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Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
na rok szkolny 2017/2018.
SZKOLENIA Z PODN W NOWYM ROKU SZKOLNYM TO:

10 nowych szkoleniowców - specjalistów praktyków z bogatym doświadczeniem

•

okazja do poznania

•

44 nowych tematów, uwzględniających zmieniające się potrzeby rozwojowe nauczycieli
aż 26 szkoleń wpisujących się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
ponad 70 okazji do spotkań i doskonalenia zawodowego

•
•
OFERTA

Zapraszamy do osobistego kontaktu z doradcami metodycznymi i konsultantami.
Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas bezpłatnych warsztatach metodycznych
i konferencjach. Szczegółowe informacje na bieżąco publikujemy na stronie internetowej ośrodka.
Na miejscu oferujemy również dostęp do księgozbioru PODN, w którym znajdziecie Państwo wiele publikacji
z zakresu pedagogiki i psychologii.

NOWOŚĆ AKADEMIA MENADŻERA OŚWIATY
Jeśli jesteś nauczycielem z kierowniczymi aspiracjami, liderem grupy nauczycieli, wicedyrektorem,
kierownikiem… to mamy propozycję właśnie dla Ciebie.
AKADEMIA MENADŻERA OŚWIATY wspiera nauczycieli w rozwijaniu kompetencji przywódczych. Dzięki naszym
szkoleniom odkryjesz nadzwyczajną moc, która napędzi Cię do działania i sprawi, że stworzysz zgrany zespół
zdeterminowany do realizacji celów. Szkolenia prowadzą trenerzy regularnie współpracujący z firmami
i instytucjami.

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
44-304 Wodzisław Śląski, ulica Osiedle 1 Maja 16A
Godziny otwarcia sekretariatu: 7:00 – 15:00
REGON: 277610726
NIP: 647-234-18-46
Konto: 53 1560 1094 2125 0085 5219 0005
Kontakt
Sekretariat:
Dyrektor:

+48 32 7293242
+48 32 7293244

mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl
mail: dyrektor@podn.wodzislaw.pl
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NOWOŚCI styczeń 2018

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

1.

Gamifikacja w edukacji.

Liczba godzin – 2
Cena za osobę – 15 zł
Prowadzący: Iwona Miler, dyrektor PODN

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obserwacja lekcji.
Nowoczesne style pedagogiczne w planowaniu lekcji.
Koncepcja pracy szkoły.
Metody i techniki pomagające się uczyć i nauczać.
Indywidualizacja zajęć.
Gry i zabawy na lekcjach.
Pytania i ich rola w procesie edukacyjnym.
Praca z kompetencjami kluczowymi.
Zadanie edukacyjne.

Liczba godzin – 3
Cena za osobę – 20 zł
Prowadzący: Barbara Uniwersał, przez wiele lat nauczycielka matematyki na różnych etapach edukacyjnych. Związana
z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka programu Szkoły Uczącej Się, mentorka w kursach internetowych, trenerka
w programie Akademia Uczniowska. W wolnych chwilach oddaje się wspinaczce i nartom.

I. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2017/2018.
Lp.

Nazwa szkolenia

Zakres tematyczny

Prowadzący

Liczba
godz.

Cena za
osobę

Szkolenie dotyczy zmian w systemie oświaty
obowiązujących od nowego roku szkolnego.

Katarzyna
Hawel, Agata
Skupnik

3

15 zł

Szkolenie dotyczy podstawy programowej
wychowania przedszkolnego obowiązującej
od nowego roku szkolnego.

Weronika
Mosz

3

15 zł

Agnieszka
Rudzka-Gajda

3

15 zł

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
1.

2.

NOWOŚĆ
Wdrażanie nowej podstawy
programowej kształcenia
ogólnego.
NOWOŚĆ
Nowa podstawa
programowa wychowania
przedszkolnego i jej
realizacja w praktyce.

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3.

NOWOŚĆ
Scratch w edukacji
wczesnoszkolnej.

Szkolenie dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej - poziom podstawowy
i średniozaawansowany.
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4.

NOWOŚĆ
Programowanie w Scratch.

Szkolenie dla nauczycieli informatyki poziom
podstawowy i średniozaawansowany.

Agnieszka
Rudzka-Gajda

3

15 zł

5.

NOWOŚĆ
Osiągnij lepsze wyniki z
GeoGebrą.

Szkolenie dla nauczycieli matematyki
prezentujące możliwości zastosowania
oprogramowania GeoGebra w procesie
nauczania.

Agnieszka
Rudzka-Gajda

3

15 zł

6.

NOWOŚĆ
Pokolenie aplikacji, czyli
rozwój cyfrowego dziecka.

Terminem „cyfrowe dzieci” określa się
najmłodsze pokolenie, które aktywnie
i regularnie korzysta z internetu, głównie za
pomocą urządzeń mobilnych.
Od czwartego roku życia, większość
współczesnych dzieci, samodzielnie używa
urządzenia typu smartfon czy tablet. Podczas
spotkania porozmawiamy o wpływie
internetu, mediów społecznościowych,
aplikacji i urządzeń mobilnych na rozwój
dziecka oraz zastanowimy się, co można
zrobić, aby ograniczyć negatywny wpływ
nowych technologii, jednocześnie
w pełni wykorzystując ich potencjał.

Kamil
Zieliński,
psycholog,
trener
biznesu,
nauczyciel
akademicki

4

30 zł

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
7.

NOWOŚĆ
Bezpieczne media
społecznościowe.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak edukować
uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania
z mediów społecznościowych.

Iwona
Gardian

3

15 zł

8.

NOWOŚĆ
Czy internet może zabić profilaktyka „hejtu” i
cyberbullyingu.

Celem szkolenia jest zdobycie przez
uczestników kompetencji w zakresie pomocy
ofiarom hejtu i cyberbullyingu oraz
prowadzenia działań profilaktycznych i
przeciwdziałania zjawiskom hejtu i
cyberbullyingu. Uczestnicy będą potrafili
udzielić pomocy ofierze przemocy
internetowej oraz stworzyć „Szkolny system
reagowania na hejt i cyberbullying”.

Kamil
Zieliński,
psycholog,
trener
biznesu,
nauczyciel
akademicki

4

30 zł

9.

NOWOŚĆ
Cyberseksualność – kiedy
pojawia się problem?

Czym jest tinder? Dlaczego większość moich
uczniów ma SnapChat? Gdzie trafia snap i kto
go może obejrzeć? Czy aplikacje są
bezpieczne? Internet może z pozytywnego
wynalazku stać się czynnikiem ingerującym
w prywatność i wpływającym na ludzką
seksualność.

Aleksandra
Żyłkowska,
psycholog,
edukatorka
seksualna,
nauczyciel
akademicki

2

35 zł

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
10.

NOWOŚĆ
Pomóż uczniom wygrać na
dynamicznym rynku pracy.
Nowe podejście do
doradztwa zawodowego.

Uczestnicy szkolenia przeanalizują najnowsze
trendy związane z rekrutacją pracowników.
Poznają cyfrowe narzędzia pomocne w
szukaniu pracy oraz metody działania działów
HR w największych firmach w Polsce.
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11.

NOWOŚĆ

Zakładanie firmy krok po kroku. Prawa
i obowiązki przedsiębiorcy. Gotowe
scenariusze lekcji i przydatne materiały
dodatkowe.

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się,
jak inspirować uczniów do budowania marki
osobistej. Omówią techniki budowania
reputacji. Poznają nowoczesne narzędzia
stosowane w komunikacji z potencjalnym
pracodawcą.

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

Co decyduje o sukcesie, gdy o konkretne
stanowisko ubiegają się dwie osoby
o tych samych kwalifikacjach? Dowiedz się,
jak pracować z uczniami, by to właśnie oni
byli zwycięzcami.

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

Celem szkolenia jest prezentacja
podstawowych technik coachingowych
wspierających rozwój edukacyjno-zawodowy
ucznia, pracę wychowawczą nauczycieli oraz
współpracę z rodzicem.

Magdalena
Lipiak

4

30 zł

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z
możliwościami wykorzystania technik
stosowanych w psychoterapii w pracy
doradczej w indywidualnym kontakcie
z uczniem lub z klasą?

Magdalena
Lipiak

4

30 zł

Celem warsztatu jest doskonalenie
umiejętności prowadzenia zajęć z grupą.
Zawiązywanie się grupy, fazy procesu
grupowego, trudni uczestnicy to tylko
niektóre z zagadnień, które poprzez dobór
ćwiczeń poszerzą wiedzę i umiejętności
prowadzących zajęcia z klasami.

Magdalena
Lipiak

4

30 zł

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak
wykorzystać teorię inteligencji wielorakiej
w doradztwie zawodowym.

Magdalena
Lipiak

4

30 zł

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

Zakładanie firmy nigdy nie
było tak proste. Poznaj
sprawdzone sposoby na
zainspirowanie uczniów.
12.

NOWOŚĆ
Budowanie marki osobistej
– praktyczne techniki i
narzędzia.

13.

NOWOŚĆ
Sztuka prezentacji i
perswazji jako gwarancja
sukcesu na rozmowie
kwalifikacyjnej.

14.

NOWOŚĆ
Techniki coachingowe
wspierające rozwój
edukacyjno-zawodowy
ucznia

15.

NOWOŚĆ
Wykorzystanie technik
psychoterapeutycznych w
doradztwie zawodowym.

16.

NOWOŚĆ
Praca z grupą w doradztwie
zawodowym.

17.

NOWOŚĆ
Wieloraka inteligencja
kluczem do sukcesu.

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
18.

NOWOŚĆ
Jak reagować na agresywne
zachowania uczniów?

Uczestnicy szkolenia:
- rozwiną wiedzę na temat źródeł agresji
- nauczą się przewidywać zachowania
agresywne
- przećwiczą strategie reagowania na
prowokacyjne zachowania uczniów
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19.

20.

21.

NOWOŚĆ
Strategie postępowania w
sytuacjach konfliktowych w
szkole.

Rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych
nauczycieli.

Zadania nauczyciela w
zakresie wspierania
kompetencji
wychowawczych rodziców.

Uczestnicy szkolenia:

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

Joanna
Zielińska

3

15 zł

- poznają mechanizmy konfliktów
- rozwiną umiejętność rozwiązywania
konfliktów
- stworzą zestawienie czynników
i okoliczności konfliktogennych

Uczestnicy szkolenia:
- przećwiczą techniki skutecznej komunikacji
- poznają techniki perswazji i argumentacji
- poznają zasady adekwatnego reagowania
na zachowania innych

Uczestnicy szkolenia:
- dowiedzą się, jak przekazywać trudne
informacje rodzicom
- poznają wychowawczą rolę pochwały
- przeanalizują sposoby angażowania
rodziców w proces wychowawczy

22.

NOWOŚĆ
Dopalacze i narkotyki - jak
zapobiegać, pomagać i
reagować.

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w
wiedzę na temat najbardziej popularnych
dopalaczy - jak wyglądają, jak działają, gdzie
można je kupić. Porozmawiamy
o tym, dlaczego tak trudno jest zakazać
sprzedaży dopalaczy oraz
kiedy i jak reagować w przypadku podejrzeń
o ich zażywanie.

Kamil
Zieliński,
psycholog,
trener
biznesu,
nauczyciel
akademicki

4

30 zł

23.

NOWOŚĆ
Psychologia społeczna w
pracy nauczyciela.

Podczas szkolenia,
uczestnicy poznają mechanizmy jakie działają
w klasie, zostaną wyposażeni
w dodatkowe kompetencje pracy
z grupą oraz nabędą umiejętności związane z
wykorzystaniem psychologii społecznej i
psychologii motywacji w kontakcie z
młodymi ludźmi.

Kamil
Zieliński,
psycholog,
trener
biznesu,
nauczyciel
akademicki

4

30 zł

24.

NOWOŚĆ
Zgrana klasa.

Dobrze „zgrana klasa” to przyjazne
środowisko pracy uczniów i nauczycieli.
Celem zajęć jest wyposażenie uczestników
w niezbędne umiejętności i ćwiczenia,
potrzebne do stworzenia dobrze
funkcjonującej grupy oraz przeciwdziałania
niekorzystnym czynnikom wpływającym na
relacje w klasie.

Kamil
Zieliński,
psycholog,
trener
biznesu,
nauczyciel
akademicki

4

30 zł

25.

NOWOŚĆ
Profilaktyka zaburzeń
nastroju w okresie
dorastania

Z depresją zmagają się już nie tylko osoby
dorosłe, ale także nastolatkowie.
Podczas warsztatu prowadząca prześledzi
sposób funkcjonowania osoby dotkniętej
depresją i jej otoczenia. Pozwoli to na lepsze
zrozumienie tego, co się dzieję z tą osobą,
co może jej pomóc, a co zaszkodzić.

Aleksandra
Żyłkowska,
psycholog,
edukatorka
seksualna,
nauczyciel
akademicki

2

35 zł
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26.

NOWOŚĆ
Lęk i stres – działania
profilaktyczne.

Wokół stresu, fobii i lęków powstało wiele
mitów. W związku z tym prowadząca
przedstawi, czym tak naprawdę jest fobia
i lęk, jak można sobie z nimi radzić. Odpowie
na pytanie czy i w jaki sposób możemy
wyleczyć lęk i fobię.

Aleksandra
Żyłkowska,
psycholog,
edukatorka
seksualna,
nauczyciel
akademicki

2

35 zł

27.

NOWOŚĆ
Jak mądrze rozmawiać z
dzieckiem o seksualności?

Rozmowa o seksualności z uczniem jest dla
wielu pedagogów krępującym
doświadczeniem. Ponadto, pojawia się wiele
obaw dotyczących poziomu rozmowy,
zakresu tematycznego, ilości informacji, czy
treści zajęć dla uczniów. W takiej sytuacji
warto porozmawiać z psychologiem
specjalizującym się w tej dziedzinie.

Aleksandra
Żyłkowska,
psycholog,
edukatorka
seksualna,
nauczyciel
akademicki

2

35 zł

28.

NOWOŚĆ
Profilaktyka zaburzeń
odżywiania i postrzegania
własnego ciała w okresie
dorastania.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się,
jak zapobiegać zaburzeniom odżywiania
u nastolatków, takim jak anoreksja, czy
bulimia.

Aleksandra
Żyłkowska,
psycholog,
edukatorka
seksualna,
nauczyciel
akademicki

2

35 zł

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach.
29.

NOWOŚĆ
Edukacja włączająca – praca
z dzieckiem z autyzmem i
zespołem Aspergera.

Podczas szkolenia nauczyciele poznają
metody pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.

Małgorzata
Konsek

3

15 zł

30.

NOWOŚĆ
Model pracy w edukacji
włączającej z uczniami ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Podczas szkolenia nauczyciele poznają
modele pracy w edukacji włączającej
z uczniami z SPE.

Małgorzata
Konsek

3

15 zł

Cena za
osobę
20 zł

30 zł

II. DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Lp.

Nazwa szkolenia

Zakres tematyczny

Prowadzący

31.

Wspieranie i
motywowanie uczniów do
nauki w procesie
aktywnego uczenia się.

Identyfikacja możliwości uczniów – formalne
i nieformalne sposoby rozpoznawania
uzdolnień. Sposoby wspierania
i mobilizowania uczniów do nauki.
Kształtowanie myślenia twórczego jako
priorytetowe zadanie edukacji.

Iwona Miler

Liczba
godz.
4

32.

Efektywne funkcjonowanie
w zespołach
nauczycielskich.

Poznanie różnych aspektów pracy
w zespole. Dostrzeganie korzyści z pracy w
zespole oraz warunków niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania zespołu. Role
związane z realizacją zadań w zespole oraz
komunikacja interpersonalna w zespole.

Iwona Miler

6
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33.

NOWOŚĆ
Budowanie wizerunku i
dobrej marki szkoły.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady
komunikacji szkoły z otoczeniem
i elementy strategii budowania marki.

Krzysztof
Pietrek

4

30 zł

34.

NOWOŚĆ
Event jako sposób na
wyróżnienie szkoły –
praktyczny poradnik.

Jak zorganizować szkolne wydarzenie, aby
uniknąć wpadek i zachwycić uczestników?
Nauczyciele poznają sprawdzone w biznesie
zasady organizacji eventów. Stworzą
„checklistę” oraz plan promocji.

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

35.

Praca z uczniem zdolnym.

Podniesienie jakości pracy poprzez rozwijanie
umiejętności rozpoznawania dziecka
zdolnego i diagnozowania jego potrzeb.
Uczestnik zapoznaje się z podstawami
prawnymi, metodami, formami pracy
z dzieckiem zdolnym i potrafi je zastosować
w praktyce.

Iwona Miler

3

15 zł

36.

Efektywna współpraca z
rodzicami – kreatywny
wymiar wywiadówki.

Uczestnicy zapoznają się z podstawami
prawnymi określającymi role rodzica
w procesie wychowawczym
oraz ze sposobami kontaktowania się
z rodzicami. Dowiedzą się, jak zorganizować
dobrą wywiadówkę i pozyskać rodziców do
współpracy w różnych obszarach.

Iwona Miler,
Marcin
Kopczyński

3

15 zł

37.

Higiena i emisja głosu oraz
zapobieganie zaburzeniom
głosu u nauczycieli.
Podstawy prawidłowej
dykcji.

Uczestnicy opanują podstawy prawidłowej
emisji głosu i ustawienia głosu jako
warunków zapobiegania zaburzeniom.
Poznają elementy profilaktyki w zakresie
higieny głosu oraz zasady prawidłowej dykcji.

Karol Pawlas

8

40 zł

38.

Diagnoza edukacyjna –
doskonalenie kompetencji
nauczycieli.

Teoria Wielorakiej Inteligencji
w praktyce. Ocenianie w szkole i jego
funkcje. Motywacja ucznia i metaprogramy.
Projektowanie wymagań programowych.
Komunikowanie wyników.

Iwona Miler

3

15 zł

39.

Rola oceniania w procesie
edukacji.

Nauczyciele dowiedzą się, jak wspierać
ucznia w procesie edukacyjnym
wykorzystując ocenianie kształtujące. Naucza
się budować na lekcjach atmosferę
sprzyjającą uczeniu się.

Iwona Miler,
Marcin
Kopczyński

3

15 zł

40.

Modyfikowanie,
opiniowanie i
dopuszczanie do użytku
programów nauczania.

Nauczyciele zapoznają się ze strukturą
programów nauczania oraz procedurą
dopuszczania programów nauczania
do użytku w szkole.

Iwona Miler

2

10 zł

41.

Obudzić umysł –
przeciwdziałanie
bezradności intelektualnej
uczniów.

Cele szkolenia:
- zwrócenie uwagi na wpływ bezradności
intelektualnej uczniów na efektywność
procesu edukacyjnego
- wzbogacenie wiedzy na temat symptomów
wywołujących bezradność intelektualną
- uporządkowanie wiedzy na temat
kształtowania podmiotowości, motywacji
do pracy i rozwiązywania problemów
- znaczenie stylów pracy nauczycieli dla
efektów edukacyjnych

Marek Krupa

3

15 zł
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42.

Kształcenie umiejętności
posługiwania się poprawną
polszczyzną na zajęciach
jako realizacja obowiązku
wynikającego z podstawy
programowej.

Zagadnienia:
- ochrona języka polskiego w świetle prawa
- rola nauczyciela w kształceniu umiejętności
posługiwania się poprawną polszczyzną
- najczęściej popełniane błędy
- wdrażanie kultury języka w szkole

Iwona Miler

3

15 zł

43.

NOWOŚĆ
Co zrobić, żeby media
polubiły Twoją szkołę?

Jak zagwarantować szkole stałą
i pozytywną obecność w mediach? Podczas
szkolenia nauczyciele poznają 5 sposobów na
dotarcie do dziennikarzy i wykorzystanie tej
współpracy do budowania marki placówki.

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

44.

Umiejętności
interpersonalne w
rzeczywistości szkolnej.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności
interpersonalnych, które sprzyjają
nawiązywaniu pozytywnych relacji
ze środowiskiem szkolnym.

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

45.

Modyfikowanie,
opiniowanie i
dopuszczanie do użytku
programów nauczania dla
zawodu.

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się
ze strukturą programów nauczania oraz
procedurą dopuszczania programów do
użytku w szkole.

Anna
Wilkowska

3

15 zł

46.

Wartościowa szkoła, czyli
jak budować kulturę
organizacji w oparciu o
wartości i postawy.

Zagadnienia:
- postawy i wartości jako składowe kapitału
społecznego społeczności szkolnej
- budowanie kultury szkoły
- wartości w działaniu, czyli dobre praktyki

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

47.

Wybrane metody
aktywizujące ucznia w
procesie edukacyjnym.

Charakterystyka wybranych metod
aktywizujących ucznia na lekcji – wskazanie
ich zalet i wad. Warsztat umożliwia
uczestnikom praktyczne przećwiczenie
przedstawionych przykładów.

Iwona Miler

3

15 zł

48.

NOWOŚĆ
Szkoła na celowniku –
relacje z otoczeniem w
sytuacji kryzysowej.

Uczestnicy szkolenia:
- poznają zasady komunikacji kryzysowej
- dowiedzą się, jak kontaktować się
z mediami
- opracują scenariusze postepowania
w sytuacji kryzysowej

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

49.

NOWOŚĆ
Postaw na prosty język,
czyli Plain
Language w oświacie.

Poznaj zasady prostego języka i podnoś
efektywność swojej pracy. Z korzyścią dla
siebie, uczniów i szkoły, w której pracujesz.

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

50.

Projekt edukacyjny w
pracy szkoły.

Czym jest projekt edukacyjny; jak planować,
realizować i oceniać prace projektowe;
projekt jako metoda nauczania; projekt
a szkolny program nauczania.

Katarzyna
Hawel

3

15 zł

III. PRAWO OŚWIATOWE
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51.

Awans zawodowy
nauczyciela: stażysta na
kontraktowego.

Ścieżka awansu zawodowego od startu do
mety: ważne terminy, zadania do realizacji,
wymagania kwalifikacyjne, formy realizacji
wymagań. Plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie z realizacji, przygotowanie
dokumentacji i autoprezentacja.

Iwona Miler

8

80 zł

52.

Awans zawodowy
nauczyciela: kontraktowy
na mianowanego.

Ścieżka awansu zawodowego od startu do
mety: ważne terminy, zadania do realizacji,
wymagania kwalifikacyjne, formy realizacji
wymagań. Plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie z realizacji, przygotowanie
dokumentacji i autoprezentacja.

Marcin
Kopczyński

8

80 zł

53.

Awans zawodowy
nauczyciela: mianowany na
dyplomowanego.

Ścieżka awansu zawodowego od startu
do mety: ważne terminy, zadania
do realizacji, wymagania kwalifikacyjne,
formy realizacji wymagań. Plan rozwoju
zawodowego, sprawozdanie z realizacji,
przygotowanie dokumentacji
i autoprezentacja.

Katarzyna
Hawel

8

80 zł

54.

Innowacje i eksperymenty
pedagogiczne.

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
w świetle prawa. Rodzaje działalności
innowacyjnej w szkołach i placówkach.
Zasady przeprowadzania eksperymentów
pedagogicznych.

Katarzyna
Hawel

4

20 zł

55.

Wymagania państwa
wobec szkół/placówek –
ewaluacja zewnętrzna i
wewnętrzna.

Ustalenie priorytetów i celów szkoły pod
kątem oczekiwań społecznych
i wymagań określonych przez państwo.
Analiza wymagań i narzędzi badawczych.

Iwona Miler

2

10 zł

56.

Bezpłatne podręczniki w
bibliotece szkolnej.

Przedstawienie zasad ewidencji,
inwentaryzacji i udostępniania bezpłatnych
podręczników. Wypracowanie regulaminu
udostępniania i procedur ewidencjonowania
oraz udostępniania podręczników zgodnie
z przepisami prawa.

Iwona Müller

3

15 zł

IV. ZAGADNIENIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE
57.

Samodzielność ucznia w
aspekcie rozwiązywania
różnorodnych problemów
życiowych.

Uczestnicy rozwijają umiejętności
interpersonalne, zachęcają dziecko do
samodzielności i zapewniają poczucie
bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych.
Stosują odpowiednie metody rozwiązywania
sytuacji konfliktowych.

Joanna
Zielińska

3

15 zł

58.

Kształtowanie kreatywnych
postaw nauczycieli –
trening twórczego
myślenia.

Czym jest twórcze myślenie? Przygotowanie
do twórczej aktywności nauczyciela i ucznia.
Trening twórczości jako metoda na
podniesienie efektywności pracy i nauczania.

Iwona Miler

2

10 zł
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59.

Rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych – od
konfliktu do negocjacji.

Charakterystyka sytuacji konfliktowych.
Omówienie metody 6 kroków rozwiązywania
konfliktów. Ćwiczenie metody w praktyce.

Joanna
Zielińska

3

15 zł

60.

NOWOŚĆ
ADHD, ZA, autyzm,
borderline i inne zaburzenia
diagnozowane
u uczniów.

Uczestnicy zostaną wyposażeni
w wiedzę na temat funkcjonowania osób
z zaburzeniami rozwojowymi lub
psychicznymi, takimi jak ADHD, ADD, Zespół
Aspergera, autyzm czy borderline. Będzie
także o tym, jak pracować z uczniem
ze zdiagnozowanym zaburzeniem oraz
w jaki sposób ułatwić mu przyswajanie
wiedzy i umożliwić efektywny rozwój.

Kamil
Zieliński,
psycholog,
trener
biznesu,
nauczyciel
akademicki

4

30 zł

61.

NOWOŚĆ
Emo czy homo-sapiens?
Rola emocji w życiu ucznia

Uczestnicy dowiedzą się, jak jeszcze lepiej
rozpoznawać emocje swoje
i swoich uczniów. Dowiedzą się jak
i w jakim celu powstają emocje oraz jak
wpływają na proces uczenia się,
zapamiętywania i budowania motywacji
ucznia. Ponadto, poznają sposoby radzenia
sobie ze stresem i tak zwanymi „trudnymi
emocjami”.

Kamil
Zieliński,
psycholog,
trener
biznesu,
nauczyciel
akademicki

4

30 zł

V. TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA. DYDAKTYKA CYFROWA.
62.

Produkcje multimedialne.

Uczestnicy nabywają umiejętności:
- edycji, konwersji, kompresji i montażu
sekwencji obrazu video
- modyfikacji ustawień
- dołączania zdjęć i klipu dźwiękowego
- publikowania produkcji na nośniku
i w internecie
- stosowania produkcji multimedialnych
w e-learningu

Michał
Weczerek

20

120 zł

63.

Animacje multimedialne.

Uczestnicy nabywają umiejętności:
- animacji dowolnego elementu
- tworzenia animacji interaktywnych
- importu i eksportu grafiki
-publikowania animacji na stronach www
- stosowania animacji w e-learningu

Michał
Weczerek

20

120 zł

64.

Jak korzystać z platformy
MOODLE w kształceniu
zawodowym.

Uczestnicy poznają zasady projektowania
kursu, jego zasoby
i aktywności oraz podstawy metodyki
i zarządzania kursem online. Dowiedzą się,
jak wykorzystać kursu KOWEZiU
do kształcenia zawodowego.

Anna
Wilkowska

8

40 zł

65.

Tworzenie kursu online na
platformie MOODLE

Uczestnicy poznają zasady poruszania się po
platformie, jej zasoby i aktywności oraz
narzędzia służące sprawdzaniu wiedzy.
Dowiedzą się, jak tworzyć atrakcyjne
materiały edukacyjne.

Anna
Wilkowska

20

100 zł

66.

NOWOŚĆ
Wykorzystanie platformy
MOODLE w zarządzaniu
szkołą.

Uczestnicy poznają możliwości zastosowania
platformy MOODLE w organizowaniu pracy
szkoły.

Adam
Lampert

4

30 zł
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67.

NOWOŚĆ
Praktyczne zastosowania
tablicy interaktywnej na
lekcjach.

Uczestnicy poznają sposoby wykorzystania
tablicy interaktywnej
i dowiedzą się, jak uatrakcyjnić pracę z
uczniami.

Adam
Lampert

4

30 zł

VI. AKADEMIA MENADŻERA OŚWIATY NOWOŚĆ
Proponujemy cykl szkoleń rozwojowych przygotowanych zarówno z my ślą o doskonaleniu rad pedagogicznych w szkołach,
jak i warsztatach dla zainteresowanych nauczycieli prowadzonych w PODN.
68.

Techniki motywowania
pracowników.

Efekty szkolenia:
- uczestnik zna i stosuje techniki
motywowania finansowego
i pozafinansowego
- uczestnik rozpoznaje poziom motywacji
podwładnych
- uczestnik używa motywującej informacji
zwrotnej

Iwona Miler,
Marcin
Kopczyński

4

20 zł

69.

Komunikacja w relacjach
zawodowych.

Efekty szkolenia:
- -uczestnik zna warunki skutecznej
komunikacji
- uczestnik stosuje techniki wywierania
wpływu na innych
- uczestnik wykorzystuje informację zwrotną
do wspierania pracowników

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

70.

Zarządzanie zespołem.

Efekty szkolenia:
- uczestnik dostosowuje style zarządzania
do specyfiki grupy
- uczestnik rozpoznaje i reaguje na przejawy
konfliktów
- uczestnik skutecznie organizuje pracę grupy

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

71.

Jak sobie radzić z
konfliktami w pracy?

Efekty szkolenia:
- uczestnik zna mechanizmy i naturę
konfliktów
- uczestnik rozwija umiejętność
rozwiązywania konfliktów
- uczestnik rozpoznaje czynniki
i okoliczności konfliktogenne

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

72.

Wprowadzanie zmian w
organizacji nie musi być
trudne.

Efekty szkolenia:
- uczestnik rozróżnia etapy wprowadzania
zmiany
- uczestnik wie, jak radzić sobie
z oporem pracowników
- uczestnik zna modele wdrażania zmian
w placówce

Marcin
Kopczyński

4

20 zł

73.

Angażujące wystąpienia
publiczne.

Efekty szkolenia:
- uczestnik projektuje angażujące
wystąpienie
- uczestnik zna techniki zwiększające
zaangażowanie uczestników
- uczestnik prowadzi dynamiczne
i efektywne narady

Beata
Kopczyńska

4

30 zł
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74.

Zarządzaj inaczej.
Turkusowe przywództwo w
systemie oświaty.

Efekty szkolenia:
- uczestnik zna założenia turkusowego
zarządzania
- uczestnik projektuje plan wdrażania
nowych metod zarządzania
- uczestnik rozwija kompetencje lidera

Beata
Kopczyńska

4

30 zł

UWAGA:
•
•

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką, której nie ujęliśmy w ofercie - skontaktuj się z nami.
Przygotujemy dla Twojej szkoły dedykowane szkolenie zgodnie z sugestiami i zapotrzebowaniem.
W uzasadnionych sytuacjach cena szkoleń Rad Pedagogicznych może ulec zmianie.
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