Oferta szkoleń doskonalących
proponowanych przez CDN w Sosnowcu
na rok szkolny 2019 / 2020
Część druga: UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ PIERWSZĄ
sierpień – grudzień 2019 r.

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK W ROZWOJU
szczegóły na stronie www.cdnsosnowiec.edu.pl
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI
szczegóły na stronie www.cdnsosnowiec.edu.pl
KURSY JĘZYKOWE
Język angielski
(poziom początkujący)
JA–1a

lektor języka angielskiego
552 zł
Grupa 7- 12 osobowa

Język angielski
(poziom średniozaawansowany
kontynuacja)
JA-2a
lektor języka angielskiego
552 zł
Grupa 7- 12 osobowa

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

Kurs językowy
I semestr
24 h
(2 h x 12
raz
w tygodniu)

Kurs językowy
I semestr
24 h
(2 h x 12
raz
w tygodniu)

Poziom początkujący – przeznaczony
jest dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z językiem
angielskim.
Na zajęciach nacisk położony jest głównie na komunikację
werbalną i przełamanie bariery językowej. Kursanci poznają
także podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz ciekawostki
kulturowe krajów anglojęzycznych.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób,
które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem
zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w
języku angielskim
oraz poszerzanie znajomości słownictwa
i gramatyki.
Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności
językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy
o krajach anglojęzycznych
oraz przygotowanie do egzaminu
PTE z języka angielskiego.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Język angielski
(poziom średniozaawansowany
kontynuacja)
JA-3a
lektor języka angielskiego
552 zł
Grupa 7- 12 osobowa

Język angielski
(poziom zaawansowany kontynuacja)
JA-4a

lektor języka angielskiego
552 zł
Grupa 7- 12 osobowa

FORMA
REALIZACJI

Kurs językowy
I semestr
24 h
(2 h x 12
raz
w tygodniu)

Kurs językowy
I semestr
24 h
(2 h x 12
raz
w tygodniu)

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób,
które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem
zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w
języku angielskim
oraz poszerzanie znajomości słownictwa
i gramatyki.
Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności
językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy
o krajach anglojęzycznych
oraz przygotowanie do egzaminu
PTE z języka angielskiego.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

Poziom zaawansowany – przeznaczony jest dla osób znających
język angielski
na poziomie średniozaawansowanym. Kursanci podczas zajęć
rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie,
czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Celem kursu jest
rozwinięcie umiejętności swobodnej komunikacji. Zajęcia
wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych
oraz przygotowanie
do egzaminu PTE z języka angielskiego.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU

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

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

1. PEDAGOGIKA TEATRU

45 A

Prowadząca: Justyna Czarnota
Termin: 21 września 2019 roku

Warsztaty
8h

bezpłatne

2. OBLICZA DRAMY
Prowadzący: Marcin Drzazga
Termin: 28 września 2019 roku

Warsztaty
45 B

bezpłatne

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

8h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Warsztat wprowadzający w ideę pedagogiki teatru.
Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak
uwzględniać potrzeby i zainteresowania dzieci
podczas pracy nad przedstawieniem oraz poszukamy
sposobów, by zajęcia teatralne były dla uczestników
przygodą i zabawą. Zastanowimy się również, w jaki
sposób zadania teatralne można wykorzystywać na
lekcjach w szkole.
Warsztat
poświęcony
technice
dramy,
wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych
obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez
poznawanie cudzych historii i konstruowanie
fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się
z konfliktowymi
sytuacjami
w bezpiecznych
warunkach
zdarzenia
scenicznego.
Pogłębia
świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność
rozumienia
cudzych
zachowań
i wykształca
mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod
nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik
dramowych (prostych ćwiczeń i gier) możliwych do
wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie
zajęć czy lekcji.

Zainteresowani
nauczyciele,
artyści,
animatorzy
kultury

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

3. ODSŁONY SCENOGRAFII
Prowadzący: Szymon Szewczyk
Termin: 29 września 2019 roku

Warsztaty

45 C

8h
bezpłatne

4. RUCH W PRACY TEATRALNEJ

Prowadzący: Tomasz Rodowicz
Termin: 12 października 2019 roku

Warsztaty

45 D

bezpłatne

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

8h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Spotkanie warsztatowe poświęcone scenografii
teatralnej. W jaki sposób swojemu postrzeganiu
świata nadać materialny kształt? Jak z prostych
elementów stworzyć oprawę plastyczną spektaklu?
Z jakich metod i materiałów korzystać? Warsztat
pokaże, jak w uczniach/członkach grup teatralnych
rozwijać umiejętność rozumienie metafor i w jaki
sposób fantazyjne pomysły przekładać na efektowne
plastyczne
wizje.
Zajęcia
zakończy
pokaz
powarsztatowy.
Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem.
Doskonali umiejętności związane z przygotowaniem
uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in.
w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone
różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być
wykorzystane
w działaniach
teatralnych
i okołoteatralnych z różnymi grupami. Warsztat
będzie miał formę treningu fizycznego.

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

5. DOBRODZIEJSTWO IMPROWIZACJI

45 E

Prowadzący:
Arti
Grabowski
Termin: 13 października 2019 roku

Warsztaty
8h

bezpłatne

6. MUZYKA W TEATRZE
Prowadzący: Sebastian Świąder
Termin: 26 października 2019 roku

Warsztaty

45 F
8h

bezpłatne

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Technika improwizacji staje się coraz bardziej
popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad
rolą, ale również jako alternatywna metoda
komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni,
empatii,
czy
doskonalenie
umiejętności
interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność
siebie.
Warsztat
wyposaża
uczestników
w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.
Zajęcia poświęcone wykorzystaniu i tworzeniu
muzyki w pracy teatralnej. Jak sprawić, żeby
tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą?
Jak z najbardziej podstawowych i nieoczywistych
materiałów można tworzyć instrumenty? Warsztaty
będą poświęcone temu, jak w proces twórczy
włączać dzieci, młodzież i dorosłych, jak wspólnie
z nimi odkrywać nieznane wcześniej muzyczne
przestrzenie.

www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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7. JAK PROWADZIĆ GRUPĘ, CZYLI
O BYCIU LIDEREM/LIDERKĄ

45 G

Prowadząca: Katarzyna JabłońskaKuśmierek
Termin: 27 października 2019 roku

Warsztaty
8h

bezpłatne

8. ROZUMIENIE TEATRU, CZYLI JAK
W PRAKTYCE POZNAWAĆ SZTUKĘ
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ?

45 H

Prowadząca: Alicja Brudło i Hanna
Kłoszewska
Termin: 16 listopada 2019 roku

bezpłatne

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

Warsztaty
8h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Warsztaty rozwijające umiejętności liderskie oraz
samoświadomość prowadzącego grupę – czy to
teatralną, czy zajęciową. Uczestnicy poznają swoje
mocne strony i w bezpiecznych warunkach przyjrzą
się sobie w roli lidera/liderki oraz dowiedzą się,
w oparciu o jakie cechy mogą budować swój
autorytet.
Poznają
metody
podnoszenia
skuteczności swojej pracy, poprzez dzielenie się
zadaniami i odpowiedzialnością z innymi.
Jak, z wykorzystaniem narzędzi pedagogicznoteatralnych,
rozmawiać
z młodymi
widzami
o trudnych zagadnieniach? Jak projektować działania
i warsztaty poświęcone interpretacji przedstawień?
Jak wyglądają i są odbierane spektakle w budynku
teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają
w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele?
Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników
w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do
wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub
warsztatowej z młodzieżą.

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

9. AKTOR W TEATRZE SŁOWA

45 I

Prowadzący: Przemysław Kania
Termin: 17 listopada 2019 roku

Warsztaty
8h

bezpłatne

10. TEATR BEZ GRANIC
Prowadzący: Daniel Jacewicz
Termin: 23 listopada 2019 roku
Warsztaty
45 J

bezpłatne
8h

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Warsztat poświęcony pracy nad rolą i sceniczną
prezentacją. Praktyczne przygotowanie do pracy
w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji
i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem.
Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie
aktora/ucznia do małych form teatralnych –
recytacji, „wywiedzione ze słowa”, monodramu,
a także wystąpień publicznych.
Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu
społecznie oraz analizie relacji między teatrem
a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje.
Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie
odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych
marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami
defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im
autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania
określonej perspektywy? Warsztaty pozwolą także
zyskać wiedzę na temat dostępności oferty
kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz
tego, jak oswajać uczniów/członków grup
teatralnych z tematem odmienności i różnicy.

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

11. REŻYSERIA W TEATRZE AMATORSKIM

Prowadząca:
Iwona
Woźniak
Termin: 24 listopada 2019 roku

Warsztaty

45 K
8h

bezpłatne

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania
przedstawienia oraz przybliżające różne role
i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Etapy
pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania
sztuk teatralnych. Warsztaty pozwolą poznać
reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowaną
teatrem formy, teatrem plastycznym, a przede
wszystkim
polegającą
na
współtworzeniu
przedstawienia wraz z grupą.
AWANS ZAWODOWY

Warsztaty
z elementami
wykładu

Opiekun stażu
46
50 zł

4h

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
Zasady współpracy między opiekunem stażu
a nauczycielem odbywającym straż.
Sposoby dokumentowania współpracy.
Komunikacja interpersonalna.

Opiekunowie
stażu

PROFILAKTYKA, MINDFULNESS, EDUKACJA PROZDROWOTNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

47

Samobójstwa, zachowania
rezygnacyjne, samookaleczenia

Wykład
z elementami
warsztatu

80 zł
5h
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; +48 32 292 78 07 - konsultanci

Przyczyny samobójstw i samookaleczania się.
Sygnały alarmowe.
Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia.
Samobójstwem ucznia.
Szkolny program profilaktyczny.
Gdzie szukać pomocy?

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

48

TEMAT
CENA

Profilaktyka niebezpiecznych
zachowań dzieci i młodzieży
w Internecie

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h
70 zł

Budowanie odporności psychicznej
w profilaktyce wypalenia zawodowego

Warsztaty

49
4h
70 zł

50

Praca z klasą na godzinie do
dyspozycji wychowawcy

Warsztaty
60 zł

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

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

CYBERPRZESTRZEŃ - co jest aktualnie wykorzystywane,
wady i zalety
HEJT I CYBERBULLYING- czym jest, sposoby
przeciwdziałania
SEKSTING - czym jest, sposoby przeciwdziałania
UZALEŻNIENIE I INNE ZAGROŻENIA - jakie są, sposoby
przeciwdziałania
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - stworzenie planu działania
dla placówki oświatowej

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
Oświatowych

Co wiemy o stresie
5 reakcji stresowych
Model 4C w budowaniu odporności psychicznej
Ćwiczenia rozwijające odporność psychiczną
Trening relaksacyjny

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
Oświatowych

Relacje nauczyciel – uczeń
Metody i formy pracy na godzinie do dyspozycji
wychowawcy

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

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

Mindfulness w pracy nauczyciela
70 zł
51
(wygodny strój i obuwie
pozwalające na swobodny ruch)

52

Agresja i przemoc rówieśnicza
w szkole
70 zł

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

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

Warsztaty
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Mindfulness czyli co? Słów kilka o uważności - jak
praktykować i co, jakie korzyści z tego mamy.
Mindfulness w praktyce - doświadczenie uważności na
sobie.
Mindfulness w szkole - przedstawienie programów
uważnościowych wprowadzonych w szkołach w innych
krajach.
Mindfulness dla dzieci i młodzieży - przedstawienie
technik możliwych do wykorzystania w pracy z dziećmi
i młodzieżą.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
Oświatowych

Różnice między agresją, przemocą a znęcaniem.
Cechy sprawcy i ofiary przemocy.
Rozmowa z ofiarą i sprawcą.
Reagowanie na zachowania agresywne uczniów.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
Oświatowych

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

53

TEMAT
CENA

Gdy grunt pali się pod nogami. Jak
radzić sobie z konfliktami, kryzysami,
barierami w szkolnej społeczności?
70 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Czym jest konflikt i kiedy do niego dochodzi?
Czy z konfliktu może jednak wyniknąć coś korzystnego?
Konflikty w szkolnej społeczności – ich obszary i sposoby
rozwiązywania.
Indywidualne sposoby radzenia sobie ze sporem,
konfliktem.
Co wspiera nas jako zespół a co osłabia w sytuacji
konfliktu z innymi społecznościami w szkole?
Czy konflikt to kryzys? Jak sobie radzić w sytuacji kryzysu?

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA, EDUKACJA INFORMATYCZNA, KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

54

Programowanie dla najmłodszych,
czyli o myśleniu komputacyjnym
w edukacji małego dziecka

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

60 zł

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

Myślenie komputacyjne – dlaczego warto wprowadzać
już w przedszkolu?
Nowa podstawa programowa wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego a nauka
programowania
Programowanie w edukacji małego dziecka, czyli o
rozwijaniu umiejętności prostych i kompetencji złożonych
Programowanie bez komputera (przykłady zabaw, gier i
sytuacji edukacyjnych), czyli jak przygotować dzieci do
kodowania
Programowanie poprzez ruchu oraz programowanie
dźwiękiem

Nauczyciele
wychowania
przedszkolnego/
edukacji
wczesnoszkolnej

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Gry w edukacji
55

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
4h

60 zł

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Drama jako gra, symulacja sytuacji, inkluzja i immersja
Gry planszowe w edukacji
Uczeń jako awatar, odznaki jako oceny/informacje
zwrotne
Larp - aranżowanie sytuacji
Gra terenowa - zabawa dla uczestników (wymagany
czytnik kodów QR w smartfonach)
Escape Room - podstawy tworzenia, dobre praktyki
Wykorzystanie Minecraft: Education Edition
(wymagane Windows 10)

ADRESAT

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ŚWIETLICOWE

56

57

Upcykling, jako działanie wspierające
rozwój manualny i ekspresję twórczą
dziecka
60 zł
Integracja dzieci i młodzieży w grupie
poprzez muzykę i ruch
elementem profilaktyki uzależnień
w szkołach i placówkach oświatowych.

Warsztaty
z elementami
wykładu

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

Taniec formą integracji grupy;
Sposoby aktywizowania dzieci i młodzieży w zabawach
integracyjnych, twórczych i odtwórczych.
UWAGA:
Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć
ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie).

nauczyciele
muzyki szkół
podstawowych,
nauczyciele
świetlic szkolnych
zainteresowani
nauczyciele

4h

Warsztaty
4h

160 zł
Piotr Kaja

Upcykling w pracy z dzieckiem.
Przykłady wykonania konkretnych wytworów.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

58

TEMAT
CENA

Okienne dekoracje na 4 pory roku –
jesień i zima
60 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
4h

Wykorzystać Ogrom Wyobraźni – czyli
jak osiągnąć efekt WOW podczas zajęć
plastycznych i nie tylko?
Warsztaty
59

Przekroczyć barierę oczywistości, czyli
drugie życie guzików, zakrętek,
patyczków i in. Drobiazgów

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Efektowne dekoracje nie muszą być trudne
Okienne wycinanki – również dla maluchów
Witraże, z którymi poradzi sobie każde dziecko

Jak w twórczy sposób wykorzystać patyczki, zakrętki,
klamerki, guziki i in. drobiazgi?
Patyczki, zakrętki, klamerki, guziki w pracy nauczyciela.
Przykłady pomysłów na prezenty
Wykonanie własnych wytworów

ADRESAT

Nauczyciele szkół
podstawowych
i przedszkoli,
wychowawcy
świetlic szkolnych
i placówek
oświatowych

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkola
wychowawcy
świetlicy

60 zł
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE, LOGOPEDYCZNE

60

Skuteczna terapia artykulacji
spółgłosek i samogłosek
(części 2)

Warsztaty
70 zł

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

4h

Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji
spółgłosek szeregów: szumiących (sz, ż, cz, dż), syczących
(s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź)

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

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

61

TEMAT
CENA

Skuteczna terapia artykulacji
spółgłosek i samogłosek
(części 3)

Warsztaty
70 zł

62

Praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w szkole ogólnodostępnej
100 zł

63

4h

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

Symptomy ryzyka dysleksji
i dyskalkulii
60 zł

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

FORMA
REALIZACJI

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski
r oraz głosek dźwięcznych.

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

Specjalne potrzeby edukacyjne.
Cele edukacyjne i terapeutyczne.
Diagnoza i programy indywidualne.
Współpraca z rodzicami.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/placówek

Symptomy ryzyka dysleksji.
Trudności w uczeniu się matematyki.
Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój osłabionych
funkcji poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA
Planowanie pracy nauczyciela
w oparciu o opinie lub orzeczenia PPP

64

70 zł

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Wspomaganie dziecka z deficytem rozwojowym,
kompetencje nauczyciela w zakresie doraźnej diagnozy
odchyleń i zaburzeń rozwojowych uczniów, strategie
postępowania wychowawczego w szkole odnośnie
uczniów z SPE, również w odniesieniu do form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej wskazanych w przepisach
prawa oświatowego.

Zainteresowani
nauczyciele

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

65

Współpraca z rodzicami ucznia
ze spektrum autyzmu
60 zł

Czy trudny rodzic w szkole na pewno
jest trudny?
66
140 zł

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

Wykład z
elementami
warsztatu
4h

Warsztaty
z elementami
wykładu
10 h
(2 x 5 h)

Specyfika pracy osób zajmujących się dziećmi z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Skuteczne techniki komunikacji z rodzicami/opiekunami
uczniów z zaburzeniami.
Język żyrafy i język szakala – wybór właściwego stylu
komunikacji na linii szkoła – dom i odwrotnie.
Pułapki w które można wpaść podczas kontaktu
z rodzicami.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Stworzenie modelu współpracy z rodzicami
Poznanie mechanizmów problemów, które się pojawiają
w kontaktach z rodzicami
Określenie indywidualnego stylu prowadzenia rozmów
z rodzicami
Budowanie relacji z rodzicami

Psycholodzy,
pedagodzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/ placówek
oświatowych

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Rodzic partnerem przedszkola
67

FORMA
REALIZACJI

Wykład z
elementami
warsztatu

60 zł
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Rodzice a przedszkole – usługa czy partnerstwo?
„Studia dla rodziców”, czyli o edukacji pedagogicznej
rodziców
Wspomaganie procesu wychowawczego przedszkola
przez rodziców
Czy dla dobra dziecka, czyli o poczuciu wartości?

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego,
rodzice

Czy dziecko może być niegrzeczne?

Rodzic partnerem szkoły

Wykład z
elementami
warsztatu

68

60 zł

4h

Rodzice a szkoła – usługa czy partnerstwo?
„Studia dla rodziców”, czyli o edukacji pedagogicznej
rodziców
Wspomaganie procesu wychowawczo - dydaktycznego
szkoły przez rodziców
Formy współpracy z rodzicami, aktywizacja rodziców
Sztuka motywacji – rola i zadania rodziców

nauczyciele szkół
podstawowych,
rodzice

DOBRA LEKCJA, GODZINA WYCHOWAWCZA, METODYKA, KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, MINDFULNESS

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

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

69

TEMAT
CENA

Kształcenie umiejętności
uczenia się
70 zł

70

Aktywne metody w edukacji nowoczesne, skuteczne,
motywujące, wspierające
kreatywność
i przedsiębiorczość uczniów

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

60 zł

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Cykl Kolba. Mechanizmy uczenia się w kontekście
stylów uczenia się.
Kształtowanie umiejętności określania strategii
motywowania do uczenia się (skutecznej w odniesieniu
do siebie i swoich uczniów).
Zdobywanie umiejętności eliminowania zabójców
motywacji w pracy z klasą.
Zasada Szkoły Bohaterów prof. P. Zimbarda.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Czego przyszłość będzie chciała od naszych uczniów?
Piramida uczenia. Czynniki warunkujące efektywność
uczenia się.
Wykorzystanie prawd o uczeniu się.
Kreatywność i myślenie dywergencyjne.
Model educare.
Metody i techniki – podział metod aktywizujących.
Metody aktywizujące a metody tradycyjne

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

Warsztaty dla nauczycieli
z wykorzystania Metody Pytań
i Doświadczeń
71

W ramach programu
Uniwersytet Dzieci w Klasie

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
2h
22.10.2019

bezpłatne

72

Jak prowadzić dobrą lekcję Vademecum młodego nauczyciela
Cz. 2
60 zł

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

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Ile trwa podróż na Wenus? Znaczenie dziecięcych pytań i
rozbudzania ciekawości w dzieciach w procesie
poznawczym.
Dlaczego doświadczanie jest ważne? Istota procesu
badawczego. Prowadzenie doświadczeń w oparciu o
schemat: hipoteza-doświadczenia-wnioski.
Zaprojektowanie lekcji w oparciu o Metodę Pytań i
Doświadczeń.
Kamishibai, projektograf - narzędzia wspierające
nauczyciela w rozwijaniu dziecięcej ciekawości,
rozwijaniu naukowego myślenia i kompetencji
społecznych.

Nauczyciele szkół
podstawowych

Planowanie lekcji z uwzględnieniem zasad
współczesnej dydaktyki.

Zainteresowani
nauczyciele
stażyści
/kontraktowi
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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. – grudzień 2019 r.
NUMER

73

TEMAT
CENA

Myślenie ma przyszłość –
rozwijanie potencjału
intelektualnego uczniów

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
4h
60 zł

Motywacja w 6 krokach metodą
Michaela Pantalona

75

Jak rozwijać kompetencje kluczowe
uczniów
180 zł

76

Wspieranie uczniów
z doświadczeniem migracji
180 zł

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

ADRESAT

Zdolność logicznego myślenia jako kluczowa kompetencja
XXI wieku
Jak uczyć dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego przez
gry i zabawy?
Sztuka dedukcji i jak ją kształtować

Nauczyciele szkół
podstawowych
i przedszkoli,
wychowawcy
świetlic szkolnych
i placówek
wychowawczych

Autonomia i reaktancja w motywacji
6 kroków motywacyjnych
Metoda Michaela Pantalona w szkole
Pozytywne metody motywacyjne

Zainteresowani
nauczyciele

Warsztaty
12 h
(3 x 4 h)

Po co kompetencje i dlaczego kluczowe?
Kompetencje kluczowe w życiu i pracy,
Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.

Zainteresowani
nauczyciele

Warsztaty
12 h
(3 x 4 h)

Sytuacja ucznia z doświadczeniem migracji – strategie
adaptacyjne
Metody wspierania ucznia z doświadczeniem migracji –
przepisy prawa oświatowego, zasady edukacji włączającej
Język edukacji szkolnej – przedstawienie metody JES-PL

Zainteresowani
nauczyciele

Warsztaty

74
70 zł

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

4h

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

Podstawy komunikacji
interpersonalnej
77
60 zł

78

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

Warsztaty

Dyscyplina w klasie

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

FORMA
REALIZACJI

60 zł

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Budowanie konstruktywnej komunikacji
interpersonalnej.
Komunikacja jednostronna – ćwiczenia
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Komunikat typu „JA”
Bariery komunikacyjne
Dekalog nauczyciela

Zainteresowani
nauczyciele

Pojęcie dyscypliny.
Kontrakty klasowe.
Jak zapobiegać sytuacjom, w których naruszana jest
dyscyplina?
Sposoby wprowadzania i utrzymania dyscypliny.
Reagowanie nauczyciela w sytuacjach naruszenia zasad
obowiązujących w klasie/szkole.

Zainteresowani
nauczyciele

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

Jak rozwijać i wzmacniać
samorządność i przedsiębiorczość
uczniów? Praca samorządu
uczniowskiego i wolontariatu
szkolnego
79

70 zł

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

80

Kultura błędu w nauczaniu
50 zł

Wykład
z elementami
warsztatu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Samorządność uczniowska po nowemu – podstawy
prawne.
Znaczenie samorządności uczniów opartej na współpracy
dla rozwoju obywatelskiego kapitału społecznego.
Zadania opiekuna SU, wychowawcy klasy i innych
nauczycieli w zakresie wspierania samorządności.
Pomysły, narzędzia i metody na pracę samorządu
uczniowskiego.
Wolontariat jako sposób kształtowania kompetencji
społecznych.
Standardy realizacji wolontariatu w szkole.
Organizowanie szkolnego wolontariatu.
Rola wolontariatu i samorządu uczniowskiego w
profilaktyce zachowań ryzykownych.

Zainteresowani
nauczyciele

Nurobiologiczne aspekty uczenia się na błędach.
Co to jest kultura błędu. Sposoby (metody) na prac z
błędem.

Nauczyciele
szkół
ponadpodstawo
wych

Neurodydaktyka, o co chodzi? Uczenie i uczenie się,
spojrzenie ucznia i nauczyciela. Przykłady zastosowań
wiedzy neurodydaktycnej w szkolnej praktyce.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

3h

81

O uczeniu i uczeniu się
60 zł

Wykład
z elementami
warsztatu

ADRESAT

3h

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

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

82

Wychowanie do wartości – edukacja
regionalna, obywatelska i patriotyczna
w szkole

60 zł

83

Jak uczyć zgodnie z nową podstawą
programową?
60 zł

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

84

Opracowanie programów nauczania
dla zawodu zgodnie z nową podstawą
programową kształcenia
w zawodach
60 zł

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

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Wartości w edukacji
Edukacja regionalna w szkole
Kultura ludowa – kultura narodowa (czytanie tekstów
kultury)
Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
w szkole
Tożsamość kulturowa – jak ją kształtować w procesie
edukacyjnym

ADRESAT

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej,
nauczyciele klas
IV – VIII szkoły
podstawowej

Zapoznanie z
wymaganiami nowej podstawy
programowej w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych,
sposoby osiągania efektów kształcenia w wyznaczonych
przez podstawę obszarach;
propozycje
realizacji
wybranych
celów
oraz
konstruktywnych rozwiązań dotyczących wykonywania
poszczególnych zadań w praktyce szkolnej.

Zainteresowani
nauczyciele

Proces tworzenia szkolnego planu nauczania dla zawodu
i programu nauczania dla zawodu. Praktyczne wskazówki
tworzenia
programu
nauczania
dla
zawodu.
Problemy, z którymi spotkać się mogą autorzy
opracowujący nowy program nauczania dla zawodu.

Nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

85

Dostosowanie programów nauczania
do potrzeb i specyfiki szkoły zgodnie z
nową podstawą programową
kształcenia w zawodach
60 zł

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb i
specyfiki szkoły zgodnie z nową podstawą programową
kształcenia w zawodach.

Nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

4h
PRZEDMIOTY

86

Zachęć ucznia do zajęć WF! Jak
wzmacniać motywację uczniów do
aktywności fizycznej
75 zł

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

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

Dlaczego dzieci i młodzież "odpadają" ze sportu? Poznaj
przyczyny rezygnacji z zajęć wychowania fizycznego i
zapobiegnij temu.
WF szyty na miarę. Poznaj swoich uczniów, ich
zainteresowania sportowe i wykorzystaj tę wiedzę w
praktyce, czyli jak spróbować włączyć wszystkich uczniów
w lekcje wf. Jak zbudować poczucie bezpieczeństwa i
komfortu podczas zajęć.
Motywacja w praktyce. Jak zainteresować sportem dzieci i
młodzież? Jak wykorzystać posiadaną wiedzę i
wprowadzić zestaw prostych ćwiczeń,
by "chciało się tym, którym nigdy się nie chce".

nauczyciele
wychowania
fizycznego

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

Team building czyli jak stworzyć
zgrany i zmotywowany zespół
sportowy
87
75 zł
(wygodny strój i obuwie
pozwalające na swobodny ruch)

88

Kombinatoryka i rachunek
prawdopodobieństwa w szkole
podstawowej
60 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
z elementami
wykładu
4h

Wykład z
elementami
warsztatu
3h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Drużyna czyli grupa - jak rozwija się grupa, jakie procesy w
niej zachodzą.
Role grupowe - czyli każdy jest ważny w grupie. Jak
wyklarować role w grupie i sprawić, by każdy czuł się na
swoim "miejscu".
Grunt to zasady, czyli normy w drużynie. Jak wykorzystać
kontrakt grupowy, by zwiększyć motywację w grupie.
Team building w praktyce, czyli jak rozwijać i
wykorzystywać w trakcie zajęć proste ćwiczenia, żeby
zwiększyć spójność grupy i zmotywować ją do walki.

nauczyciele
wychowania
fizycznego;
trenerzy
szkolnych drużyn
sportowych

Metody rozwiązywania problemów kombinatorycznych.
Metody
rozwiązywania
zadań
z
rachunku
prawdopodobieństwa
Rozwiązywanie zadań z kombinatoryki i rachunku
prawdopodobieństwa

Nauczyciele szkół
podstawowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

89

Terapia ręki a mała motoryka.
Podstawy terapii za pomocą lepienia
i rzeźbienia
120 zł

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

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

Teoretyczne podstawy pracy pedagogiczno –
terapeutycznej.
Środki i metody pracy.
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo -ruchowej.
Doświadczenie dotyku materiałów plastycznych –
ćwiczenia.
Kształtowanie form i obiektów.
Wnioski i ocena pracy z dzieckiem.

Nauczyciele
przedszkoli
i edukacji
wczesnoszkolnej

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

Muzyka w wychowaniu przedszkolnym
i edukacji wczesnoszkolnej
z uwzględnieniem muzykoterapii

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

7h

90
180 zł

sobota

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Muzyka a aktywność dziecka.
Pięć aktywności muzycznych i ich rola terapeutyczna.
Gra na instrumentach muzycznych.
Elementy muzykoterapii i relaksacji.
Tańce polskie i innych narodów

Kama Palińska

91

Budowanie kompetencji artystycznych,
społecznych, prematematycznych,
matematycznych i językowych poprzez
działania muzyczno-ruchowe
160 zł
Piotr Kaja

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

Warsztaty
Z elementami
wykładu
4h

Budowanie repertuaru wokalnego dla dzieci zgodnie
z możliwościami wykonawczymi aparatu głosowego.
Piosenka dziecięca jako narzędzie do kształtowania
kompetencji innych niż muzyczne. Muzyka osią
programową w kształtowaniu umiejętności artystycznych,
społecznych, prematematycznych, matematycznych
i językowych.

ADRESAT

Nauczyciele
przedszkolni,
wczesnoszkolni,
pedagodzy,
psycholodzy,
logopedzi,
wychowawcy
świetlic

Nauczyciele
przedszkoli
i edukacji
wczesnoszkolnej

Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć
ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie).

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

92

Rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów w ramach realizacji treści
muzycznych podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego.
160 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
Z elementami
wykładu
4h

Piotr Kaja

93

„Od imienia zaczynamy cały świat” praktyczne poznanie metody
I. Majchrzak w pracy
z dziećmi przedszkolnymi
70 zł

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

Zajęcia
warsztatowe
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Rola TIK w edukacji muzycznej małego dziecka (programy
komputerowe oraz narzędzia internetowe wspomagające
rozwój umiejętności muzycznych dzieci oraz wybranych
kompetencji kluczowych).Sposoby aktywizowania dzieci
w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych
z wykorzystaniem współczesnych narzędzi dydaktycznych
oraz zasobów dostępnych w sieci. Realizacja zajęć
umuzykalniających w oparciu o treści podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Nauczyciele
przedszkoli
i edukacji
wczesnoszkolnej

Celem warsztatów jest przybliżenie i upowszechnienie
w codziennej praktyce dydaktyczno-wychowawczej
przedszkola założeń metody I. Majchrzak.
Zaprezentowanie propozycji edukowania
językowego dziecka w zakresie nauki czytania poprzez
autentyczne aktywne współuczestnictwo dziecka i
nauczyciela w procesie edukacji, mającym na celu
wszechstronny rozwój osobowości dziecka na miarę
wrodzonego potencjału możliwości tkwiących w
jednostce.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zbiór materiałów,
które pozwolą mu na wzbogacenie warsztatu pracy.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli

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. – grudzień 2019 r.
TEMAT

NUMER

CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Zainspiruj się -

94

3, 2, 1, 0 start! Dla tych, którzy
zaczynają przygodę
w zawodzie nauczyciela
Eduk. Wczesnoszk./Przedszk.

Wykład z
elementami
warsztatu
4h

Jak zintegrować grupę?
Jak poprowadzić zebranie z rodzicami?
Gdzie szukać wsparcia?
Czym się inspirować?

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkola

60 zł

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

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

