Zapisy na kursy i szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznej bazy szkoleń. W celu
zgłoszenia się na wybraną formę dokształcania lub doskonalenia prosimy o:


zarejestrowanie się lub zalogowanie się w zakładce Zapisy on-line umieszczonej na stronie

http://cen.edu.pl i postępowanie zgodnie z opisaną procedurą
albo


wybranie kursu lub warsztatu z Informatora, pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej

pocztą na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ferdynanda Ruszczyca 16, 75-654
Koszalin.
Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia, podanie prywatnego adresu mailowego, by
informacje zwrotne mogły dotrzeć bezpośrednio do Państwa.
Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia zostanie wysłane na podany adres mailowy dwa
tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Potwierdzenie uczestnictwa następuje po kliknięciu linku
zawartego w korespondencji. Ze względów organizacyjnych oczekujemy również

informacji

o rezygnacji ze szkolenia. Barbara Grzelakowska może pomóc w rejestrowaniu lub logowaniu się do bazy
(tel. 94-347-67-38, 94-347-67-20).
Karty zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny, warsztaty i szkolenie zespołu nauczycieli na terenie
placówki znajdują się w naszym Informatorze lub w zakładce Oferta szkoleniowa CEN na stronie
www.cen.edu.pl.
Wykaz warsztatów realizowanych w danym miesiącu zamieszczamy na stronie internetowej
w zakładce Bieżące kursy CEN.
W

przypadku

płatnych

warsztatów

prosimy

o

dokonanie

wpłaty

na

konto:

Santander Bank Polska SA 31 1090 2268 0000 0001 4813 0352 lub w kasie CEN (pokój nr 3 na parterze).
W naszym Centrum od 2019 roku funkcjonuje systemowe doradztwo metodyczne w ramach Sieci
doradztwa metodycznego dla nauczycieli organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Doradcy metodyczni organizują formy doskonalenia wspomagające pracę dydaktyczno-wychowawczą
nauczycieli, prowadzą sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
prowadzą lekcje otwarte, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem metodycznym. Istnieje również możliwość
prowadzenia przez doradców metodycznych zajęć dla nauczycieli danego przedmiotu na terenie szkoły
i placówki. Szczegóły spotkania należy uzgodnić z Dyrektorem CEN po zgłoszeniu na karcie Wsparcie
doradcy metodycznego na terenie szkoły dostępnej na stronie internetowej www.cen.edu.pl w zakładce
Oferta szkoleniowa CEN wśród plików do pobrania.
Informacje o funkcjonowaniu doradztwa metodycznego, dniach i godzinach dostępności doradców oraz
o ich aktywnościach będą pojawiały się w trakcie roku szkolnego w zakładce Doradztwo metodyczne na
stronie www.cen.edu.pl.

