Informator
Formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli
w roku szkolnym 2021/2022

Koszalin, 2021r.

Spis treści

Spis treści
II.

Kurs kwalifikacyjny
Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny

III. Szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły
Karta zgłoszenia na szkolenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły
Karta zgłoszenia na warsztaty na terenie szkoły

IV. Warsztaty problemowe
1. Zarządzanie szkołą
2. Wychowanie i profilaktyka
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, integracyjne
4. Nowoczesne metody nauczania
5. Rozwój zawodowy nauczyciela
6. Kursy komputerowe, nauczanie zdalne, programowanie
Karta zgłoszenia na warsztaty

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

V.

Dyżury i warsztaty przedmiotowo-metodyczne
1.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

2.

Wychowanie fizyczne

3.

Plastyka, muzyka

4.

Język polski

5.

Języki obce

6.

Historia, wiedza o społeczeństwie

7.

Matematyka

8.

Fizyka

9.

Biologia, przyroda

10. Chemia
11. Geografia
12. Przedmioty przyrodnicze-zajęcia terenowe
13. Przedmioty zawodowe

VI.

Kursy e-learningowe
1.

Informatyka, TIK, zdalne nauczanie

2.

Profilaktyka i wychowanie

3.

Metodyka i dydaktyka

4.

Rozwój zawodowy nauczyciela

5.

Prawo oświatowe w praktyce szkolnej

Karta zgłoszenia na warsztaty

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Numer formy

II.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
ukończyć ten
kurs?

Kurs daje kwalifikacje do zarządzania oświatą. Ukończenie go
umożliwia przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
Uczestnicy kursu nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, a ponadto uzyskają wiedzę
i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania.
Kurs prowadzą doświadczeni nauczyciele i specjaliści z dziedzin
wymienionych w ramowym programie nauczania.

Zakres treści

Program przygotowany w oparciu o ramowy program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą z 10 listopada 2015 roku.
Kurs obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:
 przywództwo edukacyjne w szkole
 przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
 zarządzanie zasobami ludzkimi
 zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym
i finansowym
 zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 zadania praktyczne powiązane z ww. tematyką.

Liczba godzin

250 (2 semestry)

Termin

październik 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Odpowiedzialna

Izabela Suckiel

Odpłatność

1.000 zł za semestr

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Kurs kwalifikacyjny karta zgłoszenia
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień awansu zawodowego
Nauczany przedmiot

Dane adresowe

Ulica, numer domu
Miejscowość i kod
Telefon

Miejsce
pracy

e-mail

Nazwa szkoły

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, kontakt:
cen@cen.edu.pl,
2) inspektorem danych osobowych jest Izabela Szydlik, kontakt: izabelaszydlik@cen.edu.pl,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
4) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane również w formie profilowania ze względu na stopień awansu zawodowego, miejsce
pracy, typ szkoły, w której Pani/Pan pracuje,
6) Pani/Pana dane zostaną usunięte automatycznie po pięcioletnim okresie braku aktywności,
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli (podstawa
prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) .

.......................................................
/ data i podpis/

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ferdynanda Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

III. Szkolenia
zespołu nauczycieli
na terenie szkoły

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

III. Organizacja szkoleń
Dyrektorów szkół i liderów WDN zainteresowanych przeprowadzeniem przez
nas szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły lub placówki prosimy o przesłanie zgłoszenia elektronicznego na adres: szkolenia@cen.edu.pl lub pocztą do
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
albo faxem: 94-347-67-15. Formę szkolenia (stacjonarną lub zdalną) uzgadnia się
z osobą prowadzącą.
Prosimy o wskazanie osoby prowadzącej w przypadku, gdy przy temacie zajęć
podane jest więcej niż jedno nazwisko.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa
indywidualnym zapotrzebowaniem, inny niż zagadnienia proponowane w ofercie na
rok szkolny 2021/2022.
Zapraszamy również do współpracy w zakresie realizacji warsztatów na terenie
szkoły zgodnie z Państwa oczekiwaniem. Zamówienie należy składać na karcie
zgłoszenia warsztatów realizowanych na terenie szkoły zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie 28.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

OBSZAR: WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo
Numer formy

III.1

Zakres treści

 Zachowania naruszające dyscyplinę
 Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom
 Interwencja, gdy się pojawią zachowania trudne

Liczba godzin

3

Prowadząca

Teresa Ogniewska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Szkolna interwencja profilaktyczna wobec uczniów
sięgających po substancje psychoaktywne
Numer formy

III.2

Zakres treści

 Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia
sięgającego po środki psychoaktywne
 Warunki skuteczności działań interwencyjnych w szkołach:
 porozumienie i współpraca w gronie pedagogicznym
 zapisy w dokumentach szkoły
 współpraca z rodzicami
 sygnały ostrzegawcze wskazujące na sięganie przez
ucznia po substancje psychoaktywne
 Wiedza na temat substancji psychoaktywnych
Program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Liczba godzin

3

Prowadząca

Teresa Ogniewska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Działania profilaktyczne w szkole
jako niezbędny element procesu wychowania
Numer formy

III.3

Zakres treści






Liczba godzin

3

Prowadząca

Teresa Ogniewska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zagrożenia dla procesu wychowawczego w szkole
Poziomy profilaktyki
Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka przemocy rówieśniczej

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej
Numer formy

III.4

Zakres treści







Liczba godzin

3

Prowadząca

Teresa Ogniewska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Agresja równorzędna – Co robić, gdy się pojawia?
Przemoc i dręczenie – włączamy system alarmowy
Planowanie interwencji
Interwencja humanistyczna
Interwencja klasyczna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej
wobec internetowych zagrożeń
Numer formy

III.5

Zakres treści

 Wpływ cyfrowych mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym
 Najczęstsze zagrożenia w sieci
 Instytucje wspierające dzieci i ich rodziców w sytuacjach
zagrożenia

Liczba godzin

3

Prowadząca

Mariola Rink-Przybylska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Numer formy

III.6

Zakres treści






Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Kiełb

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Depresja i jej objawy
Myśli i tendencje samobójcze
Samookaleczenia
Możliwe działania szkoły i nauczycieli

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Mediacje rówieśnicze
Numer formy

III.7

Zakres treści






Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Kiełb

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Sprawiedliwość naprawcza
Postawy wobec konfliktu
Zasady i etapy mediacji rówieśniczej
Standardy organizacji mediacji rówieśniczych

Jak wspierać dzieci i młodzież w kryzysie?
Numer formy

III.8

Zakres treści






Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Kiełb

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Sytuacje kryzysowe, dynamika i fazy kryzysu
Reakcje dzieci i młodzieży na sytuacje kryzysowe
Ogólne postępowanie w sytuacji kryzysowej
Rówieśnicza interwencja kryzysowa

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Wsparcie nauczyciela w sytuacji kryzysowej
Numer formy

III.9

Zakres treści






Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Kiełb

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wpływ pandemii na zdrowie nauczycieli
Sytuacja trudna, kryzysowa, traumatyczna
Stres i wypalenie w pracy nauczyciela
Odporność psychiczna, filozofia FISH

Dobrostan nauczyciela i ucznia
Numer formy

III.10

Zakres treści

 O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie
 Psychofizyczny stan nauczyciela a jakość jego pracy
 Wpływ relacji na uczenie się

Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Walkowiak

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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OBSZAR: METODYKA I DYDAKTYKA
O ważnych umiejętnościach
porządkowania wiedzy, selekcji i gromadzenia informacji
Numer formy

III.11

Zakres treści

 Trening pamięci i koncentracji uwagi – przykładowe techniki
pamięciowe
 Nowoczesne i tradycyjne metody zbierania informacji oraz
porządkowania wiedzy, różne sposoby notowania, notatki wizualne

Liczba godzin

3

Prowadząca

Mariola Rink-Przybylska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Aktywizowanie uczniów do czytania ze zrozumieniem
nie tylko na lekcjach języka polskiego?
Numer formy

III.12

Zakres treści

 Przydatne techniki, strategie i poziomy czytania tekstów nieliterackich na różnych lekcjach przedmiotowych
 Propozycje ćwiczeń i gier edukacyjnych rozwijających umiejętności niezbędne do rozumienia tekstów przez uczniów
szkoły podstawowej

Liczba godzin

3

Prowadząca

Mariola Rink-Przybylska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Myślenie krytyczne i dialektyczne jako kluczowe kompetencje
XXI wieku
Numer formy

III.13

Zakres treści

 Myślenie krytyczne jako kluczowa kompetencja
w procesie kształcenia
 Miejsce myślenia krytycznego w nowej formie egzaminów
zewnętrznych
 Wykorzystywanie narzędzi myślowych w pracy z uczniami

Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Walkowiak

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI wieku
Numer formy

III.14

Zakres treści

 Rola nauczyciela we współczesnej szkole
 Przejmowanie przez uczniów odpowiedzialności za naukę
 Wykorzystywanie narzędzi myślenia krytycznego w procesie
przygotowania uczniów do samodzielnego uczenia się oraz
podejmowania decyzji
 Przykłady dobrej praktyki

Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Walkowiak

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wspomaganie uczniów nieznających języka polskiego
Numer formy

III. 15

Zakres treści

 Programy, podręczniki, wymagania, materiały do nauczania
języka polskiego uczniów wcześniej kształconych za granicą
(cudzoziemców lub powracających z zagranicy)
 Sposoby na trudności nie tylko w nauce uczniów reemigrantów i cudzoziemców. Różne formy pomocy
 Prawne aspekty edukacji i organizacji zajęć

Liczba godzin

3

Prowadząca

Mariola Rink-Przybylska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne
sprzyjające uczeniu się
Numer formy

III.16

Zakres treści

 Założenia edukacji mobilnej
 Możliwości wykorzystania telefonu na zajęciach dydaktycznych i w procesie uczenia się
 Prezentacja wybranych aplikacji

Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Walkowiak

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Wzmocnienie procesu dydaktycznego
poprzez wykorzystanie tablic wirtualnych
Numer formy

III.17

Zakres treści

 Wizualizacja treści, aktywizacja uczniów do pracy indywidualnej i zespołowej oraz atrakcyjny sposób na utrwalenie wiedzy i umiejętności
 Wykorzystanie różnych tablic wirtualnych w celu zaciekawienia uczniów materiałem, podniesienia poziomu emocji, ożywienia atmosfery, sprawnej organizacji zajęć

Liczba godzin

3

Prowadząca

Mariola Rink-Przybylska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Szkoła środowiskiem wspierającym rozwój uzdolnień
Numer formy

III.18

Zakres treści

 Różne sposoby wspierania uczniów uzdolnionych w edukacji
stacjonarnej i na odległość w szkole podstawowej
 Metody identyfikacji uzdolnień kierunkowych a sposoby badania poziomu osiągnięć szkolnych ucznia

Liczba godzin

3

Prowadząca

Mariola Rink-Przybylska

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Lekcja odwrócona, czyli sposób na efektywną pracę z uczniami
Numer formy

III.19

Zakres treści

 Rola i znaczenia nauczania wyprzedzającego
 Organizacja i cele lekcji odwróconej
 Narzędzia TIK i przykłady dobrej praktyki

Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Walkowiak

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Numer formy

III.20

Zakres treści

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Dokumentacja wychowawcy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Ocena efektywności

Liczba godzin

3

Prowadząca

Anna Kiełb

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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OBSZAR: PRAWO OŚWIATOWE
Ochrona danych osobowych w szkole zgodna z RODO
Numer formy

III.21

Zakres treści

 Analiza podstawowych aktów prawnych  Ustawy o ochronie
danych osobowych i przepisów wykonawczych
 Ochrona danych osobowych ucznia
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami
RODO

Liczba godzin

3

Prowadzący

Zenon Decyk

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zadania, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli
Numer formy

III.22

Zakres treści

 Obowiązki wynikające z Ustawy Prawo oświatowe i Ustawy
Karta Nauczyciela
 Obowiązki wynikające z przepisów wykonawczych do ustaw
oświatowych
 Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna nauczycieli

Liczba godzin

3

Prowadzący

Izabela Suckiel, Zenon Decyk

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Podstawy prawne oceniania szkolnego
Numer formy

III.23

Zakres treści

 Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne i końcowe – regulacje
prawne
 Planowanie procesu oceniania
 Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania

Liczba godzin

3

Prowadzący

Izabela Suckiel

Odpłatność

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Szkolenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły
Karta zgłoszenia
Temat
Prowadzący
Proponowany termin
i godzina
Liczba uczestników

Dane szkoły

Nazwa szkoły
Adres
Telefon
e-mail
Czy szkoła może udostępnić sprzęt multimedialny?

tak

nie

Szkolenie trwa 3 godziny lekcyjne. Koszt szkolenia jest kalkulowany indywidualnie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1653).
Płatność następuje po wystawieniu faktury VAT przez CEN w Koszalinie.
Upoważniamy CEN w Koszalinie do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu oraz do
przetwarzania danych osobowych dla potrzeb CEN.

Pieczęć i podpis dyrektora

....................................................................

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
lub faxem 94-347-67-15 albo elektronicznie: szkolenia@cen.edu.pl

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl
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Warsztaty na terenie szkoły
Karta zgłoszenia
Temat
Numer formy
warsztatowej
Proponowany termin
Liczba uczestników

Dane szkoły

Nazwa szkoły
Adres
Telefon
e-mail
Czy szkoła może udostępnić sprzęt multimedialny?

tak

nie

Koszt warsztatów jest kalkulowany indywidualnie z uwzględnieniem czasu trwania, liczby uczestników i kosztów dojazdu prowadzącego. Kalkulacja kosztów jest uzgodniona z dyrektorem szkoły
zamawiającej warsztaty.
Płatność następuje po wystawieniu faktury VAT przez CEN w Koszalinie.
Upoważniamy CEN w Koszalinie do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu oraz do
przetwarzania danych osobowych dla potrzeb CEN.
Pieczęć i podpis dyrektora

....................................................................

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
lub faxem 94-347-67-15 albo elektronicznie: szkolenia@cen.edu.pl

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

IV. Warsztaty problemowe

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

1. Zarządzanie szkołą
Dyrektor na starcie
Wspomaganie dyrektorów rozpoczynających zarządzanie szkołą
Numer formy

IV.1.1

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek o stażu kierowniczym do 3 lat

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy będą mogli doskonalić swoją wiedzę z zakresu prawa
oświatowego i prawa pracy. W części warsztatowej przedyskutują
i wypracują dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym
oraz dokumenty kadrowe. Będą mieli możliwość podzielenia się
doświadczeniem i okazję do wspólnego rozwiązywania aktualnych
problemów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzą Izabela Suckiel i Zenon Decyk.

Zakres treści

 Zadania i kompetencje dyrektora
 Dyrektor w roli pracodawcy
 Nadzór pedagogiczny w praktyce

Liczba godzin

16 (4 spotkania po 4 godziny)

Termin

4.10.2021 r., 29.11.2021 r, 21.02.2022 r., 22.03.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Doskonalenie kompetencji wicedyrektora szkoły
Numer formy

IV.1.2

Adresat

Wicedyrektorzy szkół

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty funkcjonowania
szkoły, zadania i obowiązki osób pełniących funkcje kierownicze
w szkole. W części warsztatowej wypracują fragmenty dokumentów wykorzystywanych w nadzorze pedagogicznym (arkusze kontroli, arkusze obserwacji zajęć). Będą mieli możliwość podzielenia
się doświadczeniem i wspólnego rozwiązywania problemów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzą Izabela Suckiel i Zenon Decyk.

Zakres treści







Liczba godzin

6

Termin

27.10.2021 r.

Podstawy prawa oświatowego – aktualizacja wiedzy
Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektora
Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji szkolnej
Planowanie i prowadzenie obserwacji
Wspieranie i motywowanie nauczycieli w realizacji zadań
dydaktycznych i wychowawczych

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji
Numer formy

IV.1.3

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia uporządkują i zaktualizują wiedzę dotyczącą
prowadzenia obserwacji w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. W części warsztatowej wypracowane zostaną procedury prowadzenia obserwacji w szkole lub w przedszkolu.
Uczestnicy otrzymają przykładowe arkusze możliwe do wykorzystania w różnych rodzajach obserwacji (oceniająca, diagnozująca
i doradcza).
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Suckiel.

Zakres treści






Liczba godzin

6

Termin

1.12.2021 r.

Obserwacja w świetle rozporządzenia o nadzorze
Rodzaje obserwacji
Zasady prowadzenia obserwacji
Dokumentowanie obserwacji

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ocena pracy nauczyciela
Numer formy

IV.1.4

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia będą mogli zaktualizować wiedzę z zakresu
prawa oświatowego dotyczącego oceny pracy nauczyciela. Omówione zostaną procedury oraz wypracowane zostaną przykładowe
narzędzia do oceny pracy nauczyciela.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Suckiel.

Zakres treści

 Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela
 Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli
 Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela

Liczba godzin

6

Termin

12.01.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Nadzór dyrektora szkoły nad procesem oceniania uczniów
– webinarium
Numer formy

IV.1.5

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają aktualne podstawy prawne oceniania szkolnego. Dowiedzą się, jak planować i prowadzić kontrole
dokumentacji nauczycieli pod kątem poprawności formułowania
wymagań, sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, udzielania
pisemnej informacji zwrotnej, oraz jak planować i prowadzić obserwacje zajęć nakierowane na proces sprawdzania i oceniania
uczniów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Suckiel.

Zakres treści

 Zakres nadzoru:
 formułowanie wymagań w odniesieniu do podstawy
programowej, komunikowanie wymagań uczniom
 komunikowanie uczniom informacji na temat ich osiągnięć
i kierunku rozwoju
 przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa
(rozdział 3a Ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie oceniania)
 Formy nadzoru:
 analiza dokumentów
 obserwacja zajęć edukacyjnych

Liczba godzin

4

Termin

27.09.2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Nadzór dyrektora nad organizacją
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego
Numer formy

IV.1.6

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają aktualne przepisy prawa dotyczące
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego.
Omówione zostaną procedury i formy udzielania pomocy oraz zadania dyrektora w tym zakresie.
Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i wspólnego rozwiązywania aktualnych problemów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Suckiel i Bożena Pantoł (dyrektor PPP).

Zakres treści

 Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego oraz kształcenia specjalnego dzieci i uczniów
 Procedury i formy wspierania dzieci i uczniów – realizacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń
 Zadania dyrektora – planowanie i realizacja kontroli i monitorowania działań nauczycieli i specjalistów

Liczba godzin

6

Termin

3.11.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

50 zł

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zarządzanie coachingowe w placówce oświatowej
Numer formy

IV.1.7

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia będą mogli rozwinąć nowe, tzw. „miękkie”
kompetencje, które są niezwykle istotne w pracy z ludźmi.
Uczestnicy poznają istotę coachingu i możliwość wykorzystania
go w zarządzaniu. Omówione zostaną podstawowe techniki
wsparcia realizacji celów indywidualnych, zespołowych i organizacji. Na kolejnych spotkaniach uczestnicy będą brali udział w praktycznych ćwiczeniach dotyczących prowadzenia rozmów coachingowych służących realizacji celów placówki.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Suckiel.

Zakres treści

 Coaching jako proces i narzędzie menedżerskie
 Struktura rozmowy coachingowej
 Coaching w pracy dyrektora przedszkola, szkoły – wspieranie
rozwoju nauczycieli.

Liczba godzin

20 (4 x 5)

Termin

23.11.2021 r., 13.12.2021 r., 18.01.2022 r., 23.02.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
Numer formy

IV.1.8

Adresat

Wicedyrektorzy i nauczyciele protokolanci

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia będą mogli rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące: dokumentowania zebrań rady pedagogicznej, obowiązujących norm prawnych, różnych form protokołu, zakresu kompetencji protokolanta i rady pedagogicznej, trybu podejmowania decyzji
przez radę pedagogiczną.
Zajęcia mają charakter informacyjno-warsztatowy.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Kompetencje rady pedagogicznej
 Zadania protokolanta
 Zasady sporządzania, przyjmowania i archiwizowania protokołów zebrań
 Przykładowe rozwiązania

Liczba godzin

5

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
przedszkola lub placówki oświatowej – webinarium
Numer formy

IV.1.9

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają przepisy prawa związane z wymaganiami w stosunku do kandydatów na stanowisko dyrektora
przedszkola i szkoły publicznej oraz przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu.
Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować wymaganą dokumentację, jak opracować autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju
szkoły, przedszkola lub placówki oraz jak przekonująco zaprezentować swoją kandydaturę podczas rozmowy konkursowej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Suckiel.

Zakres treści

 Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej
 Wymagana dokumentacja i zasady jej przygotowania
 Uzasadnienie przystąpienia do konkursu
 Koncepcja kierowania i rozwoju szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej:
 koncepcja w przypadku ubiegania się o kolejną kadencję
w danej szkole lub placówce
 koncepcja w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora po raz pierwszy w danej szkole lub placówce
 Wystąpienie przed komisją konkursową, odpowiedzi na pytania komisji. Zasady prezentacji zwiększające szanse kandydata na stanowisko dyrektora

Liczba godzin

4

Termin

28.02.2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak rzetelnie badać wiedzę i umiejętności uczniów?
Diagnoza wstępna, bieżąca i końcowa
Numer formy

IV.1.10

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają zasady formułowanie celów kształcenia i wymagań edukacyjnych oraz budowania zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów. Nauczą się analizować wyniki uczniów w kontekście wymagań z podstawy programowej
i wyciągać wnioski do dalszej pracy.
Zajęcia mają charakter warsztatowy pozwalający na opracowanie
przykładowych zadań sprawdzających możliwych do zastosowania w praktyce szkolnej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli również skorzystać z materiałów
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Suckiel

Zakres treści

 Cele kształcenia i wymagania edukacyjne. Zasady właściwego formułowania
 Diagnoza wstępna, bieżąca i końcowa – Kiedy i jak przygotować diagnozę?
 Tworzenie zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności
uczniów
 Udzielanie uczniowi informacji zwrotnej
 Wykorzystanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów
w doskonaleniu pracy dydaktycznej nauczycieli

Liczba godzin

8

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zastosowanie ankiet w diagnozowaniu pracy
przedszkola lub szkoły
Numer formy

IV.1.11

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają zasady budowania kwestionariusza
ankiety i tworzenia pytań otwartych, półotwartych i zamkniętych.
Dowiedzą się również jak unikać błędów, które wpływają na rzetelność pozyskanych informacji. Poznają możliwości zastosowania
ankiet online.
Zajęcia mają charakter warsztatowy pozwalający na opracowanie
przykładowych ankiet możliwych do zastosowania w praktyce
szkolnej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli również skorzystać z materiałów
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Izabela Suckiel i Marek Suckiel.

Zakres treści






Liczba godzin

8

Termin

4 grudnia 2021 r. godz. 9:00 – 15:30

Ankieta jako narzędzie w badaniach pedagogicznych
Rodzaje pytań i zasady ich tworzenia
Możliwości zastosowania ankiet w praktyce szkolnej
Wykorzystanie darmowych narzędzi do tworzenia ankiet
online

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

2. Wychowanie i profilaktyka
Program profilaktyczny Unplugged
Szkolenie dla realizatorów programu
Numer formy

IV.2.1

Adresat

Nauczyciele klas VI-VIII, pedagodzy szkół podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy otrzymają uprawnienia do realizacji rekomendowanego przez ORE programu z poziomu profilaktyki uniwersalnej.
Program Unplugged dotyczy umiejętności życiowych, poznawczych i społecznych aspektów funkcjonowania jednostki.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem
Unplugged, m.in. z technikami i narzędziami pracy z uczniami,
strukturą poszczególnych lekcji, metodyką pracy oraz przećwiczenie wybranych elementów lekcji.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe do pracy z uczniami
i rodzicami – scenariusze zajęć, karty edukacyjne, zeszyt ćwiczeń
dla ucznia.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.
 Założenia teoretyczne programu Unplugged. Struktura i komponenty programu
 Młodzież a substancje psychoaktywne
 Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów. Rola szkoły
i nauczycieli
 Metodyka pracy z grupą i procesy grupowe. Trening w prowadzeniu interaktywnych zajęć profilaktycznych
 Trening rozwiązywania problemów
 Współpraca z rodzicami. Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców

Liczba godzin

18

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Szkolna interwencja profilaktyczna wobec uczniów
sięgających po substancje psychoaktywne
Szkolenie dla realizatorów programu
Numer formy

IV.2.2

Adresat

Pedagodzy i zainteresowani nauczyciele, którzy uczestniczyli
w I etapie szkolenia nauczycieli na terenie szkoły

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy otrzymają uprawnienia do realizacji rekomendowanego przez ORE programu z poziomu profilaktyki selektywnej.
Działania mogą być skierowane do uczniów, którzy okazjonalnie
sięgają po środki psychoaktywne lub sporadycznie łamią zasady
szkolne.
Szkolenie ma praktyczny charakter, jego celem jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do prowadzenia interwencji w szkole
poprzez szczegółowe omówienie metod interwencji, przećwiczenie poszczególnych elementów.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Praktyczne wykorzystanie wiedzy o psychoaktywnych substancjach
 Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych
 Sytuacja psychologiczna uczestników interwencji: nauczycieli,
uczniów i rodziców
 Prezentacja procesu interwencji i przećwiczenie poszczególnych elementów (rozmowy z uczniem, rozmowy z rodzicami,
opracowanie kontraktu)

Liczba godzin

12

Termin

kwiecień 2022 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

„Przepis” na zgraną klasę
Numer formy

IV.2.3

Adresat

Wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Każdy wychowawca chce, aby jego klasa była dobra, wyjątkowa,
nie sprawiała problemów wychowawczych. Jak to osiągnąć? –
Podczas warsztatów uczestnicy wypracują odpowiedź na to pytanie. Szkolenie ma charakter praktyczny – poprzez ćwiczenia, gry
uczestnicy poznają sposoby budowania relacji, jak uczyć uczniów
poprawnej komunikacji, jak diagnozować klasę jako grupę.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Klasa jako grupa
 Elementy diagnozy pedagogicznej
 Efektywne sposoby budowania relacji: ćwiczenia, zabawy,
zagadki
 Gra komunikacyjna
 Jak przygotować escape room w sali szkolnej?

Liczba godzin

8

Termin

wrzesień 2021 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów na lekcji?
Metoda konstruktywnej konfrontacji
Numer formy

IV.2.4

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie ma praktyczny charakter, jego celem jest przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania podłoża trudnych zachowań
ucznia, unikania wrogich konfrontacji. Uczestnik pozna sposoby
właściwego reagowania na prowokacyjne zachowania z wykorzystaniem metody konstruktywnej konfrontacji, a także modelowania
pożądanych zachowań uczniów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści






Liczba godzin

5

Termin

grudzień 2021 r.

Kreowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie
Trudne zachowania uczniów
Prowokacja jako specyficzny rodzaj trudnych zachowań
Metoda konstruktywnej konfrontacji jako przykład właściwego
reagowania na trudne i prowokacyjne zachowania ucznia

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Chcesz mieć rację czy relację? O porozumieniu bez przemocy
Numer formy

IV.2.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Wychowawca, nauczyciel mając bezpośredni kontakt z uczniami,
wpływa na ich postawy, wartości i umiejętności, z którymi młodzi
ludzie wkraczają w dorosłe życie. Podczas warsztatów uczestnicy
przećwiczą praktyczne rozwiązania zajęć, uczące dzieci empatii
oraz radzenia sobie z kłótniami rówieśniczymi i różnicami zdań.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Język żyrafy i szakala
 Kluczowe elementy metody porozumienia bez przemocy: model czterech kroków
 Zależność, niezależność i współzależność w relacjach
 Rozwiązania praktyczne – wybrane scenariusze zajęć

Liczba godzin

8

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Nauczyciel jako mediator w konfliktach rówieśniczych
Numer formy

IV.2.6

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Konflikty wybuchają we wszystkich klasach, typach szkół, w pracy
z różnymi uczniami. Mają niszczący wpływ na całą klasę, ograniczają
czas przeznaczony na naukę, utrudniają pracę nauczycielowi i uczniom. Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady prowadzenia
mediacji, będą mogli praktyczne przećwiczyć jej elementy oraz przykładowe gry i zabawy.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Podstawy wiedzy o mechanizmach powstawania i eskalacji
konfliktu
 Zasady w prowadzeniu mediacji przez nauczyciela
 Elementy mediacji
 Gry i zabawy w drodze do porozumienia

Liczba godzin

8

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne
– webinarium
Numer formy

IV.2.7

Adresat

Pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 25 stycznia 2018 r. szkoła
i placówka ma obowiązek w każdym roku szkolnym przeprowadzać diagnozę w zakresie czynników ryzyka i czynników chroniących występujących w środowisku szkolnym oraz jej wyniki
uwzględniać w programie wychowawczo-profilaktycznym. Podczas spotkania przedstawiona będzie teoria czynników chroniących i ryzyka, przykładowe narzędzia diagnozy oraz wskazówki,
jak modyfikować program wychowawczo-profilaktyczny.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Miejsce diagnozy w programie wychowawczo-profilaktycznym
Teoria czynników ryzyka i czynników chroniących
Przykładowe narzędzia diagnozy
Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Nauczyciel wobec sytuacji trudnych wychowawczo – webinarium
Numer formy

IV.2.8

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Radzenie sobie z zachowaniami uczniów, które naruszają dyscyplinę w klasie, należą do codzienności w pracy nauczyciela. Podczas spotkania zaproponowane będą uczestnikom wybrane sposoby reagowania na zachowania ucznia, które będą korzystne dla
wychowanka. szczególnie w aspekcie prorozwojowym i relacji
z nauczycielem.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Zachowania naruszające dyscyplinę
 Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom
 Interwencja w sytuacji niewłaściwych zachowań

Liczba godzin

3

Termin

luty 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej
Numer formy

IV.2.9

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zagadnienie przemocy rówieśniczej jest jednym z trudniejszych
problemów, z jakimi muszą się zmierzyć wychowawcy i szkoły.
Podczas spotkania uczestnicy pogłębią wiedzę o zjawisku przemocy, poznają różne metody interwencji. Praktycznie przećwiczą
elementy interwencji, m.in. rozmowę z agresorem, rozmowę z poszkodowanym.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści







Liczba godzin

5

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams (grupa I)
kwiecień 2022 r. – stacjonarne w CEN (grupa II)

Agresja równorzędna – co robić, gdy się pojawia?
Przemoc i dręczenie – włączamy system alarmowy
Planowanie interwencji
Interwencja humanistyczna
Interwencja klasyczna

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu
w szkole lub w przedszkolu
Numer formy

IV.2.10

Adresat

Zainteresowani nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w zakresie podejmowania satysfakcjonującej współpracy rodzicami. Uczestnicy m.in.
poznają sposoby przekazywania rodzicom informacji o trudnym
zachowaniu dziecka, poznają sposoby pozyskiwania rodziców do
współpracy.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych
na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Komunikacja z rodzicami – niezbędne umiejętności potrzebne
nauczycielowi
 Zasady organizacji i prowadzenia zebrań z rodzicami
 Praktyczne przykłady innych form aktywności rodziców
 Przykładowe narzędzia umożliwiające pozyskanie informacji
od rodziców

Liczba godzin

7

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne?
Numer formy

IV.2.11

Adresat

Wychowawcy, nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej stanowi podstawowy element
profilaktyki zdrowia psychicznego. Uczestnicy otrzymają propozycje ćwiczeń sprzyjających wyrażaniu i samoregulacji emocji. Wykorzystają działania plastyczne do pobudzania, wyciszania i przekierowania emocji. Przygotują się do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych
na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzą Izabela Janocha i Anna Kiełb.

Zakres treści

 Rozpoznawanie i nazywanie emocji
 Funkcje emocji i samoregulacja
 Ćwiczenia sprzyjające rozwojowi emocjonalno-społecznych
kompetencji
 Wyrażanie i wizualizacja emocji, rysnotki
 Elementy arteterapii, malartu

Liczba godzin

7

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

I śmiech niekiedy może być nauką
Budowanie relacji w klasie z wykorzystaniem gier i zabaw
Numer formy

IV.2.12

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pomysłowymi rozwiązaniami
metodycznymi przydatnymi w budowaniu dobrej atmosfery w klasie. Proponowany zestaw różnorodnych zabaw i gier ma uatrakcyjnić uczniom wejście w nowe środowisko, ułatwić nawiązywanie
więzi koleżeńskich, aktywizować do obserwacji i przemyślenia
symulowanych sytuacji z życia dzieci i młodzieży.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Lodołamacze, rozgrzewacze i podkręcacze – ćwiczenia ożywiające, rozluźniające, przełamujące pierwsze lody
 Gry i zabawy w doskonaleniu umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów, rozumienia i wyrażania emocji
 Integracja grupy poprzez gry i zabawy

Liczba godzin

7

Termin

wrzesień 2021 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wspieranie uczniów w poznawaniu siebie,
planowaniu kierunków własnego rozwoju
Numer formy

IV.2.13

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia pozna zestaw materiałów metodycznych
i pomocy dydaktycznych tradycyjnych i cyfrowych do wykorzystania w celu wspierania rozwoju uczniów (preferencje, cechy osobowościowe, potencjał, mocne i słabe strony ucznia, style uczenia
się, skłonności zawodowe itp.)
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Kompetencje przyszłości
 Planowanie rozwoju oraz przyszłości edukacyjnej ucznia
 Metody i formy pracy wychowawcy wspierającego rozwój
ucznia w dobie cyfryzacji

Liczba godzin

8

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie
specjalne
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
Numer formy

IV.3.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zajęcia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą doskonalić
wiedzę na temat organizowania edukacji włączającej oraz dokumentowania pracy z uczniem z niepełnosprawnością.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści

 Warunki właściwej organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnością
 Doskonalenie umiejętności tworzenia WOPFU i IPETU
 Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Ocena efektywności

Liczba godzin

5

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie
Numer formy

IV.3.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele współorganizujący kształcenie

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zajęcia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą doskonalić
wiedzę w zakresie zadań nauczyciela współorganizującego
kształcenie uczniów z niepełnosprawnością.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści

 Warunki właściwej organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnością
 Zadania nauczyciela współorganizującego. Dokumentowanie
pracy
 Współpraca nauczyciela współorganizującego z nauczycielem
prowadzącym

Liczba godzin

4

Termin

październik 2021 r. – stacjonarne w CEN (grupa I)
październik 2021 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak wspierać dzieci w kryzysie? – webinarium
Numer formy

IV.3.3

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Pandemia stała się sytuacją kryzysową dla wielu osób. Dorośli
(rodzice i nauczyciele) powinni rozumieć emocje dzieci i wspierać
je w kryzysie. Uczestnicy spotkania poznają podstawowe zasady
postępowania w sytuacji kryzysowej.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

październik 2021 r. – Microsoft Teams

Sytuacje kryzysowe, dynamika i fazy kryzysu
Reakcje dzieci i młodzieży na sytuacje kryzysowe
Ogólne postępowanie w sytuacji kryzysowej
Zasady wsparcia
Rówieśnicza interwencja kryzysowa

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

4. Nowoczesne metody nauczania
Wykorzystanie monitora lub tablicy interaktywnej
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Numer formy

IV.4.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą na zajęciach przedmiotowych wykorzystywać monitor lub tablicę interaktywną. Uczestnicy szkolenia poznają oprogramowanie do podstawowych modeli tablic interaktywnych oraz portale internetowe z
darmowymi i komercyjnymi materiałami do wykorzystania w pracy
z tablicą lub monitorem interaktywnym.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Marek Suckiel.

Zakres treści

 Rodzaje tablic interaktywnych i ich oprogramowanie
 Darmowe materiały wspierające proces dydaktyczny niewymagające dostępu do Internetu
 Darmowe portale i strony internetowe zawierające propozycje
zajęć (tworzenie puzzli, komiksów, malowanek, gier edukacyjnych) dla dzieci oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej
 Przegląd komercyjnego oprogramowania
 Tworzenie własnych materiałów multimedialnych do pracy
z tablicą (monitorem) interaktywnym

Liczba godzin

4

Termin

wrzesień 2021 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Praktyczne wykorzystanie darmowych narzędzi Google
w pracy nauczyciela
Numer formy

IV.4.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy swoją pracę
chcą wykonywać skutecznie, efektywnie i w nowatorski sposób.
Uczestnicy zapoznają się z możliwościami darmowych programów
Google przydatnych zarówno w pracy stacjonarnej jak i zdalnej.
Nauczyciele dowiedzą się, jak zarządzać dokumentami i plikami
za pomocą Google Drive, jak tworzyć i udostępniać ankiety, testy,
arkusz kalkulacyjny oraz foldery z dokumentami. Nauczą się, jak
korzystać z konta na portalu YouTube oraz udostępniać własny
materiał filmowy (dostęp publiczny lub prywatny).
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Marek Suckiel.

Zakres treści

Zakładanie i zarządzanie kontem w usługach Google
Podstawowe programy i serwisy Google
Tworzenie ankiet i testów za pomocą Formularzy Google
Zarządzanie dokumentami i plikami z pomocą Google
Drive
 Kalendarz i planowanie spotkań online
 Praca na portalu You Tube





Liczba godzin

8

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Multimedialne wsparcie procesu dydaktycznego
Numer formy

IV.4.3

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać
w procesie dydaktycznym tablicę interaktywną, wizualizer oraz
techniczne środki dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć
w formie zdalnej. W części warsztatowej opracują przykładowe
materiały, wykorzystując multimedialne środki dydaktyczne.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści

Podstawowe funkcje tablicy interaktywnej
Korzystanie z wizualizera i tabletu graficznego
Publikacja treści dydaktycznych w szkolnych serwisach
internetowych
 Narzędzia e-learningu w praktyce szkolnej




Liczba godzin

6

Termin

październik 2021 r. – grupa I
kwiecień 2022 r. – grupa II

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie tabletów i smartfonów na lekcji
Numer formy

IV.4.4

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają różne możliwości wykorzystania urządzeń
mobilnych w pracy z uczniami na lekcji i w samokształceniu.
W części praktycznej poznają zalety stosowania tych urządzeń
oraz wykonają zadania na bazie przykładowych aplikacji i narzędzi cyfrowych.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzą Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Strategia BYOD (tłum. Przynieś Swoje Własne Urządzenie)
 Możliwości wykorzystania telefonu i tabletu na zajęciach dydaktycznych i w samokształceniu
 Wybrane aplikacje edukacyjne – propozycje wykorzystania
na zajęciach

Liczba godzin
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Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Opowieści w nauczaniu, czyli storytelling
jako forma zaangażowania uczniów do nauki
Numer formy

IV.4.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Historie i opowieści aktywizują mózg do działania i wzbudzają
emocje. Z tego powodu są jednym ze sposobów angażowania
uczniów w proces uczenia się. Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości i zasady wykorzystywania storytellingu na różnych przedmiotach, sposoby tworzenia opowieści. Celem szkolenia jest przedstawienie storytellingu jako jednego z wielu sposobów aktywizowania i motywowania uczniów do uczenia się.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Storytelling w procesie uczenia się – korzyści dla ucznia,
wyzwanie dla nauczyciela,
 Narracja, metafora, scenariusz, opowiadanie jako formy storytellingu
 Sposoby tworzenia opowieści
 Narzędzia do tworzenia opowieść. Digital storytelling

Liczba godzin

8

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak uczyć uczniów uczenia się?
Numer formy

IV.4.6

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie technik uczenia
się, koncentracji oraz czytania ze zrozumieniem. Przygotują się do
prowadzenia zajęć rozwijających umiejętność uczenia się jako
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie ma charakter praktyczny. Planuje się cztery czterogodzinne spotkania.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzą Anna Kiełb, Teresa Ogniewska oraz Mariola
Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Koncentracja uwagi: zabawy integracyjne i ruchowe rozwijające koncentrację uczniów
 Techniki rozwijające umiejętność uczenia się. Nowoczesne
i tradycyjne formy notowania
 Techniki zapamiętywania: mnemotechniki, łańcuch skojarzeń,
zakładki itp.
 Strategie czytania ze zrozumieniem: słowa-klucze, w pogoni
za sensem, główna myśl utworu, ślady myślenia

Liczba godzin

16 (4x4)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

5. Rozwój zawodowy nauczyciela
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
Numer formy

IV.5.1

Adresat

Nauczyciele stażyści

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu
oraz wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego. W części
warsztatowej stażyści skonstruują fragment planu rozwoju zawodowego oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane
z odbywaniem stażu i współpracą z opiekunem stażu.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści

 Prawne aspekty odbywania stażu
 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
 Formy planów rozwoju

Liczba godzin

5

Termin

31 sierpnia 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I)
3 września 2021 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Numer formy

IV.5.2

Adresat

Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela
mianowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu
oraz wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Zaplanują
działania adekwatne do wymagań niezbędnych oraz będą mogli
uzyskać odpowiedzi na pytania związane z odbywaniem stażu
i współpracą z opiekunem stażu.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści

 Prawne aspekty odbywania stażu
 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
 Formy planów rozwoju

Liczba godzin

5

Termin

30 sierpnia 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I)
2 września 2021 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Numer formy

IV.5.3

Adresat

Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu
oraz wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego. W części warsztatowej uczestnicy skonstruują fragment planu rozwoju
zawodowego oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania
związane z odbywaniem stażu.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści

 Prawne aspekty odbywania stażu
 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
 Formy planów rozwoju

Liczba godzin

5

Termin

27 sierpnia 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I)
1 września 2021 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak zostać nauczycielem kontraktowym?
Numer formy

IV.5.4

Adresat

Nauczyciele stażyści kończący staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają prawne aspekty postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. W części warsztatowej
przygotują się do prezentacji dorobku zawodowego przed komisją
oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem na stopień nauczyciela kontraktowego.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści






Liczba godzin

5

Termin

kwiecień 2022 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I)
kwiecień 2022 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Prezentacja przed komisją kwalifikacyjną
Przebieg komisji kwalifikacyjnej

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak zostać nauczycielem mianowanym?
Numer formy

IV.5.5

Adresat

Nauczyciele kontraktowi na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania egzaminacyjnego. W części warsztatowej przygotują się do prezentacji dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści






Liczba godzin

5

Termin

marzec 2022 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I)
marzec 2022 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Prezentacja dorobku zawodowego
Przebieg egzaminu

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
Numer formy

IV.5.6

Adresat

Nauczyciele mianowani ubiegający się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Poznają
strukturę opisu i analizy wymagań oraz przebieg komisji, a także
przykładowe zadania i pytania. Będą mogli uzyskać odpowiedzi
na pytania związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień
nauczyciela dyplomowanego.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści






Liczba godzin

5

Termin

luty 2022 r. – stacjonarnie CEN (grupa I)
luty 2022 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Dokumentacja formalna
Dokumentowanie spełniania wymagań – opis i analiza

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zadania i obowiązki opiekuna stażu
Numer formy

IV.5.7

Adresat

Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają normy prawne związane ze ścieżką
awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
i mianowanego. Poznają zadania i obowiązki opiekuna stażu, jego
rolę w przebiegu stażu.
W części warsztatowej opiekunowie stażu wypracują arkusze
obserwacji zajęć i przykładowe projekty oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych
na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Anna Kiełb i Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Aspekt prawny stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
i mianowanego
 Jak pomóc nauczycielowi w przygotowaniu planu rozwoju
i sprawozdania?
 Projekt oceny dorobku zawodowego
 Kontrakt, czyli ustalenie zasad współpracy
 Obserwacja zajęć – sposoby ich omawiania

Liczba godzin

6

Termin

wrzesień 2021 r. – stacjonarnie w CEN (grupa I)
wrzesień 2021 r. – webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną?
Numer formy

IV.5.8

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty przygotowania programu oraz innowacji pedagogicznej. Poznają strukturę programu
i innowacji oraz zasady wprowadzania eksperymentu. W części
warsztatowej przygotują projekt innowacji pedagogicznej lub programu zajęć.
Materiały omawiane na zajęciach będą dostępne dla uczestników
szkolenia na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kiełb.

Zakres treści






Liczba godzin

6

Termin

styczeń 2022 r.

Zapisy prawne związane z działalnością innowacyjną
Struktura programu i innowacji
Cele i założenia programu i innowacji
Wprowadzanie eksperymentu

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli
– webinarium
Numer formy

IV.5.9

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty funkcjonowania
szkoły, w szczególności w zakresie przydatnym w postępowaniu
egzaminacyjnym i kwalifikacyjnym.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Izabela Suckiel i Zenon Decyk.

Zakres treści

 Technika tworzenia prawa wewnątrzszkolnego
 Systematyka polskiego prawa
 Przegląd najważniejszych przepisów prawa oświatowego
dotyczącego: kompetencji rady pedagogicznej, organizacji
pracy szkoły, prowadzenia dokumentacji szkolnej, oceniania
i innych zagadnień istotnych dla nauczycieli

Liczba godzin

8 (2x4)

Termin

28.03.2022 r. – Microsoft Teams
30.03.2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

6. Kursy komputerowe, nauczanie zdalne, programowanie
Podstawy grafiki komputerowej
Numer formy

IV.6.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele
(wymagana podstawowa umiejętność pracy z komputerem)

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy w pracy wykorzystują projekty graficzne. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyszukiwać zdjęcia i grafiki nieobjęte prawami autorskimi. Poznają różnicę między grafiką rastrową a wektorową. Poznają również darmowe programy do edycji grafiki rastrowej, seryjnej, zmiany rozmiaru zdjęć (obrazów) oraz konwersji jednych typów plików graficznych na inne. Nauczą się tworzyć proste projekty graficzne,
wycinać wybrane elementy ze zdjęć i wykorzystywać je w swoich
projektach. Dowiedzą się, co to są warstwy i jak na nich pracować. Wykonają projekty graficzne z fotomontażem i retuszem.
Materiały omawiane na zajęciach będą dostępne dla uczestników
szkolenia na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Marek Suckiel.

Zakres treści

 Różnica między grafiką rastrową a wektorową
 Darmowy program IrfanView – instalacja, polonizacja
i konfiguracja oraz jego praktyczne wykorzystanie w pracy
z plikami graficznymi
 Darmowy edytor grafiki rastrowej GIMP – instalacja
i konfiguracja
 Tworzenie projektów graficznych z wykorzystaniem warstw
 Wykorzystanie filtrów – uatrakcyjnianie projektu graficznego

Liczba godzin

8

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Projektowanie własnych materiałów multimedialnych
do pracy z tablicą interaktywną
Numer formy

IV.6.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele (wymagana podstawowa umiejętność
pracy z komputerem)

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą w swojej
pracy na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych wykorzystać
tablicę interaktywną. Nauczyciele poznają darmowe internetowe
portale edukacyjne, które umożliwiają przygotowanie własnych
ćwiczeń i gier edukacyjnych oraz darmowe programy do tworzenia
ćwiczeń interaktywnych, które nie wymagają dostępu do Internetu.
W drugiej części szkolenia uczestnicy przygotują własne ćwiczenia interaktywne związane ze specyfiką nauczanego przedmiotu.
Materiały omawiane na zajęciach będą dostępne dla uczestników
szkolenia na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Marek Suckiel.

Zakres treści

 Przegląd podstawowych narzędzi dołączanych do oprogramowania tablic interaktywnych
 Przegląd i wykorzystanie darmowego oprogramowania i ćwiczeń multimedialnych do pracy z tablicami interaktywnymi
 Wykorzystanie darmowych internetowych portali edukacyjnych do przygotowywania własnych ćwiczeń i materiałów
szkoleniowych
 Tworzenie w MS Word i MS PowerPoint materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną

Liczba godzin

8

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela
Numer formy

IV.6.3

Adresat

Zainteresowani nauczyciele
(wymagana podstawowa umiejętność pracy z komputerem)

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli rozpoczynających swoją
pracę z arkuszem kalkulacyjnym. Uczestnicy poznają strukturę
arkusza, zasady organizacji danych w arkuszu, nauczą się formatowania arkusza, skoroszytu, komórek, tworzyć i formatować wykresy oraz wykorzystywać w praktyce podstawowe funkcje logiczne i statystyczne.
Umiejętności nabyte na zajęciach pozwolą uczestnikom kursu na
samodzielną analizę statystyczną wyników nauczania i obecności.
Uczestnicy szkolenia dodatkowo zaprojektują skoroszyt arkusza
kalkulacyjnego do wprowadzania, zliczania i analizy danych z ankiet ewaluacyjnych. Nabędą również umiejętność filtrowania
wprowadzonych danych oraz ich kopiowania i przenoszenia.
Materiały omawiane na zajęciach będą dostępne dla uczestników
szkolenia na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Marek Suckiel.

Zakres treści








Liczba godzin

8

Termin

marzec 2022 r.

Struktura arkusza kalkulacyjnego i jego konfiguracja
Formatowanie komórki, skoroszytu, arkusza
Tworzenie i edycja wykresów (typy wykresów)
Adresy względne i bezwzględne komórki
Formuły obliczeniowe
Podstawowe funkcje logiczne i statystyczne

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie Google Workspace w szkole
– webinarium
Numer formy

IV.6.4

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia aplikacji G Suite do wykorzystania w nauczaniu zdalnym. Przedstawione zostaną aplikacje
wykorzystywane do tworzenia wideokonferencji, moduły planowania zajęć oraz monitorowania postępów w nauce.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści








Liczba godzin

2x4h

Termin

październik 2021 r. – Microsoft Teams
marzec 2022 r. – Microsoft Teams

Organizacja zajęć z wykorzystaniem Google G Suite
Planowanie i prowadzenie spotkań online
Publikacja materiałów dydaktycznych
Zadania i prace domowe w G Suite
Konsultacje z uczniami w G Suite
Nadzór nauczyciela nad sprawnym prowadzeniem zajęć

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Aplikacja MS Teams w pracy nauczyciela
Numer formy

IV.6.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia aplikacji MS Teams do
wykorzystania w nauczaniu zdalnym. Przedstawione zostaną zarówno funkcje wykorzystywane podczas wideokonferencji, jak
i moduły planowania zajęć oraz monitorowania postępów
w nauce.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści









Liczba godzin

8

Termin

listopad 2021 r. (grupa I)
kwiecień 2022 r. (grupa II)

Organizacja zajęć z wykorzystaniem MS Teams
Planowanie i prowadzenie spotkań
Publikacja materiałów dydaktycznych
Wykorzystanie notesu zajęć
Moduły zadań i prac domowych
Konsultacje z uczniami w MS Teams
Nadzór nauczyciela nad sprawnym prowadzeniem zajęć

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Druk 3D w praktyce szkolnej
Numer formy

IV.6.6

Adresat

Nauczyciele techniki i informatyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają funkcjonowanie drukarek 3D oraz
zasady opracowania grafiki i przygotowania procesu wydruku detali na tych urządzeniach.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści

 Budowa i funkcjonowanie drukarek 3D
 Opracowanie grafiki na potrzeby wydruku 3D
 Programowanie drukarek 3D

Liczba godzin

8

Termin

maj 2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tworzenie stron internetowych
Numer formy

IV.6.7

Adresat

Nauczyciele informatyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać
darmowe narzędzia do tworzenia serwisów internetowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującą
podstawą programową.
W części warsztatowej uczestnicy zapoznają się z funkcjami
oprogramowania do tworzenia i zarządzania serwisami www.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści

 Oprogramowanie do tworzenia serwisów www z wykorzystaniem języka HTML
 Zasady funkcjonowania systemów zarzadzania treścią CMS
 Systemy CMS w praktyce szkolnej

Liczba godzin

8

Termin

maj 2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie robotów edukacyjnych Ozobot Bit
Numer formy

IV.6.8

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć zapoznają się z możliwościami wykorzystania
robotów edukacyjnych Ozobot Bit w edukacji wczesnoszkolnej
oraz na zajęciach z informatyki w młodszych klasach szkoły podstawowej. Poznają sposoby programowania i metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem robotów Ozobot Bit.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści

 Przykłady wykorzystania robotów Ozobot Bit w edukacji
 Metody programowania robotów Ozobot Bit
 Przykłady zajęć z wykorzystaniem robotów Ozobot Bit

Liczba godzin

4

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie robotów edukacyjnych Ozobot Evo
Numer formy

IV.6.9

Adresat

Nauczyciele informatyki szkół podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć zapoznają się z możliwościami wykorzystania
robotów edukacyjnych Ozobot Evo na zajęciach z informatyki
w starszych klasach szkoły podstawowej. Poznają sposoby programowania i metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem robotów Ozobot Evo.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści

 Przykłady wykorzystania robotów Ozobot Evo w edukacji
 Metody programowania robotów Ozobot Evo
 Przykłady zajęć z wykorzystaniem robotów Ozobot Evo

Liczba godzin

6

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie w języku Python
Numer formy

IV.6.10

Adresat

Nauczyciele informatyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć poznają podstawy programowania w języku
Python. Dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić zajęcia z programowania z wykorzystaniem tego narzędzia. Opracują przykładowe algorytmy wymienione w obowiązującej podstawie programowej z informatyki.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści






Składnia języka programowania Python
Operatory i zmienne w języku Python
Operacje decyzyjne i pętle
Implementacja wybranych algorytmów w języku Python

Liczba godzin

8

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Roboty mBot w edukacji techniczno-informatycznej
Numer formy

IV.6.11

Adresat

Nauczyciele techniki i informatyki starszych klas szkoły podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć zapoznają się z możliwościami wykorzystania
robotów edukacyjnych mBot w edukacji technicznej i informatycznej w starszych klasach szkoły podstawowej . Poznają budowę,
sposoby programowania i metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem robotów mBot.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści





Liczba godzin

4

Termin

maj 2022 r.

Budowa i funkcjonowanie robotów mBot
Metody programowania robotów mBot
Przykłady zajęć z wykorzystaniem robotów mBot

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie w Scratch
Numer formy

IV.6.12

Adresat

Nauczyciele informatyki w szkole podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć poznają podstawy programowania w aplikacji Scratch. Poznają możliwości wykorzystania tego narzędzia do
realizacji podstawy programowej z informatyki.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści





Liczba godzin

6

Termin

listopad 2021 r.

Funkcjonowanie aplikacji Scratch
Zasady programowania w Scratch
Realizacja podstawy programowej z informatyki z wykorzystaniem aplikacji Scratch

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie online w szkole podstawowej
– webinarium
Numer formy

IV.6.13

Adresat

Nauczyciele informatyki w szkole podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z oprogramowaniem
wykorzystywanym do nauki programowania online. Poznają metody i formy pracy z uczniem oraz zasady doboru treści nauczania
do realizacji w tej formie kształcenia. Będą mieli możliwość wymiany doświadczeń zarówno podczas spotkania, jak i w późniejszym okresie z wykorzystaniem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści

 Zasady nauczania programowania online
 Aplikacje do programowania online
 Dobór treści kształcenia do nauczania programowania w edukacji zdalnej
 Metody pracy z uczniem
 Ocenianie pracy zdalnej uczniów

Liczba godzin

4

Termin

30.09.2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie online w szkole ponadpodstawowej
– webinarium
Numer formy

IV.6.14

Adresat

Nauczyciele informatyki w szkole ponadpodstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z oprogramowaniem
wykorzystywanym do nauki programowania online. Poznają metody i formy pracy z uczniem oraz zasady doboru treści nauczania
do realizowania w tej formie kształcenia. Będą mieli możliwość
wymiany doświadczeń zarówno podczas spotkania, jak i w późniejszym okresie z wykorzystaniem sieci współpracy i samokształcenianauczycieli.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz.

Zakres treści

 Zasady nauczania programowania online
 Aplikacje do programowania online
 Dobór treści kształcenia do nauczania programowania w edukacji zdalnej
 Metody pracy z uczniem
 Ocenianie pracy zdalnej uczniów

Liczba godzin

4

Termin

7.10.2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Warsztaty
Karta zgłoszenia
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień awansu zawodowego
Nauczany przedmiot

Dane adresowe

Ulica, numer domu
Miejscowość i kod
Telefon

Miejsce
pracy

e-mail

Nazwa szkoły

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, kontakt:
cen@cen.edu.pl,
2) inspektorem danych osobowych jest Izabela Szydlik, kontakt: izabelaszydlik@cen.edu.pl,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
4) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane również w formie profilowania ze względu na stopień awansu zawodowego, miejsce
pracy, typ szkoły, w której Pani/Pan pracuje,
6) Pani/Pana dane zostaną usunięte automatycznie po pięcioletnim okresie braku aktywności,
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli (podstawa
prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) .

.......................................................
/ data i podpis/

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

V. Dyżury i warsztaty
przedmiotowo-metodyczne

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

1. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Rok w przedszkolu – aktywność przyrodnicza najmłodszych
Numer formy

V.1.1

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy spotkania poznają metody pracy sprzyjające rozwojowi
aktywności przyrodniczej u dzieci. Ważnym elementem spotkania
będą praktyczne działania przyrodnicze, które rozbudzają ciekawość poznawczą małych obserwatorów przyrody.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk.

Zakres treści






Liczba godzin

6

Termin

marzec 2022 r.

Edukacja przyrodnicza i jej znaczenie w rozwoju dziecka
Pomoce dydaktyczne, które rozbudzają ciekawość
Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze dla dzieci
Gry i zabawy terenowe, czyli aktywne poznawanie przyrody

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zajęcia logopedyczne w pigułce – webinarium
Numer formy

V.1.2

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy spotkania zapoznają się teoretyczną podstawą działań
logopedycznych. W programie spotkania będą prezentowane
praktyczne ćwiczenia usprawniające artykulację dziecięcą, gry
i zabawy logopedyczne.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk.

Zakres treści

 Założenia teoretyczne dotyczące rozwoju mowy
 Profilaktyka logopedyczna
 Ćwiczenia logopedyczne

Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

ABC młodego nauczyciela przedszkola
Zajęcia ruchowe
Numer formy

V.1.3

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolach oraz dla nauczycieli, którzy będą
chcieli odświeżyć wiadomości metodyczne w zakresie zajęć ruchowych: ćwiczeń porannych i gimnastycznych. Ponadto uczestnicy poznają przykłady ciekawych pomysłów na zajęcia ruchowe
z dziećmi.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści

 Organizacja zajęć porannych
 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych
 Przykłady ciekawych zajęć ruchowych z dziećmi

Liczba godzin

3

Termin

19 października 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

ABC młodego nauczyciela przedszkola
Zajęcia muzyczne – webinarium
Numer formy

V.1.4

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolach oraz dla nauczycieli, którzy będą
chcieli odświeżyć wiadomości metodyczne w zakresie zajęć muzycznych. Poznają treści edukacji muzycznej zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Będą uczestniczyć
w planowaniu zajęć muzycznych.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści

 Jak planować zajęcia muzyczne
 Metodyka zajęć muzycznych:
– śpiew i mowa
– ruch przy muzyce
– gra na instrumentach, aktywne słuchanie muzyki
 Postawa programowa – treści edukacji muzycznej w przedszkolu

Liczba godzin

3

Termin

22 lutego 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w edukacji wczesnoszkolnej
– webinarium
Numer formy

V.1.5

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy webinarium poznają zasady pracy z dziećmi ukierunkowanej na pomoc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

październik 2021 r. – Microsoft Teams

Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową
Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe
Ćwiczenia usprawniające funkcje grafomotoryczne

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Metoda projektu na zajęciach przyrodniczych w przedszkolu
– webinarium
Numer formy

V.1.6

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy webinarium poznają teoretyczne i praktyczne zasady
pracy metodą projektu. Istotnym elementem szkolenia będzie wypracowanie przykładowych projektów i materiałów.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk.

Zakres treści

 Założenia metody projektu
 Fazy realizacji projektu
 Przykłady przyrodniczych projektów w edukacji przedszkolnej

Liczba godzin

3

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Kreatywne metody pracy w przedszkolu
Numer formy

V.1.7

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się różnorodnymi metodami: aktywizującymi, pracy z grupą
oraz ewaluacyjnymi. Ponadto zostaną zapoznani z trendami edukacyjnymi w zakresie nowatorskich metod pracy.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

21.09.2021 r.

Metody aktywizujące
Metody pracy z grupą
Metody ewaluacyjne
Nowatorskie metody pracy

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Gdy dzieci się nudzą, zróbmy e-książeczkę! – webinarium
Numer formy

V.1.8

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać technologię, aby przygotować ciekawe zajęcia dla dzieci.
Poznają aplikację Story Jumper, w której opracują e-książeczkę
i stworzą bajkę dla dzieci.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści

 Atrakcyjne sposoby tworzenia pomocy przy wykorzystaniu
komputera
 Platforma Story Jumper
 Tworzenie e-książeczki, opracowanie bajki dla dzieci

Liczba godzin

3

Termin

5.10.2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Maluch poznaje różnorodny świat
Edukacja globalna w przedszkolu – webinarium
Numer formy

V.1.9

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zostaną wprowadzeni do kultury krajów na różnych
kontynentach. Zostaną zapoznani z formami i metodami pracy
w zakresie edukacji międzykulturowej. Poznają bajki, baśnie
i opowiadania z różnych stron świata; różne zwyczaje, obrzędy
i ciekawostki. Ponadto zostaną zaprezentowane zabawy i tańce
z różnych rejonów świata.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

9.11.2021 r. – Microsoft Teams

Baśnie, bajki i bajeczki z danego kraju, teatrzyki
Gry i zabawy ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe
Zwyczaje i obrzędy kulturowe
Ciekawe scenariusze do wykorzystania z dziećmi

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Program zajęć czy projekt edukacyjny?
Jak go opracować, by był dostosowany do potrzeb i możliwości
dziecka? – webinarium
Numer formy

V.1.10

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym różni się program zajęć
od projektu edukacyjnego, jak opracować program i projekt edukacyjny. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jakich błędów unikać,
by program i projekt mogły być właściwie zrealizowane.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

23.11.2021 r. – Microsoft Teams

Czym różni się program od projektu edukacyjnego?
Przygotowanie programu lub projektu
Planowanie pracy, realizacja zadań
Prezentacja
Ewaluacja

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Elementy terapii ręki – webinarium
Numer formy

V.1.11

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy webinarium dowiedzą się, jak wspierać rozwój motoryki małej u dziecka w wieku przedszkolnym. Zostaną zapoznani
z różnorodnymi sposobami ćwiczenia dłoni i palców, tak aby rozwijać ich zręczność i precyzję. Poznają metodę malowania dziesięcioma palcami. Poznają sposoby interpretowania rysunków
dziecka.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści

 Rozwój motoryki małej
 Przykłady ćwiczeń: seria rozmachowa, seria manualna, seria
ruchów precyzyjnych
 Co oznaczają rysunki dziecka? Jak je interpretować?
 Co to takiego lateralizacja?
 Metoda malowania dziesięcioma palcami

Liczba godzin

3

Termin

11.01.2022 r.- Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zabawy paluszkowe dla najmłodszych – webinarium
Numer formy

V.1.12

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy spotkania poznają efektywne sposoby edukacji
poprzez zabawę.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk.

Zakres treści

 Sprawność manualna i rozwój mowy
 Wyposażenie kącika zabaw paluszkowych
 Przykładowe pacynki i pokazywane wierszyki

Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców – webinarium
Numer formy

V.1.13

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zrozumieją znaczenie współpracy z rodzicami w procesie edukacyjnym. Poznają praktyczne zabawy sprzyjające integracji dzieci i rodziców.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Pietruk.

Zakres treści

 Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie edukacyjnym
dziecka – aspekt teoretyczny
 Przykłady zabaw integracyjnych dla dzieci i rodziców

Liczba godzin

3

Termin

marzec 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tańce i zabawy muzyczne dla dzieci
Część III
Numer formy

V.1.14

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają walory tańca w edukacji przedszkolnej. W części warsztatowej poznają przykładowe tańce i zabawy muzyczno-ruchowe, które można wykorzystać w pracy
z dziećmi.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia poprowadzi Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści

 Tańce z różnych stron świata
 Zabawy ruchowe
 Metoda aktywnego słuchania muzyki

Liczba godzin

6

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wszystko można narysować
Pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem rysunku i tekstu
Numer formy

V.1.15

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Warsztat ma charakter praktyczny. Zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania rysunku w edukacji oraz tworzenia własnych
notatek rysunkowych i pomocy dydaktycznych.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha.

Zakres treści

 Jak wykorzystać myślenie wizualne w edukacji elementarnej?
 Tworzenie notatek rysunkowych, map myśli, pomocy
dydaktycznych
 Tworzenie fiszek, „przypominajek”, plakatów, podsumowań
 Korzystanie z bazy rysunkowej

Liczba godzin

4

Termin

9 października 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Bum bum rurki i inne nietypowe instrumenty
w edukacji wczesnoszkolnej
Numer formy

V.1.16

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają zalety bum bum rurek. Przećwiczą
gry i zabawy z wykorzystaniem instrumentu. Opracują materiały
na zajęcia w edukacji elementarnej.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha.

Zakres treści

 Nietypowe instrumenty muzyczne
 Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem bum bum rurek

Liczba godzin

4

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Majsterkujemy
Od teatrzyku papierowego po teatrzyk gałgankowy – webinarium
Numer formy

V.1.17

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają zalety majsterkowania i rodzaje teatrzyków
dziecięcych. Opracują strategie i instrukcje działań do tworzenia
klasowych teatrzyków. Webinarium będzie miało charakter praktyczny. Szczegółowe informacje o potrzebnych materiałach zostaną przesłane w e-mailu potwierdzającym udział w szkoleniu.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha.

Zakres treści

 Zalety teatrzyków dziecięcych w zabawie i nauce
 Teatrzyk dziecięcy jako forma aktywności rozwijająca
kreatywność dziecka
 Majsterkowanie na zajęciach edukacji elementarnej
 Wykorzystanie różnorodnych materiałów do tworzenia różnych form teatralnych

Liczba godzin

3

Termin

26 października 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak odnaleźć magię czytania?
Sposoby na promocję czytelnictwa – webinarium
Numer formy

V.1.18

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy webinarium poszerzą swój warsztat o propozycje działań wspierających czytanie. Poznają sposoby aktywnego słuchania, opowiadania i czytania.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha.

Zakres treści

 Słuchać, oglądać czy czytać?
 Czytanie rozpocznij od opowiadania – storytelling i inne
sposoby zachęcania do czytania
 I co było dalej? – … przeczytajcie sami. Propozycje ciekawej
literatury dziecięcej

Liczba godzin

3

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

My tu gramy!
Wykorzystanie i tworzenie gier planszowych – webinarium
Numer formy

V.1.19

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają ciekawe gry wspierające edukację elementarną. Poznają sposoby tworzenia gier planszowych i przygotują
własną grę.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r. – Microsoft Teams

Rola gier planszowych w edukacji
Ciekawe gry planszowe
Propozycje gier DIY (do it yourself)
Instrukcja do wykonania planszówki

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Świat barw, kształtów i faktur
Inspiracje plastyczne - webinarium
Numer formy

V.1.20

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Webinarium dostarczy inspiracji i gotowych pomysłów do organizowania sytuacji edukacyjnych rozwijających kompetencje
uczniów w edukacji plastycznej i technicznej.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

luty 2022 r. – Microsoft Teams

Rola zajęć artystycznych w edukacji wczesnoszkolnej
Wszystkie barwy pór roku
Symetria wokół nas
Iluzje optyczne
Planeta Ziemia – niezwykła artystka

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ogród wielu sztuk
Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci
Numer formy

V.1.21

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Warsztat ma charakter praktyczny. Uczestnicy poznają, w jaki
sposób można wykorzystać doświadczenia z fauną i florą do różnych działań edukacyjnych, plastycznych i technicznych.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Izabela Janocha.

Zakres treści

 Karnawał zwierząt
 Inspirujący świat przyrody
 Niezwykłe książki

Liczba godzin

3

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Moja prezentacja na platformie Genially
Numer formy

V.1.22

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie ma charakter praktyczny z aktywnym udziałem uczestników, którzy rozwiną swoje umiejętności w zakresie tworzenia
prezentacji na platformie Genially.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger.

Zakres treści

 Zalety platformy Genially do tworzenia prezentacji multimedialnych
 Wstawianie filmów, zdjęć, innych linków
 Ukrywanie strony, ukrywanie wybranych elementów
 Tworzenie quizu, krzyżówki interaktywnej i gry Doblee
 Praca ze skryptami

Liczba godzin

6

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zrób to sam. Pomoce interaktywne w edukacji wczesnoszkolnej
– webinarium
Numer formy

V.1.23

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Jak poprowadzić lekcję z użyciem nowych technologii? Uczestnicy
zajęć poznają różne możliwości tworzenia własnych interaktywnych pomocy dydaktycznych przydatnych w edukacji stacjonarnej
i zdalnej.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger.

Zakres treści

 Jak uaktywniać ucznia oraz wykorzystywać jego naturalne
dziecięce potrzeby rozwojowe?
 Pomoce interaktywne: gify, puzzle, dyplomy, awatary, filmy

Liczba godzin

3

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak oswoić emocje?
Rozpoznawanie, nazywanie i radzenie sobie z emocjami
Numer formy

V.1.24

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Nauczyciele poprzez udział w szkoleniu poznają metody i zabawy
z dziećmi rozbudzające pozytywne i wyciszające negatywne emocje.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger.

Zakres treści

 Emocje u małych dzieci
 Zabawy i ćwiczenia wyzwalające pozytywne emocje i obniżające stres

Liczba godzin

3

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Motywacyjna rola oceny opisowej – webinarium
Numer formy

V.1.25

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność tworzenia oceny opisowej obowiązującej w edukacji wczesnoszkolnej.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger.

Zakres treści

 Najważniejsze składowe oceny
 Przydatne słownictwo niezbędne do tworzenia oceny
 Motywacyjna rola oceny opisowej w klasach I-III

Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ja i ty bezpieczni w domu, w szkole i na ulicy – webinarium
Numer formy

V.1.26

Adresat

Nauczyciele edukacji elementarnej, nauczyciele świetlic

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć
warsztat pracy o ciekawe pomysły dotyczące bezpieczeństwa
uczniów.
Uczestnicy będą korzystali z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Fibiger.

Zakres treści

 Wykorzystanie narzędzi TIK w tworzeniu materiałów edukacyjnych
 Ciekawe zabawy, gry i zajęcia dotyczące bezpieczeństwa

Liczba godzin

3

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Kodowanie na macie edukacyjnej a rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Część I
Numer formy

V.1.27

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Warsztat, na którym merytorycznie i kompleksowo zostaną pokazane możliwości kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci
z wykorzystaniem maty do kodowania. Kierowany jest do osób,
które chcą wprowadzić zajęcia z kodowania w sposób przemyślany, optymalny i efektywny.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Iwona Łotysz.

Zakres treści







Liczba godzin

8

Termin

październik 2021 r.

Kompetencje kluczowe – wprowadzenie
Kompetencje kluczowe – zestaw narzędzi
Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
Kompetencje w zakresie wielojęzyczności
Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
 Kompetencje cyfrowe

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Kodowanie na macie edukacyjnej a rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Część II
Numer formy

V.1.28

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Warsztat, na którym merytorycznie i kompleksowo zostaną pokazane możliwości kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci
z wykorzystaniem maty do kodowania. Kierowany jest do osób,
które chcą wprowadzić zajęcia z kodowania w sposób przemyślany, optymalny i efektywny.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Iwona Łotysz.

Zakres treści

 Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności
uczenia się
 Kompetencje obywatelskie
 Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
 Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
 Podsumowanie - Jak zaplanować swoją pracę, żeby starczyło
pomysłów na cały rok? Jak zadbać o to, żeby poziom trudności zadań był rosnący, a nauka kodowania była procesem?

Liczba godzin

8

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

2. Wychowanie fizyczne
Integracja grupy poprzez gry i zabawy ruchowe
Numer formy

V.2.1

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają lub wzbogacą swój warsztat pracy
o zabawy i gry integracyjne oraz rekreacyjne. Poznają sposoby
modyfikacji i dostosowania zabaw do możliwości lokalowych placówki i predyspozycji grupy.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Rola i znaczenie gier i zabaw o charakterze integracyjnym
oraz rekreacyjnym
 Poznanie gier i zabaw z możliwością ich wykorzystania w sali
lekcyjnej, gimnastycznej, w terenie i na boisku

Liczba godzin

3

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zdrowy kręgosłup! Ćwiczenia kształtujące nawyk
prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach
Numer formy

V.2.2

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W czasie zajęć warsztatowych przybliżone zostaną zasady postepowania korekcyjnego i kompensacyjnego w myśl programu
Zdrowy kręgosłup. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi ćwiczeniami i technikami ich wykonania oraz z ćwiczeniami, których wykonywanie jest niezalecane dla określonych wad postawy.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Zasady tworzenia lekcji z wykorzystaniem elementów programu Zdrowy kręgosłup
 Prawidłowa postawa, pozycje wyjściowe, punkty kontroli
w pozycjach wyjściowych
 Ćwiczenia wskazane i przeciwskazane, korygowanie złych
nawyków
 Przykłady zastosowania na lekcjach i innych zajęciach

Liczba godzin

3

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zabawy z elementem tańca i muzyki
na lekcjach wychowania fizycznego oraz zajęciach ruchowych
Numer formy

V.2.3

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z propozycją wykorzystania
tańca na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach ruchowych
alternatywnej. W części warsztatowej podane zostaną przykładowe tańce z różnych stron świata i zabawy muzyczno-ruchowe.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Rola i miejsce alternatywnej formy ruchowej jaką jest taniec
na lekcji wychowania fizycznego i zajęciach ruchowych
 Przykładowe tańce z różnych stron świata
 Przykładowe zabawy muzyczno-ruchowe

Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Gry i zabawy terenowe, marsz nawigacyjny
Numer formy

V.2.4

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest ukazanie możliwości zastosowania proponowanych zabaw terenowych na lekcji wychowania fizycznego
oraz zajęciach ruchowych.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Rola zabaw terenowych na lekcjach wychowania fizycznego
i zajęciach ruchowych
 Marsz na azymut, marsz nawigacyjny
 Propozycja zabaw terenowych

Liczba godzin

3

Termin

kwiecień 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Test sprawności fizycznej jako narzędzie diagnozy
i samooceny ucznia – webinarium
Numer formy

V.2.5

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy dokonają analizy treści podstawy programowej i zaleceń do realizacji w kontekście diagnozowania sprawności fizycznej. Poznają przykłady testów i prób sprawnościowych oraz
sposobów interpretacji wyników w kontekście edukacji zdrowotnej.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Diagnoza sprawności fizycznej i motorycznej a podstawa
programowa
 Przykłady wykorzystania diagnozy na zajęciach wychowania
fizycznego
 Edukacja zdrowotna na zajęciach wychowania fizycznego

Liczba godzin

3

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Gry i zabawy regionalne i międzynarodowe na zajęciach ruchowych
– webinarium
Numer formy

V.2.6

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na szkoleniu uczestnicy wspólnie przeanalizują podstawę programową i zalecenia realizacji. Zaprezentowane zostaną przykłady gier i zabaw. Nauczyciele będą mieli okazję do wymiany informacji o internetowych źródłach pozyskiwania przykładów gier
i zabaw.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Realizacja treści podstawy programowej
 Rola gier i zabaw regionalnych z różnych stron świata na zajęciach wychowania fizycznego
 Przykłady gry oraz zabaw regionalnych i z różnych stron
świata
 Modyfikacja gier i zabaw do warunków organizacyjnych
i etapu edukacyjnego

Liczba godzin

3

Termin

luty 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Boot Camp, czyli wszechstronny trening obwodowy
na lekcjach wychowania fizycznego – webinarium
Numer formy

V.2.7

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z zasadami treningu Boot
Camp oraz możliwościami jego wykorzystania na lekcji wychowania fizycznego i zajęciach ruchowych.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Trening Boot Camp
 Rola treningu w realizacji treści podstawy programowej
 Wykorzystanie elementów treningu Boot Camp na lekcji wychowania fizycznego i zajęciach ruchowych
 Przykłady wszechstronnego treningu obwodowego

Liczba godzin

3

Termin

marzec 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie e-podręczników i filmów poglądowych na zajęciach
edukacji dla bezpieczeństwa – webinarium
Numer formy

V.2.8

Adresat

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia dokonają przeglądu propozycji wykorzystania materiałów multimedialnych oraz innych materiałów dydaktycznych na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa, m.in. filmów
poglądowych oraz materiałów z e-podręcznków.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych
na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Dobór materiałów i narzędzi do celów zajęć
 Wykorzystanie e-podręczników, platform, filmów na zajęciach
edukacji dla bezpieczeństwa

Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Łączenie teorii z praktyką na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa
– webinarium
Numer formy

V.2.9

Adresat

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy wspólnie przeanalizują możliwości łączenia teoretycznych treści z praktycznym ich zastosowaniem na zajęciach.
Uczestnicy poznają przykłady wykorzystania pomocy dydaktycznych, filmów instruktażowych, omówią formy organizacji zajęć.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kulik.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

październik 2021 r. – Microsoft Teams

Analiza treści podstawy programowej
Wybór konkretnych treści i przykłady ich realizacji w praktyce
Pomoce dydaktyczne, filmy instruktażowe
Przykładowe zajęcia i fragmenty scenariuszy zajęć

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

3. Plastyka, muzyka
Papierowe konstrukcje – kształcenie wyobraźni przestrzennej
Numer formy

V.3.1

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Papier jest podstawowym, powszechnie dostępnym materiałem
do pracy twórczej na płaszczyźnie i w przestrzeni. Biorąc udział
w spotkaniu, nauczyciele poznają nowe pomysły na ciekawe prace plastyczne polegające na modelowaniu przestrzennym i uplastycznianiu papieru oraz na wykorzystanie papierowych konstrukcji np. w dekoracjach szkolnych. Zaproponowane pomysły dekoracyjnych form przestrzennych będą doskonałym ćwiczeniem
kształcącym wyobraźnię przestrzenną, ale również atrakcyjną
propozycją na ciekawą aranżację wystroju otoczenia.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka
 Sposoby obróbki plastycznej papieru
 Rodzaje papieru i narzędzi do modelowania przestrzennego

Liczba godzin

6

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Rysunek jako podstawowy środek wypowiedzi plastycznej
– webinarium
Numer formy

V.3.2

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy przypomną sobie podstawowe wiadomości z zakresu
technik rysunkowych. Poznają ciekawe metody wykorzystania rysunku jako wypowiedzi plastycznej. Wzbogacą swój warsztat pracy o atrakcyjne pomysły.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Podstawowe techniki rysunku
 Rysunek jako wypowiedź plastyczna
 Ciekawe rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technik
rysunkowych

Liczba godzin

3

Termin

28 września 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ciekawe tematy prac plastycznych podstawą sukcesu ucznia
– webinarium
Numer formy

V.3.3

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami tematyki dzieł
sztuk plastycznych. Poznają również propozycje tematów do realizacji prac plastycznych oraz przykłady prac plastycznych zapewniających dziecku sukces twórczy. Wzbogacą swój warsztat pracy
o ciekawe pomysły.
Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania po szkoleniu z materiałów metodycznych umieszczonych na platformie CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Rodzaje tematyki dzieł sztuki
 Tematy prac plastycznych zapewniające dziecku sukces

Liczba godzin

3

Termin

19 października 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tajemnice "złotego środka" w sztuce – webinarium
Numer formy

V.3.4

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają definicję oraz istotę pojęcia "złotego środka"
w sztuce oraz zapoznają się z zasadą wykorzystania go na przestrzeni wieków. Wzbogacą warsztat pracy o inspirujące pomysły.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Pojęcie "złotego środka" w filozofii i sztuce
 "Złoty środek" na przestrzeni wieków
 "Złoty środek" w pracach plastycznych dzieci i młodzieży

Liczba godzin

3

Termin

23 listopada 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Portret i autoportret w edukacji plastycznej
i na zajęciach terapeutycznych – webinarium
Numer formy

V.3.5

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką
różnych realizacji artystycznych portretu i autoportretu w sztukach
plastycznych. Poznają ciekawe metody pracy z portretem i autoportretem w zakresie arteterapii. Wzbogacą swój warsztat pracy
o ciekawe pomysły.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Portret i autoportret w sztukach plastycznych
 Ciekawe rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem portretu
i autoportretu
 Portret i autoportret w arteterapii

Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Mandala znana i nieznana – webinarium
Numer formy

V.3.6

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, co to jest mandala. Poznają
ciekawe metody pracy z wykorzystaniem mandali oraz różnorodne
techniki wykonania mandali. Wzbogacą swój warsztat pracy o ciekawe pomysły.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Pojęcie mandali
 Metody pracy z mandalą
 Różnorodne techniki wykonania mandali

Liczba godzin

3

Termin

luty 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Od reliefów, ornamentów... po emotikony
Numer formy

V.3.7

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy będą mieli możliwość prześledzenia ewolucji znaku
plastycznego na przestrzeni wieków po dzień dzisiejszy. Wzbogacą swój warsztat pracy o ciekawe pomysły prac plastycznych.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Pojęcie i przykłady znaku plastycznego, reliefu, ornamentu,
emotikonu
 Przykłady rozwiązań metodycznych
 Przykłady ciekawych prac plastycznych

Liczba godzin

3

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tradycje świąteczne w pracach plastycznych
Numer formy

V.3.8

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają specyfikę realizowania tematów związanych
z różnymi tradycjami świątecznymi. Wzbogacą swój warsztat pracy o ciekawe pomysły prac plastycznych. Szkolenie będzie miało
charakter praktyczny.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów metodycznych
umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Danuta Lech.

Zakres treści

 Tradycje świąt Bożego Narodzenia
 Tradycje świąt wielkanocnych
 Przykłady prac plastycznych inspirowanych tradycjami świątecznymi
 Wykonanie przykładowych prac plastycznych

Liczba godzin

3

Termin

16 listopada 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Przybory taneczne na zajęciach umuzykalniających:
pompony, chusty, wstążki
Numer formy

V.3.9

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki, instruktorzy zajęć tanecznych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Spotkanie ma charakter metodyczny. Celem jest pokazanie wielu
zastosowań przyborów tanecznych podczas zajęć umuzykalniających. Nauczyciele poznają szereg zabaw do wykorzystania podczas zajęć wraz z dostosowaniem ich do różnych grup wiekowych. Zastosowanie przyborów tanecznych uatrakcyjni zajęcia
umuzykalniające oraz pozwoli przygotować oryginalne układy taneczne do wykorzystania podczas okolicznościowych imprez. Zalecany jest wygodny strój i obuwie, które umożliwi pełne uczestnictwo w warsztatach.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Zabawy muzyczno-ruchowe z przyborami
 Pompony i wstążki – prawidłowy chwyt i manipulowanie
przyborami
 Ćwiczenia na koordynację ruchową z użyciem przyborów
 Przygotowanie przyborów
 Przykłady rozwiązań praktycznych

Liczba godzin

6

Termin

25 września 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Dzwonki chromatyczne i naciskane w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka i praktyka
Numer formy

V.3.10

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny. Dzwonki naciskane to bardzo łatwy instrument, na którym nawet trzyletnie dzieci mogą grać melodie. Od nich można zacząć edukację, a następnie wprowadzać dzwonki chromatyczne. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zacząć uczenie, które metody są najbardziej efektywne. Po warsztatach uczestnicy otrzymają materiały do wykorzystania w pracy, które można będzie modyfikować wg
potrzeb. Zajęcia będą okazją do gry na instrumentach i doskonałej
zabawy.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Dzwonki chromatyczne i naciskane, bum bum rurki – zasady
gry, metodyka wprowadzania melodii
 Czytanie nut, zapis melodii
 Gra z nut, liter, kolorów
 Aplikacje do gry i linki do stron internetowych z muzyką

Liczba godzin

6

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Dźwiękowa podróż po świecie
Numer formy

V.3.11

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Dźwięki muzyki przenoszą słuchaczy w różne niezwykłe zakątki
świata, a różnorodność muzyki pozwala odkryć i doświadczyć
odmienności wybranych kultur. Na warsztatach będą zaprezentowane przede wszystkim tańce, zabawy ruchowe przy muzyce oraz
piosenki. Pozytywna energia gwarantowana! Zalecany jest wygodny strój.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści






Liczba godzin

6

Termin

luty 2022 r.

Tańce z różnych zakątków świata
Zabawy ruchowe
Piosenki i kanony
Kostiumy, rekwizyty i przybory

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Piosenka jest dobra na wszystko
Podstawy emisji głosu
Numer formy

V.3.12

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Warsztaty mają charakter metodyczno-praktyczny. Celem jest doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów poprzez różne ćwiczenia, zabawy i piosenki. Ćwiczenia z podstaw emisji głosu mogą być wykorzystywane nie tylko przez uczniów, ale również przez
nauczycieli. Pomogą one utrzymać głos w dobrej formie, a także
rozwinąć umiejętności prawidłowego mówienia i śpiewania.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści







Liczba godzin

6

Termin

marzec 2022 r.

Podstawy emisji głosu
Sposoby pracy z piosenką
Czytanie nut, praca z instrumentem
Praca z zespołem wokalnym
Piosenki na różne okazje

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zaczynamy z piosenką i instrumentami
Numer formy

V.3.13

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny. Celem jest doskonalenie umiejętności wokalnych i instrumentalnych uczniów
poprzez różne ćwiczenia i zabawy. W repertuarze jesienne inspiracje: piosenki do śpiewu i gry dla dzieci w różnym wieku. Będzie
możliwość śpiewania i grania na instrumentach, wzbogacenia
swoich umiejętności i poznania nowego repertuaru.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

u

Zakres treści






Podstawy emisji głosu
Sposoby pracy z piosenką
Czytanie nut, zapis melodii
Dzwonki chromatyczne i naciskane – zasady gry, metodyka
wprowadzania melodii
 Instrumenty perkusyjne: akompaniament do ćwiczeń rytmicznych, ruchu i piosenki

Liczba godzin

3

Termin

21 września 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Gramy na instrumentach melodycznych:
dzwonki chromatyczne i naciskane, bum bum rurki
Numer formy

V.3.14

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny. Celem jest pokazanie wielu zastosowań melodycznych instrumentów perkusyjnych podczas zajęć umuzykalniających dla dzieci w różnym wieku. Liczne opracowane materiały dają możliwość wykorzystania
ich w pracy oraz modyfikacji wg własnych potrzeb. Będzie możliwość gry na instrumentach, co jest doskonałą zabawą nie tylko
dla naszych uczniów, ale również dla nauczycieli.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Dzwonki chromatyczne i naciskane, bum bum rurki – zasady
gry, metodyka wprowadzania melodii
 Czytanie nut, zapis melodii
 Gra z nut, liter, kolorów
 Praktyczne materiały do wykorzystania podczas zajęć
 Aplikacje do gry i linki do stron internetowych z muzyką

Liczba godzin

3

Termin

28 września 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem słownictwa
w języku angielskim w przedszkolu i w szkole
Numer formy

V.3.15

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki, nauczyciele języka angielskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na zajęciach zostaną zaprezentowane muzyczno-ruchowe zabawy z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim. Podstawą
do zabaw będą piosenki. Atrakcyjne przybory i pomoce sprawią,
że ćwiczenie słówek czy zwrotów będzie doskonałą zabawą dla
wszystkich uczestników zajęć.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Nauka piosenek w języku angielskim
 Instrumenty perkusyjne melodyczne i niemelodyczne. Utrwalamy kolory, litery i nazwy instrumentów
 Muzyczna matematyka: liczymy i ćwiczymy rytm, kształt, bryłę
i przestrzeń
 Zabawy taneczne – ćwiczymy rozumienie poleceń

Liczba godzin

3

Termin

5 października 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Na ludową nutę: tańczymy, śpiewamy i gramy
Numer formy

V.3.16

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Muzyka i sztuka ludowa to nie tylko nasze korzenie i dziedzictwo
narodowe, ale również źródło inspiracji twórczej. Warto zarażać
muzyką ludową naszych wychowanków już od najmłodszych lat.
Proponowane szkolenie to aktywne działanie z przykładami materiałów do wykorzystania podczas zajęć umuzykalniających. Zalecany jest wygodny strój do tańca.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Ludowe piosenki
 Instrumenty melodyczne
 Taniec i zabawy ludowe

Liczba godzin

3

Termin

19 października 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Bum bum rurki w świątecznym klimacie – webinarium
Numer formy

V.3.17

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Bum bum rurki to rytm i melodia, ruch i taniec, a przede wszystkim
świetna zabawa, integrująca grupę i wyzwalająca pozytywne
emocje. Szkolenie zachęci nauczycieli do wykorzystywania instrumentów nie tylko podczas zajęć umuzykalniających.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

30 listopada 2021 r. – Microsoft Teams

Różne sposoby gry na bum bum rurkach
Czytanie nut, zapis melodii
Gra z nut, liter, kolorów
Praktyczne materiały do wykorzystania podczas zajęć
Aplikacje do gry i linki do stron internetowych z muzyką

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zdalne lekcje muzyki – gra na instrumentach: flet prosty,
dzwonki chromatyczne, keyboard – webinarium
Numer formy

V.3.18

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny. Pozwoli wzbogacić dotychczasowe umiejętności nauczyciela, a także poznać
nowy repertuar i możliwości wykorzystania instrumentów podczas
zajęć umuzykalniających. Możliwe wykorzystanie materiałów podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Flet prosty, dzwonki chromatyczne – zasady gry, metodyka
wprowadzania melodii
 Czytanie nut, zapis melodii
 Gra z nut, liter, kolorów
 Aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem gry na instrumencie
 Linki z muzyką, aplikacje, filmiki instruktażowe

Liczba godzin

3

Termin

7 grudnia 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Bajki muzyczne – webinarium
Numer formy

V.3.19

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Dzieci w każdym wieku lubią bajki. Możemy je więc wykorzystywać do wprowadzania ważnych treści i zagadnień, ale przede
wszystkim do umuzykalniania naszych wychowanków. Bajki muzyczne można tworzyć samodzielnie, a te gotowe wykorzystywać
w różnych sytuacjach, również pracując zdalnie.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Przykłady bajek muzycznych
 Tworzymy bajki muzyczne i ilustracje do tekstu
 Wprowadzamy zagadnienia muzyczne za pomocą bajek

Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

4. Język polski
Tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej
Esej – maturalna forma wypowiedzi
Numer formy

V.4.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele szkoły ponadpodstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia zapozna się z projektami ćwiczeń proponowanych przez ORE do pracy z uczniami nad rozwojem umiejętności redakcyjnych. Otrzyma materiały przydatne do analitycznej
pracy uczniów z tekstem wzorcowym. Uzupełni warsztat pracy
o koncepcje metodyczne dotyczące różnych form wypowiedzi,
a w szczególności eseju.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Wokół gatunku. Przykładowe ćwiczenia rozwijające umiejęt-

Liczba godzin

6

Termin

styczeń 2022 r.

ność czytania esejów
 Metody kształcenia sprawności językowej – rozwijanie umiejętności redakcyjnych, praca nad tekstem uczniowskim

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zintegrowana Platforma Edukacyjna – webinarium
Numer formy

V.4.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, nauczyciele humaniści

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy webinarium dowiedzą się, w jaki sposób korzystać ze
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Uzupełnią swój warsztat
pracy o ciekawe propozycje lekcji.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

październik 2021 r. – Microsoft Teams

E-podręczniki
Bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne
E-materiały do kształcenia ogólnego
Katalog zasobów dodatkowych

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z języka polskiego
na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. – webinarium
Numer formy

V.4.3

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe wymagania egzaminacyjne w miejsce podstawy programowej z języka polskiego.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Uzasadnienie i omówienie zmian
 Przykłady zadań egzaminacyjnych

Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2022 r. – webinarium
Numer formy

V.4.4

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkoły ponadpodstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W 2021 r. dokonano zmiany wymagań na egzaminie maturalnym
z języka polskiego oraz stworzono katalog wymagań egzaminacyjnych na bazie podstawy programowej, który ułatwi przygotowanie do egzaminu maturalnego w 2022 r.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień.

Zakres treści

 Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
 Analiza zadań z języka polskiego
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny
w 2022 r.

Liczba godzin

4

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Streszczenie tekstu nieliterackiego – webinarium
Numer formy

V.4.5

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas tego szkolenia będzie można dowiedzieć się, jak napisać
streszczenie tekstów nieliterackich (np. artykułów z gazet), w jaki
sposób przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

październik 2021 r. – Microsoft Teams

Streszczenie jako forma wypowiedzi o skondensowanej treści
Cechy streszczenia
Streszczenie jako proces wieloetapowy
Od tekstu bazowego do streszczenia
Najczęstsze błędy

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

„OK zeszyt” na lekcjach – webinarium
Numer formy

V.4.6

Adresat

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Czy OK zeszyt pomaga się uczyć? Podczas tego szkolenia można będzie dowiedzieć się, jakie są zasady prowadzenia takiego
zeszytu. Przedstawione zostaną praktyczne sposoby wykorzystania elementów oceniania kształtującego i OK zeszytu do doskonalenia procesu uczenia się.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Ocenianie kształtujące – metody i techniki
 OK zeszyt na lekcjach
 Przykłady prowadzenia zeszytu oraz lekcji z wykorzystaniem
oceniania kształtującego

Liczba godzin

3

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wieczorne rozmowy humanistów o ... – webinarium
Numer formy

V.4.7

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Planuje się trzy spotkania webinaryjne. Celem ich jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów humanistycznych, uzupełnienie warsztatu pracy o ciekawe propozycje i dzielenie się pomysłami. Będą okazją do spotkań wirtualnych ze specjalistami z danej dziedziny, pogłębiania wybranych aspektów aktualnych nurtów pedagogiki.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Aktualne problemy nurtujące nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Liczba godzin

3x3h

Termin

październik 2021 r., luty, maj 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Polonistyczne spotkania World Cafe – webinarium
Numer formy

V.4.8

Adresat

Nauczyciele języka polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Planuje się trzy spotkania webinaryjne. Podczas spotkań opracowywane będą materiały do wykorzystania na lekcjach. Udział
w spotkaniach wezmą doświadczeni praktycy uczący w szkole
podstawowej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Aktualne problemy nurtujące nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Liczba godzin

3x 3h

Termin

październik 2021 r., luty, maj 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Plastyczna twórczość na lekcjach języka polskiego i nie tylko
Numer formy

V.4.9

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, szczególnie nauczyciele języka polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają, jak wykorzystać uzdolnienia plastyczne uczniów podczas nauki języka polskiego. Szkolenie ma
charakter warsztatowy.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Różnorodność technik plastycznych
 Pomysły na działania plastyczne wykorzystywane na lekcjach
języka polskiego: lapbooki, leporello, szafy lekturowe, karty do
gry i inne

Liczba godzin

5

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

5. Języki obce
Nowe wyzwania przed nauczycielami języka angielskiego
Matura w formule 2023 r. – webinarium
Numer formy

V.5.1

Adresat

Nauczyciele języka angielskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Od 2023 r. zmienia się formuła egzaminu maturalnego. Egzamin
maturalny z języka angielskiego sprawdza, w jakim stopniu absolwent szkoły ponadpodstawowej spełnia wymagania z zakresu
języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (podstawa programowa III.1.P, III.1.R i III.DJ).
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Sobańska.

Zakres treści

 Uzasadnienie i omówienie zmian, zwrócenie uwagi na ich
istotę, przykłady zadań egzaminacyjnych
 Wnioski do pracy nauczyciela

Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zmiany na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego w 2022 r.
– webinarium
Numer formy

V.5.2

Adresat

Nauczyciele języka niemieckiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W 2021 r. dokonano zmiany zakresu wymagań na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego oraz stworzono katalog wymagań
egzaminacyjnych na bazie podstawy programowej, który ułatwi
przygotowanie do egzaminu maturalnego w 2022 r.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk.

Zakres treści

 Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
 Analiza zadań egzaminacyjnych
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny
w 2022 r.

Liczba godzin

4

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie gry terenowej
na lekcji języka angielskiego i francuskiego – webinarium
Numer formy

V.5.3

Adresat

Nauczyciele języka angielskiego i francuskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w niebanalny sposób pozwala przyswoić uczniom umiejętności językowe oraz pogłębić
ich kompetencje cyfrowe.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Sobańska.

Zakres treści

 Aplikacja Actionbound
 Propozycje gier terenowych w Koszalinie i w regionie
 Projektowanie gry terenowej

Liczba godzin

3

Termin

maj 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie gry terenowej
na lekcji języka niemieckiego – webinarium
Numer formy

V.5.4

Adresat

Nauczyciele języka niemieckiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w niebanalny sposób pozwala przyswoić uczniom umiejętności językowe oraz pogłębić
ich kompetencje cyfrowe.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk.

Zakres treści

 Aplikacja Actionbound
 Propozycje gier terenowych w Koszalinie i w regionie
 Projektowanie gry terenowej

Liczba godzin

5

Termin

maj 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego zawodowego
– webinarium
Numer formy

V.5.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języków obcych różnych typów szkół

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają cele podejmowania w szkole działań innowacyjnych z języka niemieckiego ukierunkowanego zawodowo. Zostaną przedstawione innowacyjne metody i formy pracy
w typowych sytuacjach zawodowych na lekcji języka obcego oraz
przykłady realizacji innowacji z języka obcego ukierunkowanego
zawodowo.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk.

Zakres treści

 Motywy podejmowania działalności innowacyjnej z języka obcego oraz języka obcego zawodowego
 Cele innowacji, innowacyjne metody i formy pracy na lekcji
języka obcego
 Dobre praktyki. Przykładowe pomysły na działania innowacyjne z języka obcego

Liczba godzin

3

Termin

październik 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Mentimeter, czyli jak aktywizować uczniów
na lekcji języka niemieckiego? – webinarium
Numer formy

V.5.6

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka niemieckiego różnych typów
szkół

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak uatrakcyjnić uczenie i zaktywizować uczniów na lekcji języka niemieckiego? Będą mogli zapoznać się z kilkoma rodzajami prezentacji.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk.

Zakres treści

 Mentimeter jako narzędzie do interaktywnych prezentacji
 Formy zbierania i prezentacji głosów i opinii
 Zasady tworzenia „chmur” wyrazowych

Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Sposób na aktywizację uczniów z niską motywacją do nauki
Metoda dramy
Numer formy

V.5.7

Adresat

Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatów poszerzą swoje umiejętności aktorskie
oraz poznają ćwiczenia mające na celu budowanie relacji w grupie. Nauczą się, jak unikać pułapek związanych z wystawianiem
miniprzedstawień teatralnych. Będą mieli możliwość podzielenia
się doświadczeniem i wspólnego rozwiązywania problemów.
Kurs ma formę blended learning. Planowane są dwa sześciogodzinne spotkania warsztatowe w siedzibie CEN oraz ośmiogodzinna część e-learningowa.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Moderatorem kursu i prowadzącą warsztaty jest Katarzyna Sobańska.

Zakres treści

 Ciało i głos jako narzędzia pracy
 Budowanie zaufania w grupie teatralnej
 Wybór scenariuszy dramy na lekcje języka obcego i wydarzenia edukacyjne
 My jako aktorzy – tworzymy wydarzenia teatralne

Liczba godzin

20

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Metoda dramy – wyższy stopień wtajemniczenia
Numer formy

V.5.8

Adresat

Nauczyciele języków obcych, którzy ukończyli szkolenie Sposób
na aktywizację uczniów z niską motywacją do nauki. Metoda dramy lub mający doświadczenie w pracy metodą dramy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatów pogłębią swoje umiejętności aktorskie oraz
poznają ćwiczenia wykorzystujące niekonwencjonalne podejście
do tekstów literackich. Uczestnicy będą mogli podzielić się doświadczeniami oraz wspólnie rozwiązywać problemy związane
z wykorzystaniem metody dramy na lekcjach języka obcego. Planowane jest jedno spotkanie warsztatowe (sobota).
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Sobańska.

Zakres treści

 Ciało i głos jako narzędzia pracy aktora
 Praca z krótkim tekstem literackim
 Rekwizyt i jego znaczenie w nauczaniu języka obcego

Liczba godzin

6

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Innowacja pedagogiczna
z języka ukraińskiego i języka polskiego jako obcego – webinarium
Numer formy

V.5.9

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego i języka polskiego
jako języka obcego różnych typów szkół

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają cele podejmowania działań innowacyjnych z języka ukraińskiego w szkole, innowacyjne metody
i formy pracy na lekcji języka obcego oraz przykłady realizacji innowacji z języka ukraińskiego.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Irena Drozd.

Zakres treści

 Motywy podejmowania działalności innowacyjnej z języka
ukraińskiego i języka polskiego jako języka obcego
 Cele innowacji, innowacyjne metody i formy pracy na lekcji
języka ukraińskiego i języka polskiego jako języka obcego
 Dobre praktyki. Pomysły na działania innowacyjne z języka
ukraińskiego i języka polskiego jako języka obcego

Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Reintegracja dzieci po nauczaniu zdalnym – webinarium
Numer formy

V.5.10

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają problemy uczniów i metody pracy z uczniem
wracającym do edukacji stacjonarnej.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Irena Drozd.

Zakres treści

 Formy pracy z dziećmi
 Sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych

Liczba godzin

3

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole mniejszości narodowej
– webinarium
Numer formy

V.5.11

Adresat

Nauczyciele pracujący w szkołach mniejszości narodowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają charakterystyczne cechy dziecka z zespołem
Aspergera. Poznają metody pracy z dziećmi i ich opiekunami.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Irena Drozd.

Zakres treści

 W jaki sposób należy rozmawiać z uczniem i jego rodzicem?
 Rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 W jaki sposób organizować pomoc koleżeńską?

Liczba godzin

3

Termin

listopad 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ekspresja kulturowa. Historia jednego stroju – webinarium
Numer formy

V.5.12

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego i nauczyciele
innych przedmiotów

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zapoznają się z metodami i formami pracy w zakresie
edukacji kulturoznawczej. Poznają formy pracy międzyprzedmiotowej (historia, geografia i muzyka).
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na
platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Irena Drozd.

Zakres treści

 Zwyczaje, słówka, nazwy poszczególnych elementów stroju
 Tworzenie historii swojej rodziny – drzewo genealogiczne

Liczba godzin

3

Termin

grudzień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie gry terenowej na lekcjach w klasach VI-VIII
szkoły podstawowej – webinarium
Numer formy

V.5.13

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aplikacją, która pozwoli uczniom poszerzyć kompetencje cyfrowe i zastosować je na lekcjach
różnych przedmiotów.
Zajęcia prowadzi Irena Drozd.

Zakres treści

 Aplikacja Actionbound
 Propozycje gier terenowych w Białym Borze
 Projektowanie gry terenowej

Liczba godzin

3

Termin

maj 2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

6. Historia, wiedza o społeczeństwie
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym
z historii w 2022 r. – webinarium
Numer formy

V.6.1

Adresat

Nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na egzaminie maturalnym w 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe wymagania egzaminacyjne w miejsce podstawy programowej z historii.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
 Analiza zadań egzaminacyjnych
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny
w 2022 r.

Liczba godzin

4

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym
z wiedzy o społeczeństwie w 2022 r. – webinarium
Numer formy

V.6.2

Adresat

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na egzaminie maturalnym w 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe wymagania egzaminacyjne w miejsce podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
 Analiza zadań egzaminacyjnych
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny
w 2022 r.

Liczba godzin

4

Termin

wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie gry terenowej
na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie
Numer formy

V.6.3

Adresat

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w niebanalny sposób pozwala przyswoić uczniom wiedzę i umiejętności oraz pogłębić ich
kompetencje cyfrowe, uzasadnia stosowanie nowoczesnych
technologii w nauczaniu.
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Aplikacja Actionbound
 Propozycje gier terenowych w Koszalinie i w regionie
 Projektowanie gry terenowej

Liczba godzin

5

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wspomaganie utrwalania wiadomości i umiejętności
poprzez aplikację Wordwall.net
Numer formy

V.6.4

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w zróżnicowany sposób
pozwala sprawdzić uczniom wiedzę i umiejętności oraz pogłębić
ich kompetencje cyfrowe.
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Aplikacja Wordwall.net
 Tworzenie zadań sprawdzających
 Wykorzystanie gotowych zasobów

Liczba godzin

5

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie gry terenowej GooseChase
na lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie
Numer formy

V.6.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która pozwala przyswoić uczniom wiedzę i umiejętności oraz pogłębić ich kompetencje cyfrowe, uzasadnia stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
przedmiotowym.
Zajęcia prowadzi Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Aplikacja GooseChase
 Propozycje gier terenowych w aplikacji GooseChase
 Projektowanie gry terenowej

Liczba godzin

5

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

7. Matematyka
Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym
z matematyki w 2022 roku – webinarium
Numer formy

V.7.1

Adresat

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na zajęciach uczestnicy poznają wymagania egzaminacyjne matury. Zwrócą uwagę na to, które treści w podstawie programowej
są kluczowe. Nauczyciele dowiedzą się również, jakie są zasady
oceniania prac maturalnych i jak je wykorzystać do przygotowywania uczniów .
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Barbara Pawlak.

Zakres treści







Liczba godzin

4

Termin

4.11.2021 r. – Microsoft Teams

Zmiany w wymaganiach maturalnych
Zmiany w Informatorze maturalnym
Modyfikacja zadań
Wnioski wynikające z egzaminu maturalnego z 2021 roku
Wskazówki praktyczne – Jak przygotować do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie
ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku – webinarium
Numer formy

V.7.2

Adresat

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na zajęciach uczestnicy poznają wymagania egzaminacyjne po
zakończeniu szkoły podstawowej. Nauczyciele dowiedzą się również, jakie są zasady oceniania egzaminu ósmoklasisty oraz jak je
wykorzystać do przygotowywania uczniów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Barbara Pawlak.

Zakres treści

 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie
ósmoklasisty
 Zmiany w Informatorze
 Modyfikacja zadań
 Wnioski wynikające z egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku
 Wskazówki praktyczne – Jak przygotować do egzaminu
ósmoklasisty?

Liczba godzin

4

Termin

2.12.2021 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Gry matematyczne
Numer formy

V.7.3

Adresat

Nauczyciele matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na zajęciach uczestnicy poznają metody pracy kształcące wiadomości matematyczne i kompetencje kluczowe określone w podstawie programowej, w tym rolę twórczego i kreatywnego myślenia. Dowiedzą się, jak sprawić, by matematyka przestała się kojarzyć z nudnymi lekcjami i niezrozumiałymi symbolami. Poznają
propozycje gier dydaktycznych, które uatrakcyjniają lekcje matematyki oraz zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania
uczniów. Będą inspiracją do tworzenia własnych, ciekawych środków dydaktycznych. Podczas zajęć uczestnicy praktycznie poznają gry matematyczne. Będą mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem i wspólnego rozwiązywania aktualnych problemów.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie szkoleniowej CEN.
Zajęcia prowadzi Barbara Pawlak.

Zakres treści

 Rola metod aktywnych w kształtowaniu kompetencji matematycznych
 Zasady organizacji lekcji z wykorzystaniem gry
 Tematyka gier: twierdzenie Pitagorasa, nierówność trójkąta,
gra w trójki pitagorejskie, liczbobranie, ciągi, funkcje, karty logarytmiczne, domina, dobieranie, wyścigi, krzyżówki z matematycznym zacięciem, karty Grabowskiego
 Wskazówki metodyczne i refleksje wynikające z przeprowadzonych lekcji z wykorzystaniem gier planszowych

Liczba godzin

8

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Rozwijanie kompetencji matematycznych
poprzez kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
Numer formy

V.7.4

Adresat

Nauczyciele matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy dowiedzą się, co rozumiane jest pod pojęciem kompetencji matematycznych. Poznają metody ich kształtowania. Przećwiczą różne typy zadań i metody rozwiązania. Nabędą umiejętność prowadzenia ucznia w toku rozwiązywania zadania z treścią.
Uzyskają wskazówki i przykłady sprawdzone w praktyce szkolnej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Barbara Pawlak.

Zakres treści









Liczba godzin

3

Termin

10.03.2022 r.

Pojęcie kompetencji matematycznych
Metody rozwiązywania zadań tekstowych
Metody czytania ze zrozumieniem
Zadania trudne i trudniejsze
Metoda prób i poprawek. Czy warto ją stosować?
Uczymy się na błędach
Metody rozwiązywania zadań egzaminacyjnych

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak uczyć, by nauczyć?
Numer formy

V.7.5

Adresat

Nauczyciele matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy dowiedzą się, jak przekonać ucznia do nauki matematyki. Poznają mechanizmy oddziaływania nauczyciela na ucznia,
ciekawe, inspirujące techniki prowadzenia zajęć. Uzyskają praktyczne wskazówki i przykłady sprawdzone w praktyce szkolnej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Barbara Pawlak.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

7.04.2022 r.

Techniki sprzyjające uczeniu się. Co lubi nasz mózg?
System wartości nauczyciela
Wspieranie uczniów
Wybrane narzędzia rozwijające umiejętność wnioskowania
Cykl Kolba

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

8. Fizyka
Eksperyment i doświadczenie w praktyce szkolnej
Numer formy

V.8.1

Adresat

Nauczyciele fizyki i przedmiotów przyrodniczych na wszystkich
poziomach edukacyjnych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest omówienie roli eksperymentowania w praktyce szkolnej, wskazanie różnic między eksperymentem a doświadczeniem oraz zapoznanie z cyfrowym wsparciem realizacji
wymagań doświadczalnych w podstawie programowej.
Uczestnicy szkolenia poznają obsługę systemu GlobiLab umożliwiającego realizację eksperymentu szkolnego we współpracy
z urządzeniami TIK, w szkole i poza nią. W części warsztatowej
uczestnicy zdobędą umiejętność wykonywania pomiarów przy
pomocy czujników Labdisc oraz analizy wyników pomiarów
w oparciu o program GlobiLab.
Zajęcia prowadzi Stefan Turowski.

Zakres treści

 Rola eksperymentu w przedmiotach przyrodniczych
 Zasada działania i obsługa systemu GlobiLab oraz zestawu
mobilnych czujników Labisc
 Przykłady zastosowania systemu GlobiLab do realizacji doświadczeń i eksperymentu szkolnego

Liczba godzin

6

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialny Stefan Turowski
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Omówienie obowiązkowych doświadczeń w szkole podstawowej
Numer formy

V.8.2

Adresat

Nauczyciele fizyki w szkołach podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest omówienie obowiązkowych doświadczeń
z fizyki zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczestnicy poznają sposoby ich przeprowadzenia. W trakcie
zajęć będą mieli okazję wymienić się pomysłami oraz przeanalizują możliwość ich wykorzystania w dalszym procesie dydaktycznym.
Zajęcia prowadzi Witold Grabowski.

Zakres treści

 Doświadczenia w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej

Liczba godzin

2x3h

Termin

7.10.2021 r. – spotkanie 1
21.10.2021 r. – spotkanie 2

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Omówienie wybranych obowiązkowych doświadczeń
w szkole ponadpodstawowej – zakres podstawowy
Numer formy

V.8.3

Adresat

Nauczyciele fizyki w szkołach ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest omówienie wybranych obowiązkowych doświadczeń z fizyki zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczestnicy poznają sposoby ich przeprowadzenia.
W trakcie zajęć będą mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami
z przeprowadzanych doświadczeń. Przeanalizują możliwość ich
wykorzystania w dalszym procesie dydaktycznym.
Zajęcia prowadzi Witold Grabowski.

Zakres treści

 Doświadczenia w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej

Liczba godzin

3

Termin

13.01.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Omówienie wybranych obowiązkowych doświadczeń
w szkole ponadpodstawowej – zakres rozszerzony
Numer formy

V.8.4

Adresat

Nauczyciele fizyki w szkołach ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest omówienie wybranych obowiązkowych doświadczeń z fizyki zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczestnicy poznają sposoby ich przeprowadzenia.
W trakcie zajęć będą mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami
z przeprowadzanych doświadczeń. Przeanalizują możliwość ich
wykorzystania w dalszym procesie dydaktycznym.
Zajęcia prowadzi Witold Grabowski.

Zakres treści

 Doświadczenia z podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej

Liczba godzin

3

Termin

24.02.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak przygotować ucznia do matury z fizyki?
Numer formy

V.8.5

Adresat

Nauczyciele fizyki w szkołach ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają różne strategie przygotowania
ucznia do matury z fizyki. Będą mieli możliwość wymiany doświadczeń z pracy z uczniami wybierającymi fizykę na egzaminie
maturalnym.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Witold Grabowski.

Zakres treści

 Struktura egzaminu maturalnego
 Planowanie pracy nauczyciela przygotowującego ucznia do
matury z fizyki

Liczba godzin

6

Termin

20.11.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Doświadczenia z optyki falowej i geometrycznej
w skromnie wyposażonej pracowni fizycznej
Numer formy

V.8.6

Adresat

Nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zajęcia mają charakter wymiany doświadczeń i sposobów radzenia sobie z problemami przy braku odpowiednich pomocy dydaktycznych z zakresu optyki.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Witold Grabowski.

Zakres treści

 Doświadczenia z zakresu optyki geometrycznej i falowej
 Przykłady dobrych praktyk

Liczba godzin

4

Termin

11.12.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tworzenie quizów na zajęciach z fizyki
Numer formy

V.8.7

Adresat

Nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zajęcia mają charakter warsztatów, na których uczestnicy będą
mieli możliwość poznania aplikacji do tworzenia quizów (Kahoot,
LearningApps), a także interaktywnych modułów na lekcjach
wprowadzających nowy materiał. Zajęcia te również pomogą
w tworzeniu sprawdzianów w atrakcyjnej formie.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Witold Grabowski.

Zakres treści

 Tworzenie quizów w aplikacji Kahoot i LearningApps
 Tworzenie interaktywnych modułów wspierających nauczanie

Liczba godzin

3

Termin

17.03.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

9. Biologia, przyroda
Zagadnienia prozdrowotne na lekcjach przyrody i biologii
w szkole podstawowej – webinarium
Numer formy

V.9.1

Adresat

Nauczyciele przyrody i biologii w szkole podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy webinarium poznają związek pomiędzy codziennymi
wyborami człowieka w zakresie aktywności ruchowej i odżywiania
a jego stanem zdrowia. Utrwalą swoją wiedzę na temat budowy
i funkcjonowania organizmu człowieka (układów narządów).
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Anna Kimak-Cysewska i Magdalena Radko.

Zakres treści

 Budowa organizmu człowieka – wybrane układy narządów
i ich funkcje (m.in. układ ruchu, krwionośny, nerwowy)
 Zdrowie człowieka jako wypadkowa uwarunkowań genetycznych, wpływu środowiska i naszych działań
 Jak uczeń szkoły podstawowej może dbać o zdrowie własne
i innych osób?

Liczba godzin

3

Termin

20.01.2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Czy wszystkie skały są twarde?
Numer formy

V.9.2

Adresat

Nauczyciele przyrody i geografii

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podziałem skał oraz nauczą się rozpoznawać podstawowe ich rodzaje. Poznają różnicę
między skałą a minerałem, związek pomiędzy rodzajem skały macierzystej a glebą, która na niej powstaje. Uzyskają wskazówki
dotyczące praktycznej realizacji zagadnień na lekcjach.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Anna Kimak-Cysewska i Magdalena Mazurska.

Zakres treści

 Rodzaje skał i minerałów
 Przykłady skał z uwzględnieniem występujących w najbliższej
okolicy
 Skała a gleba – powstawanie i znaczenie

Liczba godzin

3

Termin

24.02.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie mikroskopu
na lekcjach przyrody w klasie czwartej i biologii w klasie piątej
Numer formy

V.9.3

Adresat

Nauczyciele przyrody i biologii w szkole podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatów przećwiczą praktycznie wykonywanie prostego preparatu mikroskopowego, poznają przykłady zajęć w klasie czwartej, podczas których można wykorzystać mikroskop.
Otrzymają przykładowe karty pracy do zajęć praktycznych z mikroskopem.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą Anna Kimak-Cysewska i Magdalena Radko.

Zakres treści

 Budowa i wykorzystanie mikroskopu świetlnego
 Wykonanie prostego preparatu z materiału roślinnego
 Przykłady wykorzystania mikroskopu na lekcjach przyrody
i biologii

Liczba godzin

3

Termin

21.10.2021 r. (SP 1 w Koszalinie)

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Substancje wokół nas
Numer formy

V.9.4

Adresat

Nauczyciele przyrody

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają obserwacje i proste doświadczenia, które
można wykorzystać w klasie czwartej podczas omawiania cech
substancji. Otrzymają przykładową kartę pracy dla ucznia.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Anna Kimak-Cysewska.

Zakres treści

 Stany skupienia substancji
 Cechy wybranych substancji w różnych stanach skupienia
 Obserwacja i doświadczenie w poznawaniu substancji

Liczba godzin

3

Termin

2.12.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak efektywnie wykorzystać lapbook na lekcji biologii?
Numer formy

V.9.5

Adresat

Nauczyciele biologii

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć poznają lapbook i możliwości wykorzystania go
w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Będą mieli okazję do
samodzielnego wykonania przykładowego lapbooka. Zapoznają
się z przykładami przygotowanych przez młodzież.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Magdalena Radko.

Zakres treści

 Lapbook jako metoda aktywizująca
 Projektowanie lapbooków
 Możliwości wykorzystania lapbooków podczas lekcji powtórzeniowych z przedmiotów przyrodniczych

Liczba godzin

3

Termin

17.03.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ocenianie wspierające aktywność badawczą uczniów
w edukacji przyrodniczej – webinarium
Numer formy

V.9.6

Adresat

Nauczyciele biologii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,
nauczyciele realizujący projekty, przedsięwzięcia i treści edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy webinarium przypomną sobie i utrwalą wiedzę dotyczącą oceniania. Poznają istotę i wartość oceniania wspierającego. Wykonają ćwiczenia związane z udzielaniem informacji zwrotnej. Zapoznają się z dekalogiem oceniania lub stworzą własny.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Magdalena Radko.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

9.06.2022 r. – Microsoft Teams

Ocenianie w aktach prawnych
Cele oceniania
Rola nauczyciela w ocenianiu wspierającym
Dekalog oceniania

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

10. Chemia
Zmiany na egzaminie maturalnym z chemii od 2021 r.
Numer formy

V.10.1

Adresat

Nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Przypomnienie zmian wprowadzonych w styczniu 2020 r. dotyczących egzaminu maturalnego wg standardów egzaminacyjnych.
Pomoc uczniom klas maturalnych we właściwym przygotowaniu
do egzaminu oraz propozycja materiałów powtórzeniowych zgodnych z wymaganiami.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Robert Reinert.

Zakres treści

 Treści zawarte w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z chemii w roku szkolnym 2020/2021
 Propozycje materiałów powtórzeniowych

Liczba godzin

3

Termin

30.09.2021 r. – stacjonarnie CEN Koszalin (Grupa I)
20.01.2022 r. – Microsoft Teams – webinarium (Grupa II)

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Chemia na egzaminie ósmoklasisty
Numer formy

V.10.2

Adresat

Nauczyciele chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zapoznanie z przebiegiem egzaminu, przykładowymi zadaniami,
przykładowym arkuszem egzaminacyjnym i zasadami oceniania
zadań egzaminu ósmoklasisty z chemii. Pomoc uczniom klas
siódmych i ósmych we właściwym przygotowaniu do egzaminu
oraz propozycja materiałów powtórzeniowych zgodnych z wymaganiami.
Propozycje materiałów powtórzeniowych Uczestnicy szkolenia
będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie
e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Robert Reinert.

Zakres treści

 Treści zawarte w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty
z chemii
 Propozycje materiałów powtórzeniowych

Liczba godzin

3

Termin

21.10.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Realizacja treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej
w klasach VII-VIII szkoły podstawowej
Numer formy

V.10.3

Adresat

Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy,
wychowawcy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zapoznają się z różnymi sposobami realizacji treści
prozdrowotnych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Ocenią wartość i efekty edukacji rówieśniczej. Otrzymają najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańców regionu i województwa.
Będą mogli obserwować zmagania swoich uczniów reprezentujących szkoły.
Zajęcia prowadzone we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie – Sekcja Oświaty, z Powiatową Komendą Policji w Koszalinie.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą: Robert Reinert, Magdalena Radko, Anna
Kimak-Cysewska

Zakres treści

 Realizacja treści z zakresu edukacji zdrowotnej w szkole
podstawowej
 Przykłady zajęć dydaktycznych, projektów i scenariuszy
poświęconych profilaktyce zdrowotnej w szkole podstawowej
 Stan zdrowotny dzieci, młodzieży i dorosłych w regionie

Liczba godzin

6

Termin

2.12.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Chemia nie musi być nudna
Wykorzystanie urządzeń mobilnych w edukacji
Numer formy

V.10.4

Adresat

Nauczyciele chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi dostępnych na urządzenia mobilne pozwalających na efektywnie nauczanie chemii.
Zajęcia mają na celu zainspirowanie uczestników do twórczego
wykorzystania uczniowskich urządzeń telekomunikacyjnych
w praktyce szkolnej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Robert Reinert.

Zakres treści

 Zaprezentowanie aplikacji dostępnych w sieci do efektywnej
nauki chemii
 Przygotowania materiału powtórzeniowego z chemii z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Liczba godzin

3

Termin

7.04.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

11. Geografia

Błyskotliwie, odkrywczo i aktywnie
– lekcje geografii w nowej odsłonie
Numer formy

V.11.1

Adresat

Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas zajęć nauczyciel przyjrzy się swojej kreatywności i temu,
jak wpływa ona na sposób nauczania. Przedstawione zostaną
techniki twórczej pracy w grupie oraz metody pozwalające rozwijać i trenować twórcze myślenie.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska.

Zakres treści

 Wprowadzenie teoretyczne i badanie postaw własnych
 Techniki twórczego myślenia
 Wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia

Liczba godzin

3

Termin

21.10. 2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wymagania edukacyjne na egzaminie maturalnym z geografii
Numer formy

V.11.2

Adresat

Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany
w przepisach oświatowych zostały wprowadzone na maturze
z geografii w zakresie rozszerzonym. Omówione zostaną przykładowe zadania oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie realizacji podstawy programowej. Zostanie dokonana analiza egzaminu maturalnego z geografii z 2021 r.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska.

Zakres treści

 Analiza matury z geografii 2021
 Wymagania edukacyjne na egzaminie maturalnym z geografii

Liczba godzin

5

Termin

13.01.2022 r. CEN (grupa I)
17.02.2022 r. webinarium Microsoft Teams (grupa II)

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Mapa narzędziem geografa
Numer formy

V.11.3

Adresat

Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas zajęć nauczyciele zostaną zapoznani z możliwościami
wykorzystania tradycyjnych i zdalnych map oraz z możliwością
wykorzystania map w realizacji podstawy programowej i w kształceniu kompetencji kluczowych.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

17.03. 2022 r.

Mapa w nowej podstawie programowej
Interpretacje różnych rodzajów map
Rozwijanie umiejętności czytania i posługiwania się mapami
Zadania obliczeniowe z mapą

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Efektywna organizacja pracy nauczyciela geografii – webinarium
Numer formy

V.11.4

Adresat

Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak w skuteczny
sposób planować pracę nauczyciela geografii na rok szkolny. Nauczą się, jak zoptymalizować organizację pracy własnej oraz zarządzać sobą w czasie.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska.

Zakres treści

 Sprytne i kreatywne metody planowania i realizowania celów;
narzędzia do planowania
 Siedem nawyków skutecznego działania R. Coveya
 Sztuka bezstresowej efektywności D. Allena

Liczba godzin

3

Termin

7.04. 2022 r. Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Nowatorskie nauczanie geografii
Numer formy

V.11.5

Adresat

Nauczyciele geografii szkół podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Przygotowanie nauczycieli do nowatorskiego realizowania nauczania geografii w klasach V-VIII w czasie edukacji on-line.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska.

Zakres treści

 Uczeń w trybie on-line na lekcji geografii
 Narzędzia GIS na lekcjach geografii
 Geograficzne eksperymenty

Liczba godzin

6

Termin

20.11.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Sterowane dociekanie na lekcjach geografii
Numer formy

V.11.6

Adresat

Nauczyciele geografii szkół podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy spotkania poznają przykład cyfrowych doświadczeń List w butelce, czyli sterowane dociekanie na lekcjach geografii.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska.

Zakres treści

 Cyfrowe doświadczenia do samodzielnego wykonania przez
uczniów

Liczba godzin

3

Termin

21.10.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Nowe technologie w nauczaniu geografii
Numer formy

V.11.7

Adresat

Nauczyciele geografii

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają przydatne aplikacje w nauczaniu
geografii.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska.

Zakres treści

 Nowoczesne technologie w nauczaniu geografii
 Wykorzystanie dostępnych programów, aplikacji i cyfrowych
rozwiązań edukacyjnych

Liczba godzin

3

Termin

18.11.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie aplikacji Google Earth do analizy rozmieszczenia
lądów i oceanów oraz przebiegu południków i równoleżników
Numer formy

V.11.8

Adresat

Nauczyciele geografii

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają aplikację Google Earth i odbędą
wirtualne podróże.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska.

Zakres treści

 Kontynenty i oceany w Google Earth
 Wirtualny globus Google Earth
 Street View – wirtualne zwiedzanie

Liczba godzin

3

Termin

12.05.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Moja mała Ojczyzna dawniej i dziś
Jak zmieniło się najbliższe środowisko na przestrzeni lat?
Numer formy

V.11.9

Adresat

Nauczyciele geografii i historii

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają projekt edukacyjny z zakresu geografii regionalnej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska.

Zakres treści

 Projekt interdyscyplinarny z geografii i historii dla klas VII
 Korzyści z wykorzystania metody projektu

Liczba godzin

3

Termin

21.04.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ocenianie kształtujące na lekcjach geografii – webinarium
Numer formy

V.11.10

Adresat

Nauczyciele geografii

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję oceniania kształtującego
i zastosowanie jej w szkole podstawowej. Otrzymają również
wskazówki dotyczące formułowania celów lekcji, NaCoBeZu oraz
udzielania informacji zwrotnej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska.

Zakres treści

 Formułowanie celów lekcji
 Informacja zwrotna

Liczba godzin

3

Termin

26.03.2022 r. Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

12. Przedmioty przyrodnicze – zajęcia terenowe
Finał konkursu dla szkół podstawowych
HIV – Wiem! Jestem bezpieczny dla siebie i innych. III edycja
Numer formy

V.12.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy,
wychowawcy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zapoznają się z różnymi sposobami realizacji treści
prozdrowotnych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Ocenią
wartość i efekty edukacji rówieśniczej. Otrzymają najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia w regionie i województwie.
Będą mogli obserwować zmagania swoich uczniów reprezentujących szkoły.
Zajęcia i konkurs odbywaja się we współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie – Sekcją Oświaty oraz
Powiatową Komendą Policji w Koszalinie.
Zajęcia prowadzi Anna Kimak-Cysewska, Magdalena Radko, Robert Reinert

Zakres treści

 Realizacja treści z zakresu edukacji zdrowotnej w szkole
podstawowej
 Przykłady zajęć dydaktycznych, projektów i scenariuszy
poświęconych profilaktyce zdrowotnej w szkole podstawowej
 Stan zdrowotny dzieci, młodzieży i dorosłych w regionie

Liczba godzin

6

Termin

2.12.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej?
Doświadczenia, obserwacje i zajęcia w terenie
Numer formy

V.12.2

Adresat

Nauczyciele biologii, przyrody, geografii i chemii szkół podstawowych i średnich

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy warsztatu poszerzą wiedzę w zakresie ekologii, biologii i chemii Morza Bałtyckiego. Zapoznają się z genezą i cechami
charakterystycznymi linii brzegowej Bałtyku. Poznają bazę Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz ofertę zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą: Magdalena Radko, Robert Reinert, Magdalena
Mazurska, Anna Kimak-Cysewska, D. Jankiewicz, W. Pechman,

Zakres treści

 Sposoby realizacji zalecanych doświadczeń, obserwacji
i wycieczek
 Wybrane doświadczenia z zakresu chemii organicznej
 Rozpoznawanie gatunków roślin i protistów roślinopodobnych
charakterystycznych dla wybrzeża bałtyckiego
 Ekologia Morza Bałtyckiego
 Obserwacje mikroskopowe materiału zebranego w terenie

Liczba godzin

8

Termin

25.09. 2021 r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak przeprowadzić zajęcia przyrody w parku?
Numer formy

V.12.3

Adresat

Nauczyciele przyrody

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć poznają przykłady obserwacji i zadań praktycznych, które można wykorzystać podczas zajęć terenowych
z uczniami w parku. Tematyka ćwiczeń przeznaczonych dla
uczniów pozwoli na realizację wybranych treści podstawy programowej z przyrody. Otrzymają również zestaw przykładowych zadań w formie karty pracy.
Zajęcia prowadzi Anna Kimak-Cysewska.

Zakres treści

 Zasady organizacji zajęć w terenie w ramach lekcji przyrody
 Przykłady sposobów realizacji wybranych zagadnień
podstawy programowej z przyrody na terenie parku
miejskiego, m.in. składniki pogody, ożywione, nieożywione
i antropogeniczne składniki środowiska, rozpoznawanie
pospolitych gatunków roślin i zwierząt
 Planowanie ćwiczeń i obserwacji – karta pracy grupowej do
zajęć terenowych

Liczba godzin

3

Termin

30.09. 2021 r. Park Miejski w Koszalinie

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Między nami przyrodnikami, czyli interdyscyplinarność
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Numer formy

V.12.4

Adresat

Nauczyciele biologii, przyrody, chemii, geografii

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zapoznają się z bazą i ofertą Centrum Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie w Karniszewicach. Poznają przykłady
interdyscyplinarnych zajęć w terenie, zadań i doświadczeń oraz
przykładowe materiały do wykorzystania w pracy dydaktycznej.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzą: Magdalena Radko, Anna Cysewska, Robert
Reinert, Magdalena Mazurska,

Zakres treści

 Przykłady różnych zadań przyrodniczych do wykorzystania
podczas interdyscyplinarnych zajęć w terenie
 Samodzielne wykonanie przygotowanego ćwiczenia
w oparciu o kartę pracy
 Analiza i sposób wykorzystania otrzymywanych wyników
w praktyce szkolnej
 Wykorzystanie zasobów Centrum Edukacji Ekologicznej przy
Nadleśnictwie w Karniszewicach w praktyce szkolnej

Liczba godzin

8

Termin

14. 05. 2022 r. Centrum Edukacji Ekologicznej przy
Nadleśnictwie w Karniszewicach

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Integracja międzyprzedmiotowa podczas zajęć terenowych
Numer formy

V.12.5

Adresat

Nauczyciele chemii, biologii, przyrody szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Przypomnienie roli integracji międzyprzedmiotowej w procesie
edukacji dzieci i młodzieży. Zapoznanie się z przykładowymi materiałami wykorzystywanymi do realizacji konkretnych zajęć w okolicach Koszalina lub na terenie Parku Książąt Pomorskich albo
Wąwozów Grabowych. Omówienie zaangażowania nauczycieli
różnych przedmiotów w przygotowanie zajęć oraz ocenianie wykonanych przez uczniów zadań z różnych przedmiotów. Realizacja podstawy programowej (wymagana szczególne).
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Robert Reinert.

Zakres treści

 Przygotowanie zadań na interdyscyplinarne zajęcia w terenie
i sposób wykorzystania ich wyników w praktyce szkolnej

Liczba godzin

4

Termin

17.03.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ekologia na lekcjach geografii
Numer formy

V.12.6

Adresat

Nauczyciele geografii i przyrody

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością noclegu w TOEE w Sarbinowie.
W piątek – szkolenie stacjonarne: Jak ciekawie mówić o ekologii
na lekcjach geografii i przyrody, przykłady planu pracy ekologicznej na terenie szkoły, gry ekologiczne.
W sobotę – szkolenie plenerowe: zajęcia na plaży, sprzątanie plaży z okazji akcji Sprzątanie Świata, zebranie próbek na zajęcia
praktyczne.
W części teoretycznej zajęcia na temat produkcji plastiku.
W części praktycznej zajęcia laboratoryjne – ekstrakcja mikroplastiku z próbek piasku morskiego i obserwacja pod binokularem.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska.

Zakres treści

 Plastik, jego wpływ na zdrowie i środowisko człowieka –
zanieczyszczanie plaż i wód plastikiem i mikroplastikiem

Liczba godzin

10h

Termin

17-18 września 2021 r. w TOEE w Sarbinowie
17.09 – od 16.30 do 20.00
nocleg w ośrodku
18 .09. 2021 r. – od 9.00 do 14.00

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

13. Przedmioty zawodowe
Dodatkowe umiejętności i uprawnienia zawodowe
w kształceniu branżowym
Numer formy

V.13.1

Adresat

Nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zaplanować oraz
w jakich formach zrealizować treści w zakresie dodatkowych
umiejętności zawodowych.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kwiatkowska.

Zakres treści

 Formy realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych
 Rola dodatkowych kwalifikacji w procesie kształcenia ucznia

Liczba godzin

3

Termin

2.12.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Współpraca szkoły branżowej z pracodawcą
Numer formy

V.13.2

Adresat

Nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oraz
nauczyciele kształcenia ogólnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie zadania spoczywają na
pracodawcy w nowym modelu szkolnictwa branżowego. Dowiedzą
się również jakie prawa pracownicze ma uczeń.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski.

Zakres treści

 Rola pracodawcy w procesie kształcenia
 Uczeń jako młodociany pracownik

Liczba godzin

3

Termin

18.11.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych
na zajęciach w ramach kształcenia zawodowego
Numer formy

V.13.3

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają kompetencje personalne i społeczne pożądane na rynku pracy. Ponadto wskazane zostaną metody
kształtowania kompetencji personalnych i społecznych na zajęciach w ramach kształcenia zawodowego.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kwiatkowska.

Zakres treści

 Rodzaje kompetencji personalnych i społecznych
 Metody i formy rozwijania wybranych kompetencji
społecznych

Liczba godzin

3

Termin

10.03.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Pomiar dydaktyczny jako podstawa sukcesu ucznia na egzaminie
maturalnym i zawodowym. Analiza wyników i tworzenie testów
sprawdzających wiedzę bieżącą i całościową
Numer formy

V.13.4

Adresat

Nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia pozna narzędzia statystyczne ułatwiające
analizę uzyskiwanych przez uczniów wyników egzaminów
i sprawdzianów. Poprawne ułożenie testu pozwala ocenić opanowaną wiedzę i sprawdzić, jak uczeń wykorzystuje ją w praktyce.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski.

Zakres treści







Liczba godzin

3

Termin

styczeń 2022 r.

Narzędzia obróbki statystycznej wyników testów
Tworzenie zadań testowych
Analiza i interpretacja wyników
Skuteczne formy oceniania
Aplikacje i programy komputerowe wspomagające analizę
uzyskanych wyników

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Warsztat pracy nauczyciela szkoły branżowej
Motywacja a nuda szkolna
Numer formy

V.13.5

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na spotkaniu uczestnicy zapoznają się ze sposobami nauczania
i uczenia się, z praktycznymi sposobami „walki z nudą”. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się
dobrymi praktykami.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski.

Zakres treści

 Klasyfikacja metod nauczania i uczenia się
 Wybrane metody stosowanie w praktycznym i teoretycznym
nauczaniu zawodu
 Aspekty nudy szkolnej i sposoby jej zapobiegania

Liczba godzin

3

Termin

7.10.2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego na przedmiotach
kształcenia ogólnego i zawodowego na różnych poziomach edukacji
Numer formy

V.13.6

Adresat

Zainteresowani nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki
zawodu oraz nauczyciele kształcenia ogólnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zapoznają się ze sposobami realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na spotkaniu dowiedzą się o roli nauczyciela kształcenia ogólnego i zawodowego w procesie kształtowania świadomości edukacyjno-zawodowej. Będą mieli możliwość
wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski.

Zakres treści

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 Metody działania nauczyciel jako doradcy kariery zawodowej
 Rola nauczyciela i wychowawcy w budowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 Kursy kompetencji ogólnych i zawodowych
 Znaczenie mobilności zawodowej oraz nauka przez całe życie
 Narzędzia oraz źródła informacji przybliżające kształcenie
zawodowe

Liczba godzin

3

Termin

21.10.2021 r. – stacjonarne w CEN (grupa I)
4.11.2021 r. – webinarium Microsoft Times (grupa II)

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Monitorowanie efektów kształcenia jako podstawa sukcesu ucznia
na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
Numer formy

V.13.7

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia pozna narzędzia statystyczne ułatwiające
analizę uzyskiwanych przez uczniów wyników egzaminów
i sprawdzianów. Poprawne ułożenie testu pozwala ocenić nie tylko
opanowaną wiedzę, ale również sprawdzić, jak uczeń wykorzystuje ją w praktyce.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski.

Zakres treści

 Założenia i narzędzia pomiaru dydaktycznego
 Ocena umiejętności uczniów na podstawie zakładanych efektów kształcenia
 Opracowanie planu testu sprawdzającego
 Tworzenie zadań testowych (zadania zamknięte i otwarte)
 Analiza wyników testów

Liczba godzin

3

Termin

3.03.2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak przygotować ucznia szkoły branżowej i technicznej
do współczesnego rynku pracy?
Umiejętności i postawy ułatwiające start zawodowy
Numer formy

V.13.8

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wymogami współczesnego rynku pracy. Na spotkaniu dowiedzą się o roli nauczyciela
kształcenia zawodowego w procesie kształtowania świadomości
edukacyjno-zawodowej. Będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

17.03.2022 r.

Charakterystyka absolwenta
Oczekiwania rynku pracy
Pakiet umiejętności ułatwiający start zawodowy
Rola nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego
w procesie kształtowania niezbędnych umiejętności

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Symulatory komputerowe w realizacji praktycznej nauki zawodu
w obrębie elektroniki, elektryki i automatyki – webinarium
Numer formy

V.13.9

Adresat

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi symulatorami. Zostaną przedstawione praktyczne sposoby prowadzenia
zajęć z wykorzystaniem symulatorów. Będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Maciej Wiktorowski.

Zakres treści






Liczba godzin

3

Termin

18.11.2021 r. – Microsoft Teams

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem symulatorów
Przygotowanie lekcji zdalnej
Obsługa wybranych symulatorów
Analiza uzyskiwanych wyników symulacji i wnioskowanie

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego
HGT.02 i HGT.12 – webinarium
Numer formy

V.13.10

Adresat

Zainteresowani nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki
zawodu

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z elementami, na które warto
zwrócić uwagę, przygotowując uczniów do egzaminu zawodowego.
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej CEN.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Kwiatkowska.

Zakres treści

 Metody pracy z uczniem przed egzaminem zawodowym
 Narzędzia do pracy z uczniem przed egzaminem zawodowym

Liczba godzin

3

Termin

12.05.2022 r. – Microsoft Teams

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

VI. Kursy e-learningowe

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

1. Informatyka, TIK, zdalne nauczanie
GIMP – podstawy grafiki komputerowej
Numer formy

VI.1.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele (wymagana podstawowa umiejętność
pracy z komputerem)

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą projektować
materiały graficzne na potrzeby własne lub szkoły.
Uczestnicy kursu, korzystając z udostępnianych na platformie
e-learningowej filmów szkoleniowych, dowiedzą się, czym różni
się grafika rastrowa od grafiki wektorowej oraz jak w praktyce wykorzystać w swojej pracy darmowy edytor graficzny GIMP (grafika
rastrowa) do projektowania materiałów graficznych.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów, które będą
realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na utrwalenie nabytych umiejętności.
Moderatorem formy jest Marek Suckiel.

Zakres treści

 Rodzaje grafik i typy plików graficznych
 Darmowy edytor grafiki GIMP. Instalacja i konfiguracja
jego podstawowych narzędzi
 Wykorzystywanie najważniejszych narzędzi rysowania
 Podstawy retuszu i usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć
 Praca z warstwami, maskami, zaznaczeniami oraz przekształceniami
 Wykorzystanie filtrów, gradientów i korekty kolorów
 Techniki pracy z tekstem

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie w języku Python
Numer formy

VI.1.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zajęć poznają podstawy programowania w języku
Python. Dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić zajęcia z wykorzystaniem tego narzędzia. Opracują przykładowe algorytmy
z podstawy programowej informatyki.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów, które będą
realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na utrwalenie nabytych umiejętności.
Moderatorem formy jest Dariusz Piekarz.

Zakres treści






Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

luty 2022 r.

Składnia języka programowania Python
Operatory i zmienne w języku Python
Operacje decyzyjne i pętle
Implementacja wybranych algorytmów w języku Python

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programowanie w Scratch
Numer formy

VI.1.3

Adresat

Nauczyciele informatyki w szkole podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania tego narzędzia do
realizacji podstawy programowej z informatyki. Opracują przykładowe algorytmy.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów, które będą
realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na utrwalenie nabytych umiejętności.
Moderatorem formy jest Dariusz Piekarz.

Zakres treści




Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

kwiecień 2022 r.

Funkcjonowanie aplikacji Scratch
Zasady programowania w Scratch
 Realizacja podstawy programowej z informatyki z wykorzystaniem aplikacji Scratch

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Canva – darmowy graficzny edytor online w pracy nauczyciela
Numer formy

VI.1.4

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik kursu dowie się, czym jest program Canva i jak z niego
korzystać. Wykorzysta szablony i inne elementy graficzne do swoich potrzeb, stworzy grafiki, prezentacje oraz projekty video. Nauczy się udostępniać swoje prace innym (np. uczniom), prezentować je na żywo oraz udostępniać konkretnym grupom, klasom (co
pozwoli realizować dalsze działania związane z otrzymaną pracą).
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów, które będą
realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na utrwalenie nabytych umiejętności.
Moderatorem formy jest Marek Suckiel.

Zakres treści

 Zakładanie konta na portalu canva.com, przegląd i konfiguracja jego ustawień
 Szablony, zdjęcia, czcionki – sposoby ich praktycznego wykorzystania
 Tworzenie grafik do druku: logo, ulotka, wizytówka oraz profesjonalnych prezentacji
 Tworzenie animacji i prostych materiałów wideo
 Udostępnianie utworzonych prac do odczytu i dalszej pracy
zespołowej

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Darmowe programy do wykorzystania
w stacjonarnej i zdalnej pracy nauczyciela
Numer formy

VI.1.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności cyfrowe oraz korzystać z darmowych narzędzi informatycznych. Uczestnicy nauczą się, jak korzystać
z edytora graficznego, np. do seryjnej zmiany rozmiarów, nazw
lub typów plików graficznych, jak nagrać materiał dźwiękowy, poprawić nagranie lub dodać dodatkową ścieżkę dźwiękową. Dowiedzą się, jak dokonać nagrania pulpitu ekranu komputera z uruchomionymi programami edukacyjnymi i stworzyć z nagrania film
edukacyjny dla uczniów; jak dokonywać konwersji materiału graficznego, dźwiękowego lub filmowego z jednego formatu na inny.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów, które będą
realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na utrwalenie nabytych umiejętności.
Moderatorem formy jest Marek Suckiel.

Zakres treści

 Praktyczne zastosowanie edytora graficznego IrfanView
 Edycja, korekta i tworzenie dźwięku w programie Audacity
 Nagrywanie filmów szkoleniowych za pomocą programu
FreeCam 8
 Konwersja plików graficznych, dźwiękowych, filmowych z jednego formatu na inny

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Projektowanie materiałów multimedialnych
do pracy z tablicą interaktywną. Praca w chmurze
Numer formy

VI.1.6

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy w swojej pracy
chcą wykorzystywać ćwiczenia, gry i inne materiały multimedialne.
Opracowane materiały będzie można stosować w pracy indywidualnej ucznia w domu oraz w pracowni komputerowej, wykorzystując komputer z projektorem multimedialnym.
Zajęcia będą się składać z krótkich filmów instruktażowych,
na podstawie których nauczyciele opracują własne projekty multimedialne oraz nauczą się je udostępniać publicznie lub określonej
grupie odbiorców (klasie, szkole, wybranej grupie uczniów).
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów, które będą
realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności.
Moderatorem formy jest Marek Suckiel.

Zakres treści

 Struktura darmowego internetowego portalu LearningApps
 Zasady tworzenia ćwiczeń typu: wybór (np. gra w milionerów),
przyporządkowanie, sekwencje (np. praca na osi czasu), wpisywanie (np. krzyżówka)
 Wyszukiwanie grafiki, filmów i dźwięków w Internecie i ich formatowanie na potrzeby ćwiczeń za pomocą narzędzi portalu
 Tworzenie video i audio z adnotacjami

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialny Marek Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak tworzyć i udostępniać kolekcje cyfrowych zasobów?
Numer formy

VI.1.7

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Na szkoleniu uczestnicy poznają możliwości i sposoby zastosowania w pracy zespołowej, projektach badawczych i komunikacji
społecznej kilku aplikacji umożliwiających gromadzenie zasobów,
tematyczne porządkowanie oraz ich udostępnianie. Dowiedzą się,
jak tworzyć krok po kroku wirtualne kolekcje różnych zasobów,
w jaki sposób je edytować, współdzielić i udostępniać.
Zajęcia trwają pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
nauczycieli z materiałami, udział w wymianie doświadczeń na
forum i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Wakelet – współpraca uczniów, udostępnianie materiałów,
wirtualne sale lekcyjne
 Padlet jako sposób na organizację pracy zespołowej
 Wygodne narzędzia do tworzenie tematycznych tablic, komentowania materiałów, współdziałania online – Pocket,
Pinterest,lub Diigo
 Grupowanie internetowych źródeł informacji na webmix’ach
Symbaloo

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie narzędzi TIK do aktywizowania uczniów
Numer formy

VI.1.8

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wybrane narzędzia TIK
m.in. do udzielania informacji zwrotnej, zbierania pomysłów oraz
poznają przykłady zastosowania tych narzędzi w praktyce.
Zajęcia trwają pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy przeznaczony tydzień będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
nauczycieli z materiałami, udział w wymianie doświadczeń na
forum i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Mentimeter i Flipgrid – narzędzia zapewniające uczniowi aktywny udział w zajęciach, szybką wymianę informacji zwrotnej
w różnej formie
 Wordwall – atrakcyjne szablony do tworzenia ćwiczeń i indywidualizacji nauczania
 Classroomscreen i inne tablice wirtualne – wizualizacja treści,
generatory QR kodów, organizacja pracy w grupie, nagrywanie prezentacji materiału i podcastów
 Sway – prosta i efektowna aplikacja z pakietu Office 365 do
tworzenia interaktywnych prezentacji on-line

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Kreatywność uczniów wspierana przez TIK
Numer formy

VI.1.9

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia TIK wspierające
kreatywność uczniów.
Zajęcia trwają pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
nauczycieli z materiałami, udział w wymianie doświadczeń na
forum i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

Narzędzia do tworzenia:





książeczek elektronicznych,
prezentacji i plakatów,
animacji,
komiksów

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Numer formy

VI.1.10

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wybranymi narzędziami cyfrowymi przydatnymi do kompensacyjnej, dydaktycznej
i motywacyjnej pracy nauczyciela z uczniami ze SPE, zapoznają
się również z propozycjami wykorzystania tych narzędzi na zajęciach przedmiotowych i indywidualnych.
Zajęcia trwają pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
nauczycieli z materiałami, udział w wymianie doświadczeń na
forum i wykonanie zadań.
Moderatorem kursu jest Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Kompensacyjna, dydaktyczna i motywacyjna rola TIK
w pracy z uczniami ze SPE. Korzyści dla uczniów
i nauczycieli
 Propozycje narzędzi przydatnych w pracy z uczniami
na zajęciach przedmiotowych
 Możliwości wykorzystania TIK do indywidualizacji nauczania
i wyrównywania szans edukacyjnych
 Korzystanie z technologii w zgodzie z prawem

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Aplikacje angażujące uczniów do nauki
Numer formy

VI.1.11

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają kompleksową platformę do tworzenia interaktywnych lekcji wspierających kreatywność i zaangażowanie uczniów.
Zajęcia trwają trzy tygodnie. Kurs składa się z dwóch modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
nauczycieli z materiałami, udział w wymianie doświadczeń na
forum i wykonanie zadań
Moderatorem kursu jest Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Neorpaod i Actionbound (gra terenowa) jako narzędzie angażujące uczniów do nauki

Liczba godzin

10 (3 tygodnie)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

2. Profilaktyka i wychowanie
Profilaktyka przemocy rówieśniczej
Numer formy

VI.2.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę dotyczącą agresji
i przemocy, ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji bullyingu.
Zapoznają się z czynnikami, które utrudniają reagowanie lub
sprzyjają reakcji świadków w sytuacji przemocy rówieśniczej.
Zostaną wyposażeni w przykłady rozwiązań praktycznych dotyczących zapobiegania przemocy rówieśniczej.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Zjawisko przemocy. Typologia ról uczestników procesu
bullyingu
 Reakcje świadków w sytuacji dręczenia
 Działania skutecznie zapobiegające agresji i przemocy

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Pomóż dziecku pokonać negatywny stres
Numer formy

VI.2.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę dotyczącą stresu pozytywnie i negatywnie wpływającego na zachowania. Zapoznają się
z czynnikami i sytuacjami stresogennymi, wynikami badań na temat stresu i wypalenia wśród dzieci i młodzieży. Otrzymają przykłady skutecznych działań obniżających stres.
Zajęcia trwają pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
nauczycieli z materiałami, udział w wymianie doświadczeń na
forum i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Stres i jego wpływ na funkcjonowanie uczniów
 Pokonywanie dystresu
 Stres w zdalnym nauczaniu
 Zabawy i ćwiczenia obniżające stres szkolny

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Dziecko jako ofiara przemocy domowej
Wdrażanie procedury Niebieskie Karty w oświacie
Numer formy

VI.2.3

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka, dostarczenie wiedzy dotyczącej obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury Niebieskie Karty
w oświacie.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Rodzina z problemem przemocy. Mechanizmy i podstawowe
pojęcia
 Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem
przemocy
 Rozmowa interwencyjna z dzieckiem krzywdzonym i rodzicem niekrzywdzącym
 Prawne aspekty przeciwdziała przemocy w rodzinie. Zadania
pracowników oświaty

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
a przemoc rówieśnicza
Numer formy

VI.2.4

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z funkcjonowaniem dzieci ze
SPE, ryzykiem uwikłania się w przemoc rówieśniczą.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Zjawisko przemocy. Typologia ról uczestników przemocy
 Uczeń ze SPE uwikłany w przemoc
 Strategie nauczycielskie w sytuacji przemocy rówieśniczej

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Przepis na zgraną klasę
Numer formy

VI.2.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Każdy wychowawca chce, aby jego klasa była dobra, wyjątkowa,
nie sprawiała problemów wychowawczych. Jak to osiągnąć? –
podczas szkolenia będziemy odpowiadać na to pytanie.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Klasa jako grupa
 Elementy diagnozy pedagogicznej
 Efektywne sposoby budowania relacji: ćwiczenia, zabawy,
zagadki

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów na lekcji?
Metoda konstruktywnej konfrontacji
Numer formy

VI.2.6

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Zachowania prowokacyjne jako szczególnie trudne zachowanie
pojawiają się w każdej klasie. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać czynniki wpływające na trudne zachowania oraz jak właściwie, bezpiecznie reagować na prowokacyjne zachowania uczniów.
Kurs trwa trzy tygodnie. Składa się z dwóch modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnego tygodnia. Dodatkowy tydzień przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych
umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami, wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska

Zakres treści

 Kreowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie
 Metoda konstruktywnej konfrontacji jako przykład właściwego
reagowania na trudne i prowokacyjne zachowania ucznia

Liczba godzin

10 (3 tygodnie)

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu
w szkole lub w przedszkolu
Numer formy

VI.2.7

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w zakresie podejmowania satysfakcjonującej współpracy rodzicami. Uczestnicy m.in.
poznają sposoby przekazywania rodzicom informacji o trudnym
zachowaniu dziecka, poznają sposoby pozyskiwania rodziców do
współpracy.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnego tygodnia. Dodatkowy tydzień przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych
umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami, wykonanie zadań zamieszczonych po
każdym module.
Moderatorem kursu jest Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Komunikacja z rodzicami – umiejętności potrzebne
nauczycielowi
 Zasady organizacji i prowadzenia zebrań z rodzicami
 Przykładowe narzędzia umożliwiające pozyskanie informacji
od rodziców

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Krytyczne i refleksyjne korzystanie z informacji
w dobie faktów i manipulacji
Numer formy

VI.2.8

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia zaktualizuje wiedzę dotyczącą problematyki
odpowiedzialnego korzystania z informacji w sieci oraz znajdzie
inspirację i materiały do pracy z uczniami. Umiejętność krytycznego myślenia to kompetencja informatyczna niezbędna uczniowi do
skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień będzie przeznaczony na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorami kursu są Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Sposoby trafnego wyszukiwania informacji
 Kryteria oceny wiarygodności informacji, krytyczne myślenie,
logiczna selekcji informacji z sieci
 Jak rozpoznać zagrożenia i nie ulec fałszerzom informacji?
 Sposoby reagowania na spamerów, hejterów, inne zagrożenia

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

kwiecień 2022 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

3. Metodyka i dydaktyka
Wspieranie uczniów w poznawaniu siebie,
planowaniu rozwoju i przyszłości
Numer formy

VI.3.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia pozna zestaw materiałów metodycznych
oraz pomocy dydaktycznych tradycyjnych i cyfrowych do wykorzystania przez wychowawcę w celu wspierania rozwoju uczniów
(preferencje, cechy osobowościowe, potencjał, mocne i słabe
strony ucznia, style uczenia się, skłonności zawodowe itp.).
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Kompetencje przyszłości
 Planowanie rozwoju oraz przyszłości edukacyjnej ucznia
 Nowoczesne metody i formy pracy wychowawcy wspierającego rozwój ucznia w dobie cyfryzacji
 Możliwości wspierania uczniów na odległość

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Opowieści w nauczaniu, czyli storytelling
jako forma zaangażowania uczniów do nauki
Numer formy

VI.3.2

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Opowiadania mają moc. Dlatego zamiast suchych faktów, teorii,
definicji oraz schematów warto wpleść w lekcję narrację i emocje.
Nauka jest wówczas dużo przyjemniejsza i skuteczniejsza. Jak to
robić? Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości i zasady
wykorzystywania storytellingu na różnych przedmiotach w celu
aktywizowania i motywowania uczniów do uczenia się.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Storytelling w procesie uczenia się – wyzwanie dla nauczyciela, korzyści dla ucznia
 Narracja, metafora, scenariusz, opowiadanie jako formy storytellingu
 Sposoby tworzenia opowieści
 Narzędzia do tworzenia opowieści. Digital storytelling

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej
Esej – maturalna forma wypowiedzi
Numer formy

VI.3.3

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego szkoły ponadpodstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia zapozna się z projektami ćwiczeń proponowanych przez ORE do pracy z uczniami nad rozwojem umiejętności redakcyjnych. Otrzyma materiały do analizy tekstów wzorcowych z uczniami. Uzupełni warsztat pracy o koncepcje metodyczne dotyczące różnych form wypowiedzi, a w szczególności
eseju.
Kurs trwa trzy tygodnie. Składa się z dwóch modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań.
Moderatorem kursu jest Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Wokół gatunku. Przykładowe ćwiczenia rozwijające umiejęt-

ność czytania esejów
 Metody kształcenia sprawności językowej – rozwijanie umiejętności redakcyjnych, praca nad tekstem uczniowskim
Liczba godzin

10 (3 tygodnie)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak uczyć uczniów uczenia się?
Numer formy

VI.3.4

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie technik uczenia
się, koncentracji oraz czytania ze zrozumieniem. Szkolenie ma
charakter praktyczny. Materiały mogą być wykorzystywane do
prowadzenia zajęć rozwijających umiejętność uczenia się w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są: Anna Kiełb, Teresa Ogniewska i Mariola
Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Koncentracja uwagi: zabawy integracyjne i ruchowe rozwijające koncentrację uczniów
 Techniki rozwijające umiejętność uczenia się: tradycyjne
i elektroniczne formy notowania
 Techniki zapamiętywania: mnemotechniki, łańcuch skojarzeń
i inne sposoby
 Strategie czytania ze zrozumieniem: słowa-klucze, w pogoni
za sensem, główna myśl utworu, ślady myślenia

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Pomoc uczniom z trudnościami adaptacyjnymi
związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
Numer formy

VI.3.5

Adresat

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Nauczyciele stawiani są wobec nowych wyzwań. Coraz częściej
uczą w klasach wielokulturowych. Konieczne jest podjęcie działań
wspierających integrację językową i kulturową nowo przybyłych
uczniów. Uczestnicy kursu otrzymają wskazówki do pracy
z uczniami cudzoziemskimi lub z dziećmi polskimi uczącymi się
języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego lub obcego.
Uzyskają niezbędne informacje o możliwościach udzielenia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są: Anna Kiełb i Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Prawne aspekty organizacji kształcenia reemigrantów oraz
cudzoziemców
 Nowy uczeń w szkole: rekrutacja, kwalifikacja do oddziału,
wspomaganie w okresie adaptacji, pomoc w rozwiązywaniu
problemów wynikających z migracji
 Nowy uczeń w klasie: integracja klasy zróżnicowanej kulturowo, zapobieganie negatywnym zjawiskom na styku kultur,
organizacja procesu dydaktycznego i pomoc w uczeniu się
 Strategie nauczania języka polskiego jako języka szkolnej
edukacji – dostosowanie nauki języka do potrzeb ucznia

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci?
Numer formy

VI.3.6

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają główne założenia procesu nauczania – uczenia się, który opiera się na wspólnej aktywności dziecka/ucznia i nauczyciela. Poznają konstruktywistyczny model edukacji. Zbudują bazę zasobów z edukacji matematycznej. Dowiedzą się, jak wprowadzić dzieci w tajniki konstruowania gier oraz
opracują autorski projekt gry planszowej wraz z instrukcją.
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów trwających cztery tygodnie. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie
na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń
na forum.
Moderatorem kursu jest Iwona Łotysz.

Zakres treści

 Konstruktywistyczny model edukacji
 Zasoby edukacyjne podstawą projektowania aktywności
uczniów
 Walory edukacyjne gier
 Konstruowanie gier. Wspólna zabawa i nauka

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Wykorzystanie kart do gry w edukacji matematycznej
Numer formy

VI.3.7

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają różne gry karciane, dzięki którym
dzieci w atrakcyjny sposób będą nabywać biegłość w liczeniu.
Uczestnicy poznają również możliwości wykonania własnych kart
edukacyjnych do gry.
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli
z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń
na forum.
Moderatorem kursu jest Iwona Łotysz.

Zakres treści






Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

październik 2021 r.

Edukacja matematyczna małych dzieci – powody do zmiany
Gry karciane z wykorzystaniem tradycyjnej talii i nie tylko
Gry karciane Grabowskiego
DIY (DO IT YOURSEF) – samodzielne wykonanie matematycznych kart do gry

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Ala i As. Zabawy i gry wspierające dziecko w czytaniu
Numer formy

VI.3.8

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest refleksja nad własną pracą, konfrontacja dotychczasowych doświadczeń z proponowanymi materiałami teoretycznymi oraz metodycznymi w zakresie edukacji językowej.
Uczestnik dowie się, co może zrobić, żeby uczniowie polubili czytanie, a jego wysiłek przynosił oczekiwane efekty. Nauczyciele
poznają wiele sposobów na to, aby nauka czytania stała się przyjemna i efektywna. Uczestnicy poznają też sposoby łączenia nauki
czytania z kodowaniem. W ostatnim module zaprezentowane zostaną ciekawe pomoce do nauki czytania.
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorami kursu są Izabela Janocha i Iwona Łotysz.

Zakres treści

 Co robić, aby uczniowie lubili czytać?
 Nauka czytania przez zabawę
 Kod w języku ukryty – kodowanie i rozwijanie kompetencji
językowych
 Pomoce dydaktyczne wspierające czytanie – zrób to sam
(instrukcje)

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tchórzliwy wąż na bezdrożach Biebrzy – potyczki ortograficzne
Numer formy

VI.3.9

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Celem szkolenia jest prezentacja metod uatrakcyjniających i ułatwiających doskonalenie umiejętności ortograficznych. Uczestnicy
szkolenia poznają główne założenia nauczania ortografii w klasach młodszych, które opiera się na wspólnej aktywności dziecka/ucznia i nauczyciela. Poznają też skuteczne sposoby na ortografię. Będzie to przegląd inspiracji, w których łączy się zabawę z
nauką, czyli to, co dzieci bardzo lubią.
Szkolenie trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Iwona Łotysz.

Zakres treści

 Jak efektywnie i efektownie uczyć ortografii?
 Kreatywna ortografia - przegląd inspiracji
 Trening ortograficzny na macie do kodowania

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Matematyka jest wszędzie, czyli jak uczyć matematyki w prosty,
ale niebanalny sposób
Numer formy

VI.3.10

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną innowacyjne sposoby realizowania treści podstawy programowej edukacji matematycznej. Nauczyciele dowiedzą się, jak stymulować rozwój poznawczy dzieci oraz jak inspirować dzieci do aktywności intelektualnej i prowadzenia rozumowań matematycznych. Poznają skuteczne sposoby realizacji zajęć matematycznych.
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorami kursu są Izabela Janocha i Iwona Łotysz.

Zakres treści

 Bezpodręcznikowe nauczanie matematyki
 Matematyka w klockach, klocki w matematyce – atrakcyjne
metody nauczania matematyki
 „Żywe liczby”. Doskonalenie umiejętności rachunkowych
i poznawanie własności liczb
 Matematyczne eksperymenty – rozwijanie matematycznej
intuicji i kreatywności u dzieci

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Gry i zabawy ruchowe dla przedszkolaków
Numer formy

VI.3.11

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy spotkania na nowo odkryją znaczenie ruchu w życiu
dziecka. Poznają gry i zabawy rozwijające aktywność ruchową.
Będą uczestnikami rozgrzewki przy muzyce, ćwiczeń z „dziwnymi”
przyborami, zmagań sportowych na wesoło.
Szkolenie trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Małgorzata Pietruk.

Zakres treści






Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

styczeń 2022 r.

Ruch w rozwoju dziecka
Zabawy ruchowe dla dzieci
Ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci
Gry i zabawy na świeżym powietrzu

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Muzyczno-taneczne prezentacje w przedszkolu i w szkole
Numer formy

VI.3.12

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
nauczyciele świetlicy, nauczyciele muzyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Rodzice bardzo chętnie obserwują swoje dzieci podczas występów scenicznych. Nauczyciel ma zapewnić swoim wychowankom
możliwość prezentacji, a obserwatorom – niezapomniane wzruszenia. Celem szkolenia jest poznanie ciekawych piosenek, tańców i opracowań instrumentalnych, które znakomicie będą się nadawać na uroczystości szkolne i przedszkolne, związane z okolicznościowymi świętami czy porami roku. W materiałach będą
dostępne przykłady piosenek, opracowań ruchowych a także filmiki instruktażowe, fragmenty nagrań przedstawień, zdjęcia i inne
materiały przydatne w pracy
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów, które będą realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się
uczestników z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział
w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Agnieszka Wilczyńska.

Zakres treści

 Piosenki: wprowadzanie, dobór i przykłady repertuaru
 Elementy ruchu scenicznego, zabawy taneczne, taniec
 Instrumenty: dobór repertuaru, metodyka wprowadzania melodii, tworzenie scenariuszy imprez

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

styczeń 2022r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

GeoGebra na lekcji w szkole podstawowej
Numer formy

VI.3.13

Adresat

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli, którzy chcą poznać
różne możliwości GeoGebry. Uczestnik pozna podstawowe narzędzia GeoGebry i posiądzie umiejętność wizualizacji zagadnień
matematycznych, uzyska możliwość samodoskonalenia się.
Zajęcia trwają cztery tygodnie. Kurs składa się z trzech modułów,
które będą realizowane w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny
udział w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Barbara Pawlak.

Zakres treści

 Podstawowe narzędzia i ich funkcjonowanie. Widok Grafiki
oraz Widok Algebry. Wykorzystywanie właściwości obiektów
 Rysowanie, edytowanie figur geometrycznych. Konstrukcje
geometryczne
 Wykonanie prostych apletów do wykorzystania na lekcji do wizualizacji wybranych zagadnień matematycznych. Wizualizacja
zadań do egzaminu ósmoklasisty. Tworzenie własnych pomocy
dydaktycznych

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Innowacja w matematyce
Numer formy

VI.3.14

Adresat

Nauczyciele matematyki

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli, którzy chcą napisać
i realizować innowację pedagogiczną. Uczestnik dowie się, jak
zaplanować, zgłosić i zrealizować innowację pedagogiczną z matematyki. Uzyska praktyczne wskazówki oraz wzory materiałów.
Zajęcia trwają dwa tygodnie. Kurs składa się z jednego modułu
realizowanego w ciągu tygodnia. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział w wymianie
doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Barbara Pawlak.

Zakres treści

 Podstawy prawne funkcjonowania innowacji pedagogicznej.
Definicja i rodzaje innowacji. Tworzenie i wdrażanie innowacji

Liczba godzin

5 (2 tygodnie)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak oswoić lektury na lekcjach języka polskiego
w szkole podstawowej?
Numer formy

VI.3.15

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego ośmioletniej szkoły
podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia będzie mógł uzupełnić swój warsztat pracy
o ciekawe propozycje pracy z lekturą i podzielić się własnymi pomysłami na rozwijanie umiejętności czytania i wdrażania uczniów
do czytelnictwa.
Kurs trwa cztery tygodnie. Szkolenie składa się z trzech modułów.
Dodatkowy tydzień przeznaczony jest na czynności organizacyjne
i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział
w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Rozwijanie umiejętności odbiorczych uczniów pogrążonych
w świecie cyfryzacji i technologii IT. Prezentacja zagadnienia
na wybranych przykładach tekstów literackich
 Różne pomysły na atrakcyjne i skuteczne lekcje z tekstem
 Propozycje materiałów do wybranych lektur

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Co to jest krytyczne myślenie i jak go uczyć
na lekcjach języka polskiego?
Numer formy

VI.3.16

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego rozwijanie krytycznego myślenia w szkole jest niezbędne. Poznają wybrane narzędzia
i techniki.
Kurs trwa cztery tygodnie. Szkolenie składa się z trzech modułów.
Dodatkowy tydzień przeznaczony jest na czynności organizacyjne
i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział
w wymianie doświadczeń na forum.
Moderatorkami kursu są Anna Walkowiak i Katarzyna Jacewicz

Zakres treści

 Podstawy krytycznego myślenia. Koncepcje Edwarda de Bono, Davida Khanemana i Roberta DiYanniego
 Ćwiczenia wspomagające krytyczne myślenie w edukacji polonistycznej (do wykorzystania w pisaniu rozprawki, eseju maturalnego)
 Przykładowe wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia na
lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak rozwijać umiejętność konstruowania opowiadania twórczego
w szkole podstawowej?
Numer formy

VI.3.17

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego ośmioletniej szkoły
podstawowej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Koncepcja egzaminu z języka polskiego dla ósmoklasistów i przewidywane formy wypowiedzi podpowiadają potrzebę poszukiwania sposobów inspirowania uczniów do wypowiedzi twórczych.
Szkolenie będzie okazją do zaprezentowania kilku propozycji metodycznych i wymiany doświadczeń.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań.
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Wypowiedź twórcza w podstawie programowej. Kluczowe
elementy opowiadania
 Jak pisać opowiadanie? Poszukiwanie tematu. Tworzenie
świata i bohaterów. Budowanie napięcia dramatycznego,
 Organizacja kompozycji – „strzelba Czechowa”. Ton wypowiedzi narratora i bohaterów
 Gry dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu umiejętności twórczych uczniów

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Myślenie wizualne na lekcjach – kreatywny nauczyciel
Numer formy

VI.3.18

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia notatek graficznych. Poznają sposoby wykorzystania tabletu graficznego w pracy: tworzenie map myśli, notatek graficznych, pomocy dydaktycznych, dyplomów itp.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Katarzyna Jacewicz.

Zakres treści

 Kreatywny i efektywny nauczyciel
 Wizualizacja i sketchnoting, tworzenie rysunkowych notatek,
pomysły na przedmiotowe ikonki, budowanie banku ikon
 Wykorzystanie tabletu graficznego

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Rozwijanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się
języka niemieckiego
Numer formy

VI.3.19

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka niemieckiego na wszystkich
etapach edukacyjnych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają lub utrwalą atrakcyjne narzędzia
cyfrowe w aspekcie nauczania i uczenia się języka niemieckiego.
W przemyślany sposób będą poszukiwać odpowiednich i atrakcyjnych narzędzi sprzyjających rozwijaniu kompetencji cyfrowych
uczniów oraz tworzyć własne materiały, ćwiczenia i zadania interaktywne do wykorzystania na lekcji języka niemieckiego.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorami kursu są Renata Lemańczyk i Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych w aspekcie nauczania
i uczenia się języka niemieckiego. Działania wspierające rozwój kompetencji cyfrowych na lekcji języka niemieckiego
 Atrakcyjne narzędzia do pracy online na lekcji języka
niemieckiego
 Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych online, ćwiczeń i zadań interaktywnych w nauczaniu i uczeniu się języka
niemieckiego
 Tworzenie interaktywnych quizów w języku niemieckim. Tworzenie oryginalnych prezentacji i plakatów online na lekcji języka niemieckiego

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Design Thinking, czyli jak rozwijać kreatywność
na lekcji języka obcego?
Numer formy

VI.3.20

Adresat

Zainteresowani nauczyciele języka niemieckiego na wszystkich
etapach edukacyjnych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia Design Thinking na lekcji
języka obcego, które pozwolą na stworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się języków obcych przez samodzielne doświadczanie, kreatywne myślenie, myślenie wizualne, kształtowanie postaw
współpracy i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań dla klasy i szkoły. Szkolenie ma charakter warsztatowy z zastosowaniem praktycznych pomysłów i narzędzi Design Thinking.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Renata Lemańczyk.

Zakres treści

 Kreatywny uczeń i nauczyciel, czyli narzędzia Design Thinking na lekcji języka obcego
 Myślenie wizualne
 Praktyczne i skuteczne pomysły. Zastosowanie metody
Design Thinking w klasie

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Naścienna sztuka uliczna jako przykład działania rozwijającego
kompetencje kluczowe
Numer formy

VI.3.21

Adresat

Zainteresowani nauczyciele i wychowawcy

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Poszukiwanie nowych i ciekawych rozwiązań metodycznych prowadzi do wykorzystania mody na naścienną sztukę uliczną do celów edukacyjnych.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorami kursu są Katarzyna Jacewicz i Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Murale, graffiti, hasła, napisy i reklamy:
 geneza
 walka z okupantami
 propaganda, reklama i zabawa
 odbiór społeczny
 Nowatorskie metody pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji
kluczowych: koszalińska interaktywna mapa murali, gra terenowa “Śladami murali”, wykorzystanie aplikacji Actionbound.

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Aplikacje smartfonowe
wspomagające rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer formy

VI.3.22

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają aplikacje komputerowe i na smartfona aktywizujące uczniów oraz korzyści płynące z kształtowania kompetencji
kluczowych uczniów.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Tomasz Skonieczny.

Zakres treści

 Wybrane aplikacje na smartfona
 Projektowanie przez uczniów gier terenowych
 Projektowanie historycznych quizów i turniejów

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Uczeń pochodzenia ukraińskiego w polskiej szkole
Numer formy

VI.3.23

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają metody, w jaki sposób zweryfikować
problemy ucznia z Ukrainy oraz jak pomóc w adaptacji w nowej
rzeczywistości. Zapoznają się z rolą rady pedagogicznej, rodziców, pedagoga oraz zespołu klasowego w kształceniu ucznia cudzoziemskiego.
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorami kursu są Irena Drozd i Katarzyna Sobańska.

Zakres treści

 Szkoła w Polsce oczami młodych Ukraińców. Środowiskowe
i mentalne problemy adaptacyjne
 Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do
możliwości psychofizycznych uczniów
 Dobre praktyki realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Kształcenie zawodowe – krok po kroku
Numer formy

VI.3.24

Adresat

Zainteresowani nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki
zawodu

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Modyfikowana podstawa programowa kształcenia zawodowego
wymusza modyfikację planów i programów nauczania. Egzamin
zawodowy i nowe umiejętności wymagane na egzaminie wymuszają realizację nowych treści. Szkolenie będzie okazją do zaprezentowania kilku propozycji metodycznych i wymiany doświadczeń. Udział w szkoleniu podniesie świadomość uczestników
w zakresie znaczenia i roli nauczyciela kształcenia zawodowego
w budowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Maciej Wiktorowski.

Zakres treści










Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Aspekty prawne kształcenia zawodowego
Rola nauczyciela kształcenia zawodowego
Podstawa programowa, plan i program nauczania
Ocenianie i tworzenie testów
Teoretyczny i praktyczny egzamin zawodowy
Dodatkowe umiejętności zawodowe
Treści nauczania i ich ewaluacja
Staże dla nauczycieli

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Krytyczne myślenie – narzędzia TOC
Numer formy

VI.3.25

Adresat

Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnik szkolenia dowie się, co to jest myślenie krytyczne;
z jakich codziennych postaw się ono składa; jak je rozwijać w sobie i u swoich uczniów. Ponadto dowie się, jakie bariery utrudniają
myślenie krytyczne.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Magdalena Mazurska.

Zakres treści






Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Myślenie krytyczne
Techniki rozwijania myślenia krytycznego
Bariery utrudniające krytyczne myślenie
Świadome stosowanie myślenia krytycznego w życiu
zawodowym i osobistym

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Tajemnice pszczoły miodnej
Inspirujące zadania w edukacji elementarnej
Numer formy

VI.3.26

Adresat

Nauczyciele edukacji elementarnej, nauczyciele języka
angielskiego w edukacji elementarnej, nauczyciele świetlic

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają różne, inspirujące formy i metody
pracy z dziećmi w oparciu o wiadomości dotyczące ochrony owadów zapylających. Nauczyciele otrzymają dużą dawkę materiałów
edukacyjnych. Treści zadań, gier dotyczyć będą wszystkich edukacji.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Katarzyna Fiebiger.

Zakres treści

 Dlaczego musimy chronić pszczoły? Materiały dla nauczycieli
 Pszczoły w edukacji polonistycznej i przyrodniczej: mapy myśli, krzyżówki, quizy itd.
 Pszczoła w sztuce. Ciekawe inspiracje plastyczno-techniczne
 Zakodowana pszczoła. Pomysły matematyczno-informatyczne

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zabawy, o których należy pamiętać w przedszkolu,
aby przygotować dziecko do czytania, pisania i liczenia
Numer formy

VI.3.27

Adresat

Nauczyciele edukacji elementarnej, nauczyciele języka
angielskiego w edukacji elementarnej, nauczyciele świetlic

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy kursu poznają szereg zabaw wspomagających dzieci
w nauce czytania, pisania i liczenia.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Renata Pietras-Pacynko.

Zakres treści

 Operacje myślowe rozwijane u dzieci w wieku przedszkolnym
 Zabawy, które doskonalą pamięć sekwencyjną i symultaniczną. Rytmy
 Doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej i pamięci ruchowej
 Kodowanie. Orientacja przestrzenna. Operacje myślowe: klasyfikowanie, szeregowanie, dostrzeganie relacji

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

styczeń 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Instrumenty DIY w edukacji wczesnoszkolnej – zagraj z klasą
Numer formy

VI.3.28

Adresat

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Udział w kursie poszerzy warsztat pracy nauczycieli z zakresu
edukacji muzycznej, zainspiruje do tworzenia z uczniami instrumentów według własnych pomysłów ( DIY)
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Izabela Janocha.

Zakres treści

 Analiza podstawy programowej edukacji muzycznej
w klasach I-III
 Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w edukacji
wczesnoszkolnej
 Wszystko gra! Jak zrobić własnoręcznie instrumenty
w klasie?
 Tworzenie klasowej orkiestry

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Gry i zabawy korekcyjne
na lekcji wychowania fizycznego i na zajęciach ruchowych
Numer formy

VI.3.29

Adresat

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej,
wychowania przedszkolnego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pracujących na wszystkich etapach edukacyjnych, którzy chcą wzbogacić swój warsztat
pracy o praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem zajęć
ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Kolejno w każdym module uczestnicy będą pracować nad formami organizacji
zajęć, wykorzystaniem przyboru, doborem ćwiczeń korekcyjnych
do określonej wady postawy, modyfikacją zabaw i gier na potrzeby zajęć.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych
w każdym module.
Moderatorem kursu jest Małgorzata Kulik.

Zakres treści

 Usystematyzowanie zasad budowy zajęć korekcyjnych, form
i metod, pozycji wyjściowych
 Wybór odpowiednich ćwiczeń, obciążenia i ilości powtórzeń
stosownych do określonej wady postawy
 Zabawy i gry ruchowe, elementy gimnastyki podstawowej
i korekcyjnej z możliwością wykorzystania w sali lekcyjnej,
gimnastycznej, w terenie i na boisku

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Sztuka ludowa inspiracją dla nauczycieli
plastyki i edukacji plastycznej
Numer formy

VI.3.30

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlicy szkolnej oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia, dzięki nabytej wiedzy z zakresu sztuki ludowej, dostarczą uczniom wiele nowych inspiracji twórczych wynikających z dorobku regionu i kraju. Zwrócą uwagę na wpływ sztuki
ludowej na współczesną sztukę użytkową. Nauczyciele wzbogacą
warsztat metodyczny, poznają różnorodne techniki plastyczne,
metody i formy pracy, scenariusze inspirowane sztuką ludową.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów realizowanych w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony
będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział w wymianie
doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Danuta Lech.

Zakres treści

 Sztuka ludowa – regiony, historia, współczesność
 Inspiracje sztuką ludową w pracach artystów
 Scenariusze zajęć oraz metody i formy pracy na zajęciach
plastycznych inspirowanych sztuką ludową
 Przykłady ciekawych inspiracji sztuką ludową we współczesnym wzornictwie przemysłowym

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

luty 2022

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Terapeutyczne właściwości sztuki – arteterapia
Numer formy

VI.3.31

Adresat

Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego, świetlicy szkolnej oraz wszyscy zainteresowani

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają terapeutyczne właściwości
różnych dziedzin sztuki. Będą mieli okazję poznać rodzaje i koncepcje arteterapii. Poznają teoretyczne podstawy wybranych
dziedzin arteterapii, co pozwoli dopasować rodzaj arteterapii do
potrzeb uczniów i środowiska. Nauczyciele zapoznają się z metodycznymi wskazówkami dla prowadzących zajęcia z elementami
arteterapii.
Kurs trwa trzy tygodnie. Składa się z dwóch modułów realizowanych w kolejnych tygodniach. Dodatkowy tydzień przeznaczony
będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział w wymianie
doświadczeń na forum.
Moderatorem kursu jest Danuta Lech.

Zakres treści

 Terapeutyczne właściwości sztuki
 Teoretyczne podstawy wybranych dziedzin arteterapii
 Wskazówki metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia
z elementami arteterapii
 Dostosowanie metod i form pracy w zakresie arteterapii do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów

Liczba godzin

10 (3 tygodnie)

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Iwona Łotysz
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
w szkole lub w przedszkolu ogólnodostępnym
Numer formy

VI.3.32

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy zapoznają się z zasadami organizacji kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zgodnymi
z obowiązującym prawem oświatowym. Uczestnicy będą mieli
możliwość rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących IPET-ów czy
WOPFU oraz stosowanych rozwiązań.
Zajęcia trwają pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zapoznanie się
z materiałami, realizacja zadań, udział w wymianie doświadczeń.
Moderatorami formy są Anna Kiełb i Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Istotne elementy kształcenia dzieci z niepełnosprawnością
w myśl obowiązującego prawa
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu, podstawowa dokumentacja. Rola i zadania zespołu
 Wykorzystanie TIK w kształceniu dzieci niepełnosprawnych.
Wybrane przykłady

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

październik 2021 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak pracować z uczniem uzdolnionym?
Numer formy

VI.3.33

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia wzbogacą swój warsztat pracy
o zestaw materiałów dotyczących: identyfikacji zdolności, motywowania ucznia, zapobiegania trudnościom i rozwiązywania problemów w drodze do sukcesu. Zostaną wyposażeni w narzędzia
diagnostyczne oraz przykłady rozwiązań organizacyjno-programowych dotyczących pracy z uczniami uzdolnionymi.
Szkolenie trwa pięć tygodni. Kurs składa się z czterech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony jest na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń oraz udział w dyskusji na forum.
Moderatorkami kursu są Teresa Ogniewska oraz Mariola
Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Identyfikacja uzdolnień i diagnozowanie osiągnięć w myśl
współczesnej pedagogiki i psychologii
 Indywidualizacja kształcenia uczniów uzdolnionych w dobie
edukacji stacjonarnej i edukacji na odległość
 Nieadekwatne osiągnięcia i inne kłopoty uczniów uzdolnionych, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Przykłady rozwiązań systemowych w pracy z uczniem uzdolnionym. Scenariusze i programy zajęć

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

luty 2022 r.

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

WebQuest, czyli projekt w Internecie
Numer formy

VI.3.34

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają założenia metody oraz
darmowe narzędzia do tworzeniu WebQuestu.
Zajęcia trwają cztery tygodnie. Kurs składa się z trzech modułów
realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień
przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie
szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zapoznanie się
uczestników z materiałami, realizacja zadań, udział w wymianie
doświadczeń.
Moderatorem kursu jest Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Zasady organizowania WQ – przykłady dobrej praktyki
 Wybrane narzędzia do prezentowania i publikowania WQ, np.
Blogger
 Inne narzędzia TIK, np: Wakelet, kody QR, aplikacje graficzne
i inne

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

grudzień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Programy edukacji zdrowotnej w szkole
Numer formy

VI.3.35

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają zasady konstruowania programów
edukacji zdrowotnej, elementy wchodzące w skład edukacji zdrowotnej, które są niezbędne do utrzymania dobrostanu ucznia. Ponadto uczestnicy, w ramach metodyki edukacji zdrowotnej, dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić zajęcia dotyczące
zdrowia oraz jak dokonywać ewaluacji i wyciągać wnioski do pracy na kolejne lata.
Kurs trwa pięć tygodni i składa się z czterech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień będzie przeznaczony na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest wykonanie zaplanowanych zadań i udział w wymianie doświadczeń.
Moderatorem kursu jest Małgorzata Kwiatkowska.

Zakres treści






Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

marzec 2022 r.

Zasady konstruowania programów edukacji zdrowotnej
Elementy wchodzące z skład edukacji zdrowotnej
Metodyka edukacji zdrowotnej
Ewaluacja edukacji zdrowotnej

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Elementy oceniania kształtującego
Numer formy

VI.3.36

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcieliby zastosować elementy oceniania kształtującego w nauczaniu. Uczestnicy, korzystając z udostępnionych materiałów szkoleniowych, zapoznają się z istotą oceniania kształtującego oraz możliwością
wykorzystania jego elementów w pracy z uczniami.
Kurs trwa pięć tygodni i składa się z czterech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień będzie przeznaczony na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest wykonanie zaplanowanych zadań i udział w wymianie doświadczeń.
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Mariola Rink-Przybylska.

Zakres treści

 Dlaczego ocenianie kształtujące?
 Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia
 Kryteria oceniania, czyli nacobezu
 Efektywna informacja zwrotna

Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

listopad 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Lekcja odwrócona,
czyli sposób na realizację wyższych celów kształcenia
Numer formy

VI.3.37

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy poznają nowy model pracy z uczniami i dowiedzą się,
jak pracować metodą lekcji odwróconej.
Kurs trwa cztery tygodnie i składa się z trzech modułów realizowanych w rytmie tygodniowym. Dodatkowy tydzień będzie przeznaczony na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.
Warunkiem ukończenia kursu jest wykonanie zaplanowanych zadań i udział w wymianie doświadczeń.
Moderatorem kursu jest Anna Walkowiak.

Zakres treści

 Lekcja odwrócona jako sposób na rozwijanie analizowania,
wnioskowania i krytycznego myślenia
 Organizacja lekcji odwróconej
 Źródła materiałów ogólnodostępnych
 Narzędzia do tworzenia materiałów własnych

Liczba godzin

15 (4 tygodnie)

Termin

maj 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Walkowiak
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

4. Rozwój zawodowy nauczyciela
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień
nauczyciela kontraktowego
Numer formy

VI.4.1

Adresat

Nauczyciele stażyści odbywający staż na stopień nauczyciela
kontraktowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu
oraz powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Poznają przykładowe zapisy
w planie rozwoju oraz działania, które można zaplanować do
spełnienia wymagań niezbędnych.
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu tygodnia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje możliwość zadawania
pytań na forum. Chętni będą mogli skonsultować własny plan
rozwoju.
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.

Zakres treści

 Prawne aspekty odbywania stażu
 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Liczba godzin

5 (tydzień)

Termin

wrzesień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Numer formy

VI.4.2

Adresat

Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela
mianowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu
oraz powinności nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. Poznają przykładowe zapisy w planie rozwoju oraz działania,
które można zaplanować do wymagań niezbędnych.
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu tygodnia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje możliwość zadawania
pytań na forum. Chętni będą mogli skonsultować własny plan
rozwoju.
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.

Zakres treści

 Prawne aspekty odbywania stażu
 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Liczba godzin

5 (tydzień)

Termin

wrzesień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Numer formy

VI.4.3

Adresat

Nauczyciele mianowani odbywający awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty odbywania stażu
oraz powinności nauczyciela w na stopień nauczyciela dyplomowanego. Poznają przykładowe zapisy w planie rozwoju oraz działania, które można zaplanować do wymagań niezbędnych.
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu tygodnia. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje możliwość zadawania
pytań na forum. Chętni będą mogli skonsultować własny plan
rozwoju.
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.

Zakres treści

 Prawne aspekty odbywania stażu
 Planowanie zadań na bazie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Liczba godzin

5 (tydzień)

Termin

wrzesień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak zostać nauczycielem kontraktowym?
Numer formy

VI.4.4

Adresat

Nauczyciele stażyści kończący staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty uzyskania stopnia
nauczyciela kontraktowego. Poznają przykładowe zapisy w sprawozdaniu oraz formy prezentacji dorobku zawodowego.
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje
możliwość zadawania pytań na forum.
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.

Zakres treści

 Procedura awansu na stopień nauczyciela stażysty. Przebieg
komisji kwalifikacyjnej
 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego i prezentacja
dorobku zawodowego

Liczba godzin

10 (2 tygodnie)

Termin

kwiecień 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak zostać nauczycielem mianowanym?
Numer formy

VI.4.5

Adresat

Nauczyciele kontraktowi kończący staż na stopień nauczyciela
mianowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania egzaminacyjnego oraz wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego. Poznają przykładowe zapisy
w sprawozdaniu, niezbędną dokumentację dla komisji oraz dowiedzą się, jak zaprezentować dorobek zawodowy przed komisją
egzaminacyjną.
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami oraz wykonanie testów. Istnieje możliwość zadawania pytań na forum. Uczestnicy będą mogli przysłać
przygotowane sprawozdanie do konsultacji lub prezentację
na egzamin.
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.

Zakres treści

 Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego,
przebieg egzaminu, przykładowe pytania i zadania
 Sprawozdanie z planu rozwoju i prezentacja dorobku zawodowego

Liczba godzin

10 (2 tygodnie)

Termin

kwiecień 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
Numer formy

VI.4.6

Adresat

Nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Poznają
przykładowe zapisy w sprawozdaniu oraz dowiedzą się, jak przygotować opis i analizę wybranych wymagań niezbędnych.
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje
możliwość zadawania pytań na forum. Uczestnicy będą mogli
przysłać przygotowane opisy i analizy do konsultacji.
Moderatorem kursu jest Anna Kiełb.

Zakres treści

 Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, przebieg postępowania kwalifikacyjnego
 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja
formalna oraz opis i analiza wybranego wymagania.

Liczba godzin

10 (2 tygodnie)

Termin

marzec 2022 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Zadania i obowiązki opiekuna stażu
Numer formy

VI.4.7

Adresat

Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają normy prawne związane ze ścieżką
awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
i mianowanego. Poznają zadania i obowiązki opiekuna stażu, jego
rolę w przebiegu stażu i tworzeniu planu rozwoju. Opiekunowie
stażu poznają arkusze obserwacji zajęć oraz przykładowe projekty
oceny dorobku zawodowego.
Kurs składa się z dwóch modułów realizowanych w ciągu dwóch
tygodni. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się
uczestników z materiałami, wykonanie ćwiczeń i testów. Istnieje
możliwość zadawania pytań na forum.
Moderatorami kursu są Anna Kiełb i Teresa Ogniewska.

Zakres treści

 Jak pomóc nauczycielowi w realizacji stażu? Projekt oceny
dorobku zawodowego
 Obserwacja i prowadzenie zajęć – sposoby ich omawiania

Liczba godzin

10 (2 tygodnie)

Termin

wrzesień 2021 r.

Odpowiedzialna Anna Kiełb
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

5. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej
Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli
Numer formy

VI.5.1

Adresat

Zainteresowani nauczyciele

Dlaczego warto
uczestniczyć
w tym kursie?

Uczestnicy szkolenia poznają prawne aspekty funkcjonowania
szkoły, w szczególności w zakresie przydatnym w postępowaniu
egzaminacyjnym i kwalifikacyjnym.
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z dwóch modułów realizowanych w cyklu dwutygodniowym. Dodatkowy tydzień przeznaczony
jest na utrwalenie nabytej wiedzy i inne czynności organizacyjne.
Warunkiem ukończenia kursu będzie wykonanie dwóch ćwiczeń
sprawdzających nabytą wiedzę. W czasie trwania kursu będzie
możliwość zadawania pytań.
Moderatorem kursu jest Izabela Suckiel.

Zakres treści



Liczba godzin

20 (5 tygodni)

Termin

grudzień 2021 r.

Przegląd najważniejszych przepisów prawa oświatowego
dotyczącego: kompetencji rady pedagogicznej, organizacji
pracy szkoły, prowadzenia dokumentacji szkolnej, oceniania
i innych zagadnień istotnych dla nauczycieli
 Technika tworzenia prawa wewnątrzszkolnego

Odpowiedzialna Izabela Suckiel
Odpłatność

Forma bezpłatna

Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

Spis treści

Warsztaty
Karta zgłoszenia
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Stopień awansu zawodowego
Nauczany przedmiot

Dane adresowe

Ulica, numer domu
Miejscowość i kod
Telefon

Miejsce
pracy

e-mail

Nazwa szkoły

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, kontakt:
cen@cen.edu.pl,
2) inspektorem danych osobowych jest Izabela Szydlik, kontakt: izabelaszydlik@cen.edu.pl,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
4) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane również w formie profilowania ze względu na stopień awansu zawodowego, miejsce
pracy, typ szkoły, w której Pani/Pan pracuje,
6) Pani/Pana dane zostaną usunięte automatycznie po pięcioletnim okresie braku aktywności,
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli (podstawa
prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) .

.......................................................
/ data i podpis/

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl

