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Kształcimy od 1998 r.                                           ww.cdn.pckk.pl                                                  www.pckk.pl 

Kształcimy z wyobraźnią 

OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH dla NAUCZYCIELI – Legnica 

Rok szkolny 2018/2019 semestr jesienny 

Lp. Temat O czym rozmawiamy Kogo 
zapraszamy 

Kto 
prowadzi 

Termin Cena 

1.  Rytmika i tańce 
integracyjne jako 
metody rozwijania 
twórczej aktywności 
ruchowej dzieci w wieku 
przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

Rytmika i jej cele – metoda J. 
Dalcroze’a 
Gra na instrumentach 
perkusyjnych, proste aranżacje 
rytmiczne utworów 
Improwizacje muzyczno-
ruchowe, układy ruchowe do 
piosenek (wykorzystanie i 
tworzenie własnych układów 
ruchowych)  
Zabawy rozwijające aktywność 
ruchową 
Proste ruchy taktowania 
Rozwój i usprawnianie zdolności 
intelektualnych (w tym 
koncentracji uwagi, pamięci, 
spostrzegawczości, zaburzeń 
zachowania) poprzez rytmiczne 
ćwiczenia i improwizacje 

Nauczycieli 
przedszkoli i 
edukacji 
wczesnoszkolnej 

Bożena 
Piotrowska 

17.10.2018 
godz. 16.00-
19.00 

95 zł 

2.  Praca z uczniem z 
zaburzeniami 
zachowania - 
niedostosowaniem 
społecznym 

Wybrane zagadnienia z 
psychologii dotyczące zaburzeń 
zachowań dzieci i młodzieży 
Metody i techniki pracy z 
dzieckiem z zaburzonymi 
emocjami i zachowaniem - praca 
z uczniem i z grupą 
Radzenie sobie z trudnymi 
zachowaniami dziecka 

Nauczycieli 
wszystkich typów 
szkół 

Bogusława 
Ułanowicz-
Pęcherczyk 

24.10.2018 
godz. 16.00-
18.30 

90 zł 

3.  Awans zawodowy 
nauczyciela i ocena 
pracy w świetle nowych 
przepisów 

Aktualne przepisy dot. awansu 
zawodowego nauczycieli 
Zasady dokonywania oceny pracy 
nauczycieli 
Możliwe sposoby 
dokumentowania pracy 
nauczyciela w kontekście nowego 
systemu oceny  
 

Nauczycieli 
wszystkich 
typów szkół 

Małgorzata 
Byłów 

29.10.2018 
godz. 16.00-
18.30 
poniedziałek 

90 zł 

4.  Techniki rozwijające 
twórcze myślenie 

Sposoby myślenia (analitycznego, 
twórczego, praktycznego) + 
ćwiczenie rozwijające twórcze 

Nauczycieli szkół 
podstawowych 

Marta 
Kędzia 

7.11.2018 
godz. 16.00-

90 zł 
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myślenie 
Cechy charakterystyczne uczniów 
preferujących poszczególne typy 
myślenia (wg Sternberga) 
Przykłady strategii nauczania 
usprawniających myślenie 
(Strategia dydaktyczna, pytania 
opierające się na faktach, pytania 
skłaniające do myślenia – pytania 
dialogiczne) + ćwiczenie 
układania pytań dialogicznych) 
Rola pytań w rozwijaniu 
umiejętności myślenia. 
Przykłady wybranych ćwiczeń 

18.30 

5.  Dialog z rodzicami – jak 
radzić sobie z emocjami 
i efektywnie 
rozmawiać? 

Warsztaty Wszyscy 
zainteresowani 

Bogusława 
Ułanowicz- 
Pęcherczyk 

14.11.2018 
godz. 16.00-
18.30 

90 zł 

6.  Jak uczyć uczniów 
uczenia się? 
 

Efektywne techniki uczenia się  

- w pracy z tekstem / filmem 

- w notowaniu 

- w powtarzaniu 

Koncentracja 

Obniżanie poziomu stresu 

Znaczenie informacji zwrotnych 
Jak pracować nad tym z 
uczniami? 

Nauczycieli 
wszystkich typów 
szkół 

Jolanta 
Ratyńska 

19.11.2018 
godz. 16.00-
18.30 
poniedziałek 

90 zł 

7.  Metoda aktywnego 
słuchania muzyki wg 
Batti Strauss – 
interpretacja muzyki 
ruchem i środkami 
pozamuzycznymi 
 
 

Praktyczne zapoznanie się z 
metodą – metoda aktywnego 
słuchania muzyki jako forma 
integracji  różnych form 
aktywności: słuchania, grania, 
tańczenia i śpiewania z 
elementami pantomimy, dramy i 
różnych form plastycznych 
Zabawy ruchowe z kartkami, 
folią, piłeczkami 
Interpretacja muzyki środkami 
pozamuzycznymi, 
fabularyzowanie muzyki 
połączone z prostymi ruchami 
rytmicznymi 
Tworzenie układów ruchowych z 
wykorzystaniem muzyki 
klasycznej 

Proste formy taneczne – 
improwizacje ruchowe 

Nauczycieli 
edukacji 
przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

Bożena 
Piotrowska 

21.11.2018 
godz. 16.00-
19.00 
 

95 zł 

8.  TIK w pracy nauczyciela 
- zastosowanie Quizizz i 
Learning Apps w 
procesie dydaktycznym 

Możliwości wykorzystania 
aplikacji 
Metodyka projektowania lekcji z 
wykorzystaniem aplikacji 
Warsztaty przy komputerach  

Nauczycieli 
wszystkich 
typów szkół 

Jolanta 
Ratyńska 

28.11.2018 
godz. 16.00-
18.30 

90 zł 

9.  Jak efektywnie 
pracować z dzieckiem z 
nadpobudliwością  
psychoruchową, czyli 
sposoby na dziecko z 
ADHD w szkole i 
przedszkolu 

Odróżnianie  objawów ADHD od 
zachowań niepożądanych. 

Poznanie zasad skutecznej 
komunikacji w pracy z dzieckiem 
z nadpobudliwością.  

Rozwinięcie umiejętności 
wspierania dziecka. 

Nabycie umiejętności 

Nauczycieli i 
pedagogów 
szkół 
podstawowych 
oraz 
wychowawców i 
nauczycieli  

Ewelina 
Pieprzak 

4.12.2018 
godz. 16.00-
18.30 

90 zł 
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 prowadzenia lekcji zgodnie z 
możliwościami uczniów z 
zaburzeniami zachowań.  

 

przedszkoli 

10.  Zastosowanie gier na 
lekcjach  

Praktyczne warsztaty 
prezentujące różne gry i 
omawiające cele i metodykę ich 
wykorzystania 

Nauczycieli 
wszystkich typów 
szkół 

Jolanta 
Ratyńska 

12.12.2018 
godz. 16.00-
18.30 

90 zł 

 

KAŻDY Z TEMATÓW POWYŻEJ MOŻE BYĆ TEŻ ZREALIZOWANY W SZKOLE 

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (cdnpckk@pckk.pl), faksem (nr 756494161) lub pocztą tradycyjną na adres 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCKK, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra.  
Zasady płatności: Płatności za szkolenia dokonywane są przelewem.  
Przy zgłoszeniach finansowanych przez pracodawcę PCKK wystawia i przesyła fakturę płatną przelewem.  
Przy zgłoszeniach indywidualnych (nie finansowanych przez pracodawcę) obowiązuje wpłata opłaty za szkolenie w terminie do 
3 dni roboczych przed datą szkolenia.  
Konto bankowe do przelewu: ING, PCKK, nr 60 1050 1751 1000 0090 9175 0126  

Rezygnacje ze szkolenia są przyjmowane faxem lub e-mailem najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia. Fakt 
nieobecności na szkoleniu nie jest podstawą do niezapłacenia faktury. W przypadku niestawiennictwa na szkoleniu (innej formy 
edukacyjnej) i nie zgłoszeniu nieobecności w w/w terminie Zamawiający jest zobowiązany pokryć 100% kosztów szkolenia.  
W przypadku rezygnacji w terminie najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub odwołania szkolenia np. z powodu zbyt 
małej liczby uczestników, PCKK dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych pieniędzy. 
 

Szkolenia odbywają się w Legnicy, Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, Pl. Wolności 4, Budynek C  
(róg Anielewicza i Nowego Światu) 

DODATKOWE PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ: 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH – „szyte na miarę” 

 Diagnoza aktualnych potrzeb rozwojowych RP 

 Ustalenie zakresu szkolenia 

 Szkolenie (najczęściej warsztat pozwalający przepracować sytuacje problemowe) 

 Określenie kierunków dalszego działania RP 

Dzięki ekspertom o różnorodnych specjalizacjach jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość sytuacji problemowych, z jakimi 
styka się Rada Pedagogiczna. 

Ponadto proponujemy inne tematy możliwe do zrealizowania w szkołach: 
 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych – 12 godzin (terminy do ustalenia) 

 Dyscyplina w klasie – co mogę zrobić, aby lepiej pracować z grupą?  
                      Motywy trudnych zachowań uczniów  oraz komunikaty korygujące zachowania uczniów, techniki komunikowania się   
                      z uczniami. 

 Ocenianie kształtujące 
Jak wdrażać strategie OK? – podejście praktyczne 

 Korzystanie z funduszy UE.  Projekty edukacyjne w ramach programu ERASMUS+.  
Jakie działania może realizować szkoła/przedszkole w ramach programu Erasmus+? Jak znaleźć partnerów do 
projektu? Jak uzyskać dofinansowanie projektu? 

 Praca w zespole nauczycielskim – satysfakcja czy źródło konfliktów?  
Role w zespole. Dysfunkcje zespołu wg. Lencioniego . Sposoby na rozwiązywanie konfliktów w zespole. Warunki 
niezbędne do satysfakcji pracy  w zespole. Zagrożenia osobiste wynikające z konfliktów. 

 Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia stacjonarne lub wyjazdowe) 

Istnieje możliwość zaproszenia edukatora CDN PCKK na spotkania z rodzicami lub uczniami. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 


