[Wpisz tekst]

Oferta szkoleń doskonalących
proponowanych przez CDN w Sosnowcu
na rok szkolny 2018 / 2019
Część druga: styczeń 2019 r. – czerwiec 2019 r.

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Spis szkoleń
Numer
szkolenia

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

125
126
127
128
129
130
131
132

Orientacje seksualne i ich holistyczna problematyka
Zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka
Od kłótni do współpracy - jak rozmawiać z dzieckiem
„Vademecum Mistrza”: Negocjować skutecznie
„Po co ta agresja?”- Jak reagować na sytuacje wywołujące napięcia?
„Jak znaleźć czas na to, co najważniejsze?” Zarządzanie sobą w czasie
„Pedagogika na manowcach”. X błędów wychowawczych popełnianych przez dobrych nauczycieli
Co mnie kręci - jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO -KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, EDUKACJA INFORMATYCZNA, KOMPETENCJE
INFORMATYCZNE
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Tworzenie zasobów edukacyjnych, czyli lekcja z uśmiechem i nutką grywalizacji
Projekt metodą scaffolding
Daj się zobaczyć! Tworzenie infografik i ich wykorzystanie w promocji szkoły oraz projektach uczniowskich
Metoda WebQuest w motywowaniu ucznia kształtowanie kompetencji informatycznych
Wykorzystanie nowoczesnej technologii w pracy z tekstem na przykładzie autorskiej metody Drama Online
Ze smartfonem w kieszeni – Gra miejska
Interaktywne aplikacje edukacyjne w LearningApps
Nauczycielu zagraj z nami - wykorzystanie TIK na zajęciach
Ze smartfonem w kieszeni – Edmodo

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

KADRA ZARZĄDZAJĄCA
142
143
144
145

Dyrektor jako mediator w szkole /placówce oświatowej
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole
Wywieranie wpływu
Priorytety – nie zarządzaj czasem, zarządzaj swoim życiem
DOBRA LEKCJA, GODZINA WYCHOWAWCZA, METODYKA, KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Budowanie adekwatnej samooceny uczniów
Modyfikowanie i tworzenie programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
Trudny uczeń, trudny rodzic – trening komunikacji i asertywności
Drama jako metoda aktywizująca osobowość ucznia
Samoocena – jak przygotować ucznia do samooceny?
Nauka w akcji, czyli sami potrafimy to zrobić - metoda projektu sposobem na aktywizację uczniów
Jak doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem na różnych poziomach edukacyjnych
Ewaluacja pracy nauczyciela
Gry dydaktyczne jako skuteczny sposób nauczania i uczenia się
Diagnoza mocnych stron ucznia podstawą efektywnego procesu dydaktycznego i wychowawczego
Gry terenowe i miejskie i ich wykorzystanie w edukacji
Atrakcyjna lekcja – wykorzystanie narzędzi trenerskich i coachingowych w edukacji
Dlaczego on się wierci, a ona nic nie mówi - czyli po co nauczycielom wiedza o różnicach indywidualnych?
Nauczyciel XXI wieku
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
AWANS ZAWODOWY

161
162
163

Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

DORADZTWO ZAWODOWE, GODZINA WYCHOWAWCZA
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Projekt „ ja”, czyli jak pomóc uczniom zaplanować ścieżkę rozwoju i zmotywować się do pracy
Nie tylko kariera - metody i narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego
PRZEDMIOT
Zadania na dowodzenie w klasie 7 i 8 – jak uczyć zgodnie z nową podstawą programową?
Gry wideo na lekcjach j. polskiego i na maturze
ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ŚWIETLICOWE
„Świąteczne różności”- łatwe do wykonania i efektowne dekoracje świąteczne – Wielkanoc
„Malowane nożyczkami” Proste i ciekawe techniki artystycznego cięcia papieru, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka
Papierowe upominki. Działania twórcze wspierające rozwój manualny i kreatywność dziecka
Upcykling, jako działanie wspierające rozwój manualny i ekspresję twórczą dziecka
Malowanie na wodzie - Sztuka Ebru
Farbą malowane - nie tylko pędzel i nie tylko na papierze
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

174
175
176
177
178
179
180
181
182

MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ cz. II Matematyka i plastyka
Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka
Kody QR w edukacji wczesnoszkolnej
Oswajamy kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej
Zabawy językowe z darami F. Froebla-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Kształtowanie pojęć matematycznych z wykorzystaniem krótkich utworów literackich
"Teatrzyki z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej"
Wykorzystanie i łączenie wiodących metod wychowania muzycznego w pracy z dziećmi w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.
(Rytmika dalcroze’owska, metoda Orffa, metoda Kodaly’a)
Rozwijanie świadomości ciała i wyobraźni przestrzennej w ćwiczeniach ruchowych i muzyczno-ruchowych jako wsparcie
ogólnorozwojowe
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EMPATIA, POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY (PbP), KOMUNIKACJA ODWAŻNA
183
184

Sen Żyrafy-Porozumienie bez Przemocy w świecie dziecka
Złość w szkolnej ławie
SPECJALNE POTRZEBY, LOGOPEDYCZNE

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi
Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek (część 3)
Praca z uczniem z dysleksją z wykorzystaniem technik szybkiego uczenia
CAPD w pigułce
Uczeń z trudnościami w uczeniu się
Vademecum logopedyczne nauczyciela przedszkola
Rozwijamy wszystkie zmysły
Symptomy ryzyka dysleksji i dyskalkulii
Stymulacja rozwoju językowego dziecka, czyli jak pomóc dziecku z problemami w mowie
Jak wspierać uczniów z problemami niepłynności mowy?
Choreoterapia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Organizacja i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych np. spartakiada, dzień sportu itp.
Koncentracja na poziomie - jak skutecznie wzmacniać skupienie dzieci i młodzieży
WF na miarę czasów - jak skutecznie zachęcać do aktywności fizycznej
PROMOCJA CZYTELNICTWA, BIBLIOTEK, EDUKACJA REGIONALNA

199
200

„Kto czyta książki, żyje podwójnie". Jak promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży?
Wykorzystanie nowoczesnej technologii w pracy z tekstem
JĘZYK OBCY

201
202

Kreatywne nauczanie języka angielskiego w klasach IV-VIII oraz gimnazjalnych
Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych

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
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GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA
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PROFILAKTYKA, EDUKACJA PROZDROWOTNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

125

Orientacje seksualne i ich holistyczna
problematyka
120 zł

126

4h
Warsztat
z elementami
wykładu

Od kłótni do współpracy - jak
rozmawiać z dzieckiem
60 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

Zagrożenia w życiu
współczesnego nastolatka
60 zł

127

Warsztaty

4h

Zaznajomienie uczestników z:
-wprowadzeniem definicji i modeli orientacji
- badaniami nad rozpowszechnieniem i
przyczynami
- perspektywą historyczną i społeczną
- orientacje w klinice seksuologicznej
- aktualne dyskusje w świecie naukowym

Nauczyciele wszystkich
typów szkół i placówek

Seksualizacja i pornografia.
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Uzależnienia behawioralne.
Zaburzenia nastroju.
Zaburzenia odżywiania.
Samookaleczanie i samobójstwa.

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

Asertywność, agresja, uległość.
Język szakala i język żyrafy.
Trening komunikacji.
Kijem czy marchewką - o motywowaniu.
Przyczyny braku porozumienia z dzieckiem.
Temperament jako moderator zachowania.

Zainteresowani
nauczyciele przedszkoli
i wszystkich typów
szkół

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

128

TEMAT
CENA

„Vademecum Mistrza”: Negocjować
skutecznie
50 zł

129

„Po co ta agresja?”- Jak reagować
na sytuacje wywołujące napięcia?
60 zł

130

„Jak znaleźć czas na to,
co najważniejsze?”
Zarządzanie sobą w czasie

FORMA
REALIZACJI

Wykład
3h

Wykład
z elementami
warsztatu
3h

Wykład
3h
70 zł

131

„Pedagogika na manowcach”.
X błędów wychowawczych
popełnianych przez dobrych nauczycieli

Wykład
3h

50 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

Definicja negocjacji.
Rodzaje negocjacji.
Bariery negocjacyjne.
Skuteczne techniki negocjacyjne.
Obrona przed manipulacją.

Nauczyciele przedszkoli
oraz wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Rodzaje agresji.
Jak zachowują się zwierzęta i co z tego wynika
dla człowieka?
Jak skutecznie kontrolować złość?
Techniki zmniejszania własnej i cudzej agresji.

Nauczyciele przedszkoli
oraz wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Jak zatrzymać czas? Zarządzać czasem
i sobą w czasie.
Jak wyznaczyć cele? Skuteczne planowanie.
Organizowanie dnia.
Optymalne delegowanie. Unikanie pożeraczy
czasu.

Nauczyciele przedszkoli
oraz wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

Dzieciństwo straconej / wygranej szansy.
Prawdziwe oblicze młodości. X błędów
wychowawczych. Autorytety radzą. Dekalog
dobrych nauczycieli.

Nauczyciele przedszkoli
oraz wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

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

132

TEMAT
CENA

Warsztat
z elementami
wykładu

Co mnie kręci - jak radzić sobie
z wypaleniem zawodowym
60 zł

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

FORMA
REALIZACJI

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na
temat głównych objawów wypalenia
i sposobów jego diagnozy u siebie
i bliskich. Nabędą umiejętności radzenia sobie
z wysokim poziomem stresu i niedoborem
motywacji do działania. Zidentyfikują własny
model reagowania na stres, nadmiar
obowiązków, konflikty z przełożonymi i
współpracownikami oraz inne czynniki
sprzyjające wypaleniu. Wypracują
indywidualne strategie szybkiego reagowania
na problemy, które w dłuższej perspektywie
mogą prowadzić do utraty satysfakcji z
wykonywanej pracy.

ADRESAT

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
styczeń 2019 r. – czerwiec 2019 r.
NUMER

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

Tworzenie zasobów edukacyjnych, czyli
lekcja z uśmiechem i nutką grywalizacji

Warsztat

133
4h
60 zł

Warsztat

Projekt metodą scaffolding
134
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

Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć
interakcje z wykorzystaniem darmowych
narzędzi jak:
Quizizz, Kahoot, Flipquiz, Qr kody...
jak wykorzystać mechanizmy gier
w edukacji (grywalizacja),
jak korzystać z urządzeń cyfrowych uczniów
na lekcji w bezpieczny sposób,
jak pracować z uczniami w grupie
z nowoczesną technologią.
SAMR, ShuHaRi w dydaktyce na przykładzie
języka polskiego. Planowanie scaffolding przy
wykorzystaniu nowej podstawy programowej
(kody QR, arteterapia, rysnotka). Komiks i
lapbook jako narzędzia na lekcji (poznanie
Storyboard That).
Dokumentowanie projektu (Padlet, blog,
Edmodo). Metody pozyskiwania informacji
zwrotnej (Answer Garden).

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów placówek

Nauczyciele wszystkich
szkoły podstawowej,
świetlic, nauczyciele
bibliotekarze

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

135

TEMAT
CENA
Daj się zobaczyć! Tworzenie infografik
i ich wykorzystanie
w promocji szkoły oraz projektach
uczniowskich

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

60 zł

136

Metoda WebQuest
w motywowaniu ucznia
kształtowanie kompetencji
informatycznych

Zajęcia
warsztatowe
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

Komunikaty wizualne - podstawowe elementy
graficzne rysnotek
Wyszukiwanie infografik w zbiorze Pinterest
Tworzenie własnych infografik w Canva oraz
Piktochart

Nauczyciele wszystkich
typów szkół i placówek
oświatowych

Metoda WebQuest – osadzenie
metody w dydaktyce.
Zapoznanie uczestników z dostępnymi
w Sieci przykładami WQ.
Zaplanowanie własnego autorskiego WQ dla
uczniów.
Wybór narzędzia do opracowania WQ.

Nauczyciele wszystkich
etapów edukacyjnych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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137

TEMAT
CENA

Wykorzystanie nowoczesnej
technologii w pracy z tekstem
na przykładzie autorskiej metody
Drama Online
60 zł

138

Ze smartfonem w kieszeni –
Gra miejska

Interaktywne aplikacje edukacyjne
w LearningApps
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

Warsztat
60 zł

139

FORMA
REALIZACJI

4h

Warsztat
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Jak zrobić ciekawy projekt edukacyjny
wykorzystując sieć 2.0.
Narzędzia do tworzenia różnych pomocy
on-line, Quizy, ankiety, gry, blogi, proste
strony Jimdo.
Jak tworzyć wirtualne klasy.
Wykorzystać darmową platformę
edukacyjną Edmodo – quizy, testy,
wydarzenia, programy wewnętrzne, klasy,
społeczność, konto rodzica.
Jak zwalczać kopiuj/wklej w pracach
uczniów.
Jak tworzyć cyfrowe książki, komiksy, mapy
myśli.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Realizacja zadań z wykorzystaniem narzędzi
cyfrowych.
Planowanie i realizacja „Misji Niemożliwej” –
Tworzenie gry miejskiej.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Szablony do tworzenia bezpłatnych aplikacji
edukacyjnych na portalu LearningApps.
Tworzenie zadań.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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140

TEMAT
CENA

Nauczycielu zagraj z nami wykorzystanie TIK na zajęciach
50 zł

141

Ze smartfonem w kieszeni –
Edmodo

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

Warsztat
60 zł

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Learning Apps - narzędzie do tworzenia gier
i quizów
Kahoot - quizy online
Quizizz - quizy online
Plickers - inna forma kartkówki

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Realizacja zadań z wykorzystaniem narzędzi
cyfrowych.
Poznanie podstawowych funkcjonalności
platformy. Edmodo.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

142

Dyrektor jako mediator
w szkole /placówce oświatowej
60 zł

143

Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu/szkole
120 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
5h

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

Kadra zarządzająca

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

Kadra zarządzająca

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

TEMAT
CENA

Wywieranie wpływu
144

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

Jan Szczygieł
200 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
6h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Czy przywództwa można się nauczyć, czy
raczej taki się rodzisz?
Narzędzia wpływu
Każdy na kogoś wpływa – czy Twój wpłyt
buduje autorytet i entuzjazm, czy raczej
ludzie podążają za Tobą bo im płacisz, albo
ze strachu?
Pięć poziomów przywództwa: Twoja
pozycja, Twoje relacje, Twoje wyniki w
organizacji, Twoja dla innych ofiarność,
szacunek – kim jesteś
Nie można przewodzić ludziom, których się
nie lubi
Ludzie działają stosownie do tego, co widzą
Kto jest moją widownią?
Przyjaźń jako narzędzie wpływu
Opakowanie czy zawartość

ADRESAT

Kadra zarządzająca

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

TEMAT
CENA

Priorytety – nie zarządzaj czasem,
zarządzaj swoim życiem

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

145
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

Pierwszą osobą, którą kierujesz jesteś Ty
sam.
Pokochaj swoje życie.
Zasady formułowania celów. Do celu. Od
problemu.
Dyscyplinowanie myślenia, dyscyplinowanie
emocji, dyscyplinowanie działań
Siła woli
Przywódca rozumie, że aktywność nie jest
gwarancją sukcesu
Możesz zmienić program, który wziąłeś z
dzieciństwa i społecznego lustra
Skuteczność zarządzania to robienie rzeczy
we właściwej kolejności
Uważność: na czy koncentrujesz swoją
uwagę
Rzeczy pilne, a rzeczy ważne. Matryca
zarządzania czasem
Pewnie potrafisz mówić nie!
Nie chodzi o to, aby pracować ciężko, lecz
mądrze

ADRESAT

Kadra zarządzająca

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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

146

Budowanie adekwatnej samooceny
uczniów
100 zł

147

Modyfikowanie i tworzenie programów
wychowania przedszkolnego
i programów nauczania
60 zł

148

Trudny uczeń, trudny rodzic
– trening komunikacji i asertywności
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
4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Spora część uczniów różnych typów szkół nie
jest w stanie samodzielnie dokonać wnikliwej
autoanalizy i samooceny.
W efekcie wielu z nich nie ma poczucia
własnej wartości. Zdarza się, że jest to
pierwszy krok na drodze do zachowań
ryzykownych.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów placówek,
pedagodzy,
psycholodzy

Programy autorskie, a efektywność pracy
nauczyciela.
Budowa programu wychowania
przedszkolnego/programu nauczania.
Procedury wdrożenia programu autorskiego.
Narzędzia do modyfikacji, tworzenia
i ewaluacji programów.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli, wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Podczas warsztatu nauczyciele będą mieli
okazję przećwiczyć metody komunikacji z
„trudnym” rozmówcą. Poznają techniki
asertywnego zachowania i wyrażania
swoich emocji. Dowiedzą się w jaki sposób
prowadzić trudne rozmowy tak, by
nie wywoływać i nie zaostrzać konfliktów.

Zainteresowani
nauczyciele przedszkoli
i wszystkich typów
szkół, terapeuci
zajęciowi, psycholodzy,
pedagodzy, pracownicy
PPP

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

149

TEMAT
CENA

Drama jako metoda aktywizująca
osobowość ucznia
60 zł

150

Samoocena – jak przygotować
ucznia do samooceny?
60 zł

151

152

Nauka w akcji, czyli sami potrafimy
to zrobić - metoda projektu sposobem
na aktywizację uczniów
60 zł

Jak doskonalić umiejętności czytania
ze zrozumieniem na różnych poziomach
edukacyjnych
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

Warsztat
z elementami
wykładu

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Wprowadzenie do zagadnienia – drama
w pedagogice i terapii.
Metodyka pracy.
Kiedy wprowadzać dramę?
Zobrazowanie ćwiczenia za pomocą
plastycznych środków wyrazu

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Kryteria samooceny ucznia.
Przykładowe narzędzia do samooceny.
Budowanie pozytywnej samooceny.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Metoda projektu i jej zastosowanie w edukacji
i wychowaniu
Organizacja i zasady realizacji projektów
edukacyjnych
Współpraca kontra rywalizacja - wartość pracy
grupowej
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów:
Nauczyciel – mentor czy towarzysz?

Nauczyciele wszystkich
typów szkół i placówek

Proces czytania a proces rozumienia; teksty
jedno- i wielowarstwowe, zestaw ćwiczeń
pomocnych przy kształtowaniu umiejętności
czytania ze zrozumieniem.
Wybrane metody i techniki pracy z tekstem.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów placówek

4h

Warsztat
4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

ADRESAT

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

TEMAT
CENA

Ewaluacja pracy nauczyciela
153
80 zł

154

Gry dydaktyczne jako skuteczny
sposób nauczania i uczenia się
50 zł

155

Diagnoza mocnych stron ucznia
podstawą efektywnego procesu
dydaktycznego i wychowawczego
130 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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Rodzaje i sposoby ewaluacji.
Obszary pracy nauczyciela, które można
poddać ewaluacji.
Jak projektować narzędzia ewaluacji.
Jak wykorzystać wyniki ewaluacji do dalszej
pracy nauczyciela.
Metodologia pracy nauczyciela
z wykorzystaniem gier dydaktycznych.
Wartość gier w procesie dydaktycznym.
Projektowanie gry dydaktycznej

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

Warunkiem pozytywnego nastawienia ucznia
do szkoły i uczenia się jest możliwość
odnoszenia sukcesów. Ważne jest ustalenie,
wspólnie z uczniem, obszarów, w których ten
sukces jest możliwy. Uczestnicy zajęć poznają
proste sposoby diagnozowania mocnych stron
ucznia

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów placówek

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

156

TEMAT
CENA

Gry terenowe i miejskie
i ich wykorzystanie w edukacji
120 zł

157

Atrakcyjna lekcja – wykorzystanie
narzędzi trenerskich
i coachingowych w edukacji
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)

Zajęcia
warsztatowe
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Gry terenowe i miejskie i ich wykorzystanie
w edukacji, przykłady.
Planowanie gry krok po kroku.
Przygotowanie mapy terenu.
Tworzenie scenariusza gry – opracowanie
pomysłów na zadania.
Narzędzia i aplikacje mobilne.
Zaprojektowanie próbnej mini gry.
Akcja grywalizacja, czyli sprawdzamy, jak to
działa.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Karty i inne narzędzia trenerskie
i coachingowe oraz możliwość ich
wykorzystania w pracy z grupą
„Gadżety z szuflady” – co jeszcze może zostać
narzędziem w ręku nauczyciela
i wychowawcy.
Gadżety jako narzędzia motywujące uczniów
do pracy.
Wykorzystanie gadżetów w rozwijaniu
kreatywność dzieci i młodzieży.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych
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NUMER

158

TEMAT
CENA

Dlaczego on się wierci, a ona nic nie
mówi - czyli po co nauczycielom wiedza
o różnicach indywidualnych?

Warsztat
z elementami
wykładu

70 zł

5h

60 zł

Warsztat
z elementami
wykładu

Nauczyciel XXI wieku
159

FORMA
REALIZACJI

3h

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Wiedza na temat różnic indywidualnych może
znacząco przyczynić się do poprawy jakości
kształcenia, a także zwiększenia komfortu
pracy nauczycieli i osiągania lepszych wyników
przez uczniów. Podczas warsztatów omówione
zostaną różne typy temperamentów i ich
Zainteresowani
poszczególne składowe. Uczestnicy dowiedzą
nauczyciele przedszkoli
się także jakie podłoże mają najczęstsze
i wszystkich typów
problemy w zachowaniu uczniów. Wszystko
szkół, terapeuci
po to by móc je lepiej zrozumieć i wprowadzić zajęciowi, psycholodzy,
w życie najlepsze metody pracy z nimi.
pedagodzy, pracownicy
Poruszane treści: Dlaczego się różnimy? Czy
PPP
osobowość można zmienić? Czym jest
temperament i jak jego cechy objawiają się w
codziennym funkcjonowaniu? Czy istnieje
temperament trudny? Metody diagnozowania
temperamentu.

Dlaczego jesteśmy nauczycielami ?
Kompetencje i osobowość nauczyciela
Metody aktywizacji uczniów
Rodzaje inteligencji według Howarda
Gardnera u uczniów a sposoby jej
wykorzystania.

Nauczyciele wszystkich
typów szkół i placówek

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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NUMER

160

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
z elementami
wykładu

Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne
60 zł

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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.

Nauczyciele przedszkoli
oraz wszystkich typów
szkół / placówek
oświatowych

AWANS ZAWODOWY

161

Zbliża się koniec stażu – co robić?!
Awans zawodowy na stopień
nauczyciela kontraktowego
50 zł

162

Zbliża się koniec stażu – co robić?!
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
Wykład
z elementami
warsztatu
3h

Akty prawne dotyczące awansu
zawodowego na stopień nauczyciela
kontraktowego.
Analiza wymagań.
Dokumentacja.

Nauczyciele stażyści
ubiegający się
o stopień
nauczyciela
kontraktowego

Akty prawne dotyczące awansu
zawodowego na stopień nauczyciela
mianowanego.
Analiza wymagań.
Dokumentacja.

Nauczyciele
kontraktowi
ubiegający się
o stopień
nauczyciela
mianowanego
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163

TEMAT
CENA
Zbliża się koniec stażu – co robić?!
Awans zawodowy na stopień
nauczyciela dyplomowanego
50 zł

FORMA
REALIZACJI
Wykład
z elementami
warsztatu
3h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Akty prawne dotyczące awansu
zawodowego na stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Analiza wymagań.
Dokumentacja.

ADRESAT

Nauczyciele mianowani
ubiegający się
o stopień
nauczyciela
dyplomowanego

DORADZTWO ZAWODOWE, GODZINA WYCHOWAWCZA

164

Projekt „ja”, czyli jak pomóc uczniom
zaplanować ścieżkę rozwoju
i zmotywować się do pracy
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

Szkoła to czas podejmowania najważniejszych
decyzji w życiu uczniów. Od tego, co teraz
postanowią i czy uda im się osiągnąć cel, może
zależeć to, czy w przyszłości ich praca będzie
pasją, czy przykrym przymusem. Podczas
warsztatu nauczymy się jak pomóc młodzieży
odnaleźć się w gąszczu możliwości, wspólnie
zastanowimy się co dla dzieci jest ważne,
przeanalizujemy ich mocne strony i obszary do
poprawy. Spotkanie pozwoli poznać metody
takiego wyznaczania celów, by
maksymalizować szanse ich realizacji i
projektowania działań tak, by podjęte wybory
nie pozostały w sferze niespełnionych marzeń.
Na warsztacie poznamy także praktyczne
metody, które pozwolą uczniom odnaleźć się
w przyszłości na rynku pracy.

Zainteresowani
nauczyciele szkół
ponadpodstawowych,
terapeuci zajęciowi,
psycholodzy,
pedagodzy, pracownicy
PPP, doradcy
zawodowi
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165

TEMAT
CENA

Nie tylko kariera - metody
i narzędzia coachingowe w pracy
doradcy zawodowego
50 zł

FORMA
REALIZACJI

Zajęcia
warsztatowe
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Coaching jako metoda i jego rola w edukacji.
Metody i narzędzia coachingowe w pracy
szkolnego doradcy zawodowego.
Moc pytań – zastosowanie pytań
coachingowych w pracy doradczej.
Postawa proaktywna i jej rola w osiąganiu
sukcesów .
Proste pomoce dydaktyczne do wykorzystania
w pracy doradczej.

Szkolni doradcy
zawodowi,
pedagodzy

PRZEDMIOT

166

Zadania na dowodzenie 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

Warsztat
z elementami
wykładu

Dowody w podstawie programowej.
Przykłady zadań na dowodzenie.
Tworzenie zadań na dowodzenie.

Nauczyciele
matematyki w szkole
podstawowej

3h
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TEMAT
CENA

Gry wideo na lekcjach j. polskiego
i na maturze
167

Trener Good Books
250 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Podczas warsztatów uczestnicy zaznajomią się
z grami, które ilustrują poszczególne epoki, ich
wybrane zagadnienia oraz mogą stanowić
przydatne narzędzie do obrazowania
poszczególnych motywów literackich. W ten
sposób gry wideo zostaną ukazane jako
przydatne narzędzie dla polonisty, dzięki
któremu może poszerzyć wiedzę kontekstową
swoich uczniów, a także efektywniej
przygotować ich do matury. W trakcie kursu
ukazane zostaną również metody
wykorzystywania gier w trakcie ustnego
egzaminu maturalnego, a także w formie
tekstów kultury przywoływanych w rozprawce

Nauczyciele języka
polskiego

ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ŚWIETLICOWE

168

„Świąteczne różności”- łatwe
do wykonania i efektowne dekoracje
świąteczne – Wielkanoc
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
4h

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

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

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

169

TEMAT
CENA
„Malowane nożyczkami” Proste
i ciekawe techniki artystycznego cięcia
papieru, jako działanie wspierające
rozwój manualny dziecka
60 zł

170

Papierowe upominki. Działania twórcze
wspierające rozwój manualny
i kreatywność dziecka
60 zł

171

Upcykling, jako działanie wspierające
rozwój manualny i ekspresję twórczą
dziecka
60 zł

172

Wykład
z elementami
warsztatu
4h
Wykład
z elementami
warsztatu

60 zł

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Wykład
z elementami
warsztatu

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Przykłady papierowych upominków.
Różnorodne techniki i formy pracy.
Wykonanie konkretnych wytworów.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Upcykling w pracy z dzieckiem.
Przykłady wykonania konkretnych wytworów.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Wprowadzenie do sztuki Ebru – historia,
kraje pochodzenia.
Sztuka barwienia papieru w Europie
Metodyka pracy, przygotowanie materiałów
do pracy.
Ćwiczenie kolorystyczne na wodzie.
Wykorzystanie barwionych kartek
w dalszej pracy (tworzenie kartek, zakładek
itd.).

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

4h

4h

ADRESAT

Wycinanki płaskie i przestrzenne w pracy
z dzieckiem.
Różnorodne techniki i formy pracy.
Wykonanie konkretnych wytworów.

4h

Warsztat
z elementami
wykładu

Malowanie na wodzie
- Sztuka Ebru

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

FORMA
REALIZACJI

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
styczeń 2019 r. – czerwiec 2019 r.
NUMER

173

TEMAT
CENA

Farbą malowane - nie tylko pędzel
i nie tylko na papierze
60 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Rodzaje farb i ich zastosowanie
Czym zastąpić pędzel?
Nie tylko na papierze – malowanie na
różnorodnych powierzchniach z
wykorzystaniem ich faktury.
I co by tu jeszcze…

ADRESAT

Nauczyciele wszystkich
typów szkół,
wychowawcy świetlic
szkolnych i placówek
wychowawczych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ cz. II
Matematyka i plastyka
174
160 zł

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

Wykłady
z elementami
warsztatu
12 h
(3 x 4h)

Matematyka na plastyce i plastyka na
matematyce w nawiązaniu do podstawy
programowej.
Zabawy perspektywą, zapisy piktogramowe,
efekt 3D – matematyka i plastyka jako lekcje
twórczości i kreatywności.
Obrazy anamorficzne (walec lustrzany, siatka
kwadratowa i siatka deformacyjna)
Iluzje optyczne i matematyczne.
Po co sztuce geometria i co o geometrii
wiedzą pszczoły, czyli inspiracje i ciekawostki
dla ucznia i nauczyciela.
Metoda projektu na lekcji matematyki.
Kolory w matematyce.

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej

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
styczeń 2019 r. – czerwiec 2019 r.
NUMER

175

TEMAT
CENA

Zabawy muzyczno-ruchowe
w edukacji małego dziecka

FORMA
REALIZACJI

Warsztat

200 zł

Kody QR w edukacji wczesnoszkolnej

8h
(sobota)

Warsztat

176
50 zł

177

Oswajamy kodowanie w edukacji
wczesnoszkolnej
50 zł

178

Zabawy językowe z darami
F. Froebla-rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych
120 zł
(Zajęcia kontynuacyjne)

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

Warsztat
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Higiena głosu i układu narządów ruchu;
Sposoby aktywizowania dzieci w zabawach
integracyjnych, twórczych i odtwórczych;
Taniec formą integracji grupy;
Zabawy taneczne i muzyczno-ruchowe;
Śpiew i ruch przy muzyce podstawowymi
formami ekspresji muzycznej dziecka.

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
wychowawcy świetlicy

Co to są kody QR?
Poznajemy generatory kodów QR.
Tworzymy kody QR.

Zainteresowani
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

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

Zainteresowani
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Językowe zagrożenia – jak rozpoznawać
przyczyny.
Raz, dwa, trzy, powiedz Ty – zabawy
wyzwalające inspirację do mówienia.
Głoska, sylaba, wyraz – zabawy rozwijające
słuch fonematyczny.
Twórczość językowa – wiersze i opowiadania
dziecięce.
Garść rozwiązań – przykłady scenariuszy
z zakresu edukacji językowej.

Nauczyciele przedszkoli
i edukacji
wczesnoszkolnej

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

179

TEMAT
CENA

Kształtowanie pojęć matematycznych
z wykorzystaniem krótkich utworów
literackich

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

120 zł
(Zajęcia kontynuacyjne)

"Teatrzyki z darami Froebla
w edukacji językowej, matematycznej
i przyrodniczej"

Warsztat

180
120 zł

4h

(Zajęcia kontynuacyjne)

181

Wykorzystanie i łączenie wiodących
metod wychowania muzycznego
w pracy z dziećmi w przedszkolu
i nauczaniu wczesnoszkolnym.
(Rytmika dalcroze’owska, metoda Orffa,
metoda Kodaly’a)

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

Podstawy intuicji matematycznej.
Matematyka mimochodem – zabawy na pozór
niematematyczne.
Mali odkrywcy – matematyka przez działanie i
myślenie problemowe.
Matematyczne rymowanki z darami Froebla –
jak urozmaicić to, co proste.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów placówek

Jak obrazować, by nie blokować – sztuka
przedstawiania treści w przedszkolu.
Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z
dziećmi.
Dziecko widzem i aktorem w edukacji
matematycznej – przykładowe scenariusze.
Dziecko widzem i aktorem w edukacji
przyrodniczej – przykładowe scenariusze.
Dziecko widzem i aktorem w edukacji
językowej – przykładowe scenariusze.

nauczyciele przedszkoli
i edukacji
wczesnoszkolnej

Wprowadzenie-omówienie różnic między
metodami.
Dobór ćwiczeń do możliwości
psychoruchowych dziecka.
Dobór repertuaru muzycznego do ćwiczeń.
Warsztaty praktyczne.

Zainteresowani
nauczyciele przedszkoli
i klas I-III szkoły
podstawowej

100 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
tel./fax +48 32 292 72 50; 292 78 07 - konsultanci
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e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

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

182

TEMAT
CENA
Rozwijanie świadomości ciała
i wyobraźni przestrzennej
w ćwiczeniach ruchowych
i muzyczno-ruchowych jako
wsparcie ogólnorozwojowe
100 zł

FORMA
REALIZACJI

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Wprowadzenie teoretyczne.
Język ruchowy jako narzędzie.
Ciało w przestrzeni, czasie i układzie –
ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Świadomość ciała w ruchu i przestrzeni.
Warsztat praktyczny.

ADRESAT

Zainteresowani
nauczyciele przedszkoli
i klas I-III szkoły
podstawowej

Empatia, Porozumienie bez Przemocy (PbP), komunikacja odważna

183

Sen Żyrafy-Porozumienie
bez Przemocy w świecie dziecka
210 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
12 h
(4 x 3h)

Założenia Porozumienia bez Przemocy;
4 komponenty PbP: obserwacja, uczucie,
potrzeba, prośba;
PbP z dziećmi;
Sen Żyrafy-elementy projektu.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli, wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

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

TEMAT
CENA

FORMA
REALIZACJI

Zajęcia
warsztatowe

Złość w szkolnej ławie
184
120 zł

8h
(2 x 4h)

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

W trakcie spotkania uczestnicy przyjrzą się
złości z poziomu neurobiologii
i Porozumienia bez Przemocy. Nauczyciele
poznają kluczowe rozróżnienia PbP ważne dla
obszaru złości. Popatrzą na myśli, które
napędzają złość i zamienią je na takie, które
wspierają zarówno nadawcę złości, jak i jej
adresata. Poćwiczą dwa narzędzia, która
pozwolą im być bliżej złoszczącego się ucznia,
a jemu pomogą zobaczyć, co kryje się za
"wybuchem, krzykiem, płaczem, tupaniem
nóg".

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli, wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

SPECJALNE POTRZEBY, LOGOPEDYCZNE

185

Zastosowanie elementów terapii
integracji sensorycznej podczas zajęć
edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi
150 zł

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

Warsztat
8h
(sobota)

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

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

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 (część 3)

186

187

70 zł

Praca z uczniem z dysleksją
z wykorzystaniem technik szybkiego
uczenia
50 zł

FORMA
REALIZACJI

Warsztat
4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h
Warsztat
z elementami
wykładu

CAPD w pigułce
188
120 zł

189

Warsztaty
z elementami
wykładu

Uczeń z trudnościami
w uczeniu się
90 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)

8h
(2 x 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

Uczeń z dysleksją, uczeń z grupy ryzyka
dysleksji, znaczenie koncentracji
i motywacji w procesie uczenia,
przygotowanie miejsca pracy, znaczenie
zabawy w procesie uczenia, główne
metody pracy z uczniem dyslektycznym.

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli, wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Percepcja słuchowa
Rola mózgu w procesie kodowania dźwięków
Proces kształtowania się uwagi słuchowej
Nowe technologie i ich wpływ na rozwój
uwagi słuchowej

Logopedzi,
surdologopedzi,
pedagodzy
i surdopedagodzy

Charakterystyka ucznia z trudnościami
w uczeniu się. Zaburzenia percepcyjnomotoryczne (zaburzenia percepcji wzrokowej,
słuchowej, lateralizacji). Wybrane metody w
pracy z uczniem z problemami w uczeniu się.

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów placówek

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
styczeń 2019 r. – czerwiec 2019 r.
NUMER

TEMAT
CENA

Warsztaty
z elementami
wykładu

Vademecum logopedyczne
nauczyciela przedszkola
190
160 zł

Rozwijamy wszystkie zmysły
191

FORMA
REALIZACJI

60 zł

12 h
(3 x 4h)

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

192

Warsztat
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; 292 78 07 - konsultanci

4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Charakterystyka okresów w rozwoju mowy
dziecka.
Wady wymowy występujące u dzieci.
Dysfunkcje zaburzające prawidłowy przebieg
rozwoju mowy u dzieci.
Zabawy stymulujące rozwój mowy dzieci ,
uwzględniające ćwiczenia: oddechowe,
artykulacyjne, fonacyjne, logorytmiczne,
słuchowe.
Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Wykorzystanie elementów integracji
sensorycznej w pracy z dziećmi – zabawy
indywidualne i grupowe.
Symptomy ryzyka dysleksji.
Trudności w uczeniu się matematyki.
Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój
osłabionych funkcji poznawczych u dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

ADRESAT

Nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

Nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej

Zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli, wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
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193

TEMAT
CENA

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

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

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

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

ADRESAT

Nauczyciele
przedszkolni,
wczesnoszkolni,
pedagodzy,
psycholodzy

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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194

TEMAT
CENA

Jak wspierać uczniów z problemami
niepłynności mowy?
120 zł

FORMA
REALIZACJI

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

Zajęcia
warsztatowe
z elementami
wykładu

Choreoterapia
195
120 zł

10 h
(2 x 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

ADRESAT

Fakty na temat jąkania.
W jaki sposób ustalić, czy konieczne jest
skierowanie dziecka do logopedy?
Praktyczna interwencja w jąkaniu
wczesnodziecięcym.
Terapia jąkania – cele.
Budowanie pewności siebie u dzieci
z niepłynnością mowy.
Dobry kontakt, modelowanie i organizacja
kluczem do sukcesu w nabywaniu płynności
mowy.
Omówienie testu do badania postaw
związanych z komunikowaniem się jąkających
się dzieci w wieku przedszkolnym.
Wskazówki do pracy z dzieckiem jąkającym się
w przedszkolu/szkole dla nauczycieli.
Formy aktywności i zabawy wspierające
płynność.

Nauczyciele
przedszkolni,
wczesnoszkolni,
pedagodzy

Ćwiczenia taneczno-ruchowe;
Praca z muzyką, głosem i dźwiękiem;
Improwizacje taneczne;
Ruch twórczy (kreatywny);
Techniki wyobrażeniowe;
Pantomima; Techniki relaksacyjne.

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

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

196

Organizacja i prowadzenie imprez
sportowo – rekreacyjnych
np. spartakiada, dzień sportu itp.
100 zł

197

Koncentracja na poziomie
- jak skutecznie wzmacniać skupienie
dzieci i młodzieży

70 zł

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

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

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Ogólne zasady organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem spartakiad, dni sportu,
itp.
Tworzenie oferty, programu i planu
konkretnych rodzajów imprez.
Zasady bezpieczeństwa realizowanych
imprez.
Zarządzanie kadrą.
Co to jest koncentracja? Na czym skupiamy
swoją uwagę i jakie najczęściej błędy
popełniamy. Jak wykorzystać lekcje w.f.,
aby zwiększać świadomość dzieci na temat ich
koncentracji.
Zastosowanie mindfulness w ćwiczeniu
koncentracji. Praktyczne wskazówki
i ćwiczenia do wykorzystania.
Ćwiczenia ruchowe „ćwiczące” nasz mózg.
Wykorzystanie żonglerki, gier i zabaw
wzmacniających koncentrację, jako formy
rozgrzewki na zajęciach.

Nauczyciele wszystkich
typów szkół / placówek
oświatowych

Nauczyciele
wychowania
fizycznego, i edukacji
wczesnoszkolnej

WWW: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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198

TEMAT
CENA

WF na miarę czasów - jak skutecznie
zachęcać do aktywności fizycznej
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

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

ADRESAT

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: www.cdnsosnowiec.edu.pl
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PROMOCJA CZYTELNICTWA, BIBLIOTEK, EDUKACJA REGIONALNA

199

„Kto czyta książki, żyje podwójnie".
Jak promować czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży?
60 zł

200

Wykorzystanie nowoczesnej
technologii w pracy z tekstem
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
4h

Warsztat
z elementami
wykładu
4h

Raport o stanie czytelnictwa dzieci i
młodzieży.
Od (makro)projektów do (mikro)pomysłów
na promocję czytania w szkole ze
szczególnym uwzględnieniem pracy
biblioteki szkolnej.
Przykłady książek, które porywają nawet
nieczytających…
Jak zorganizować imprezę dla czytelników –
porady praktyczne.
Tworzymy własną imprezę czytelniczą –
warsztaty.

W rzeczywistości edukacyjnej nie ma
obecnie ucieczki od nowoczesnych
technologii. Można je wykorzystać,
pracując z tekstem literackim, historycznym,
popularnonaukowym itd. Uczestnicy
poznają atrakcyjne dla uczniów metody,
dostępne nawet w znanych aplikacjach, do
wykorzystania podczas pracy z tekstami z
różnych dziedzin.

Nauczyciele języka
polskiego,
bibliotekarze,
miłośnicy poezji

Zainteresowani
nauczyciele wszystkich
typów szkół/placówek
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Kreatywne ćwiczenia na nauczanie gramatyki.
Grupowe ćwiczenia w nauczaniu pisania.
Jak w atrakcyjny i skuteczny sposób powtarzać
słownictwo?
Wykorzystanie piosenek na zajęciach
językowych.

Nauczyciele języka
angielskiego

JĘZYK OBCY

201

Kreatywne nauczanie języka
angielskiego w klasach IV-VIII
oraz gimnazjalnych

Warsztat
z elementami
wykładu
90 zł

202

Współczesne tendencje w nauczaniu
języków obcych
60 zł

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

6h
Warsztat
z elementami
wykładu

Style i strategie uczenia się języka obcego.
Nowoczesne techniki w nauczania języka
obcego.

Nauczyciele języków
obcych

4h
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