OFERTA SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Jesień 2014
Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel
– demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje.
-William Arthur Ward

Polska szkoła od kilku lat przechodzi przemiany. Zmiany zachodzące w
społeczeństwie wymuszają również zmiany w sposobie nauczania przekazywania
wiedzy.
Nie tylko rozwój nowych technologii powoduje radykalne zmiany w sposobie
nauki, ale rozwój i zmiana świadomości młodych ludzi wymusza na nauczycielach
inne spojrzenie na otaczająca rzeczywistość.
Kompetencje kadry dydaktyczne oceniane są praktycznie przez cały okres
ich pracy, dla nauczycieli dokształcanie się praktycznie przez całe życie jest normą
zwłaszcza dzisiaj, kiedy niejednokrotnie ilość wiadomości jest przytłaczająca a
szybkość i łatwość przepływu informacji zadziwia chyba wszystkich.
Proces rozwoju każdego nauczyciela jest nieustanny i wymaga stałego
doskonalenia swoich umiejętności, aby stać lepszym, najlepszym w swojej profesji.
Zapraszamy na szkolenia pozwalające, chociaż w minimalnym zakresie
pomóc w tym procesie doskonalenia.
Propozycje tematyczne:
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Ciało prawdę powie - zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
Zajęcia dla dyrektorów placówek oraz pracowników edukacji mające na celu
zapobieżenie zniechęceniu, nadmiernemu chorowaniu i przywracające radość
pracowania
Szkolenie 4 godzinne w formie warsztatów.
Zakres tematyczny:




Poznanie czynników prowadzących do wypalenia
Autodiagnoza: osobowość, równowaga między pracą i życiem prywatnym,
priorytety, reakcje i umiejętności, niewykorzystany potencjał.
Techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Praca z dziećmi z zespołem Aspergera.
Szkolenie 4 godzinne w formie warsztatów dla pracowników szkół, nauczycieli w
klasach integracyjnych.
Zakres tematyczny:




Charakterystyka funkcjonowania osób z ZA
Sposoby nawiązania porozumienia
Charakterystyczne metody pracy

Metody aktywizowania uczniów
Zajęcia dostosowywane do poziomu edukacyjnego- różne treści dla klas 0-III
i starszych.
Szkolenie 4 godzinne w formie warsztatów.
Zakres tematyczny:



Rodzaje funkcjonowania dzieci- temperament i wrażliwość na bodźce.
Propozycje różnych form aktywizujących: od bajek do map myślowych, od
ruchu i zabawy do wizualnych form wykładu.

Hieroglify w opiniach PP-P i diagnozach integracji sensorycznej.
Zajęcia w formie bardziej wykładu, z elementami warsztatów.
Szkolenie 4 godzinne.
Celem jest rozumienie trudnego żargonu oraz umiejętność pracy ze specyficznymi
potrzebami uczniów.
Zakres tematyczny:







Omówienie rodzajów zaburzeń i ich charakterystyka w życiu na konkretnych
przykładach.
Co to jest SI?
Słownik żargonu psychologów i specjalistów integracji sensorycznej.
Możliwości dostosowania wymagań na poszczególnych przedmiotach.
Sposoby wsparcia pracy specjalistów w praktyce.
Zrozumienie i tolerancja dla zaburzeń. Jak sobie radzić ze sobą podczas pracy
z dziećmi ze specyficznymi potrzebami?

Bajka w pracy z dziećmi.
Warsztat 4 godzinny dla nauczycieli w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym.
Celem jest wprowadzenie metody bajek i nauka tworzenia bajek terapeutycznych
dla dzieci; polepszenie, jakości kontaktu.
Zakres tematyczny:







Specyfika faz rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem myślenia dzieci
Wrażliwość dziecka
Rozwój empatii
Wsparcie rozwoju dziecka
Przepis na bajki terapeutyczne
Napisanie własnej bajki dla konkretnego dziecka.

Skuteczny nauczyciel, skuteczny wychowawca.
Warsztat 6 godzinny.
Celem jest zapoznanie z opartą na psychologii metodą wspierania rozwoju ucznia,
budowanie autorytetu i skutecznej współpracy z rodzicami.
Zakres tematyczny:






Autorytet nauczyciela.
Cele pracy nauczyciela z elementami coachingu
Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości ucznia
Rozwiązywanie konfliktów
Współpraca z rodzicami

Obsługa komputera z certyfikatem potrzebnym do awansu zawodowego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16
listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) w celu osiągnięcia kolejnego stopnia awansu
zawodowego niezbędne są umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej.
Zapraszamy na kurs komputerowy zakończony certyfikatem potwierdzającym
spełnienie wymogów w/w rozporządzenia.
Warsztat 6 godzinny.
Szkolenie obejmuje:





Obsługa systemu Windows, przeglądarki internetowej oraz poczty
elektronicznej,
Obsługa edytora tekstu MS Word,
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Przykłady praktycznych zastosowań, np. w tworzeniu arkusza ocen.

