[Wpisz tekst]

Oferta szkoleń doskonalących
proponowanych przez CDN w Sosnowcu
na rok szkolny 2018 / 2019
Część pierwsza: sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Spis szkoleń
Numer szkolenia

Tytuł

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI, KURSY KWALIFIKACYJNE, KURSY JĘZYKOWE, WSPOMAGANIE
KONFERENCJE
K1
K2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jak dzisiaj wspierać rozwój dziecka? Wyzwania – rozwiązania
Mały człowiek w wielkim świecie - część 2
PROFILAKTYKA, EDUKACJA PROZDROWOTNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Depresja i wsparcie ucznia z depresją
Rozwój psychoseksualny dzieci - profilaktyka zaburzeń związanych z seksualnością
Profilaktyka na katechezie
Profilaktyka zaburzeń odżywiania i postrzegania własnego ciała w okresie dorastania
Rozwój psychoseksualny dziecka
Dojrzewanie - psychiczne, emocjonalne, seksualne
Uzależnienia behawioralne
Ruch zamiast komputera – jak zachęcić dziecko do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
„Podcięte skrzydła”. Zespół Wypalenia Zawodowego (ZWZ) - diagnoza, terapia, prewencja
Jak motywować uczniów do nauki?
Elementy psychologii pozytywnej w pracy nauczyciela

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, EDUKACJA INFORMATYCZNA, KOMPETENCJE
INFORMATYCZNE
12
13
14
15

Jak zrobić film poklatkowy? Nauka i zabawa w praktyce
Multimedia w aspekcie rozwijania kompetencji informatycznych dzieci młodszych
Smartfon, tablet, komputer, robot w pracy nauczyciela wczesnej edukacji
Dołącz do programu eTwinning
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NUMER
16
17
18
19
20
21
22

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Narzędzia informatyczne z eTwinning
Ciekawie, twórczo i nowocześnie – praca metodą WebQuest sposobem na nudę i rutynę w nauczaniu
Kodowanie na st@rt! podstawy programowania dla najmłodszych
Lekcje programowania w środowisku Scratch w szkole podstawowej w klasach IV-VIII
Ze smartfonem w kieszeni - komiks i lapbook
Jak kształtować kompetencje kluczowe metodą WebQuest, czyli projektów z wykorzystaniem TIK (klasy I-III)
Jak kształtować kompetencje kluczowe metodą WebQuest, czyli projektów z wykorzystaniem TIK (klasy IV-VIII)
KADRA ZARZĄDZAJĄCA

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawnych
Jak poprawnie tworzyć wewnętrzną dokumentację w placówce oświatowej
Awans zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrektora
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole
Dyrektor jako mediator w szkole/placówce oświatowej
ABC nowo powołanego dyrektora szkoły, przedszkola
Odpowiedzialność dyrektora za bezpieczeństwo w szkole/placówce oświatowej
Wymagania nadzoru pedagogicznego w praktyce
Budowanie zespołu przez kreatywne zarządzanie
Rozwiązywanie problemów – trudny rodzic, trudny klient – nastawienie
Sztuka komunikacji w wystąpieniach jeden na jeden, przed małą grupą, przed audytorium – podstawowy filar przywództwa
Gospodarka finansowa szkół i placówek oświatowych
DOBRA LEKCJA, GODZINA WYCHOWAWCZA, METODYKA, KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ

35
36
37
38
39

Wprowadzenie - Mindmappind – czyli myślenie wizualne w edukacji
Skuteczna komunikacja w szkole. Co można zrobić by poprawić relacje z uczniami i rodzicami
Roszczeniowy rodzic – jak go „oswoić”
Jak angażować uczniów w wolontariat?
Samorząd klasowy jako metoda wychowawcza
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NUMER
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Jak zwiększyć aktywność Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły?
Tworzymy jedną drużynę - integracja zespołu klasowego
Metoda projektu w edukacji szkolnej - sposób na korelację międzyprzedmiotową
Jak prowadzić dobrą lekcję
Jak prowadzić kreatywne lekcje z wykorzystaniem technik coachingowych
Teatr i drama w pracy wychowawcy i pedagoga
Jak kształtować kompetencje kluczowe metodami aktywizującymi uczniów (klas IV-VIII)
Jak uczyć, żeby nauczyć?
Łam schematy – jak rozwijać kreatywność uczniów
Praca z klasą na godzinie do dyspozycji wychowawcy
Rozpoznawanie i rozwijanie mocnych stron ucznia
Każdy uczeń może liczyć na sukces
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Style uczenia się. Techniki wzmacniania pamięci
AWANS ZAWODOWY

54
55
56
57

Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Opiekun stażu
PRZEDMIOTY

58
59
60
61
62
63

Syndrom Deficytu Natury - jak tworzyć przyrodnicze warsztaty terenowe będące jego profilaktyką
Egzamin maturalny z języka polskiego
Egzamin ośmioklasisty
Działalność innowacyjna w szkole
Trudności w nauce matematyki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Muzyka rozrywkowa w edukacji klas 4-8
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NUMER
64
65
66

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Korelacja przedmiotów bloku humanistycznego i działań artystycznych w klasach 4-8
Statystyka według nowej podstawy programowej. Nauka podczas realizacji projektów
Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w klasie 7 i 8 – jak uczyć zgodnie z nową podstawą programową?
DORADZTWO ZAWODOWE, GODZINA WYCHOWAWCZA

67
68
69
70
71

System doradztwa zawodowego w naszej szkole
Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w naszej szkole
Ważne wybory – wychowawca wspierający uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej
Kurs na rozwój – metody i narzędzia coachingowe w pracy wychowawczej
Badania losów absolwentów - propozycje rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoły
ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ŚWIETLICOWE

72
73
74
75
76
77
78
79
80

Scrabble od A do Żet
Zabawa, która uczy i rozwija - doskonalenie warsztatu wychowawcy świetlicy szkolnej
Zagrajmy razem! Gry dydaktyczne -jak z nich korzystać i konstruować wspólnie z uczniami
COŚ z niczego - papier mache i co można z niego zrobić
Decoupage na szkle i drewnie
Mobilne zabawki z papieru – zastosowanie w pracy z dzieckiem
„Świąteczne różności”- łatwe do wykonania i efektowne dekoracje świąteczne - Boże Narodzenie
Lapbook jako metoda aktywnej pracy z uczniem
Cztery pory roku zaklęte w plastyce
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

81
82
83
84
85

Matematyka - czy musi być taka trudna?
MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ cz. I Edukacja matematyczna – alternatywnie i skutecznie
Dzieci lubią się bawić - nauka przez zabawę w nauczaniu wczesnoszkolnym
Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów metodami aktywizującymi (klasy I-III)
Nie-zwykłe opowieści – elementy bajkoterapii w pracy z dziećmi
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NUMER
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Lapbooki w edukacji wczesnoszkolnej
Ocenianie kształtujące w praktyce w edukacji wczesnoszkolnej
Oswajamy kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej
Różnice w sposobie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego dziecka: diagnoza aktualnego poziomu dojrzałości szkolnej ucznia
młodszego
Terapia ręki a mała motoryka. Podstawy terapii za pomocą lepienia i rzeźbienia
Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej (Zajęcia wprowadzające- podstawowe)
Kreatywna matematyka - jak rozwijać potencjał matematyczny przedszkolaków (Zajęcia kontynuacyjne)
Przyjaciele Zippiego
Czynnościowe nauczanie matematyki metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej
„Od imienia zaczynamy cały świat” - praktyczne poznanie metody I. Majchrzak w pracy z dziećmi przedszkolnymi
Rytuał Muzyczny
Zimowe wyliczanki i zabawy muzyczno - ruchowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Empatia, Porozumienie bez Przemocy (PbP), komunikacja odważna

98
99

III Konferencja EMPATII
Konferencja odbędzie się 20 – 21 października 2018 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”, Filia Dąb, Katowice, ul. Krzyżowa 1
Empatia w szkolnej ławie. O budowaniu bezprzemocowych relacji w klasie
NVC – porozumienie bez przemocy w szkole
SPECJALNE POTRZEBY, LOGOPEDYCZNE

100
101
102
103
104
105
106

Podejście holistyczne w Opóźnionym Rozwoju Mowy
Dziecko nie nawiązujące kontaktu – „foch”czy zaburzenie? O mutyzmie wybiórczym dla nauczycieli, pedagogów i logopedów
Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek (część 1)
Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek (część 2)
Dla ucha malucha
W co się bawić na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
Symptomy ryzyka dysleksji i dyskalkulii
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NUMER
107
108
109
110

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języków obcych
Jak dostosować wymagania edukacyjne w nauczaniu dzieci z wadami mowy
PROMOCJA CZYTELNICTWA, BIBLIOTEK, EDUKACJA REGIONALNA

111
112
113

Od gry wideo do książki – multimedialna rozrywka w bibliotekach szkolnych
Edukacja regionalna w praktyce szkolnej
Literatura dla dzieci i młodzieży. Co czytają nasi uczniowie?
WYCHOWANIE FIZYCZNE

114
115

Drużyna szkolna na miarę mistrzostw - jak stworzyć zgrany i zmotywowany zespół sportowy?
Organizacja i prowadzenie wyjazdów typu: Nordic Walking, Trekking, Turystyka Górska
RYTMOTERAPIA, CHOREOTERAPIA, ARTETERAPIA

116
117

Arteterapia plastyczna
Gimnastyka rytmiczna i jej fenomen w mobilizacji rozwojowej ciała i umysłu – ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli i terapeutów
JĘZYK OBCY

118
119
120
121

Kreatywne nauczanie języka niemieckiego w klasach IV-VIII oraz gimnazjalnych (DaF)
W kierunku edukacji dwujęzycznej - CLIL czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe
Egzamin ósmoklasisty na 100%
Język obcy zawodowy
RÓŻNE

122
123
124

Sztuka prowadzenia szkoleń
Kierownik wycieczki szkolnej
Pierwsza Pomoc
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI
KURSY KWALIFIKACYJNE

Szczegółowe informacje zostaną podane po 20 sierpnia 2018 r.

KURSY JĘZYKOWE
WSPOMAGANIE
KONFERENCJE

K1

Jak dzisiaj wspierać rozwój dziecka?
Wyzwania – rozwiązania
100 zł

K2

Mały człowiek w wielkim świecie
część 2
100 zł

23 października
2018

Organizatorzy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Szczegóły wkrótce

24 listopada
2018

Organizatorzy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Szczegóły wkrótce

PROFILAKTYKA, GODZINA WYCHOWAWCZA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Depresja i wsparcie ucznia z depresją

Warsztat

1
80 zł

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

5h

Przyczyny depresji/ objawy/ występowanie.
Leczenie depresji.
Profilaktyka depresji w szkole.
Praca nauczyciela z uczniem z depresją – najważniejsze
zasady.

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych
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NUMER

2

TEMAT
CENA

Rozwój psychoseksualny dzieci profilaktyka zaburzeń związanych
z seksualnością

250 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

16 h
(4x 4h)

Wykład
z elementami
warsztatu

Profilaktyka na katechezie
3
60 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

ADRESAT

Tabu seksualne
Fazy rozwoju psychoseksualnego dzieci (faza oralna,
analna, falliczna, dzieciństwa, latencji)
Odkrycia fazy dzieciństwa
Cele podejmowanych aktywności seksualnych wśród
dzieci
Formy dziecięcego erotyzm
Masturbacja dziecięca
Rodzaje masturbacji dziecięcej
Zasady odpowiadania na pytania zadawane przez dzieci
Kroki odpowiadania na pytania dziecka
Jak reagować na przejawy dziecięcego erotyzmu
Rozwój psychoseksualny młodzieży
Dojrzewanie ( fazy dorastania dziewcząt i chłopców)
Aktywności nastolatków podejmowane w okresie
dorastania
Rozmowy z nastolatkiem dotyczące pierwszego razu
Informacje – co młodzieży powiedzieć przed pierwszym
razem

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

Podstawowe założenia integralnej profilaktyki
uzależnień;
Wykorzystanie elementów profilaktyki na katechezie.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych
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NUMER

4

TEMAT
CENA

Profilaktyka zaburzeń odżywiania
i postrzegania własnego ciała
w okresie dorastania
60 zł

Rozwój psychoseksualny dziecka
5

60 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

6

Warsztat
z elementami
wykładu

Dojrzewanie - psychiczne,
emocjonalne, seksualne
60 zł

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
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4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Anoreksja, bulimia, ortoreksja - co to jest?
Przyczyny zaburzeń odżywiania.
Obraz ciała w okresie dojrzewania.
Emocje a zaburzenia odżywiania.
Udzielanie pomocy uczniom z zaburzeniami odżywiania.

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

Pojęcie i granice normy seksualnej.
Rozwój psychoseksualny - pierwsze 7 lat życia.
Rozwój psychoseksualny - kolejne 7 lat życia.
Rozwój psychoseksualny - dojrzewanie

Psycholodzy,
pedagodzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/ placówek
oświatowych

Etapy rozwoju psychicznego
Etapy rozwoju emocjonalnego
Etapy rozwoju seksualnego
Prawidłowości, nieprawidłowości i możliwe zagrożenia na
każdym z etapów

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu

Uzależnienia behawioralne
7
80 zł

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Uzależnienia a uzależnienia behawioralne
Kiedy należy się niepokoić
Działania zapobiegawcze i interwencyjne w szkole

4h

8

Ruch zamiast komputera
– jak zachęcić dziecko do aktywności
fizycznej i zdrowego trybu życia
60 zł

9

„Podcięte skrzydła”.
Zespół Wypalenia Zawodowego (ZWZ)
- diagnoza, terapia, prewencja
40 zł

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

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Wykład
2h

Dlaczego uczniowie nie chcą ćwiczyć? Jak
zmotywować dzieci i młodzież
do udziału w lekcjach WF i uprawiania sportów? Jak
pomóc uczniom znaleźć aktywność fizyczną, która
będzie sprawiała im radość? Jak zmieniać nawyki
żywieniowe uczniów?
Czy szczupły zawsze znaczy zdrowy? Jak
wyeliminować problem podjadania? Co zrobić by nie
zajadać emocji? W jaki sposób sprawić by zdrowy tryb
życia wygrał z komputerem?
Definicja ZWZ.
Przyczyny ZWZ.
Kryzys Środka Życia.
Pierwsze objawy ZWZ.
Mity na temat ZWZ.
Jak skutecznie leczyć ZWZ

ADRESAT

Psycholodzy,
pedagodzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/ placówek
oświatowych,
nauczyciele wdż
Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli
i wszystkich typów
szkół, terapeuci
zajęciowi,
psycholodzy,
pedagodzy,
pracownicy PPP

Nauczyciele
przedszkoli oraz
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Jak motywować uczniów do nauki?
10

FORMA
REALIZACJI
Warsztat
z elementami
wykładu

60 zł
4h

Elementy psychologii pozytywnej
w pracy nauczyciela
Warsztat
11

80 zł
5h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Uczestnicy poznają metody:
- mobilizujące i angażujące uczniów
- sprzyjające podejmowaniu przez nich wyzwań
- uczące współpracy, samodzielnego myślenia
- pomagające dobrze wykorzystać czas lekcji.

Nauczyciele szkół
podstawowych

Czym jest psychologia pozytywna?
Podstawowe założenia dyscypliny.
Zastosowanie psychologii pozytywnej w pracy
nauczyciela / wychowawcy
- praca z zasobami a nie deficytami jako podstawa
działania wychowawczego;
-praktyczne ćwiczenia ,,pozytywności”, czyli jak przejść
od wyuczonej bezradności do wyuczonego
optymizmu.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

12

Jak zrobić film poklatkowy? Nauka
i zabawa w praktyce
60 zł

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

Warsztat
4h

Projektowanie kadrów i narracja kadrem w gifach
i prostych filmach (darmowe generatory)
Projektowanie scenopisu i story board (interpretacja
komiksowych kadrów)
Tworzenie filmu po klatkowego (dobre praktyki, praca z
aplikacją)

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

13

TEMAT
CENA

Multimedia w aspekcie rozwijania
kompetencji informatycznych
dzieci młodszych

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

60 zł

14

Smartfon, tablet, komputer, robot
w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

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

Warsztat

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Priorytet MEN w praktyce.
Jak w przystępny sposób uczyć dzieci z wykorzystaniem
edukacyjnych programów multimedialnych?
Wskazanie na ważność doboru właściwego
oprogramowania edukacyjnego. Skąd czerpać pomysły
i oprogramowanie?
Darmowe narzędzia i aplikacje.
Internet źródłem darmowych multimediów.
Wykorzystanie otwartych zasobów internetowych do
twórczej pracy z uczniem.

Nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Dołącz do programu eTwinning

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

15
bezpłatne

16

Narzędzia informatyczne
z eTwinning

Warsztat

bezpłatne

17

3h

Ciekawie, twórczo i nowocześnie –
praca metodą WebQuest sposobem
na nudę i rutynę w nauczaniu

3h

Warsztat
4h

60 zł

18

Kodowanie na st@rt!
podstawy programowania
dla najmłodszych

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

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

Metoda WebQuest i jej zastosowanie
w edukacji i wychowaniu.
Cele, zasady i sposoby realizacji WebQuestów.
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów.
Proste, sprawdzone zasoby i narzędzia online służące do
nauki kodowania
Programowanie robota z pomocą pisaków.
Algorytmiczne puzzle.
Przegląd narzędzi i zasobów.

Nauczyciele
i wychowawcy
wszystkich typów
szkół

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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19

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

Warsztat
z elementami
wykładu
40 zł

20

Ze smartfonem w kieszeni komiks i lapbook

Jak kształtować kompetencje kluczowe
metodą WebQuest, czyli projektów
z wykorzystaniem TIK
(klasy I-III)
60 zł

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

3h

Warsztat
60 zł

21

FORMA
REALIZACJI

4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

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

ADRESAT

Nauczyciele szkół
podstawowych

Realizacja zadań z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Komiks i lapbook jako narzędzia na lekcji.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Metoda WebQuest i jej zastosowanie w edukacji i
wychowaniu
Cele, zasady i sposoby realizacji WebQuestów
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów:
- kreatywne rozwiązywanie problemów z
wykorzystaniem metod i narzędzi TIK
- poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz
wykorzystanie informacji z różnych źródeł
- praca w zespole, aktywność, samodzielność,
innowacyjność i przedsiębiorczość
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez
pogłębianie wiedzy oraz rozbudzanie i zaspokajanie
ciekawości poznawczej korzystanie z nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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22

TEMAT
CENA

Jak kształtować kompetencje kluczowe
metodą WebQuest, czyli projektów z
wykorzystaniem TIK
(klasy IV-VIII)
60 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Metoda WebQuest i jej zastosowanie w edukacji i
wychowaniu
Cele, zasady i sposoby realizacji WebQuestów
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów:
- kreatywne rozwiązywanie problemów z
wykorzystaniem metod i narzędzi TIK
- poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz
wykorzystanie informacji z różnych źródeł
- praca w zespole, aktywność, samodzielność,
innowacyjność i przedsiębiorczość
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez
pogłębianie wiedzy oraz rozbudzanie i zaspokajanie
ciekawości poznawczej korzystanie z nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych

ADRESAT

Nauczyciele szkół
podstawowych i
klas gimnazjalnych

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

23

Ocena pracy nauczyciela w świetle
nowych przepisów prawnych
100 zł

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

Wykład
4h

Analiza kryteriów oceny pracy w odniesieniu do stopnia
awansu zawodowego
Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły
Regulamin oceny pracy nauczyciela
Obowiązki, skutki i przywileje związane z oceną pracy

Kadra zarządzająca

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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24

TEMAT
CENA

Jak poprawnie tworzyć wewnętrzną
dokumentację w placówce
oświatowej?
100 zł

25

Awans zawodowy nauczycieli –
obowiązki dyrektora
100 zł

26

Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu/szkole
120 zł

27

Dyrektor jako mediator
w szkole/placówce oświatowej
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
Wykład
z elementami
warsztatu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

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

ADRESAT

Kadra zarządzająca

3h

Wykład
4h

Wykład
5h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

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

Kadra zarządzająca

Organizacja nauczania indywidualnego/rocznego
indywidualnego przygotowania przedszkolnego
Organizacja kształcenia specjalnego
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole

Kadra zarządzająca

Co to jest mediacja.
Rola mediatora.
Korzyści płynące z mediacji.
Wybrane techniki mediacyjne i techniki przerwania
impasu

Kadra zarządzająca

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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28

TEMAT
CENA

ABC nowo powołanego dyrektora
szkoły, przedszkola
100 zł

29

Odpowiedzialność dyrektora
za bezpieczeństwo
w szkole/placówce oświatowej
100 zł

30

Wymagania nadzoru
pedagogicznego w praktyce
120 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
Warsztaty
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)
Wykład
z elementami
warsztatu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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

Kadra zarządzająca

Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w
szkole/placówce oświatowej.
Procedury i niezbędna dokumentacja

Kadra zarządzająca

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

4h

Wykład
z elementami
warsztatu
5h
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31

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu

Budowanie zespołu przez
kreatywne zarządzanie
60 zł

4h

Rozwiązywanie problemów – trudny
rodzic, trudny klient – nastawienie
Warsztat
32

Jan Szczygieł
200 zł

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

6h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Zarządzanie coachingowe - inspirowanie pracownika
do wewnętrznego „wzrostu” w oparciu o model
GROW.
Zorientowani na wspólny cel pracownicy potrafią
utożsamiać go z celami indywidualnymi, co katalizuje
poczucie firmowej wspólnoty i poprawia komunikację
wewnętrzną oraz pozwala określić prawidłowe relacje
dyrektora z podwładnymi.

Kadra zarządzająca

„wielkość człowieka jest ważniejsza od wielkości
problemu”
Czy problemy nadają sens życiu – czy porażka jest
etapem rozwoju
Mój problem nie jest moim problemem
Test przywódcy – szybkie rozpoznawanie problemu
Schemat rozwiązywania problemów
Moralny kompas
Brać pod uwagę ludzi i ich kulturę jeśli chcesz
zachować integralność placówki
Zasady nie są wartościami. Prawość.
Ludzie porzucają ludzi, a nie firmy.
Psychologia zachowań ludzkich – DISC
Sztuka radzenia sobie z przekonaniami
Jak radzić sobie z pourazowym stresem wywołanym
przez zwierzchnika, podwładnego, rodzica?

Kadra zarządzająca

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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TEMAT
CENA

Sztuka komunikacji w wystąpieniach
jeden na jeden, przed małą grupą,
przed audytorium – podstawowy filar
przywództwa

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

33
Jan Szczygieł
200 zł

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

6h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Aktywne słuchanie: parafraza, klaryfikacja,
weryfikacja, techniki zadawania pytań
Dopasowanie – fizyczne, mentalne, emocjonalne
Czy Twój stres powoduje Twój zamęt?
Struktura komunikatu czyli to jak się mówi jest
również ważne jak co się mówi
Spójność języka ciała, tonu głosu i treści wypowiedzi
jako podstawa dobrej autoprezentacji
3xM Message, Messenger, Medium
Dziesięć emocjonalnych składników siły człowieka
Napełnić puste wiadro, czy zapalać do działania
Motywowanie siebie – motywowanie grupy

ADRESAT

Kadra zarządzająca
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34

TEMAT
CENA

Gospodarka finansowa szkół
i placówek oświatowych
200 zł

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu
8h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Źródła finansowania zadań oświatowych (subwencja
oświatowa, dotacje celowe z budżetu państwa)
Gospodarka finansowa szkoły – pojęcie i zakres
odpowiedzialności
Zasady gospodarowania środkami publicznymi
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

ADRESAT

Kadra zarządzająca

DOBRA LEKCJA, GODZINA WYCHOWAWCZA, METODYKA, KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ
Wprowadzenie - Mindmappind –
czyli myślenie wizualne w edukacji
35

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

60 zł

Warsztat
4h

Mapy myśli alternatywna metoda pracy na lekcji
Ćwiczenia w tworzeniu mapy myśli oraz jej wykorzystanie
na lekcjach

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
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NUMER

36

TEMAT
CENA

Skuteczna komunikacja w szkole.
Co można zrobić by poprawić relacje
z uczniami i rodzicami

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

100 zł

Roszczeniowy rodzic – jak go „oswoić”
37

Wykład
z elementami
warsztatu

80 zł

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Budowanie relacji;
Zmiana postawy;
Wzbudzanie sympatii;
Komunikacja z trudnym rozmówcą;
Rozwiązywanie problemów;
Wspieranie kontra wywieranie presji;
Wybrane techniki skutecznej komunikacji

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

Oczekiwania nauczyciela, a oczekiwania rodzica
Obszary współpracy
Warunki sprzyjające skutecznej komunikacji

Nauczyciele
i dyrektorzy
przedszkoli i szkół

Czym jest wolontariat? Jak można zorganizować
wolontariat w szkole? Jak zachęcać do niego uczniów? Jak
sprawić, aby było to wartościowe doświadczenie dla
młodzieży?

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

4h

38

Jak angażować uczniów
w wolontariat?

Zajęcia
warsztatowe
120 zł

39

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

8h

Zajęcia
warsztatowe
7h

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

40

TEMAT
CENA

Jak zwiększyć aktywność Samorządu
Uczniowskiego w życiu szkoły?
120 zł

41

Tworzymy jedną drużynę - integracja
zespołu klasowego
50 zł

42

Metoda projektu w edukacji
szkolnej - sposób na korelację
międzyprzedmiotową
50 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

Zajęcia
warsztatowe
4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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.

Dyrektorzy szkół,
nauczyciele,
w szczególności
opiekunowie
samorządów
uczniowskich

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.

Nauczyciele
i wychowawcy
wszystkich typów
szkół

Typy projektów edukacyjnych.
Cechy dobrego projektu.
Korelacja międzyprzedmiotowa a projekt edukacyjny.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Jak prowadzić dobrą lekcję
43
50 zł

44

Jak prowadzić kreatywne lekcje
z wykorzystaniem technik
coachingowych
60 zł

45

Teatr i drama
w pracy wychowawcy i pedagoga
120 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
Warsztaty
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Zajęcia
warsztatowe
8h
(2 x 4h)

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Lekcja jako proces dydaktyczny sprzyjający
efektywnemu uczeniu się.
Cechy i kryteria „dobrej” lekcji.
Planowanie lekcji z uwzględnieniem zasad
współczesnej dydaktyki.

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Celem warsztatów jest zaopatrzenie uczestnika w
narzędzia coachingowe wspomagające proces edukacji.
Dzięki nim rozwinie: autentyczność relacji nauczyciel–
uczeń oraz nauczyciel–inny nauczyciel, będzie osiągał
zamierzone cele i rezultaty, lepiej wykorzysta swoje
umiejętności i kompetencje, rozwinie swoją
kreatywność, utrzyma silną motywację do dalszej
pracy.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Wprowadzenie do pracy z ciałem, korzyści
i trudności związane z tą metoda pracy
Techniki teatralne - jak z nich korzystać
na lekcjach i w czasie warsztatów z grupą uczniów.
Drama jako sposób pracy nad emocjami
i sytuacjami mogącymi być udziałem uczniów/nauczycieli.
Tworzenie własnych etiud teatralnych /krótkich form na
interesujące uczestników tematy.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

46

TEMAT
CENA

Jak kształtować kompetencje kluczowe
metodami aktywizującymi uczniów
(klas IV-VIII)
50 zł

47
90 zł

Łam schematy – jak rozwijać
kreatywność uczniów

4h

8h
(2 x 4h)
Zajęcia
warsztatowe

60 zł

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

Warsztat
z elementami
wykładu

Warsztaty
z elementami
wykładu

Jak uczyć, żeby nauczyć?

48

FORMA
REALIZACJI

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Metody aktywizujące w nauczaniu
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów:
- kreatywne rozwiązywanie problemów
- poszukiwanie, porządkowanie i krytyczna analiza
informacji
- praca w zespole - aktywność, samodzielność i
umiejętność współpracy
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez
pogłębianie wiedzy oraz rozbudzanie i zaspokajanie
ciekawości poznawczej

Nauczyciele szkół
podstawowych i
klas gimnazjalnych

Nowe metody i strategie nauczania.
Zasady motywowania uczniów do nauki.
Planowanie zajęć dydaktycznych.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Kreatywność i twórczość – kluczowe kompetencje
uczniów
Rozwijanie elastycznego sposobu myślenia uczniów
Twórcze rozwiązywanie problemów
Metody i narzędzia pobudzające kreatywność

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
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NUMER

49

TEMAT
CENA

Praca z klasą na godzinie do
dyspozycji wychowawcy
50 zł

50

Rozpoznawanie i rozwijanie mocnych
stron ucznia
80 zł

Każdy uczeń może liczyć na sukces
51

60 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

Warsztat
z elementami
wykładu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Przyczyny sukcesów i niepowodzeń szkolnych ( czynnik
związany z rozwojem dziecka, czynnik rodzinny, czynnik
związany ze szkołą)

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

3h

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

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

52

TEMAT
CENA

Autoprezentacja i wystąpienia
publiczne
60 zł

53

Style uczenia się.
Techniki wzmacniania pamięci
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
z elementami
wykładu
4h

Wykład
z elementami
warsztatu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji
komunikacyjnych uczestników w kontaktach
z innymi podczas wystąpień publicznych. Szkolenie
obejmuje praktyczne wskazówki jak przygotować się do
wystąpienia, odnieść sukces perswazyjny, mówić
ciekawie, dobrze wypaść, dostosować wizerunek do roli
społecznej, spojrzeć na siebie z perspektywy odbiorcy, jak
pozyskać przychylność słuchacza oraz jak budować markę
osobistą.
Rodzaje inteligencji
Stany świadomości
Dobowy rytm intelektualny
Teoria zapominania
Odżywianie mózgu
Metody uczenia się dla poszczególnych typów
sensorycznych
Wprowadzenie do mnemotechnik

ADRESAT

Nauczyciele
przedszkoli oraz
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

4h

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

AWANS ZAWODOWY

54

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

55

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

50 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:
30 sierpień 2018
Wykład
z elementami
warsztatu
3h
Termin:
29 sierpień 2018

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

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

56

TEMAT
CENA

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

50 zł

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Wykład
z elementami
warsztatu
3h
Termin:
28 sierpień 2018
Warsztat
z elementami
wykładu

Opiekun stażu
57
50 zł

4h

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

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

ADRESAT

Nauczyciele
rozpoczynający
straż
na stopień
nauczyciela
dyplomowanego

Opiekunowie stażu

PRZEDMIOTY

58

Syndrom Deficytu Natury
- jak tworzyć przyrodnicze warsztaty
terenowe będące jego profilaktyką

Warsztat
4h

70 zł

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

Czym jest Syndrom Deficytu Natury – opis zjawiska i jego
znaczenia dla zdrowia i rozwoju dzieci.
Jakie elementy powinny zawierać przyrodnicze zajęcia
terenowe, aby wspierały wszechstronny rozwój dzieci dobre praktyki Pracowni Edukacji Żywej.
Prezentacja różnorodnych aktywności, możliwych do
wykorzystania przez nauczycielki i nauczycieli podczas
zajęć terenowych.
Przedstawienie sposobów prowadzenia ciekawej edukacji
w terenie niezbyt cennym przyrodniczo i przez nauczycieli
uczących różnych przedmiotów, nie tylko przyrodniczych

Nauczyciele
przedszkoli oraz
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Egzamin maturalny z języka polskiego
59

100 zł

FORMA
REALIZACJI

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

Egzamin ośmioklasisty
Warsztat
60

60 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

Praca z tekstami ikonicznymi
Praca z tekstami językowymi
Praca z tekstami literackimi
Rozprawka problemowa.
Rozprawka na poziomie rozszerzonym.
Praca z uczniem zdolnym na lekcjach j. polskiego.
Lekcje argumentacji.
Prezentacja celów i przebiegu szkolenia.
Omówienie podstaw prawnych i zasad egzaminu
ośmioklasisty.
Zasady przeprowadzenia i wymagania egzaminacyjne
egzaminu ośmioklasisty z języka polskiego. Zasady
przeprowadzenia i wymagania egzaminacyjne egzaminu
ośmioklasisty z matematyki.
Zasady przeprowadzenia i wymagania egzaminacyjne
egzaminu ośmioklasisty z języka obcego.
Jak zorganizować obycie testowe i egzaminacyjne
przygotowujące uczniów do egzaminu ośmioklasisty?

ADRESAT

Nauczyciele poloniści
(zwłaszcza
początkujący)

Nauczyciele szkół
podstawowych

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

Działalność innowacyjna w szkole
Warsztat
61

60 zł
4h

62

Trudności w nauce matematyki dzieci
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
60 zł

63

Muzyka rozrywkowa w edukacji
klas 4-8
75 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
4h
Warsztat
z elementami
wykładu
5h

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?
Rozwój poznawczy a możliwości matematyczne ucznia
"Dysleksja" a trudności w nauce matematyki.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z zakresu
matematyki.
Historia muzyki rozrywkowej w zarysie;
Połączenie muzyki klasycznej i rozrywkowej jako wspólny
język z młodzieżą;
Dobór muzyki rozrywkowej do tematów zajęć
w klasach 4-8.

ADRESAT

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

Nauczyciele
matematyki

Nauczyciele
przedmiotów
muzyka, plastyka,
wiedza o kulturze

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

64

TEMAT
CENA
Korelacja przedmiotów bloku
humanistycznego i działań
artystycznych w klasach 4-8

Warsztat
z elementami
wykładu
75 zł

65

Statystyka według nowej podstawy
programowej. Nauka podczas realizacji
projektów
50 zł

66

Elementy kombinatoryki i rachunku
prawdopodobieństwa w klasie 7 i 8 –
jak uczyć zgodnie z nową podstawą
programową?
50 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

5h
Warsztat
z elementami
wykładu
3h

Warsztat
z elementami
wykładu
3h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Przedmioty humanistyczne w edukacji;
Korelacja przedmiotów, a działania artystyczne;
Rozwijanie zainteresowań uczniów w czasie zajęć
szkolnych;
Kreatywne konstruowanie zajęć.
Analiza wymagań szczegółowych dotyczących statystyki.
Analiza przykładowych projektów edukacyjnych.
Przygotowanie scenariuszy projektów dotyczących
statystyki.
Jak wprowadzić ucznia w świat kombinatoryki i rachunku
prawdopodobieństwa?
Zaawansowane metody zliczania par elementów –
przykłady sytuacji dydaktycznych.
Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń ciekawe
zadania dla ucznia szkoły podstawowej.

ADRESAT

Nauczyciele szkół
podstawowych

Nauczyciele
matematyki w
szkole
podstawowej

Nauczyciele
matematyki
w szkole
podstawowej
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FORMA
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GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

DORADZTWO ZAWODOWE, GODZINA WYCHOWAWCZA

67

System doradztwa zawodowego
w naszej szkole
100 zł

68

Organizacja Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa Zawodowego
w naszej szkole
100 zł

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

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

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

Ramy prawne doradztwa zawodowego w systemie
oświaty;
Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego;
Analiza mocnych i słabych stron w działaniach szkoły
w zakresie doradztwa zawodowego;
Wspieranie uczniów w procesie planowania kariery;
Wspieranie nauczycieli przedmiotów w prowadzeniu
zadań z zakresu doradztwa zawodowego;
Zasoby wspomagające organizację i realizację doradztwa
zawodowego w systemie oświaty

Doradcy
zawodowi,
nauczyciele,
którym
powierzono
realizację
doradztwa
zawodowego
w szkole

Opracowanie elementów WSDZ dla szkoły

Doradcy
zawodowi,
nauczyciele,
którym
powierzono
realizację
doradztwa
zawodowego
w szkole
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69

TEMAT
CENA

Ważne wybory – wychowawca
wspierający uczniów w planowaniu
ścieżki edukacyjno-zawodowej
60 zł

70

Kurs na rozwój – metody i narzędzia
coachingowe w pracy wychowawczej
50 zł

71

Badania losów absolwentów propozycje rozwiązań dostosowanych
do indywidualnych potrzeb szkoły
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

Zajęcia
warsztatowe
4h

Zajęcia
warsztatowe
4h

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Rola wychowawcy w planowaniu ścieżki kariery uczniów.
Wychowawca wspierający uczniów w osiąganiu celów.
Czynniki determinujące wybór zawodu
Metody i narzędzia doradcze w pracy grupowej.
Metody coachingowe pomocne w wytyczaniu ścieżki
edukacyjno - zawodowej uczniów.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Coaching jako metoda i jego rola w edukacji.
Metody i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela i
wychowawcy.
Przekonania wspierające i ograniczające i jak z nimi
pracować.
Pytania coachingowe – jak je stosować w pracy z dziećmi
i młodzieżą?
Praca z metaforą i obrazem w grupie oraz podczas
spotkań indywidualnych.
Proste pomoce dydaktyczne do wykorzystania w
metodach coachingowych.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Wypracowanie procedur dostosowanych do potrzeb
szkoły. Plany badań.
Określenie sposobów i narzędzi, które można stosować
wobec badania losów absolwentów.
Repertuar gotowych rozwiązań.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych
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TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ŚWIETLICOWE
Scrabble od A do Żet

Warsztat

72
60 zł

73

Zabawa, która uczy i rozwija doskonalenie warsztatu
wychowawcy świetlicy szkolnej
60 zł

74

Zagrajmy razem! Gry dydaktyczne jak z nich korzystać i konstruować
wspólnie z uczniami
120 zł

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

4h
Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Warsztat
8h
( 2x 4)

Życie scrabble'owe w Polsce.
Zasady układania i liczenia.
Zadania scrabblowe.
Taktyka.
Program sędziowski Turniej 1.6, "Scrabble w szkole".

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

Gry dydaktyczne jako skuteczny sposób nauczania
i uczenia się
Metodologia pracy nauczyciela z wykorzystaniem gier
dydaktycznych
Grywalizacja i jej zastosowanie w edukacji
Projektowanie i wykonywanie własnych gier

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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75

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

Warsztaty
z elementami
wykładu

COŚ z niczego - papier mache
i co można z niego zrobić
120 zł

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

Decoupage na szkle i drewnie
76
60 zł

4h

77

Mobilne zabawki z papieru –
zastosowanie w pracy z dzieckiem
60 zł

78

„Świąteczne różności”- łatwe do
wykonania i efektowne dekoracje
świąteczne - Boże Narodzenie
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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Jak przygotować masę papier mache – 2 techniki
Rodzaje klejów do papier mache i ich przygotowanie
Technika warstwowa – kubki, miseczki i nie tylko
Maski – technika mieszana
Papierowa wiklina i co można z niej zrobić
Inne pomysły na „cudeńka” z papierowych i
kartonowych odpadów

4h

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół,
wychowawcy
świetlic szkolnych i
placówek
wychowawczych

Wprowadzenie do decoupage’u (technika
serwetkowa).
Ćwiczenia – wyklejanie i malowanie, suszenie oraz
lakierowanie.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Przykłady papierowych zabawek i techniczne aspekty ich
wykonania.
Wykonanie własnych wytworów

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Wybrane przykłady łatwych do wykonania i efektownych
dekoracji świątecznych.
Wykonanie konkretnych wytworów.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

4h
Wykład
z elementami
warsztatu

ADRESAT
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NUMER

79

TEMAT
CENA

Lapbook jako metoda aktywnej pracy
z uczniem
60 zł

80

FORMA
REALIZACJI

Zajęcia
warsztatowe

100 zł

8h
(2 x 4h)

ADRESAT

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

4h
Warsztaty
z elementami
wykładu

Cztery pory roku zaklęte
w plastyce

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

81

Matematyka - czy musi być taka
trudna?
60 zł

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

Warsztat
4h

Liczymy na konkretach - jak długo?
Uczenie przez zabawę - propozycje.
Praca z dzieckiem z trudnościami w nauce matematyki.
Praca z uczniem zdolnym.

Nauczyciele klas
I-III SP
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NUMER

82

TEMAT
CENA

MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ cz. I
Edukacja matematyczna –
alternatywnie i skutecznie

160 zł

83

Dzieci lubią się bawić - nauka
przez zabawę w nauczaniu
wczesnoszkolnym

FORMA
REALIZACJI

Wykłady
z elementami
warsztatu
12 h
(3 x 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

ADRESAT

Alternatywnie czyli jak? I o tym, co najsilniej przeszkadza
w skutecznej nauce matematyki.
Istota pedagogiki M. Montessori.
Specyfika i funkcja materiału matematycznego (pomocy
matematycznych) Marii Montessori.
Obszary materiału matematycznego – prezentacja
Pomoce montessoriańskie – zrób to sam. (złoty materiał,
szorstkie cyfry, koła do ułamków, tabliczki do mnożenia
Zabawa w bank i sklep i inne inspiracje do pracy według
koncepcji Marii Montessori.
Elementy planu daltońskiego w edukacji matematycznej
małych dzieci.
Przykładowe gry i zabawy matematyczne
z wykorzystaniem m.in kart grabowskiego, wierszyków i
rymowanek.

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej

Rola gier i zabaw w rozwoju dzieci.
Zabawa jako naturalny stan wieku rozwojowego.
Zabawy rozwijające procesy poznawcze i ułatwiające
zapamiętywanie.
Nauka przez zabawę.

Zainteresowani
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
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84

TEMAT
CENA

Jak kształtować kompetencje kluczowe
uczniów metodami aktywizującymi
(klasy I-III)
60 zł

85

Nie-zwykłe opowieści – elementy
bajkoterapii w pracy z dziećmi
60 zł

Lapbooki w edukacji wczesnoszkolnej

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Warsztat
4h

Warsztat

86
60 zł

87

Ocenianie kształtujące w praktyce
w edukacji wczesnoszkolnej
60 zł

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

3h

Warsztat
3h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Metody aktywizujące w nauczaniu
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów:
- kreatywne rozwiązywanie problemów
- poszukiwanie, porządkowanie i krytyczna analiza
informacji
- praca w zespole - aktywność, samodzielność i
umiejętność współpracy
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez
pogłębianie wiedzy oraz rozbudzanie i zaspokajanie
ciekawości poznawczej.

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

Bajkoterapia – jak to działa?
Wykorzystanie bajek w pracy wychowawczej.
Bajki terapeutyczne: rodzaje i jak z nimi pracować.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
edukacji
wczesnoszkolnej,
wychowawcy
świetlicy

Lapbook co to takiego?
Tworzymy „książkę na kolanach’

Zainteresowani
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

Ocena kształtująca jako ocena rozwojowa.
Elementy oceny kształtującej.

Zainteresowani
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
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88

TEMAT
CENA
Oswajamy kodowanie w edukacji
wczesnoszkolnej
60 zł

89

Różnice w sposobie funkcjonowania
poznawczego i emocjonalnego
dziecka: diagnoza aktualnego poziomu
dojrzałości szkolnej ucznia młodszego

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
3h

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

60 zł

90

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; 292 78 07 - konsultanci

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Kodowanie co to jest?
Kodujemy nie tylko online.
Wybrane zabawy na macie do kodowania.

Zainteresowani
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

Wprowadzenie do różnic indywidualnych w obszarach
diagnozy dojrzałości szkolnej
Możliwości i zalety różnych technik diagnozy: klinicznych,
społecznych, psychometrycznych.
Interdyscyplinarny charakter dojrzałości szkolnej:
diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
i medyczna.
Wybrane aspekty z diagnostyki psychomotoryki, percepcji
i integracji sensorycznej, sfery poznawczej i sfery mowy.
Szerokie możliwości wykorzystania Skali Funkcjonowania
Pierwszoklasisty.
Projektowanie programów wsparcia.

Zainteresowani
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

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
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91

TEMAT
CENA

Praktyczne wykorzystanie pedagogiki
freblowskiej w edukacji przedszkolnej
(Zajęcia wprowadzające- podstawowe)
120 zł

92

Kreatywna matematyka - jak rozwijać
potencjał matematyczny
przedszkolaków
(Zajęcia kontynuacyjne)

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

Warsztat
4h

120 zł

Warsztaty

Przyjaciele Zippiego
93
500 zł

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

12 h
weekend

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia
edukacyjna.
Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup
przedszkolnych – innowacje, elementy metody,
uzupełnienie stosowanych metod.
Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.
Poranne koło – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.
Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.
Potencjał matematyczny, czyli czym dzieci dysponują.
Proste i sprawdzone sposoby na trudności – gry
matematyczne z darami Froebla.
Jak liczyć, by się nie przeliczyć – zabawy dla każdego.
Freblowskie scenariusze matematyczne, czyli jak uczyć
matematyki nie tylko na matematyce.
„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.

ADRESAT

Nauczyciele
przedszkoli

Nauczyciele
przedszkoli

Nauczyciele
przedszkoli

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Czynnościowe nauczanie matematyki
metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej
94
70 zł

95

„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; 292 78 07 - konsultanci

FORMA
REALIZACJI

Zajęcia
warsztatowe
z elementami
wykładu
4h

Zajęcia
warsztatowe
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Trudności a niepowodzenia. Ich istota, przyczyny i
mechanizmy. Przebieg procesu uczenia się dzieci w
różnych obszarach działalności przedszkola.
Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji
przestrzennej.
Rytmy. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
Klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci –
liczenie. Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie
rozwoju operacyjnego rozumowania. Dodawanie i
odejmowanie oraz rozdzielanie po kilka.
Mierzenie długości, ważenie, mierzenie płynów.
Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.
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.

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli
i edukacji
wczesnoszkolnej

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Warsztat
z elementami
wykładu

Rytuał Muzyczny
96
200 zł

97

Zimowe wyliczanki i zabawy muzyczno
- ruchowe w nauczaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
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

15 h
(3 x 5h)

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Tworzenie stałych struktur zajęć w celu usprawnienia
przebiegu elementów porządkowych.
Wspomaganie aktywności artystycznej dzieci poprzez
ciągły kontakt ze sztuką.
Wprowadzanie śpiewanek oraz wykorzystywanie ich
w czasie zajęć dydaktycznych.

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli

Wprowadzenie - piosenki i ćwiczenia muzyczno-ruchowe
jako najlepsze źródło wspierające rozwój dziecka.
Dobór ćwiczeń do możliwości psychoruchowych dziecka.
Tworzenie zabaw muzyczno-ruchowych do tematów
lekcji.
Dobór repertuaru muzycznego do ćwiczeń. Warsztaty
praktyczne.
Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli
i klas I-III szkoły
podstawowej

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

EMPATIA, POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY (PBP)
20 października 2018:
13.00-13.45 WYKŁAD - 7 nawyków - praktyczna
filozofia- Magda Kobosko/Joanna Szulc

Do
wyboru:
Empatia A
Empatia B
Empatia C
Empatia D

Konferencja EMPATII
Konferencja odbędzie się
20 i 21 październiak 2018
w Miejskim Domu Kultury
„Koszutka”, Filia Dąb, Katowice,
ul Krzyżowa 1

+
Empatia E
Empatia F
Empatia G

Warsztaty
i wykłady

14.00-16.00 Warsztaty do wyboru :
A. Informacja zwrotna w edukacji Tomek Bagiński
B. Wstyd w szkolnej ławce - Beata Kosiacka
C. Praktyczne sposoby wspierania dzieci
w trudnych sytuacjach - Marta Kułaga
D. 7 nawyków - praktyczna filozofia Magda Kobosko/Joanna Szulc

Zainteresowani
nauczyciele

16.10-16.50 Szymon Góralczyk, Karawana Opowieści Jak opowiedzieć historię – prezentacja
100 zł
www.konferencjaempatii.pl

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

17.00-19.00 Warsztaty do wyboru:
E. Kiedy dzieci odmawiają - nauczyciele SP
Justyna Owsińska
F. Filmowa lekcja empatii. Jak wspierać
empatyczne postawy uczniów poprzez kontakt
z dziełem filmowym - Joanna Zabłocka – Skorek
G. Złość w szkolnej ławce - Monika Szczepanik

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

98

TEMAT
CENA

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

FORMA
REALIZACJI

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

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".

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli,
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Ogólne założenia NVC.
Zapoznanie z drogą 4 kroków komunikacji NVC.
Praktyka w posługiwaniu się modelem
4 kroków.

99

Zajęcia
warsztatowe

NVC – porozumienie
bez przemocy w szkole
140 zł

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

8h
(2 x 4h)

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
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NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

SPECJALNE POTRZEBY, LOGOPEDYCZNE

Podejście holistyczne
w Opóźnionym Rozwoju Mowy

Warsztat
z elementami
wykładu

100
140 zł

101

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

8h
(2 x 4h)

Warsztat
4h

70 zł

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

Opóźniony Rozwój Mowy jako zjawisko
wielopłaszczyznowe.
Słuch malucha i uwaga słuchowa – podstawa dla rozwoju
mowy.
Część warsztatowa prezentująca sposoby diagnozy
poszczególnych funkcji związanych z rozwojem mowy i
uwagą słuchową, a także planowanie terapii.
Praktyczne zastosowanie elementów omawianych
podczas zajęć.

Logopedzi,
pedagodzy

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

TEMAT
CENA

Skuteczna terapia artykulacji
spółgłosek i samogłosek (części 1)

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

102
70 zł

Skuteczna terapia artykulacji
spółgłosek i samogłosek (część 2)
103

70 zł

4h

Warsztat
4h

Warsztat
z elementami
wykładu

Dla ucha malucha
104
60 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

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)

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

Przyczyny i objawy niedosłuchów występujących u
dzieci.
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego –
etiologia.
Trening słuchowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.

ADRESAT

Logopedzi zwłaszcza
rozpoczynający
pracę w zawodzie,
osoby będące
w trakcie studiów
logopedycznych
Logopedzi zwłaszcza
rozpoczynający
pracę w zawodzie,
osoby będące
w trakcie studiów
logopedycznych
Nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej

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

105

TEMAT
CENA

W co się bawić
na zajęciach korekcyjnokompensacyjnych?

Warsztaty
z elementami
wykładu

120 zł

106

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

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

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

Symptomy ryzyka dysleksji
i dyskalkulii
60 zł

107

FORMA
REALIZACJI

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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

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

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

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/placówek

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

108

TEMAT
CENA

Dziecko ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w przedszkolu
100 zł

109

Praca z uczniem dyslektycznym
na lekcjach języków obcych
80 zł

110

Jak dostosować wymagania
edukacyjne w nauczaniu dzieci
z wadami mowy
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

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

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

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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

Definicja dysleksji.
Terminologia związana z dysleksją.
Uczniowie z dysleksją jako osoby ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Symptomy dysleksji na lekcjach języków obcych.
Jak oceniać osoby z dysleksją?
Metodyka nauczania uczniów z dysleksją.

Nauczyciele
języków obcych

Przegląd najczęstszych wad mowy. Wada mowy czy
norma wiekowa? Dziecko z niedosłuchem w szkole
masowej. Jak interpretować zalecenia PPP? Metody
pracy. Akty prawne.

Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/placówek

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

PROMOCJA CZYTELNICTWA, BIBLIOTEK, EDUKACJA REGIONALNA

Od gry wideo do książki –
multimedialna rozrywka
w bibliotekach szkolnych

Warsztat
z elementami
wykładu

111
Trenerzy z Good Books

4h
250 zł

112

Edukacja regionalna w praktyce
szkolnej
60 zł

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

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

W trakcie kursu zostaną ukazane sposoby, jak zachęcić
graczy do sięgania po lektury, jak wzbudzić w nich
zainteresowanie czytelnicze, a także jakie metody
wykorzystywać, by gra wideo stała się początkiem
przygody z literaturą. Oprócz tego zaprezentowane
zostaną metody, jak gra wideo dla aktywnych
czytelników może być sposobem na odkrycie nowych
zainteresowań czytelniczych. Prowadzący przedstawi
również, w jaki sposób dostosować bibliotekę do
potrzeb graczy, jaki wybrać do tego sprzęt, a także
zapozna uczestników z grami, które stanowią skuteczny
sposób na zainteresowanie książką.

Edukacja regionalna w podstawie programowej.
Sposoby i możliwości realizowania edukacji
regionalnej w szkole.

Zainteresowani
bibliotekarze,
nauczyciele języka
polskiego

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół
zainteresowani
edukacją
regionalną
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NUMER

113

TEMAT
CENA

Literatura dla dzieci i młodzieży.
Co czytają nasi uczniowie?
60 zł

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Przybliżenie treści utworów popularnych wśród dzieci i
młodzieży

3h

ADRESAT

Zainteresowani
bibliotekarze,
nauczyciele języka
polskiego,
wychowawcy
różnych typów
szkół

WYCHOWANIE FIZYCZNE

114

Drużyna szkolna na miarę mistrzostw jak stworzyć zgrany i zmotywowany
zespół sportowy?
70 zł

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

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

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
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NUMER

115

TEMAT
CENA

Organizacja i prowadzenie wyjazdów
typu: Nordic Walking, Trekking,
Turystyka Górska
100 zł

FORMA
REALIZACJI

Zajęcia
warsztatowe
z elementami
wykładu
8h
(2 x 4h)

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Ogólne zasady organizacji imprez sportoworekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym
uwzględnieniem imprez realizowanych w terenie.
Zasady organizacji konkretnych rodzajów imprez (wyjazdy
integracyjne, eventy, szkolenia, trekkingi, obozy)
realizowanych w terenie.
Tworzenie oferty, programu i planu konkretnych
rodzajów imprez turystyki .
Zasady bezpieczeństwa imprez realizowanych w terenie
górskim.
Zarządzanie kadrą.

ADRESAT

Nauczyciele
wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

RYTMOTERAPIA, ARTETERAPIA

Warsztaty

Arteterapia plastyczna
116
120 zł

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

10 h
(2 x 5h)

Diagnoza w arteterapii plastycznej.
Funkcje diagnozy w arteterapii.
Metody diagnostyczne.
Narzędzia diagnostyczne.
Arteterapia plastyczna.
Wzrok, dotyk, słuch, smak i węch i ich miejsce w
odbiorze sztuk plastycznych.
Emocje malowane.
Drzewo mojego „ja”.

nauczyciele,
Zainteresowani
nauczyciele
wszystkich
typów szkół /
placówek
oświatowych,
bibliotekarz,
pedagodzy,
psycholodzy
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NUMER

117

TEMAT
CENA

Gimnastyka rytmiczna i jej fenomen
w mobilizacji rozwojowej ciała
i umysłu – ćwiczenia praktyczne dla
nauczycieli i terapeutów
220 zł

FORMA
REALIZACJI
Zajęcia
warsztatowe
z elementami
wykładu
(weekend)

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Możliwości zastosowania gimnastyki rytmicznej w
praktyce pedagogicznej, w profilaktyce i rytmoterapii;
Opanowanie prostych układów, zabawy, ćwiczenia.

16 h
(2 x 8h)

ADRESAT

Terapeuci,
psycholodzy,
pedagodzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół/ placówek
oświatowych

JĘZYK OBCY

118

Warsztaty
z elementami
wykładu

Kreatywne nauczanie języka
niemieckiego w klasach IV-VIII
oraz gimnazjalnych (DaF)
100 zł

119

W kierunku edukacji dwujęzycznej CLIL czyli zintegrowane kształcenie
przedmiotowo-językowe
70 zł

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

8h
(2 x 4h)

Wykład
z elementami
warsztatu
4h

Kreatywne ćwiczenia na nauczanie gramatyki
Grupowe ćwiczenia w nauczaniu pisania
Jak w atrakcyjny i skuteczny sposób powtarzać
słownictwo?
Wykorzystanie piosenek na zajęciach językowych
Ruch na zajęciach DaF

Nauczyciele języka
niemieckiego

CLIL jako metoda nauczania
Założenia edukacji dwujęzycznej
Przykłady zastosowania metody CLIL do nauczania
przedmiotów ogólnokształcących w języku obcym.

Nauczyciele języka
angielskiego
wszystkich typów
szkół

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Egzamin ósmoklasisty na 100%
120

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu

70 zł
4h

Wykład
z elementami
warsztatu

Język obcy zawodowy
121
70 zł

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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

Nauczanie języka angielskiego specjalistycznego
Techniki nauczania języka angielskiego zawodowego praktyczne ćwiczenia
Samodzielne przygotowanie materiałów nauczania oraz
zastosowanie materiałów autentycznych

Nauczyciele języka
angielskiego szkół
technicznych
i zawodowych

RÓŻNE

Sztuka prowadzenia szkoleń
122

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

120 zł

Warsztaty
8h
(2 x 4h)

Coaching, mentoring czy szkolenie? Omówienie
wybranych różnic.
Zasady prowadzenia wystąpień publicznych
(autoprezentacja, strukturyzacja wystąpienia, dobór
właściwych środków przekazu).
Sposoby pobudzania aktywności grupy.
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
Praktyczny trening.

Zainteresowali
nauczyciele

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

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2018 / 2019
sierpień 2018 r. – grudzień 2018 r.
NUMER

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

Wykład
z elementami
warsztatu

Kierownik wycieczki szkolnej
123
100 zł

10 h

Pierwsza Pomoc
124

Wykład
z elementami
warsztatu

60 zł
5h

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

Organizacja wycieczek szkolnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Zadania i obowiązki kierownika/opiekuna wycieczki
szkolnej.
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznoorganizacyjnych i finansowych wycieczek szkolnych.
Zagadnienia BHP podczas wycieczek szkolnych –
bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, podstawowe
czynności ratujące życie.

ADRESAT

Zainteresowali
nauczyciele
przedszkoli
i wszystkich typów
szkół

Zainteresowali
nauczyciele
przedszkoli
i wszystkich typów
szkół

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

