
– Przyszłość uczniów zaczyna się dziś! – wspieranie rozwoju ucznia.
– Jak ujawnia się potencjał rozwojowy?
– Nauczyciele – jako profesjonalni wychowawcy, edukatorzy.
– Chcesz lepiej nauczać? – gry i zabawy do wykorzystania w pracy doradcy.
– Doradztwo zawodowe – zasoby internetowe i tradycyjne.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

24. CZY UCZEŃ WIE, PO CO JEST LEKCJA? O CELACH
ZAJĘĆ RAZ JESZCZE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Rodzaje celów lekcji.
– Taksonomia celów nauczania według B. Niemierki i B. Blooma.
– Jak formułować cele?
– Sprawdzanie stopnia osiągnięcia celów.
– Cele lekcji w praktyce – analiza przykładów.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Beata Olender
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych 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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25. AUTYZM I ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU –
ISTOTA ZAGADNIENIA ORAZ FORMY POSTĘPOWANIA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Charakterystyka zaburzenia czyli doświadczanie otoczenia przez dziecko z autyzmem.
– Zarys aktualnych teorii dotyczących etiopatogenezy zaburzeń ze spektrum autyzmu.
– Diagnoza różnicowa czyli co jest, a co nie jest stanem chorobowym.
– Autyzm i Zespół Aspergera.
– Formy pomocy terapeutycznej (psychologicznej, pedagogicznej, dydaktycznej i
administracyjnej.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: dr Krzysztof Łuszczak
Koszt szkolenia: 65zł

26. PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH
EDUKACYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU
I ZESPOŁEM ASPERGERA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Zasady planowania pracy indywidualnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
– Indywidualizacja a praca indywidualna.
– Zasady pracy z dzieckiem oraz rodzicami.
– Niepokoje nauczyciela związanymi z rozpoznaniem i pracą terapeutyczną z dzieckiem ze
spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera.
– Zabawy przeciw agresji – tworzenie dobrego klimatu w grupie.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

- 19 -

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

27. DOBÓR METOD SŁUŻĄCYCH DIAGNOZIE DZIECKA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Metody diagnostyczne w przedszkolu: obserwacja, rozmowa, wywiad, ankieta, wytwory
dziecięce, testy.
– Wykorzystanie diagnozy w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym.
– Kompetencje poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym.
– Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jak planować pracę dydaktycznowychowawczą.
– Diagnoza rodziny i dziecka.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

28. ROZPOZNAWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH
DZIECKA 6-LETNIEGO
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Potrzeby rozwojowe dziecka 6-letniego.
– Podstawowe techniki badawcze; wywiad, obserwacja, analiza wytworów dziecka.
– Podsumowanie zgromadzonego materiału; ocena gotowości szkolnej, opracowanie
zaleceń do dalszej pracy.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych 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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29. ŚWIETLICA SZKOLNA – TU NIE MUSI BYĆ NUDNO.
CIEKAWE INSPIRACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Zasady świetlicy szkolnej.
– W co się bawić, kiedy pada deszcz?
– Szkolny wolontariusz.
– Rozwiązywanie konfliktów.
– Łabędziowe łamigłówki.
– Sposoby na stres.
– Mądrej głowie – zabawy rozwijające twórcze myślenie.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

30. ZABAWY OPARTE NA PEDAGOGICE ZABAWY –
BUDOWANIE DOBREGO KLIMATU W GRUPIE
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
– Rola pedagogiki zabawy w realizacji podstawy programowej.
– Zabawy budujące dobry klimat w grupie:

na poznanie

integracyjne,

z chustą animacyjną,

przy muzyce

tańce integracyjne.
–
Wykorzystanie zabaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 50zł

- 21 -

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

31. ZABAWY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści programowe:
– Rodzaje zabaw i ich znaczenie w rozwoju małego dziecka.
– Rola zabaw w diagnozie i terapii pedagogicznej.
– Propozycje zabaw terapeutycznych.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

32. TERAPIA BAJKĄ – SPOSOBY ZASPOKAJANIA EMOCJI
ZA POMOCĄ BAJKOTERAPII
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

Treści programowe:
– Dlaczego bajka?
– Terapeutyczna i diagnostyczna moc bajek.
– Metody doboru bajek dla danej grupy dzieci.
– Sposoby na tworzenie własnych bajek.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

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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przedszkolnego

i

edukacji

33. STYMULOWANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ GRY
I ZABAWY PLASTYCZNE, RYTMICZNE I SŁOWNE
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
– Etapy rozwoju dzieci i przejawy aktywności.
– Warsztaty – gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne.
– Wpływ podejmowanych działań na rozwój uczniów.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nie objętych doradztwem

34. ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE W EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
zajęć muzyczno-ruchowych w edukacji dzieci przedszkolnych
i wczesnoszkolnych.
– Wyzwalanie ekspresji, estetyki, harmonii i piękna ruchu przy muzyce – ilustracje
muzyczne.
– Pląsy czyli ilustracje ruchowe śpiewanych piosenek jako sposób na ciekawą przerwę
w lekcji oraz zajęcia w przedszkolu.
– Zabawy muzyczno-taneczne z wykorzystaniem wybranych tańców narodowych
i towarzyskich.
– Techniki wybranych zabaw muzyczno-ruchowych.
– Specyfika

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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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

35. ZABAWY RELAKSACYJNE I WYCISZAJĄCE NA ZAJĘCIACH
TERAPEUTYCZNYCH I NIE TYLKO
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Jak wygląda dziecko zrelaksowane?
– Jakie dzieci powinny uczestniczyć w zajęciach wyciszających i relaksacyjnych?
– Popularne zabawy związane z relaksacją.
– Scenariusze zajęć.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

36. ZABAWY TANECZNE W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ
I KLASACH I-III
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Polskie tańce i zabawy w przedszkolu.
– Metodyka nauczania tańca i prowadzenia zajęć tanecznych.
– Charakterystyka wybranych polskich tańców i zabaw.
– Techniki wybranych polskich tańców i zabaw – zajęcia praktyczne.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

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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i

edukacji

37. KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ ICH KSZTAŁTOWANIE WG NOWE
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Analiza podstawy programowej pod kątem zawartych w niej kompetencji kluczowych.
– Rozwijanie skutecznej inteligencji.
– Skuteczne metody stosowane w kształceniu kompetencji kluczowych.
– Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia-uczenia się.
– Propozycje lekcji z uwzględnieniem kształcenia wybranych kompetencji kluczowych.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska

Koszt szkolenia: 40zł

38. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO. JAK JĄ REALIZOWAĆ? ANALIZA
WARUNKÓW REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ SPOSOBEM NA PRAWIDŁOWĄ
REALIZACJĘ PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO
I OPIEKUŃCZĄ W PRZEDSZKOLU
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
– Podstawa programowa i jej znaczenie w pracy placówki przedszkolnej.
– Analiza treści podstawy programowej pod kątem warunków realizacji podstawy

programowej.
– Jak „czytać” (interpretować) podstawę aby nie narażać się na zarzuty o braku wiedzy

merytorycznej i pedagogicznej w tym temacie.
nauczyciela i dyrektora w procesie realizacji monitorowania podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.

– Rola

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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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

39. ZABURZENIA PRZETWARZANIA
SENSORYCZNEGO DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM –
ZMYSŁY I ICH INTELIGENCJA. PROPOZYCJE ZABAW I
SYTUACJI EDUKACYJNYCH
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
– Podstawowe systemy odbioru bodźców sensorycznych.
– Wpływ zaburzeń w zakresie odbioru bodźców sensorycznych na rozwój dziecka.
– Wykorzystanie inteligencji sensorycznej w terapii pedagogicznej dziecka – zabawy,

ćwiczenia.
– Ocena skuteczności terapii.

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

40. WARTOŚCI PATRIOTYCZNE W PODSTAWIE
PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – JAK
JE INTEGROWAĆ Z INNYMI OBSZARAMI PODSTAWY
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
– Wartości patriotyczne w nowej podstawie programowej.
– Metodyka przekazu wartości patriotycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

i młodszym – szkolnym.
– Formy pracy z dzieckiem kształtujące wartości patriotyczne:






zabawy wprowadzające w świat wartości patriotycznych,
ćwiczenia wprowadzające rozumienie zagadnień patriotycznych,
tańce narodowe i ludowe,
inscenizacje patriotyczne.

Liczba godzin: 3
Prowadząca: Beata Jaworska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych 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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41. MATEMATYKA NA POWAŻNIE I NA WESOŁO – CZYLI
ZABAWY, ZAJĘCIA I METODY WPROWADZAJĄCE DZIECI W
WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIAT MATEMATYKI
Adresat:
zainteresowani
wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

Treści programowe:
– Trochę technologii na temat rozwoju dziecka i jego wpływu na przyswajanie pojęć

matematycznych.
– Metody pozwalające na prowadzenie ciekawych zabaw matematycznych: Dziecięca

matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska, Metoda Dobrego Startu Z. Bogdanowicz, Dar
Zabawy Fryderyk Frobla, Matematyka na start A. Kormacka.
– Propozycje zabaw, zajęć, scenariuszy do wykorzystania w codziennych sytuacjach
edukacyjno-matematycznych.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

42. JAK PRZYGOTOWAĆ „PORANEK MUZYCZNY” NA KAŻDY
DZIEŃ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Przygotowanie do percepcji sztuki i ekspresji przez sztukę – rozróżnianie podstawowych
elementów muzyki.
− Aktywne słuchanie muzyki i określanie jej cech.
− Ćwiczenia w zakresie tworzenia muzyki.
− Relaksacja, wprowadzenie miłego nastroju sprzyjającego podjęciu wysiłku umysłowego.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Bogdan Lipiński
Koszt szkolenia: 65zł
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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

43. PIOSENKA ARTYSTYCZNA W REPERTUARZE DZIECKA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Uświadomienie roli śpiewu w rozwoju dziecka.
− Stworzenie sytuacji sprzyjającej wspólnemu muzykowaniu.
− Nauka nowych niepublikowanych piosenek do słów znanych polskich poetów i muzyki
Rafała Kłoczko (materiały nutowe i akompaniament).
− Uświadomienie roli prawidłowego procesu nauki piosenek.
− Tworzenie zabaw w oparciu o poznane piosenki.
− Tworzenie prostych instrumentacji.
− Kształtowanie umiejętności doboru repertuaru.
− Wskazania na wymogi sceniczne prezentacji piosenek.
− Uświadomienie roli dyrygenta w pracy z chórem.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: Bogdan Lipiński
Koszt szkolenia: 100zł

44. ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Zapoznanie z historią i klasyfikacją muzykoterapii.
− Wskazanie na miejsce muzykoterapii w pracy nauczyciela.
− Przedstawienie wybranych technik muzykoterapii.
− Formy pracy: słuchanie muzyki, gra na instrumentach, ćwiczenia muzyczno-ruchowe,
śpiew, techniki relaksacyjne.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: Bogdan Lipiński
Koszt szkolenia: 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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45. BAJKI I OPOWIEŚCI MUZYCZNO-RUCHOWE
Adresat:
zainteresowani
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego,
wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, nauczyciele, wychowawcy

edukacji

Treści programowe:
– Przedstawienia: „Pory roku”, „Muzyczna tęcza”, „Calineczka”, „Cyrk”
– Poznanie literatury muzycznej do każdego z przedstawień, określenie formy i nauka
układu ruchowego.
– Praca nad ruchem i świadomością własnego ciała.
– Praca z rekwizytem i technikami wykorzystania go w interpretacjach ruchowych
utworów.
– Prowadzenie zespołu teatralnego.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 95zł

46. UKŁADY RYTMICZNE DLA DZIECI – ĆWICZENIA, PIOSENKI
I UKŁADY RYTMICZNE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele rytmiki i nauczania przedszkolnego
Treści programowe:
− Poznanie głównych nurtów rytmicznych.
− Zastosowanie ćwiczeń inhibicyjno-incytacyjnych w pracy z grupą.
− Nauka piosenek.
− Nauka układów rytmicznych z różnym stopniem trudności.
− Instrumentacja.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 95zł
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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

47. PANTOMIMA I IMPROWIZACJE W BAJKACH MUZYCZNYCH
Adresat:
zainteresowani
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego,
zintegrowanego, pedagodzy specjalni, nauczyciele, wychowawcy

nauczania

Treści programowe:
– Prezentacja treści bajek poprzez wykorzystanie technik improwizacyjnych i pantomimy
(„Kopciuszek, „Czerwony Kapturek”, Wilk i siedmioro koźlątek”, „Mały Książę”).
– Przekazywanie treści bajek poprzez ekspresję ruchową realizowaną na tle muzyki
odpowiadającej natężeniu i nastrojowi bajek i poszczególnym scenom.
– Propozycje wykorzystania utworów muzyki klasycznej i filmowej do ilustracji muzycznej
bajek.
– Prezentacje scenariuszy wymienionych bajek, możliwość realizowania ich w grupach
przedszkolnych, szkole podstawowej, w grupach integracyjnych i na zajęciach
muzykoterapeutycznych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 95zł

48. AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA PRZEDSZKOLAKÓW ZIMĄ
– ZABAWY, PIOSENKI, SCENARIUSZ JASEŁEK
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
Są to zabawy, ćwiczenia rytmiczne i piosenki związane z porą roku zimą. Każda
z propozycji dotyczy jednego lub kilku zagadnień muzycznych, które przy wykonywaniu
ćwiczenia są rozwijane. Do prezentacji piosenek została przygotowana propozycja
instrumentacji za pomocą instrumentów C. Orffa. Jasełka zaś są propozycją słownomuzyczną przeznaczoną do prezentacji w okresie bożonarodzeniowym.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 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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49. POLKI, POLECZKI I UKŁADY RUCHOWE DO MELODII
RÓŻNYCH POLEK
Adresat:
zainteresowani
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego,
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, rytmicy
Treści programowe:
– Zapoznanie z podstawowymi krokami i figurami tanecznymi polek.
– Łatwe układy choreograficzne do melodii polek.
– Układy taneczne w rytmie polek.
– Polki ludowe i nie tylko.
– Układy ruchowe w rytmie polek z rekwizytami.

edukacji

Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 95zł

50. „Z PASTORAŁKĄ PRZEZ WIEKI…” – PROPOZYCJE
MUZYCZNE DO JASEŁEK W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
PODSTAWOWEJ
Adresat:
zainteresowani
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego,
wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, nauczyciele, wychowawcy

edukacji

Treści programowe:
– Przybliżenie tradycji Bożego Narodzenia i śpiewów związanych ze Świętami: kantyczek,
kolęd, pastorałek.
– Propozycje interpretacji wokalnych, ruchowych, instrumentalnych.
– Przedstawienie bogactwa polskiego dorobku muzycznego jaki stanowią kolędy
i pastorałki.
– Wzbogacanie przedstawień jasełkowych poprzez wprowadzenie mniej znanych pieśni
bożonarodzeniowych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 95zł
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ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
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51. „WIJ SIĘ WSTĄŻECZKO”, CZYLI ĆWICZENIA, TAŃCE
I UKŁADY PRZESTRZENNO-RUCHOWE
Z WYKORZYSTANIEM SZARF, WSTĄŻEK, CHUST I SZALI
Adresat:
zainteresowani
nauczyciele
wychowania
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, rytmicy

przedszkolnego,

edukacji

Treści programowe:
– Ćwiczenia z szarfami, wstążkami, chustami, szalami – praca z rekwizytem.
– Układy choreograficzne o różnym stopniu trudności z wykorzystaniem szarf, wstążek,
chustek i szali do wykorzystania podczas zajęć codziennych i uroczystości szkolnych
i przedszkolnych.
– Atrakcyjne układy choreograficzne przy muzyce klasycznej i nie tylko do wykorzystania
na świeżym powietrzu.
– Dobór i rozplanowanie ruchu w przestrzeni a budowa i charakter utworu muzycznego.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 95zł

52. „DZIEŃ DOBRY, WIOSNO”, CZYLI ĆWICZENIA, ZABAWY,
TAŃCE I UKŁADY RYTMICZNE O TEMATYCE WIOSENNEJ
Adresat:
zainteresowani
nauczyciele
wychowania
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, rytmicy

przedszkolnego,

edukacji

Treści programowe:
– Zapoznanie ze staropolskimi zwyczajami wiosenno-wielkanocnymi: chodzenie
z gaikiem, chodzenie z kogucikiem.
– Nauka przyśpiewek związanych z w/w zwyczajami.
– Nauka piosenek o tematyce wiosennej.
– Układy choreograficzne o różnym stopniu trudności z wykorzystaniem chustek, miotełek
– do wykorzystania podczas zajęć codziennych i uroczystości szkolnych
i przedszkolnych.
– Dobór i rozplanowanie ruchu w przestrzeni.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 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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53. „STICK GAME” – CZYLI UKŁADY RYTMICZNE, ĆWICZENIA
I ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM KIJKÓW, ŁYŻEK
I KLAWESÓW
Adresat:
zainteresowani
nauczyciele
wychowania
wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, rytmicy

przedszkolnego,

edukacji

Treści programowe:
– Rytm w utworach muzycznych.
– Ćwiczenia i zabawy przy muzyce z wykorzystaniem kijków, łyżek, klawesów, listewek.
– Układy rytmiczne z wykorzystaniem w/w rekwizytów.
– Improwizacje rytmiczne przy muzyce.
– Ostinato rytmiczne, echo rytmiczne, łańcuch rytmiczny.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Ewa Jagielska
Koszt szkolenia: 95zł

54. UKŁADY, PIOSENKI I RÓŻNE DŹWIĘKI – WYKORZYSTANIE
REKWIZYTÓW PODCZAS ZAJĘĆ MUZYCZNYCH (SZARFY,
WSTĄŻKI, PARASOLKI, PIŁKI, DRĄŻKI …)
Adresat:
zainteresowani nauczyciele rytmiki i nauczania przedszkolnego
Treści programowe:
− Poznanie nowych utworów instrumentalnych: klasycznych i filmowych oraz piosenek
dla dzieci.
− Nauka interpretacji utworów i ich choreografii z jednoczesnym wykorzystaniem
rekwizytów.
− Doskonalenie aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia w piosenkach.
− Nauka interpretacji ruchowych piosenek.
− Aktywne uczestnictwo we wspólnym tworzeniu muzyki, interpretacji i jednoczesnej
instrumentacji.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Monika Dorosiewicz
Koszt szkolenia: 95zł
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55. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i
wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Poznanie i rozumienie pojęć związanych z komunikacją interpersonalną.
− Planowanie pracy z rodzicem.
− Budowanie przyjaznej formy kontaktu z rodzicami.
− Metody zachęcające rodziców do współpracy.
− Techniki prowadzenia rozmów z rodzicem.

edukacji

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

56. POZYTYWNA DYSCYPLINA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedszkoli
Treści programowe:
− Zasady zachowania jak ustalić, wdrażać zasady ustalone wspólnie z dziećmi,
nauczycielami i rodzicami.
− Trudności wychowawcze nauczycieli i rodziców, rola jednolitych oddziaływań
wychowawczych.
− Umiejętności wychowawcze dorosłych oparte na pozytywnej dyscyplinie: wzmacnianie
więzi, motywowanie do dobrego postępowania, zatrzymywanie negatywnych zachowań,
metody wychowawcze do poszczególnych umiejętności wychowawczych.
− Pozytywna dyscyplina jako program wychowawczy przedszkola.
− Nadzór nad wprowadzaniem metod poprzez zastosowanie podróży edukacyjnej.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 110zł

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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57. ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− 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 dydaktycznowychowawczą,
 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.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł
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58. FAS - PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY - PRACA
Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM FAS
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 Płodowy Zespół Alkoholowy – przyczyny, objawy.
 Specyfika osobowości osób z zespołem FAS.
 Opieka nad dzieckiem z FAS.
 Zaburzenia pierwotne i wtórne.
 Nauczanie „FAS-trygowanych dzieci”.
 Nastolatki z FAS.
 Współpraca z rodzinami.
 Trudności osobiste rodziców, opiekunów i wychowawców – jak sobie z nimi radzić?
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 65zł

59. „DZIECI ŻELAZNE” – KONCEPCJA RESILIENCE
W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Koncepcja resilience – zjawisko odporności psychicznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Uwarunkowania, implikacje dla praktyki edukacyjno-wychowawczej.
− Zasoby wewnętrzne i zewnętrzne warunkujące życiową odporność.
− Rodzaje i rola czynników chroniących.
− Strategie unikania i modyfikowania ryzyka.
− Nauczyciel-wychowawca, jako osoba wspierająca rozwój dzieci z grup ryzyka.
− Pomocne koncepcje psychologiczne i ich praktyczne zastosowanie w pracy nauczycielawychowawcy:
 Terapeutyczna koncepcja M. Seligmana,
 Elementy psychologii pozytywnej,
 Salutogenetyczna koncepcja zdrowia A. Antonovskiego,
 Koncepcja logodydaktyki I. Majewskiej-Opiełki.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 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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60. JAK WYDOBYĆ POTENCJAŁ DZIECKA? PRAKTYCZNE
ZASTOSOWANIE WYBRANYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH
WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Treści programowe:
− Nauka przez zabawę w aspekcie kompetencji rozwojowych.
− Rozwój i niwelowanie deficytów poprzez kształtowanie bazowych umiejętności
poznawczych.
− Terapeutyczne aspekty wykorzystania pomocy, zabawek, programów
w kontekście nauczania polisensorycznego i zasad neurodydaktyki.
− Wybrane pomoce edukacyjne, gry i zabawy w rozwijaniu inteligencji wielorakich
– gry, zestawy usprawniające umiejętności matematyczne, językowe,
wyobraźnie przestrzenną etc. w szkole podstawowej, gimnazjum, placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
− Rozwój kompetencji społecznych za pomocą gier planszowych.
− Wykorzystanie wybranych gier w psychologicznych aspektach pracy
nauczyciela-wychowawcy.
− Prezentacja gier, zabaw, programów komputerowych.
− Gramy w piktogramy, szyfrujemy – prezentacja ciekawych portali
edukacyjnych.
− Prezentacja wybranych stron i portali wspierających profilaktykę i wychowanie.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł
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61. ZABAWA TKWI W NLP
Wykorzystanie wybranych technik neurolingwistycznego
programowania mózgu w rozwijaniu potencjału
i motywowaniu uczniów do nauki
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− NLP – czym jest i jak można wykorzystać go w praktyce dydaktycznowychowawczej?
− Wybrane metody NLP (modelowanie, kotwiczenie, linia czasu, przeramowanie
itp.).
− Podstawy komunikacji:
 Ogólny model komunikacyjny.
 Poziomy słuchania.
 Konstruujemy sprawometr.
−
Nie chodzi tylko o to, co powiesz, lecz także o to, jak?
−
Cztery filary NLP (kontakt, zmysł, orientacja na wynik, elastyczność).
−
Pięć elementów właściwego nastawienia. Zasada „Trzech R”.
−
Dziesięć idei NLP.
−
Powszechne błędy poznawcze. Sposoby filtrowania rzeczywistości.
−
Decyzje – spójrzmy na to w inny sposób. Model SMART.
−
„Magiczne” Pytania Pana Pantalon’a. Technika skalowania.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nie objętych doradztwem

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
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62. NAUKA I ROZWÓJ PRZEZ ZABAWĘ
Warsztat praktyczny połączony z prezentacją wybranych
pomocy, gier, programów komputerowych
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
Nauka, umiejętności poznawcze:
− Metody korygowania trudności w uczeniu się przez rozwijanie umiejętności bazowych.
− Terapeutyczne aspekty wykorzystania pomocy, zabawek, programów w kontekście
nauczania polisensorycznego i zasad neurodydaktyki.
− Kształtowanie poprzez zabawę pomocnych umiejętności pozaintelektualnych.
− Rozwijamy wyobraźnię oraz umiejętności geometryczne – pomoce dydaktyczne
kształtujące inteligencję wizualno-przestrzenną oraz sprawność manualną.
− Słów cięcie-gięcie – zabawy i gry językowe.
− Myślenie ma przyszłość. Wybrane gry i programy komputerowe usprawniające myślenie
matematyczno-logiczne na przestrzeni szkoły podstawowej i gimnazjum.
− Uczymy się uczyć – techniki pamięciowe, koncentracja, efektywne czytanie.
− Gramy w piktogramy, szyfrujemy – prezentacja nieszablonowych metod pracy.
− Rozwój kompetencji społecznych za pomocą gier planszowych.
Rozwój, terapia:
− Wybrane gry planszowe jako wsparcie psychologiczne w pracy nauczyciela-wychowawcy
i terapeuty.
− Niektóre techniki pomocne w pracy terapeutycznej, oparte na zabawie (m.in. techniki
wykorzystujące fantazję, zabawki i przedmioty, oparte na opowiadaniu historii,
z zastosowaniem kukiełek itp.)
− Czujesz tak, jak myślisz – przykładowe ćwiczenia, scenariusze zajęć z zastosowaniem
elementów terapii behawioralno – poznawczej w praktyce w pracy z dziećmi
z trudnościami w nauce.
Dobre praktyki:
− Prezentacja stron www i portali wspierających rozwój, edukację, profilaktykę,
wychowanie.
− Wybrane pomoce, zabawki oraz programy komputerowe. Pokaz połączony
z komentarzem i wskazówkami do pracy z dziećmi i młodzieżą.
− Prezentacja wybranych scenariuszy zajęć oraz literatury fachowej związanej z tematem
szkolenia.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł
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63. JAK ROZWIJAĆ DYSPOZYCJE TWÓRCZE DZIECKA,
KREATYWNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ I POMYSŁOWOŚĆ
U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM WIEKU
SZKOLNYM?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
wczesnoszkolnej
Treści programowe:
– Metody zabawowe a realizacja podstawy programowej.
– Metodyka treningu twórczości.
– Metody rozwijające dyspozycje twórcze dzieci w wieku
przedszkolnym/wczesnoszkolnym.

metody plastyczne,

metody muzyczne,

metody ruchowo – pantomimiczne.
–
Ćwiczenia rozwijające:

myślenie wyobrażeniowe,

zdolności skojarzeniowe,

zainteresowania i talenty dziecka.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
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i

edukacji

WSPIERANIE SZKOŁY
W RÓŻNYCH OBSZARACH
DZIAŁANIA
64. NADZÓR PEDAGOGICZNY W ŚWIETLE ROZPRZĄDZENIA
MEN Z DNIA 27 SIERPNIA 2015r. W SPRAWIE NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
Adresat:
zainteresowani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle zmian prawa
oświatowego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i
949).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1658).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w
sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1611).
− Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

Przykład działań ewaluacyjnych, które może podjąć dyrektor szkoły.

Zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej.

Funkcje wspomagające nadzoru pedagogicznego.

Plan monitorowania.
− Dokumentowanie czynności nadzoru.
− Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
− Organizacja

Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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65. DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DYREKTORA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY
Adresat:
zainteresowani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
− Podstawa prawna.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i
949).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w
sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
− Podstawowe dokumenty.

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola/szkoły.

Arkusze obserwacji i arkusze dokumentujące przeprowadzenie obserwacji.

Karta kontroli przeprowadzonych przez dyrektora przedszkola/szkoły w zakresie
przestrzegania przez nauczycieli przepisów.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Procedura ewaluacji wewnętrznej.

Dokumentacja monitorowania realizacji podstawy programowej.

Przykładowy program naprawczy dla przedszkola/szkoły.

Inne.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

66. DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Dyskusja z RP na temat potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola.
– Wybór obszaru preferowanego przez RP do rozwoju w bieżącym roku szkolnym – sposób,
technika.
– Rama problemu – Rama rezultatu.
– Planowanie wdrożenia zmiany.
– Opracowanie zarysu harmonogramu.
– Nauczyciele i diagnozowanie potrzeb szkoły/przedszkola i planowanie jej rozwoju.

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

- 42 -

Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja

Koszt szkolenia: 30zł

67. KONCEPCJA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA
W SZKOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Struktura koncepcji poprawy efektywności kształcenia w szkole.
− Procedury osiągania celów zawartych w koncepcji poprawy efektywności kształcenia
w szkole.
− Kierunki działań ukierunkowane na wzrost efektywności kształcenia.
− Harmonogram działań.
− Zasady ewaluacji koncepcji poprawy efektywności kształcenia.
− Przykładowe struktury koncepcji poprawy efektywności kształcenia.
− Konstruowanie przykładowej koncepcji poprawy efektywności kształcenia w szkole.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

68. PROWADZENIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ŚWIETLE
NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH W
SZKOLE/PLACÓWCE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Podstawy prawne i teoretyczne prowadzenia w szkole/placówce ewaluacji
wewnętrznej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
– Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki.
– Projektowanie ewaluacji wewnętrznej.
– Opracowanie projektu badań ewaluacyjnych (procedury ewaluacyjne).
– Narzędzia ewaluacyjne.
– Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce.
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Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 30zł

69. AUTOEWALUACJA (EWALUACJA WŁASNA) PRACY
NAUCZYCIELA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Rola autoewaluacji w pracy nauczyciela.
– Ewaluacja wewnętrzna a autoewaluacja.
– Samoocena pracy nauczyciela.
– Monitorowanie i ewaluacja w pracy nauczyciela.
– Arkusz samooceny pracy nauczyciela.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Barbara Okleja

Koszt szkolenia: 30zł

70. KLASOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Prawne uwarunkowania tworzenia zespołów nauczycielskich w szkołach – klasowe
zespoły nauczycielskie, inne zespoły nauczycielskie (np.: wychowawcze, przedmiotowe,
zadaniowo-problemowe).
− Korzyści wynikające z funkcjonowania klasowych zespołów nauczycielskich.
− Planowanie pracy klasowych zespołów nauczycielskich.
− Dokumentowanie pracy klasowych zespołów nauczycielskich.
− Teczka wychowawcy klasy.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem
ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
tel. 081-888-49-01 fax.081- 886-48-28
www.pcdzn.edu.pl
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71. SPOSOBY ROZWIJANIA PRACY ZESPOŁOWEJ NA
LEKCJACH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Praca zespołowa a podstawa programowa kształcenia ogólnego.
− Skuteczna praca w grupach/jak dzielić uczniów na zespoły?
− Jak zachęcać uczniów do współdziałania?
− Role grupowe – jak wyłonić pozytywnych liderów?
− Jak rozwijać normy sprzyjające współpracy uczniów w klasie?
− Komunikacja interpersonalna.
− Narzędzia do wykorzystania podczas zajęć przedmiotowych.
− Zalety pracy zespołowej na lekcjach.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

72. INNOWACJE W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Istota innowacji.
− Podstawa prawna wdrażania innowacji.
− Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie
rozwiązania w pracy nauczyciela.
− Cechy działania innowacyjnego.
− Rodzaje innowacji i jej struktura.
− Wdrażanie innowacji.
− Regulacje prawne dotyczące wdrażania innowacji.
− Innowacja w praktyce szkolnej – 5 prostych kroków.
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− Projektowanie innowacji.

Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł

73. INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRZEDSZKOLU
Adresat:
zainteresowane rady pedagogiczne
Treści programowe:
−
Pojęcie innowacji pedagogicznych w oświacie – podstawa prawna.
−
Innowacje pedagogiczne a eksperymenty – analiza.
−
Rodzaje innowacji – przegląd kryteriów.
−
Dokumentacja formalna – wzory pism.
−
Opis innowacji pedagogicznej.
−
Procedura wdrażania innowacji w przedszkolu.
− Wieloaspektowe planowanie innowacji w aspekcie spełnienia wymagań państwa przez
przedszkole.
−
Przykłady innowacji organizacyjnych, metodycznych, programowych.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Justyna Cholewińska (trener, coach, nauczyciel, logopeda)
Koszt szkolenia: 110zł

74. WYPALENIE ZAWODOWE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Mechanizm wypalenia zawodowego.
− Znaczenie celów i priorytetów.
− Delegowanie zadań.
− Zarządzanie sobą w czasie.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł
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- 46 -

Adresat:

75. ASERTYWNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA

zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Definicja asertywności.
− Asertywny styl komunikacji.
− Sposoby na myślenie i bycie asertywnym.
− Cechy komunikacji asertywnej.
− Trening asertywności.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Małgorzata Radomska
Koszt szkolenia: 30zł

76. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Czas i jego wykorzystanie.
− Wyznaczanie celów i priorytetów.
− Różne sposoby organizacji.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł

Adresat:

77. TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Techniki uczenia się, nauczania i metody motywujące do nauki.
− Identyfikowanie różnych możliwości uczenia się uczniów.
− Odkrywanie motywacji, przekonań i wartości.
− Tworzenie kontraktu: zasady pracy zespołowej sprzyjającej uczeniu się.
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− Tworzenie scenariusza: aktywna lekcja wspierająca proces uczenia się

uczniów.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 20zł

78. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY
NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele różnych specjalności i typów szkół
Treści programowe:
 Podstawy komunikacji interpersonalnej – wiadomości praktyczne.
 Inteligentny sposób radzenia sobie z niepożądanymi uwagami i docinkami.
 Strategie radzenia ze złością i nierzeczową krytyką innych.
 Komunikacyjne metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz z trudnymi
osobami.
 Techniki komunikacji niewerbalnej w sytuacjach z trudną klasą czy grupą
wychowawczą.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł

79. AUTORYTET NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY.
UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE, KOMPETENCJE
OSOBISTE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele – wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Treści programowe:
– Poczucie własnej wartości jako podstawa autorytetu nauczyciela.
– Spójność wewnętrzna i właściwa hierarchia wartości jako narzędzia w pracy pedagoga.
– Postawy nauczyciela w powiązaniu z posiadaną samooceną.
– Zasoby i kompetencje osobiste w pracy nauczyciela – wychowawcy.
– Warunki dobrego kontaktu z wychowankiem (uczniem) wg C. Rogersa.
– Budowanie autorytetu wychowawcy. Rodzaje autorytetu.
– Profesjonalne umiejętności nauczyciela.
– Wskazówki dotyczące skutecznego wpływania na innych.
– Cechy osoby wspierającej rozwój.
ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
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–
–

Nauczyciel-wychowawca wg A. Guryckiej.
Nauczyciel-lider czy belfer? Cztery poziomy liderowania.

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

80. OCENIANIE WSPIERAJĄCE (KSZTAŁTUJĄCE) ROZWÓJ
UCZNIA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Ocenianie wspierające (kształtujące) jako przykład rozwiązania wspierającego rozwój
ucznia.
– Elementy oceniania kształtującego.
– Planowanie realizacji nowej podstawy programowej z uwzględnieniem oceniania
kształtującego.
– Korzyści dydaktyczne wynikające ze stosowania oceniania kształtującego.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Małgorzata Noskowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nie objętych doradztwem

81. METODY I TECHNIKI SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ
I ZAPAMIĘTYWANIA

Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Charakterystyka procesu uczenia się – od prostego warunkowania do złożonych aktów
myślowych (wnioskowanie logiczne, tworzenie pojęć i abstrakcji, twórczość
i kreatywność).
− Różnice definicyjne zjawiska uczenia się w psychologii i pedagogice czyli uczymy się nie
tylko w szkole.
− Krótka analiza funkcji pamięci.
− Najważniejsze praktyczne techniki skutecznego uczenia się i zapamiętywania (w tym
również utrwalania i odtwarzania).
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− Typowe zauważone błędy popełniane przez uczniów i rodziców
komplikujące proces uczenia się.
− Kilka słów o mitach dotyczących tzw. „szybkiego” uczenia się.

Liczba godzin: 5
Prowadząca: dr Krzysztof Łuszczak
Koszt szkolenia: 70zł

82. METODA NAUKOWA I WYJAŚNIANIE ZJAWISK
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Metody poznawania świata.
− Metoda eksperymentu w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego.
− Etapy pracy metodą eksperymentu.
− Cechy postawy badawczej.
− Kształtowanie umiejętności rozumowania naukowego.
− Cykl badawczy metody naukowej.
− Eksperymenty a doświadczenia.
− Rodzaje eksperymentów.
− Rola eksperymentu w nauczaniu przedmiotowym.
− Projektowanie eksperymentu.
− Wyjaśnianie wyniku eksperymentu.
− Sposoby prezentacji wyników.
− Podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu.
− Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł

83. METODY PROBLEMOWE W ROZWIJANIU
UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ UCZNIÓW
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Innowacyjne metody kształcenia.
− Blended learning.
− Cyfrowa aktywizacja uczniów – wykorzystanie narzędzi TIK w pracy na lekcji.
ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
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− Lekcja odwrócona.
− Planowanie lekcji z wykorzystaniem wybranej metody kształcenia.

Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł

84. TWÓRCZY NAUCZYCIEL
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Kreatywność – definicja, zasady twórczego i kreatywnego myślenia.
− Jakie cechy posiada jednostka twórcza.
− Twórczy nauczyciel to twórczy uczeń – rola nauczyciela w rozwijaniu twórczych postaw
uczniów.
− Warunki niezbędne do bycia twórczym, czyli jak obudzić twórczość.
Liczba godzin: 3
Prowadząca: Małgorzata Radomska
Koszt szkolenia: 30zł

85. TRENING KREATYWNOŚCI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Różne style myślenia.
− Ćwiczenia kreatywności (rozgrzewka twórcza, myślenie pytajne, myślenie
transformacyjne, myślenie kombinacyjne, twórcze rozwiązywanie problemów)
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł

86. PARTNERZY RODZICE I NAUCZYCIELE - Z MYŚLĄ O DZIECKU

Adresat:

zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Aspekty prawne współpracy z rodzicami.
− Postawy rodziców i nauczycieli.
− Wzajemne oczekiwania.
− Strategie przekazywania informacji rodzicom.
− Doskonalenie umiejętności indywidualnych i zbiorowych spotkań z rodzicami –
efektywna komunikacja.
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Liczba godzin: 3
Prowadząca: Małgorzata Radomska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

87. RODZICE-DZIECKO-NAUCZYCIEL. ZASADNICZA ROLA
PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI

Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Psychologiczne uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej.
− Wybrane błędy i zniekształcenia w komunikacji czyli: „gdy dwóch mówi to samo, to nie
jest to samo”.
− Podział zadań w poszczególnych wymiarach triady dziecko – rodzic – nauczyciel
(kompetencje rodzicielskie, nauczycielskie, uczniowskie).
− Tworzenie reguł i realizacja procesu skutecznej komunikacji (cel główny, reguły
współpracy, spodziewane efekty i ich oszacowanie).
Liczba godzin: 5
Prowadząca: dr Krzysztof Łuszczak
Koszt szkolenia: 70zł

88. JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z KLASĄ BĘDĄCĄ ZBIOREM
INDYWIDUALNOŚCI?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 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.
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

- 52 -

 Wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia.

Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł

89. KLASA JAKO GRUPA A ODDZIAŁYWANIA
WYCHOWAWCZE
Adresat:
nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczowychowawczych
Treści programowe:
– Klasa szkolna jako grupa.
– Zarządzanie klasą.
– Klimat społeczny w klasie.
– Budowanie relacji nauczyciel – uczeń.
– Relacja szkoła – rodzina.
– Praca wychowawcza z klasą – metody.
– Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie? Przykładowe techniki behawioralnokomunikacyjne.
– Mechanizmy grupowe w klasie.
– Społeczny wymiar sytuacji szkolnej – kierowanie zespołem klasowym.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł

90. 2 PLUS 1 TO WIĘCEJ NIŻ 3. WSPÓŁPRACA
W GRUPIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Proces grupowy.
− Role grupowe.
− Komunikacja w grupie.
− Ćwiczenia uczące współpracy i wskazujące na jej wartość.
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Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł

91. „LEKCJA ODWRÓCONA”

Adresat:

zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Istota „lekcji odwróconej”.
− Jak zaplanować „lekcję odwróconą”.
− Etapy lekcji w tym modelu.
− Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych.
− Komunikowanie się z uczniem.
− Przygotowanie materiałów dla ucznia.
− Przebieg lekcji.
− Ocena postępów ucznia.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł

92. WIZUALNE MUŚLENIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Myślenie wizualne – skuteczna komunikacja.
− Kurs szybkiego rysowania (dla każdego).
Liczba godzin: 8
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 295zł

93. JAK ROZWIJAĆ POTENCJAŁ UCZNIA W SZKOLE?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
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Treści programowe:
− Relacje z grupą i indywidualnymi uczniami.
− Style myślenia.
− Sposoby rozpoznawania potencjału ucznia.
− Zarządzanie emocjami.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł

94. KOMPETENCJE KLUCZOWE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Podstawa prawna kształcenia kompetencji kluczowych w szkołach.
− Analiza podstawy programowej pod kątem zawartych w niej kompetencji kluczowych.
− Opis kompetencji kluczowych.
− Stwarzanie warunków do kształcenia kompetencji kluczowych.
− Skuteczne metody stosowane w kształceniu kompetencji kluczowych.
− Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu.
− Projektowanie kształcenia kompetencji kluczowych na poszczególnych etapach
kształcenia.
− Zaplanowanie lekcji z uwzględnieniem kształcenia wybranych kompetencji kluczowych.
− Rola współpracy nauczycieli w kształceniu kompetencji kluczowych – rozwijanie
umiejętności współpracy.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 60zł

95. NEUROEDUKACJA – O POTRZEBIE NOWEGO MYŚLENIA
O EDUKACJI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 Edukacja nowej generacji.
 Neuroedukacja czy neurodydaktyka?
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 Jak uczy się mózg?
Atlas efektywnego uczenia (się) nie tylko dla nauczycieli.
Dlaczego nauczyciele tyle wiedzą, a uczniowie – nie?
Neurostandardy.

Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 20zł

96. JAK WSPOMAGAĆ PASJE POZNAWCZE DZIECI
I NAUCZYCIELI – NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 Co MUSI się zadziać aby zaszedł proces uczenia się?
 Mózg przy pracy.
 Uczenie się – neurony lustrzane.
 Rozwijanie wszystkich typów inteligencji.
 Proces nauczania – uczenia się.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Barbara Okleja
Koszt szkolenia: 20zł

97. SZKOLNE GRY UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Gry psychologiczne – elementy analizy transakcyjnej.
− Wskazówki dla praktykujących nauczycieli, w oparciu o analizę gier.
− Gry rodziców.
− Gry uczniowskie.
− Gry nauczycieli.
− Jak przetrwać w szkole? Strategie nauczycieli i uczniów wykorzystywane w szkole w celu
przetrwania.
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− Osiem najkosztowniejszych błędów pedagogicznych.
− Błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie, ocenianie.

Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł

98. EMISJA GŁOSU – JAK MÓWIĆ I ŚPIEWAĆ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Głos ludzki jako narzędzie pracy nauczyciela.
− Fonacja.
− Oddychanie.
− Rezonans.
− Artykulacja.
− Higiena pracy głosem.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: Bogdan Lipiński
Koszt szkolenia: 100zł

99. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA
W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
–
Zaniedbywanie dziecka.
–
Przemoc psychiczna lub emocjonalna.
–
Krzywdzenie fizyczne.
–
Wykorzystywanie seksualne.
–
Czynniki mogące uaktywnić przemoc wobec dziecka.
–
Dokumentacja (lekarz, pedagog szkolny).
–
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dzieci.
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–

Czynniki wpływające na kumulowanie się agresji w zachowaniu

sprawców.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 55zł

100. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU LEKKIM W SZKOLE MASOWEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Specyfika funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w szkole
masowej – studium przypadku.
− Zasady nauczania włączającego. Indywidualizacja nauczania.
− Metody, formy pracy z dzieckiem upośledzonym w klasie szkolnej.
− Środki i pomoce dydaktyczne, jako pomoc dla nauczyciela w realizacji podstawy
programowej, dobór materiałów, treści dydaktycznych, ocenianie i dostosowanie
wymagań,
− Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jako wsparcie w rozwoju poznawczym,
społecznym, emocjonalnym.
− Elementy pracy wychowawczej:

integracja z klasą,

nauka umiejętności społecznych,

motywowanie do nauki, pokonywanie trudności,

identyfikacja i rozwój potencjałów oraz umiejętności pozaintelektualnych,

współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
− Nauczyciel w nauczaniu włączającym – dydaktyk i wychowawca.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nie objętych doradztwem

101. KOMPETENCJE W NAUCE ZAWODU – SZANSA
NA RYNKU PRACY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele zawodowych szkół ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
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− Najważniejsze dokumenty prawne.
− Metoda nauczania „przyszłych fachowców”.
− Obszary aspektów kształcenia zawodowego.

Liczba godzin: 1
Prowadząca: Piotr Kusal
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
10 zł dla n-li nie objętych doradztwem

102. ZJAWISKO STALKINGU W SZKOLE. SPOSOBY
PRZECIWDZIAŁANIU I ODPOWIEDZIALNOŚCI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
 Zjawisko stalkingu.
 Przyczyny stalkingu.
 Ofiara i sprawca.
 Jak przeciwdziałać?
 Przykłady praktycznych rozwiązań.
 Kształtowanie postawy świadomej odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz
innych osób.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

Adresat:

103. BYĆ OPIEKUNEM SZKOLNEGO WOLONTARIATU…

zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Czym jest wolontariat?
− Wolontariat w szkole a prawo.
− Organizowanie wolontariatu w szkole.
− Rola szkolnego opiekuna wolontariatu.
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− Organizacja i podejmowanie działań wolontarystycznych.

Liczba godzin: 3
Prowadząca: Małgorzata Radomska
Koszt szkolenia: 30zł

104. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Adresat:
nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia
Treści programowe:
− Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
− Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
− 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.
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−
−
−
−
−
−

Postępowanie podczas wypadku w pracy.
Słowniczek pierwszej pomocy.
Filmy poglądowe.
Demonstracja zabiegów ratowniczych.
Ćwiczenia (sytuacje pozorowane).
Egzamin końcowy.

Liczba godzin: 10
Prowadząca: Artur Łojek – nauczyciel Studium Medycznego
Koszt szkolenia: 90zł

105. W JAKI SPOSÓB NAUCZYCIEL MOŻE BUDOWAĆ
SWÓJ AUTORYTET?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Autorytet w dzisiejszych czasach.
– Autorytet w szkole – jego znaczenie w oparciu o badania.
– Rodzaje autorytetu nauczyciela.
– Czynniki podważające autorytet.
– Czynniki budujące autorytet nauczyciela.
– Analiza przykładów – dyskusja.
Liczba godzin: 2
Prowadząca: Beata Olender
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZA

106. KONSTRUKTYWNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE
STRESEM. JAK PRZECIWDZIAŁAĆ STRESOWI
SZKOLNEMU?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Stres jako zaburzenie homeostazy.
– Strategie zarządzania stresem. Stres dobry i zły.
– Emocjonalne i behawioralne konsekwencje stresu.
– Osiem cech decydujących o zdrowiu.
– Psychologiczne techniki redukcji stresu.
– Przykładowe techniki relaksacyjne i oddechowe.
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Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł

107. RADA PEDAGOGICZNA – KALEJDOSKOP
TEMPERAMENTÓW. JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z KIMŚ,
KOGO TRUDNO ZROZUMIEĆ? JAK ZROZUMIEĆ KOGOŚ,
Z KIM TRUDNO WSPÓŁPRACOWAĆ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– „Wielka Piątka” (Pięcioczynnikowy Model osobowości P. Costa i R. Mc Crae – co wiemy
o sobie i innych.
– Introwersja i ekstrawersja, wymiary najbardziej różniące ludzi.
– Cztery typy osobowości, czyli co Hipokrates i Galen wnieśli do stosunków
międzyludzkich.
– Poznać sienie, zrozumieć innych. Jakim typem jestem i co z tego wynika.
– Rada pedagogiczna jako kalejdoskop temperamentów. Jak w różny sposób działać
w imię wspólnego celu.
– Konotacje społeczne wiedzy o temperamentach.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł

108. ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
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 Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące pomocy
indywidualnej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach pracy
nauczyciela z uczniem w szkole.
 Wzór opinii o dziecku/uczniu w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 Konstruowanie opinii funkcjonalnej przez nauczycieli i innych specjalistów
prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem.

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Magdalena Piechota
Koszt szkolenia: 70zł

109. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE ORAZ MODYFIKACJA
TRUDNYCH ZACHOWAŃ U DZIECI
Adresat:
zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz przedszkoli
Treści programowe:
 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.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
50 zł dla n-li nie objętych doradztwem

110. SPOSOBY ZAPEWNIENIA DYSCYPLINY, ŁADU
I UWAGI UCZNIÓW W KLASIE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz przedszkoli
Treści programowe:
 Sposoby wzmacniania autorytetu nauczyciela.
 Nauczanie efektywne jako właściwe kierowanie klasą.
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Diagnozowanie niewłaściwych zachowań uczniów.
Ingerencja w niewłaściwe zachowania uczniów.
Planowanie działań dyscyplinarnych.
Kwestionariusz samooceny.

Liczba godzin: 3
Prowadząca: Stanisław Sadurski
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

111. JAK WYCHOWYWAĆ DZIECI? NAKAZYWAĆ,
ZAKAZYWAĆ, A MOŻE INACZEJ? PROPOZYCJE ZABAW
UMOŻLIWIAJĄCE ZACHĘCANIE DZIECI DO DOBREGO
ZACHOWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH.
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Rozpoznawanie zachowań niepożądanych u dzieci.
− Problemy z nazywaniem i kontrolowaniem uczuć.
− Sposoby zapobiegania trudnym zachowaniom.
− Propozycje zabaw umożliwiających kształtować dobre zachowania u dzieci.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

112. UCZEŃ SPRAWIAJĄCY PROBLEMY – JAK SOBIE
Z NIMI RADZIĆ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Czym jest problem wychowawczy.
− Trudne zachowania uczniów: przyczyny, powody, diagnoza.
− Strategie pomocy w przezwyciężaniu trudności.
− Budowanie pozytywnego klimatu w klasie.
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−

− Konstruktywna komunikacja interpersonalna.
Metoda skutecznej konfrontacji.

Liczba godzin: 3
Prowadząca: Małgorzata Radomska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

113. PRACA Z GRUPĄ. JAK POZNAĆ, ZINTEGROWAĆ
ZESPÓŁ KLASOWY I Z NIM PRACOWAĆ?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Proces grupowy i mechanizmy funkcjonowania uczniów w zespole.
− Ćwiczenia integracyjne.
− Zasady współpracy z klasą.
− Rozwiązywanie problemów.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł

114. PRACA Z UCZNIEM O ZACHOWANIACH
DESTRUKCYJNYCH I ZAGROŻONYM
NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Charakterystyka 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,
ul. 6 Sierpnia 5, 24 – 100 Puławy
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 metoda ”błyskawicznej motywacji” w pracy z dziećmi o
zachowaniach buntowniczych.
− Wykluczenie społeczne – zarys problematyki, metody zapobiegania i pomocy.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 40zł

115. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Źródła konfliktu.
− Sposoby rozpoznawania.
− Zarządzanie emocjami.
− Ćwiczenia radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł

116. AGRESJA I PRZEMOC SZKOLNA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele – wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek,
pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Treści programowe:
– Agresja – definicje, przyczyny, rodzaje.
– Agresja na różnych poziomach rozwojowych.
– Przemoc szkolna – cechy charakterystyczne.
– Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania agresywne.
– Wpływ szkoły – czynniki organizacyjne i wynikające z relacji nauczyciel – uczeń.
– Profil osób biorących udział w prześladowaniach:
 typy sprawców oraz ofiar przemocy,
 sugestie dla ofiar przemocy.
– Wpływ grupy na pojawianie się zachowań agresywnych i przemocy.
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– Mechanizm stawania się sprawcą przemocy. Konsekwencje ponoszone
przez sprawców.
– Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”.
– Wspieranie rozwoju moralnego. Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda
zapobiegania i korygowania zachowań agresywnych.

Liczba godzin: 5
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 70zł

117.TRUDNOŚCI SZKOLNE JAKO ŹRÓDŁO PROBLEMÓW
WYCHOWAWCZYCH. POWIĄZANIA - ROZWIĄZANIA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele – pedagodzy, psychologowie, nauczyciele realizujący
zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej
Treści programowe:
Trudności edukacyjne i wychowawcze często są powiązane ze sobą, bywa, że jedne
stanowią przyczyny drugich. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że adekwatna
pomoc w zakresie nauki szkolnej, okaże się wsparciem dla korygowania, na terenie
placówki zachowań destrukcyjnych.
– Poznanie metod związanych z terapią pedagogiczną, które mogą wpłynąć na zmianę
zarówno w obszarze nauki i zachowania.
– Techniki efektywnego uczenia się pomagające uczniom słabym, zagrożonym
marginalizacją i problemami z zachowaniem.
– Rola wybranych funkcji poznawczych i wykonawczych w korygowaniu zaburzonych
obszarów.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł

118. ŻEBY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ … JAK MOTYWOWAĆ
UCZNIÓW (I SIEBIE) DO PRACY?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
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− Motywacja i motywatory.
− Sposoby wyznaczania celów.
− Style motywacyjne.

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Aneta Teterycz
Koszt szkolenia: 70zł

119. BEHAWIORALNE I EMOCJONALNE ZABURZENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY. JAK UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ
DZIECKO Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA?
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Przyczyny, kryteria i korygowanie problemów behawioralnych i emocjonalnych (PBE).
– Nauka i zachowanie uczniów z PBE.
– Cele i funkcje zachowań destrukcyjnych.
– Problemy emocjonalne i behawioralne uczniów trudnych.
– Metody korygowania zaburzonych zachowań.
– Postawa oraz umiejętności nauczyciela w pracy z osobami o zaburzeniach zachowania:

metody sterowania zachowaniem,
 topografia sali lekcyjnej, czyli dziesięć sposobów na zorganizowanie przestrzeni
sali,

zasady pracy w klasie.
– Mechanizmy i role grupowe.
– Komunikacja z rodzicami dzieci z PBE.
– Mechanizmy funkcjonalnego przystosowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
i zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym
działaniem nauczyciela.
– Dysfunkcje rozwojowe jako przyczyny trudnych zachowań (Płodowy Zespół Alkoholowy,
ADHD, Zespół Aspergera).
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Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł

120. PRACA Z DZIECKIEM O OBNIŻONYCH
MOŻLIWOŚCIACH POZNAWCZYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Pojęcie „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.
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– 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.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł

121. WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE OKRESU
DZIECIŃSTWA I DORASTANIA – PODSTAWOWE
ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII, NEUROPSYCHOLOGII
I PSYCHIATRII
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, psychologowie, pedagogowie szkolni
Treści programowe:
 Pojęcie normy i patologii w świetle założeń i międzynarodowych klasyfikacji
we współczesnej psychologii.
 Zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, czynniki zwiastujące zaburzenia o charakterze
schizofrenii itp.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak – psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł

122. GRY I ZABAWY W PRACY NAUCZYCIELA
I WYCHOWAWCY
Adresat:
zainteresowania nauczyciele
Treści programowe:
 Cele, zasady i podstawy pedagogiki zabawy.
 Wpływ zabaw i gier budujące dobry klimat w grupie:
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 na poznanie,
integracyjne,
przełączające uwagę,
pobudzające,
rozwijające kreatywność,
umożliwiające samoocenę,
ułatwiające przekaz informacji zwrotnej.

Liczba godzin: 2
Prowadzący: Elżbieta Piątkowska
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

123. DEPRESJA I REAKCJE DEPRESYJNE ORAZ
ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE OKRESU
DORASTANIA W UJĘCIU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, pedagogowie szkolni
Treści programowe:
 Przegląd aktualnych koncepcji (psychologicznych i neurobiologicznych) dotyczących
patogenezy depresji.
 Symptomatologia i kryteria diagnostyczne.
 Zróżnicowanie depresji wśród mężczyzn, kobiet oraz nastolatków.
 Współwystępowanie depresji z innymi zaburzeniami (tzw. Zespoły mieszane).
 Formy pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.
 Problematyka samobójstw wśród nastolatków (myśli, tendencje, manifestacje werbalne
i niewerbalne, akt samobójczy – zespół presuicydalny).
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak– psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł

124. PSYCHOLOGICZNA „PIERWSZA POMOC” NA
RZECZ UCZNIA W KRYZYSIE
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, psychologowie, pedagogowie szkolni
Treści programowe:
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 Czym jest i jaka jest dynamika przebiegu kryzysu psychologicznego?
 „Mały” przegląd ośmiu „wielkich” kryzysów rozwojowych na wszystkich etapach życia

człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu na etapie adolescencji – koncepcja
Erika Eriksona.
 Użyteczne techniki pomocy stosowane w interwencji kryzysowej, czyli: co robić, a czego
nie robić? Co mówić, a czego nie mówić?
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak– psycholog kliniczny
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
65 zł dla n-li nie objętych doradztwem

125. ZMIANY W OSOBOWOŚCI UCZNIA
EKSPERYMENTUJĄCEGO Z SUBSTANCJAMI
PSYCHOAKTYWNYMI
Adresat:
nauczyciele – wychowawcy, psychologowie, pedagogowie
Treści programowe:
 Przegląd i podział substancji funkcjonujących na rynku narkotykowym – dawniej
i obecnie. Zmiany w „modzie” narkotykowej.
 Opis działania i wpływu na psychikę człowieka najpopularniejszych substancji
występujących na „czarnym rynku” (THC, extasy, amfetamina, kokaina, LSD, grzyby
halucynogenne, opiaty i in.).
 Analiza całokształtu zachowań i reakcji nastolatka na każdym etapie procesu
uzależnienia (tymczasowe i trwałe zmiany zachodzące w strukturze osobowości – sfera
psychiczna, somatyczna i społeczna).
 Informacje dotyczące „slangowego” nazewnictwa w/w środków.
 Kilka słów o sterydach anabolicznych.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak – psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł

126. TRUDNE DZIECKO? JAK ROZUMIEĆ
ZACHOWANIA DZIECIĘCE W PRZEDSZKOLU I SZKOLE?
Adresat:
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zainteresowani
edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele

wychowania

przedszkolnego

Treści programowe:
 Uzdolnione dziecko w przedszkolu – jak wychować zdolne dziecko?
 Dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej - jak pomóc
z zaburzeniami integracji?
 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?

i

dziecku

Liczba godzin: 4
Prowadzący: Beata Jaworska
Koszt szkolenia: 40zł

127. MISTRZOWIE FAŁSZU – INFILTRACJA IDEOLOGII
NEW AGE WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE,
PSYCHOLOGII, PEDAGOGICE I EDUKACJI
Adresat:
nauczyciele – katecheci, pedagodzy i psycholodzy szkolni, inni nauczyciele
Treści programowe:
 Istota i zasady doktrynalne ideologii New Age i Next Age.
 Praktyki ezoteryczno-okultystyczne w szatach psychologii i pedagogiki stosowane przez
ideologów Nowej Ery.
 Zdefiniowanie użytecznych pojęć: gnoza, holizm, panteizm, panenergetyzm; inicjacja
i kontrinicjacja; antropozofia, kosmocentryzm, idolatria i inni.
 Ujawnienie i analiza wybranych technik psychomanipulacji ezoterycznych
i okultystycznych w świetle psychologii oraz teologii i filozofii chrześcijańskiej.
 Ujawnienie i wyjaśnienie błędów metodologicznych na przykładzie wybranych technik
pseudonaukowych (holistycznych): kinezjologia edukacyjna Dennisona; tzw. ustawienia
rodzinne Berta Hellingera: Pozytywne Myślenie; Superlearning: Pedagogika Waldorfska:
Dzieci Indygo; metoda Silvy, homeopatia, irydologia i inne.
 Następstwa stosowania technik pseudopsychologicznych i pseudonaukowych dla
rozwoju psychofizycznego i duchowego człowieka.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: dr Krzysztof Łuszczak – psycholog kliniczny
Koszt szkolenia: 65zł

128. KOMPLEKSOWA DIAGNOZA UCZNIA W SZKOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
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Treści programowe:
 Metody i techniki rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
możliwościach psychofizycznych dziecka/ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia.
 Rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia
w szkole.
 Przygotowanie opinii funkcjonalnej nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z dzieckiem/uczniem o jego funkcjonowaniu.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Magdalena Piechota
Koszt szkolenia: 70zł

129. WYBRANE DYSFUNKCJE ROZWOJOWE
(ADHD, ZESPÓŁ ASPERGERA, FAS)
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Problematyka ukrytej niepełnosprawności – ogólne omówienie problematyki zajęć.
– Współpraca z rodzinami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
– ADHD czyli praca z dzieckiem „bardziej”. Objawy osiowe, podtypy. Funkcjonowanie
szkolne.
– Zespół Aspergera – geniusz może być nienormalnością;
 pomoc dziecku z ZA w klasie szkolnej,
 strategie wspierania w zakresie zaburzeń komunikacji, zaburzeń społecznych oraz
problemów związanych z zachowaniem.
– FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy
 specyfika funkcjonowania dziecka oraz nastolatka z zaburzeniami poalkoholowymi,
 dziecko z FAS w szkole i środowisku społecznym,
 wskazania dla nauczycieli i opiekunów dzieci z zaburzeniami poalkoholowymi.
Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł

130. PRACA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO.
PRACA Z UCZNIEM AUTYSTYCZNYM W SZKOLE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
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 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.

Liczba godzin: 4
Prowadząca: Magdalena Piechota
Koszt szkolenia: 70zł

131. ZACHOWANIA OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE.
ZABURZENIA ZACHOWANIA
Adresat:
nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów placówek
Treści programowe:
 Zachowania opozycyjno-buntownicze (ODD), jako pochodne przetrwałego Zespołu
Hiperkinetycznego (ADHD). Kryteria diagnostyczne (ICD 10).
 Impulsywność, jako jedna z przyczyn zaburzeń zachowania.
 Agresja impulsywna i socjalizowana.
 Poważne zaburzenia zachowania (CD). Wybrane kryteria diagnostyczne.
 Kryteria zachowań zaburzonych.
 Zaburzenia z dorosłymi, rówieśnikami, z sobą i z zadaniem.
 Głębokie zaburzenia emocjonalne – podstawowe informacje. Działania korekcyjne
nauczyciela-wychowawcy.
 Przykładowy schemat diagnozy wychowanka.
 Zachowania pozawerbalne i werbalne służące podniesieniu lub obniżeniu autorytetu
nauczyciela/wychowawcy.
 Techniki modyfikacji zachowania.
 Aspekty kierowania grupą i jej kontroli.
 Zestawienie ról w grupie wychowawczej. Mechanizmy grupowe. Poziomy przywództwa
w grupie.
 Zniekształcenie poznawcze w wybranych grupach zaburzeń.
 Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych.
 Rady dotyczące skutecznego wpływania na innych.
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Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł

132. WSPÓŁCZESNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
Adresat:
zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni
Treści programowe:
– Rodzaje i działanie substancji psychoaktywnych.
– Jak rozpoznać czy dziecko, uczeń zażywa substancje psychoaktywne – metody.
– Jak reagować w sytuacji, gdy uczeń eksperymentuje ze środkami psychoaktywnymi.
– Gdzie szukać pomocy.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Leszek Iwaniak – certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Koszt szkolenia: 65zł

133. DZIECKO ZDOLNE, ALE ROZKOJARZONE
Wspomaganie rozwoju za pomocą treningu
umiejętności wykonawczych
Adresat:
zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Treści programowe:
– Umiejętności wykonawcze – definicja, podstawowy schemat.
– Podział umiejętności wykonawczych zgodnie z sekwencją rozwojową i funkcjonalną.
– Rola rozpoznawania mocnych i słabych stron umiejętności wykonawczych.
– Dwa wymiary umiejętności – myślenie i działanie.
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– Przykładowe kwestionariusze umiejętności poznawczych w okresie
przedszkolnym i szkolnym.
– Podstawy udanych interwencji – dziesięć zasad rozwijania umiejętności wykonawczych.
– Trzy sposoby uczenia umiejętności wykonawczych:

organizacja otoczenia,

kształtowanie,

motywowanie do uczenia się i używania.
–
Próba diagnozy w oparciu o kwestionariusz dla danego przedziału wiekowego.

Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł

134. ADHD I ZABURZENIA KONCENTRACJI U DZIECI
I MŁODZIEŻY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Pięć rodzajów nadpobudliwości.
– Przyczyny i objawy zespołu hiperkinetycznego.
– Objawy specyficzne związane z wiekiem, płcią oraz uwarunkowaniami środowiskowymi:
 objawy u dzieci młodszych,
 młodzież z zespołem hiperkinetycznym,
– ADHD „wzmacnianie” przez dysfunkcje rodzinne.
– Metody edukacyjne i wychowawcze dostosowane do specyfiki ADHD.
– Dziecko nadruchliwe w klasie szkolnej i grupie wychowawczej.
– Dorośli z ADHD – być może rodzice naszych wychowanków.
– Metody pracy z rodzicami dzieci z ADHD.
– Podstawowe wiadomości o metodach pracy z grupą, w której funkcjonuje dziecko
z zespołem hiperkinetycznym.
– Rady dla nauczycieli i wychowawców w zakresie nauczania i wychowania adhdowców –
jak przetrwać efektywnie?
– Perspektywy życia z ADHD.
– Atuty adhdowców.
– ADHD, a postacie ze Stumilowego Lasu. Klasyfikacja ADHD wg dr. D. Amena.
– Zaburzenia koncentracji jako objaw osiowy ADHD/ADD.
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– Wskaźniki diagnostyczne z obszaru zaburzeń koncentracji.
− Lista zachowań sugerujących obecność zespołu zakłóceń uwagi.
− Zaburzenia koncentracji w szkole. Organizacja nauki szkolnej – wybrane interwencje

w pracy z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji i uwagi.
− Warunki do pracy w koncentracji.
− Koncentracja a fizjologia, środowisko, nastawienie umysłu.
− Techniki i ćwiczenia wspomagające koncentrację.

Liczba godzin: 6
Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło
Koszt szkolenia: 95zł

135. DOPALACZE FAKTY I MITY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni
Treści programowe:
– Co to są dopalacze?
– Jak rozpoznać czy dziecko, uczeń zażywa dopalaczy – metody.
– Jak reagować w sytuacji, gdy uczeń eksperymentuje z dopalaczami?
– Gdzie szukać pomocy?
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Leszek Iwaniak – certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Koszt szkolenia: 65zł

136. UZALEŻNIENIA POZA CHEMICZNE
(BEHAWIORALNE, OD CZYNNOŚCI) WŚRÓD
MŁODZIEŻY
Adresat:
zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni
Treści programowe:
– Czym się charakteryzują uzależnienia poza chemiczne.
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– Metody postępowania w przypadku podejrzenia
uzależnienia od czynności.
– Komputer, Internet – jako współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.
– Gdzie szukać pomocy?

(stwierdzenia)

Liczba godzin: 4
Prowadzący: Leszek Iwaniak – certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Koszt szkolenia: 65zł

137. HIV/AIDS W XXI WIEKU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele,
ponadpodstawowych

pedagodzy, pracownicy socjalni, młodzież szkół

Treści programowe:
– Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS.
– Ocena ryzyka zakażenia u poszczególnych osób.
– Informacje o chorobie i możliwościach leczenia uwzględniając aktualny stan wiedzy
o HIV i AIDS.
– Placówki leczenia specjalistycznego (punkty testowania, przychodnie, szpitale).
– Zachowania ryzykowne w kontekście możliwości zakażenia.
Liczba godzin: 4 (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy)
2 (młodzież)
Prowadząca: Lucyna Stefaniak – certyfikowany edukator HIV/AIDS
Koszt szkolenia: 65zł
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TECHNOLOGIA
KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA

138. ZAAWANSOWANE FUNKCJE EDYTORA TEKSTU
MS WORD
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Ćwiczenia w poprawnym formatowaniu tekstu.
− Tabele.
− Listy wielopoziomowe.
− Wstawienia kolumn.
− Skróty klawiszowe dla poszczególnych poleceń w Wordzie.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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139. TWORZENIE PREZENTACJI W
PROGRAMIE POWER POINT
Adresat:
nauczyciele, którzy opanowali podstawy obsługi komputera
Treści programowe:
− Zastosowanie programu Power Point 2007 do tworzenia prezentacji multimedialnej.
− Efektywność i atrakcyjność pokazu.
− Możliwość wykorzystania prezentacji i pokazu na lekcjach.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

140. ZASTOSOWANIE EDYTORA TEKSTU MS WORD
W PRACY NAUCZYCIELA
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− 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, 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.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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141. EDYCJA I PRZETWARZANIE
MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH – CZYLI
PREZENTACJA INACZEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Edycja i przetwarzanie obiektów multimedialnych audio i video przy pomocy

ogólnodostępnych programów.
− Opanowanie podstaw obsługi programu Windows Movie Maker.
− Wykorzystywanie

fotografii cyfrowej, filmu i dźwięku w tworzeniu materiałów

dydaktycznych.
Liczba godzin: 4
Prowadząca: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

142. ZASTOSOWANIE EDYTORA TEKSTU W MS
WORD W PRACY NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW
ŚCISŁYCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele przedmiotów ścisłych
Treści programowe:
− Edycja wzorów, równań i układów równań matematycznych.
− Edycja wzorów i równań chemicznych.
− Edycja wzorów fizycznych.
− Listy wielopoziomowe i kolumny – czyli jak sformatować tekst czy sprawdzian?

Liczba godzin: 3
Prowadząca: Jolanta Chadaj
bezpłatne dla n-li objętych doradztwem
30 zł dla n-li nie objętych doradztwem
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143. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – DLA NAUCZYCIELI
I UCZNIÓW
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
− Dzieci w sieci – świat cyfrowych tubylców.
− Internet – specyficzne środowisko i jego narzędzia.
− Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom.
− Hasła, robaki i okupy – wachlarz pułapek internetowych.
− Gry cyfrowe – ogólne zagadnienia.
− Praca z dziećmi i młodzieżą – jak być nauczycielem w sieci?

Liczba godzin: 3
Prowadzący: Elżbieta Piątkowska
Koszt szkolenia: 30zł

144. NAUKA PROGRAMOWANIA W KLASACH I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Myślenie komputacyjne, algorytm.
− Przykłady gier i zabaw do wykorzystania w rozwiązywaniu problemów i programowaniu.
− Podstawowe wiadomości o programowaniu wizualnym.
− Proste projekty w języku wizualnym SCRATCH.

Liczba godzin: 4
Prowadzący: Elżbieta Piątkowska
Koszt szkolenia: 40zł
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145. NAUKA PROGRAMOWANIA POPRZEZ ZABAWĘ
W ŚRODOWISKU SCRATCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
− Zapoznanie się ze środowiskiem – praca w trybie online i offline.
− Zapoznanie się z zawartością portalu www.scratch.mit.edu.
− Utworzenie konta użytkownika i omówienie jego funkcjonalności, modyfikacja profilu.
− Przeglądanie udostępnionych projektów umieszczonych na stronie.
− Analiza zasobów portali wspierających nauczanie programowania w języku Scratch

takich jak: http://mistrzowie kodowania.pl, http://scratched.gse.harvard.edu/itp.
− Omówienie podstawowych bloków programu: Ruch, Kontrola, Wygląd, Czujniki, Dźwięk,

Wyrażanie, Pisak, Zmienne.
− Tworzenie i uruchamianie prostego programu.
− Przygotowanie projektów do wykorzystania na lekcjach własnego przedmiotu: tworzenie

interaktywnych historyjek i animacji, zabawa dźwiękami, tworzenie muzyki, tworzenie
prostych gier komputerowych.
Liczba godzin: 3x4godz.=12 godz.
Prowadzący: Agnieszka Czarnota
Koszt szkolenia: 120zł
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146. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE
W ŚRODOWISKU SCRATCH
Adresat:
zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej
Treści programowe:
− Przypomnienie

podstaw

programowania

w

środowisku

Scratch

(omówienie

podstawowych bloków programu: Ruch, Kontrola, Wygląd, Czujniki, Dźwięk, Wyrażenia,
Pisak, Zmienne).
− Wprowadzanie zmiennych.
− Obiekty w programie Scratch (bloki, procedury).
− Tworzenie gier interaktywnych w Scratch.

Liczba godzin: 2x4godz.=8 godz.
Prowadzący: Agnieszka Czarnota
Koszt szkolenia: 80zł
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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

147. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY
OD 1 WRZEŚNIA 2018R.
Adresat:
zainteresowani nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie
Treści programowe:
– Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania szkoły.
– Podstawy prawne systemu awansu zawodowego nauczycieli.
– Etapy stażu nauczyciela stażysty.
– Zadania opiekuna stażu.
– Ocena pracy nauczyciela.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Ekspert z listy MEN
Koszt szkolenia: 50zł
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148. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO OD 1 WRZEŚNIA 2018R.
Adresat:
nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
Treści programowe:
– Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
– Plan rozwoju zawodowego.
– Rola i zadania opiekuna stażu.
– Realizacja zadań w okresie stażu i jej dokumentowanie.
– Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
– Wybrane psychologiczne aspekty egzaminu.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Ekspert z listy MEN
Koszt szkolenia: 50zł

149. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
Adresat:
nauczyciele realizujący lub kończący staż zawodowy związany z uzyskaniem
stopnia nauczyciela dyplomowanego
Treści programowe:
– Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
– Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
– Dokumentowanie spełnienia wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
w świetle obowiązującego prawa.
– Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
– Wybrane psychologiczne aspekty rozmowy kwalifikacyjnej.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Ekspert z listy MEN
Koszt szkolenia: 50zł
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150. OPIS I ANALIZA PRZYPADKU
Adresat:
zainteresowani nauczyciele
Treści programowe:
– Metody badań pedagogicznych.
– Identyfikacja problemu.
– Metody rozpoznania problemu.
– Zastosowanie opisu i analizy przypadku.
– Przykładowe analizy przypadków.
– Projektowanie pracy z wykorzystaniem opisu i analizy przypadku.
– Opis i analiza konkretnego przypadku edukacyjnego.
– Wyodrębnienie efektów działań.
Liczba godzin: 5
Prowadząca: Marianna Szpakowska
Koszt szkolenia: 50zł
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KURSY
NADAJĄCE UPRAWNIENIA

151. KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH
I OBOZÓW WĘDROWNYCH
Adresat:
nauczyciele wszystkich przedmiotów
Treści programowe:
 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.
Liczba godzin: 10 (2 x 5)
Prowadzący: Sławomir Kaczyński
Koszt szkolenia: 90zł
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