[Wpisz tekst]

Oferta szkoleń doskonalących
proponowanych przez CDN w Sosnowcu
na rok szkolny 2019 / 2020
Część pierwsza: sierpień - październik 2019 r.

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2019/2020
sierpień 2019 r. – październik 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Rekomendowane programy profilaktyczne – szkolenia dla realizatorów
www.programyrekomendowane.pl
Przyjaciele Zippiego
Szkolenie dla realizatorów programu
„Przyjaciele Zippiego”
1
dopłata dla PM z Sosnowca - 60 zł
(finansowane ze środków
Gminy Sosnowiec)

Spójrz Inaczej - program zajęć
wychowawczo-profilaktycznych dla
klas I-III szkół podstawowych

2

Warsztaty
12 h
(2 x 6 h)

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program
promocji zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci
w wieku 3-7 lat. Program afirmuje dziecięce zdolności
zarówno w zakresie udzielania pomocy, jak i korzystania
z udzielonego wsparcia. Realizuje treści zawarte
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Realizowany jest przy współpracy Pracowni Promocji
Zdrowia i Partnership for Children.
Szczegółowy opis programu na stronie:
www.programyrekomendowane.pl

Warsztaty

Opis programu:
Zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym
35 godzin
Szkolenie dla realizatorów programu
zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej
profilaktyki uniwersalnej
dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez wspieranie
19-22
„Spójrz Inaczej” w klasach I-III SP
prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności
październik
psychospołecznych kluczowych dla tego okresu
2019
dopłata dla SP z Sosnowca - 80 zł
rozwojowego.
(sobota-wtorek)
(dofinansowane ze środków
Szczegółowy opis programu na stronie:
Gminy Sosnowiec)
www.programyrekomendowane.pl
2 grupy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

Nauczyciele
przedszkoli

Nauczyciele uczący
w I klasach szkoły
podstawowej,
pedagodzy,
psycholodzy

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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sierpień 2019 r. – październik 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Warsztaty
Spójrz Inaczej - program zajęć
wychowawczo-profilaktycznych dla
klas IV-VI szkół podstawowych

3

Szkolenie dla realizatorów programu
profilaktyki uniwersalnej
„Spójrz Inaczej” w klasach IV-VI SP
dopłata dla SP z Sosnowca - 110 zł
(dofinansowane ze środków
Gminy Sosnowiec)

55 godzin
(sobota-wtorek
oraz
sobota-niedziela)
1 i 2 grupa
21-24.09.2019
5-6.10.2019
3 grupa
28-30.09.2019
01.10.2019
19-20.10.2019
4 grupa

Opis programu:
Główne kierunki działań edukacyjnych programu Spójrz
wychowawcy
inaczej są nastawiane na wspieranie prawidłowego
uczący w IV klasach
rozwoju psychospołecznego, rozwijanie umiejętności,
szkoły
które pomagają dzieciom w nawiązywaniu zdrowych
podstawowej,
relacji z rówieśnikami oraz w radzeniu sobie z trudnymi
pedagodzy,
emocjami i sytuacjami życiowymi.
psycholodzy
Szczegółowy opis programu na stronie:
www.programyrekomendowane.pl

26-29.10.2019
16-17.11.2019
Warsztaty
Z elementami
wykładu

Unplugged
4

Szkolenie dla realizatorów programu
profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”
120 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

18 h
(środa-piątek)
15.00 – 20.00
wrzesień

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej
adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na
modelu wszechstronnego wpływu społecznego
Szczegółowy opis programu na stronie:
www.programyrekomendowane.pl

Zainteresowani
nauczyciele,
pedagodzy,
psycholodzy

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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sierpień 2019 r. – październik 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA
Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej

5

Szkolenie dla realizatorów programu
profilaktycznego
Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej
350 zł
(w tym materiały dla nauczyciela)

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
15 h
(3 x 5 h)
wrzesień
16.00 – 20.15

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach
w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności
społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do
samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by
wzmocnić ich odporność na stres, kształtować
optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele,
wychowawcy,
pedagodzy,
psycholodzy

Szczegółowy opis programu na stronie:
www.programyrekomendowane.pl

SZKOLENIA, KURSY

KURS TUTORSKI I STOPNIA

6

31 sierpień - 1 wrzesień
14-15 wrzesień
23-24 listopad
7-8 grudzień
Instytut Tutoringu Szkolnego
1000 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

Warsztaty
i wykłady
64 godziny
(4 x 16 h)
SOBOTA –
NIEDZIELA

Kurs zorganizowany jest w ośmiu ośmiogodzinnych
blokach [64 godziny] i obejmuje:
1. Warsztaty i wykłady wprowadzające w praktykę
tutora szkolnego.
2.Tutoring / coaching wzajemny uczestników.
3. Superwizje i konsultacje tutorskie.
4. Warsztaty pozwalające na wypracowanie i spisanie
narzędzi tutorskich oraz sposobów postępowania,
charakterystycznych dla środowiska uczestników kursu.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

7

TEMAT
CENA

Dół czy już depresja? –
profilaktyka zaburzeń nastroju
70 zł

8

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

Warsztat
z elementami
wykładu

Razem lepiej –
integracja zespołu klasowego
60 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Zaburzenia nastroju – objawy.
Sygnały alarmowe.
Przyczyny zaburzeń nastroju.
Specyfika symptomów u dzieci i młodzieży.
Gdzie szukać pomocy?

Psycholodzy,
pedagodzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/ placówek
oświatowych,
nauczyciele wdż

Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania
Pokonywanie barier społecznych, przełamywanie
onieśmielenia.
Wzajemne poznawanie się uczniów.
Doskonalenie efektywnej komunikacji.
Rozwijanie empatii i poczucia współodpowiedzialności
za zespół klasowy
Ćwiczenie poprawnych relacji społecznych oraz
współpracy uczniów.

Wychowawcy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/ placówek
oświatowych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

9

TEMAT
CENA

WebQuest, czyli nauka z Internetem
na każdym przedmiocie
60 zł

10

Smartfon, tablet, komputer, robot
w pracy nauczyciela uczącego
w klasach 1-3
60 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

Warsztat
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Metoda WebQuest i jej zastosowanie w edukacji
i wychowaniu.
Cele, zasady i sposoby realizacji WebQuestów
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów:
- kreatywność,
- samodzielność,
- umiejętności współpracy,
- umiejętność poszukiwania, przetwarzania i krytycznej
analizy informacji,
- korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej jest potrzebne.
Jak w praktyce uczyć dzieci w wieku młodszym
z wykorzystaniem komputera?
Metodyka nauczania w oparciu o odpowiednio dobrane
pomoce dydaktyczne.
Nauka przez zabawę z wykorzystaniem aplikacji
multimedialnych i programów edukacyjnych.
Darmowe narzędzia i aplikacje.

Nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
(kl. I-III)

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

TEMAT
CENA

Dołącz do programu eTwinning

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

11
bezpłatne

Załóż Projekt z eTwinning

3h

Warsztat

12
bezpłatne

13

Lekcje programowania
w środowisku Scratch
w szkole podstawowej
w klasach IV-VIII

3h

Warsztat
z elementami
wykładu
40 zł

Programowanie nie na ekranie
14

3h

Wykład
z elementami
warsztatu

60 zł
3h
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów
w pracy z uczniami wszystkich typów szkół. Uczestnicy
poznają zasady działania eTwinningu, możliwości
doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczestnicy
poznają działanie pulpitu nauczyciela eTwinning Live,
zarejestrują się w programie i zobaczą przykładowe
projekty, które będą inspiracją lub podpowiedzią do
rozpoczęcia współpracy międzynarodowej.

Nauczyciele
wszystkich
typów szkół
niezarejestrowani
w eTwinning

Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów
w pracy z uczniami wszystkich typów szkół.
Możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli,
uczestnicy poznają działanie narzędzi informatycznych
eTwinning.

Nauczyciele
wszystkich
typów szkół
zarejestrowani
w eTwinning

Opis środowiska Scratch – skrypty, kostiumy, dźwięki,
wszystkie bloki Scratcha.
Opracowanie projektu prostej gry typu labirynt,
jej implementacja w środowisku Scratch.
Instrukcje warunkowe.
Modyfikacja działania gry
Programowanie jako kluczowa kompetencja ucznia XXI
wieku. Kodowanie jako wstęp do programowania.
Przegląd i prezentacja narzędzi pomocnych przy
kodowaniu. Przykłady użycia gier i zabaw uczących
kodowania, ćwiczenia praktyczne.

Nauczyciele szkół
podstawowych

Nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół oraz
wychowawcy
świetlic szkolnych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

15

TEMAT
CENA

Uczenie się przez działanie metoda projektu sposobem
na aktywizację uczniów

Warsztat
60 zł

16

Wpływ wysokich technologii na rozwój
młodego mózgu
70 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

4h

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Metoda projektu i jej zastosowanie w edukacji
i wychowaniu.
Organizacja i zasady realizacji projektów edukacyjnych
Współpraca kontra rywalizacja - wartość pracy
grupowej.
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów:
Kreatywność, samodzielność, umiejętności współpracy,
umiejętność poszukiwania, przetwarzania i krytycznej
analizy informacji.
Nauczyciel – mentor czy towarzysz?

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Budowa mózgu człowieka: mózg gadzi, ssaczy i ludzki.
Funkcje prawej i lewej półkuli mózgu i płatów czołowych.
Wpływ wysokich technologii na rozwój myślenia lewo
i prawopółkulowego.
Dysleksja – brak dominacji lewej półkuli dla
przetwarzania języka.
Przykłady stymulacji lewej półkuli mózgu.
Empatia. Co robić, a czego unikać, by wychować
empatyczne dziecko?

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

17

TEMAT
CENA

Wykład
z elementami
warsztatu

Neurodydaktyka –
nauka przyjazna mózgowi
70 zł

18

Samorząd klasowy jako metoda
wychowawcza
100 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

4h

Zajęcia
warsztatowe
5h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Budowa mózgu i funkcje poszczególnych obszarów.
Mielinizacja – dojrzewanie mózgu a nauka.
Warunki niezbędne do zaistnienia procesu uczenia się
przez mózg.
Najważniejsze neuroprzekaźniki niezbędne w procesie
uczenia się i skutki niedoborów neuroprzekaźników.
„Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela” – co jeszcze
trzeba wiedzieć?
Bezrobocie w mózgu – co robią bezrobotne neurony
i synapsy, gdy nie pracują?
Detektor nowości i układ nagrody w mózgu ucznia –
dlaczego są tak ważne?

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

Jaka jest rola społeczności klasowej w rozwijaniu
aktywności i postaw społecznych młodzieży.
Po co szkole, wychowawcy i uczniom samorząd klasowy.
Jaka jest rola wychowawcy we współtworzeniu życia
społeczności klasowej.
Jakie są metody pracy z klasą i w klasie, włączania
młodzieży w działania i decyzje.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

19

TEMAT
CENA

Jak zwiększyć aktywność Samorządu
Uczniowskiego w życiu szkoły?
180 zł

20

Jak prowadzić dobrą lekcję Vademecum młodego nauczyciela
Cz. 1
60 zł

21

Rozpoznawanie i rozwijanie mocnych
stron ucznia
80 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

Zajęcia
warsztatowe
(sobota)
8h

Warsztaty
z elementami
wykładu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Samorząd uczniowski (przepisy prawa, praktyka).
Wymiana doświadczeń związana z samorządem
uczniowskim.
Korzyści, jakie daje wzrost partycypacji uczniowskiej
w życiu szkoły.
Współdecydowanie SU w sprawach szkoły
Plan działania pozwalający na wzrost aktywności
samorządu uczniowskiego w życiu swojej szkoły.

Lekcja jako proces dydaktyczny sprzyjający
efektywnemu uczeniu się.
Cechy i kryteria „dobrej” lekcji.

4h

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

Mocne strony - czym są?
Istotne obszary funkcjonowania ucznia
Sposoby rozpoznawania mocnych stron ucznia
i komunikowania o nich
Wspieranie w rozwoju bazując na jego mocnych stronach

ADRESAT

Dyrektorzy szkół,
nauczyciele,
w szczególności
opiekunowie
samorządów
uczniowskich
Zainteresowani
nauczyciele
stażyści
/kontraktowi
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych
Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

TEMAT
CENA

Działalność innowacyjna w szkole
22

70 zł

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu
4 h

23

Warsztat

Scrabble od A do Żet
60 zł

24

W co się bawić?
Doskonalenie warsztatu
wychowawcy świetlicy szkolnej

4h

Warsztat
4h

60 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Konceptualizacja pojęć - proces tworzenia – rozumienia
oraz definicji pojęć związanych z działalnością
innowacyjną.
Zależności pomiędzy poszczególnymi pojęciami.
Czynniki hamujące i stymulujące rozwój działalności
innowacyjnej.
Role osób zaangażowanych w proces innowacji
Podstawy prawne prowadzenia działalności
innowacyjnej.
Eksperyment pedagogiczny.
Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób dokumentować
działalność innowacyjną?
Życie scrabble'owe w Polsce.
Zasady układania i liczenia.
Zadania scrabblowe.
Taktyka.
Program sędziowski Turniej 1.6,

ADRESAT

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

Zainteresowani
nauczyciele,
wychowawcy
świetlic
i bibliotekarze

Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania w grupie.
Nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych.
Skuteczna komunikacja.
Rozwijanie empatii i inteligencji emocjonalnej.
Kreatywne rozwiązywanie problemów.
Nauka przez zabawę.

Wychowawcy
świetlicy szkolnej

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

25

TEMAT
CENA

Lapbook jako metoda aktywnej pracy
z uczniem
60 zł

26

Cztery pory roku zaklęte
w plastyce
120 zł

27

Empatia w szkolnej ławie.
O budowaniu bezprzemocowych
relacji w klasie
160 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

Zajęcia
warsztatowe

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Lapbook – aktywna metoda pracy z uczniem.
Wykonanie własnego lapbooka.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Jak w prosty sposób i szybko ozdobić ścianę sali
przedszkolnej i szkolnej efektownym obrazkiem.
Na zajęciach uczestnicy wykonają obrazki
charakterystyczne dla czterech pór roku w prostych
technikach plastycznych.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Założenia Porozumienia bez Przemocy;
4 komponenty PbP: obserwacja, uczucie, potrzeba,
prośba;
Dwa style komunikacyjne - Żyrafa i Szakal;
Rola relacji w procesie nauczania i uczenia się o
uczeniu dzieci i młodzieży wyrażania uczuć i potrzeb.
Empatia czy współczucie? Empatia jako odpowiedź na
etykiety, porównania, odmowę, milczenie itp.;
Szkolne konflikty i narzędzia do uzyskania statusu
"wygrany - wygrany".

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

4h
Warsztaty
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)

Warsztaty
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)

ADRESAT

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2019/2020
sierpień 2019 r. – październik 2019 r.
NUMER

28

TEMAT
CENA

Nauczyciel współorganizujący
proces kształcenie ucznia
ze spektrum autyzmu
w szkole masowej
70 zł

29

Dziecko nie nawiązujące kontaktu –
„foch” czy zaburzenie?
O mutyzmie wybiórczym
dla nauczycieli, pedagogów
i logopedów
70 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

Warsztat
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Podstawy prawne zatrudniania nauczycieli
współorganizujących.
Obowiązki nauczyciela współorganizującego.
Współpraca nauczyciela współorganizującego z gronem
pedagogicznym, rodzicami ucznia i innymi uczniami.
Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ucznia
ze spektrum autyzmu.
Sposoby dostosowywania form i metod pracy do
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

nauczyciele
współorganizujący,
nauczyciele
przedmiotów,
specjaliści,
dyrektorzy

Mutyzm wybiórczy – czym jest, jak rozpoznać zaburzenie?
Sposoby postępowania z dzieckiem z objawami mutyzmu
wybiórczego.

Nauczyciele,
pedagodzy,
logopedzi
wszystkich typów
szkół, przedszkoli
i placówek

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

30

TEMAT
CENA

Skuteczna terapia artykulacji
spółgłosek i samogłosek
(części 1)

Warsztat
70 zł

31

FORMA
REALIZACJI

W co się bawić
na zajęciach korekcyjnokompensacyjnych?

4h

Warsztaty
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)

130 zł

32

Dziecko ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w przedszkolu
140 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

Warsztaty
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Diagnoza logopedyczna. Wywoływanie i utrwalanie
prawidłowej artykulacji samogłosek oraz spółgłosek
wargowych (m, f, w), spółgłosek przedniojęzykowych
(t, d, n, l) oraz tylnojęzykowych (k, g, h)

ADRESAT

Logopedzi zwłaszcza
rozpoczynający
pracę w zawodzie,
osoby będące
w trakcie studiów
logopedycznych

Organizacja zajęć korekcyjno -kompensacyjnych.
Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój osłabionych
funkcji poznawczych u dzieci:
dużej i małej motoryki ciała, grafomotoryki, percepcji
wzrokowej, percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo –
słuchowo-ruchowej, pamięci, myślenia arytmetycznego,
koncentracji uwagi.

Nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?
Przepisy regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla dzieci z dysfunkcjami udzielaną na terenie
przedszkola.
Działania wspomagające rozwój dziecka ze SPE.
Afazja motoryczna, autyzm, niedosłuch, wada wzroku,
zaburzenia SI, ryzyko dysleksji, mutyzm czy ORM - jak
pomóc dziecku?
Metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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33

TEMAT
CENA

Zastosowanie elementów terapii
integracji sensorycznej podczas zajęć
edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi
zmysł wzroku/ zmysł dotyku/ zmysł
propriocepcji

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty

5h
15.00 - 18.45

I BLOK TEMATYCZNY

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu wzroku
Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw
rozwijających zmysł wzroku.
Wskazówki do pracy z dziećmi.
Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu dotyku i zmysłu
propriocepcji.
Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw
rozwijających zmysł dotyku i zmysł propriocepcji.
Wskazówki do pracy z dziećmi.

120 zł

33 A

Zastosowanie elementów terapii
integracji sensorycznej podczas zajęć
edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi
Dziecko nadpobudliwe
psychoruchowo, dziecko z deficytami
uwagi/ zmysł słuchu/ układ
przedsionkowy
II BLOK TEMATYCZNY
120 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

Warsztaty

5h
15.00 - 18.45

Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu słuchu
Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw
rozwijających zmysł słuchu.
Wskazówki do pracy z dziećmi.
Omówienie objawów dysfunkcji układu
przedsionkowego. Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier
i zabaw normalizujących funkcjonowanie układu
przedsionkowego.
Wskazówki do pracy z dziećmi.

ADRESAT

nauczyciele
przedszkoli, szkół
podstawowych,
terapeuci WWR,
psycholodzy,
pedagodzy,
pedagodzy
specjalni,
logopedzi,
terapeuci
zajęciowi,
fizjoterapeuci,
rodzice dzieci
nauczyciele
przedszkoli, szkół
podstawowych,
terapeuci WWR,
psycholodzy,
pedagodzy,
pedagodzy
specjalni,
logopedzi,
terapeuci
zajęciowi,
fizjoterapeuci,
rodzice dzieci

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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34

TEMAT
CENA

Stymulacja rozwoju językowego
dziecka, czyli jak pomóc dziecku
z problemami w mowie
140 zł

35

Ciekawe pomysły na lekcje
z lekturą w klasie VII i VIII
60 zł

Egzamin ósmoklasisty na 100%
36

FORMA
REALIZACJI

Wykłady z
elementami
warsztatu
8h
(2 x 4h)

Wykład
z elementami
warsztatu
3h

Wykład
z elementami
warsztatu

70 zł
4h

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Fakty i mity dotyczące rozwoju mowy dziecka.
Wspomaganie rozwoju mowy.
Klasyfikacja wad wymowy.
Zaburzenia mowy najczęściej występujące u dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Sytuacja dziecka z zaburzeniem mowy w grupie
przedszkolnej i klasie szkolnej.
Zapobieganie wadom mowy - działania profilaktyczne.
Ćwiczenia stymulujące prawidłową wymowę i artykulację.

ADRESAT

Nauczyciele
przedszkolni,
wczesnoszkolni,
pedagodzy,
psycholodzy,
logopedzi

Przedstawienie listy lektur obowiązkowych
w klasach VII – VIII.
Przedstawienie propozycji listy lektur uzupełniających
do realizacji w tychże klasach.
Pomysły na ciekawe lekcje z lekturą – aktywizujące
uczniów.

Nauczyciele języka
polskiego uczący
w szkole
podstawowej

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – ogólne
informacje, części egzaminu, potencjalne trudności,
strategie egzaminacyjne.
Praktyczne ćwiczenia przygotowujące uczniów do
poszczególnych części egzaminu:
• rozumienia ze słuchu
• znajomości funkcji językowych
• rozumienia tekstów pisanych
• znajomości środków językowych
• wypowiedzi pisemnej.

Nauczyciele języka
angielskiego szkół
podstawowych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

AWANS ZAWODOWY

37

Nie taki awans straszny jak go
malują. Jak dobrze rozpocząć
awans zawodowy na stopień
nauczyciela kontraktowego
60 zł

38

Nie taki awans straszny jak go
malują. Jak dobrze rozpocząć
awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
60 zł

39

Nie taki awans straszny jak go
malują. Jak dobrze rozpocząć
awans zawodowy na stopień
nauczyciela dyplomowanego

60 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

Wykład
z elementami
warsztatu
3h
Termin:
28.08.2019
godz.: 16.00
Wykład
z elementami
warsztatu
3h
Termin:
28.08.2019
godz.: 18.00
Wykład
z elementami
warsztatu
3h
Termin:
29.08.2019
godz.: 18.00

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na
stopień nauczyciela kontraktowego.
Analiza wymagań.
Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

Nauczyciele
rozpoczynający
staż
na stopień
nauczyciela
kontraktowego

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na
stopień nauczyciela mianowanego.
Analiza wymagań.
Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

Nauczyciele
rozpoczynający
staż
na stopień
nauczyciela
mianowanego

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na
stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza wymagań.
Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

Nauczyciele
rozpoczynający
straż
na stopień
nauczyciela
dyplomowanego
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ADRESAT

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

40

Jak poprawnie tworzyć wewnętrzną
dokumentację w placówce
oświatowej?
200 zł

41

Awans zawodowy nauczycieli –
obowiązki dyrektora
100 zł

42

ABC nowo powołanego dyrektora
szkoły, przedszkola
200 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

Wykład
z elementami
warsztatu

Analiza poszczególnych rodzajów wewnętrznej
dokumentacji w oświacie.
Nauka poprawnej konstrukcji wewnętrznej
dokumentacji.

Kadra zarządzająca

6h

Wykład
4h

Warsztaty
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)

Ścieżka awansu zawodowego w świetle nowych
przepisów prawnych.
Procedura realizacji stażu, terminy i zadania
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela.
Dokumentowanie podejmowanych czynności.

Kadra zarządzająca

Zadania i obowiązki dyrektora w świetle nowych
przepisów.
Planowanie swojej pracy.
Dokumenty w pracy dyrektora.
Delegowanie zadań.

Kadra zarządzająca

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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43

TEMAT
CENA

Wymagania nadzoru
pedagogicznego w praktyce
150 zł

44

Gospodarka finansowa szkół
i placówek oświatowych
200 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu
6h

Wykład
z elementami
warsztatu
8h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Wymagania nadzoru a praktyka pracy
szkoły/przedszkola,
Zadania i obowiązki dyrektora w świetle zmian
przepisów dotyczących wymagań,
Zadania i obowiązki nauczycieli w świetle zmian
przepisów dotyczących wymagań,
Dokumentacja pracy szkoły/przedszkola - błędy,
pułapki, rozwiązania
Analiza przypadków oraz wytycznych w ramach
planowanych kontroli i ewaluacji wewnętrznych.

Kadra zarządzająca

Źródła finansowania zadań oświatowych (subwencja
oświatowa, dotacje celowe z budżetu państwa).
Gospodarka finansowa szkoły – pojęcie i zakres
odpowiedzialności.
Zasady gospodarowania środkami publicznym
w jednostce budżetowej.
Różne modele obsługi organizacji finansowo – księgowej
szkoły.
Plan finansowy szkoły (w tym elementy klasyfikacji
budżetowej).
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.
Wynagrodzenia pracowników szkoły, świadczenia
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Inwentaryzacja.
Procedury kontroli finansowej.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Najczęściej popełniane błędy – studium przypadku na
podstawie orzecznictwa RIO.

Kadra zarządzająca
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
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CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT
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