Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową na rok szkolny 2020/2021.
Informujemy, że wszystkie formy doskonalenia prowadzimy zarówno dla nauczycieli
zapisujących się indywidualnie, jak również w formie szkoleń rad pedagogicznych.
Odpłatność za szkolenie rady pedagogicznej wynosi 200 zł za godzinę.
Odpłatność dla kandydata indywidualnego – 15 zł za godzinę szkolenia.
Liczba godzin szkolenia dla rady pedagogicznej zaproponowana przez nas stanowi nasza
propozycję, którą możemy dostosować do Państwa potrzeb.
Zapisy na wybraną z oferty formę doskonalenia przyjmujemy na bieżąco: listownie, pocztą
elektroniczną oraz w siedzibie CDN.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej placówki www.cdn.sanok.pl
Placówka wystawia faktury.
Nr konta bankowego: BGK 11 1130 1105 0005 2483 2220 0001
Uwaga!
Wszystkie formy doskonalenia rozpoczynają się po skompletowaniu listy uczestników.
Zapisy trwają przez cały rok szkolny. Wszystkie osoby, które zgłoszą chęć udziału
wybranej formie doskonalenia będą powiadamiane o dacie i godzinie rozpoczęcia
mailowo lub telefonicznie.
Oferta może ulec modyfikacji i uzupełnieniu, może być uaktualniana w związku
z nowymi priorytetami, wyzwaniami oraz możliwościami.

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA
1. KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treści programowe:
− Przepisy prawne w zakresie organizacji przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa
i turystyki.
- Zasady bezpieczeństwa
− Obowiązki i zadania kierownika wycieczki szkolnej
− Zasady tworzenia programów wycieczki, biwaku, imprezy.
− Przykłady rozwiązań programowych
− Dokumentowanie wycieczek szkolnych:
- dokumentacja formalna
– dokumentacja nieformalna
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 120 zł

KURSY DOSKONALĄCE I WARSZTATY METODYCZNE
1.

DYREKTOR NA STARCIE

Treści programowe:
- Zadania dyrektora na początku kadencji
- Planowanie pracy
- Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej
- Budowanie efektywnego zespołu
- Sytuacje problematyczne, jak sobie z nimi radzić
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

2. KOMPETENCJE KLUCZOWE W PLANIE PRACY I PLANIE NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
Treści programowe:
-Rola i zadania dyrektora w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych
-Sposoby opracowywania dokumentacji szkolnej dotyczącej kształcenia kompetencji kluczowych
-Przykładowe zapisy w planie pracy szkoły i planie nadzoru pedagogicznego
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ
PRAWA
Treści programowe:
-Odpowiedzialność nauczyciela –przepisy prawa
-Zasady odpowiedzialności:
* porządkowej
*dyscyplinarnej
*cywilnej, administracyjnej i prawnej
-Przykłady obszarów pracy nauczyciela, w których dochodzi do naruszenia obowiązków
uzasadniających odpowiedzialność prawną
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 75 zł –zapisy indywidualne, 1 000 zł – szkolenie rady pedagogicznej

4. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
Treści programowe:
-Prawa nauczyciela jako pedagoga i pracownika szkoły
-Odpowiedzialność za uchybienia godności zawodu nauczyciela (porządkowa, materialna)
-Odpowiedzialność cywilna związana z bezpieczeństwem uczniów
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

5. WYCIECZKA SZKOLNA W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA
Treści programowe:
-Aktualne przepisy prawa dotyczące wycieczek szkolnych
-Cele krajoznawstwa i turystyki
-Formy krajoznawstwa i turystyki:
*wycieczki przedmiotowe
*wycieczki krajoznawczo-turystyczne
*wycieczki specjalistyczne
-Bezpieczeństwo podczas wycieczek zagranicznych
-Zadania i obowiązki kierownika oraz opiekunów wycieczki
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

6. KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
Treści programowe:
- Istota i rodzaje kompetencji kluczowych.
- Podstawa programowa a kompetencje kluczowe.
- Praktyczne metody kształtowania kompetencji kluczowych na zajęciach.
- Diagnoza szkoły pod kątem kompetencji kluczowych – narzędzia do wstępnej i pogłębionej
diagnozy.
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

7. POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – PRZEPROWADZENIE

WOPFU I OPRACOWANIE IPET
Treści programowe:
-Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podstawy prawne
-Struktura wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
-Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 75 zł –zapisy indywidualne, 1 000 zł – szkolenie rady pedagogicznej

8. UCZEŃ ZDOLNY – METODY I FORMY PRACY
Treści programowe:
-Podstawy pracy z uczniem zdolnym
-Praca z uczniem zdolnym na poszczególnych etapach – od wspierania uzdolnień do rozwijania
zdolności
-Innowacyjne koncepcje pracy z uczniem zdolnym:
*koncepcja inteligencji emocjonalnej
*koncepcja inteligencji wielorakich
-Narzędzia do diagnozy zdolności
-Przykłady scenariuszy zajęć z uczniem zdolnym
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

9. DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE
Treści programowe:
-Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
-Praca nauczyciela z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – metody pracy
-Nauczanie włączające
-Współpraca z rodzicami
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł– szkolenie rady pedagogicznej

10. UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE
OGÓLNODOSTĘPNEJ
Treści programowe:
-Podstawy prawne, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
-Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
-Zakres i sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych
-Przykłady dobrych praktyk w odniesieniu do uczniów z SPE
-Współpraca szkoły z instytucjami świadczącymi pomoc uczniom
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 75 zł –zapisy indywidualne,1000 zł – szkolenie rady pedagogicznej

11. METODY PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH
EDUKACYJNYCH
Treści programowe:
-Metody pracy z dzieckiem o SPE w oparciu o najnowsze metody neurorozwojowe
-Trening umiejętności prospołecznych
-Praca z zachowaniami niepożądanymi uczniów o SPE w oparciu o analizę zachowań i terapię
behawioralno-poznawczą
-Wsparcie rodzin dziecka ze SPE
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 90 zł –zapisy indywidualne, 1 200 zł – szkolenie rady pedagogicznej

12. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE Z UCZNIEM O SPE W SZKOLE
OGÓLNODOSTĘPNEJ
Treści programowe:
-Zajęcia rewalidacyjne –podstawy prawne
-Modele pracy z uczniem o SPE
-Projektowanie i ewaluacja zajęć rewalidacyjnych
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej.

13. REALIZACJA

ZALECEŃ

WYNIKAJĄCYCH

Z

OPINII

I

ORZECZEŃ

WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Treści programowe:
-Specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się (wyjaśnienie pojęć)
-Trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
-Odczytywanie i interpretacja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych
-Wpływ specyficznych trudności w uczeniu się na zdolność uczenia się różnych przedmiotów
szkolnych
-Praktyczne aspekty dostosowania wymagań w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – sposoby pracy
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800zł – szkolenie rady pedagogicznej

14. ROLA OPIEKUNA STAŻU, OBSERWACJA ZAJĘĆ I ICH OMAWIANIE
Z NAUCZYCIELEM
Treści programowe:
-Rola opiekuna stażu w świetle przepisów
-Kompetencje opiekuna stażu
-Cele i zasady obserwacji
-Metody i narzędzia wykorzystywane w obserwacji
-Omawianie obserwowanych zajęć –przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

15. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA-NAUCZYCIEL MIANOWANY
Treści programowe:
-Zadania nauczyciela w okresie stażu – planowanie pracy
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
-Wymagania kwalifikacyjne/egzaminacyjne na kolejny stopień awansu zawodowego
-Nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego przed komisją egzaminacyjną
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 120 zł –zapisy indywidualne

16. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
Treści programowe:
-Zadania nauczyciela w okresie stażu – planowanie pracy
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
-Wymagania kwalifikacyjne/egzaminacyjne na kolejny stopień awansu zawodowego
-Nauczyciel ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego przed komisją egzaminacyjną
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 120 zł –zapisy indywidualne

17. WOLONTARIAT W SZKOLE SZKOLNE KOŁA CARITAS
Treści programowe:
-Prawne aspekty wolontariatu
-Szkolny klub wolontariatu –aspekty formalne i współpraca z uczniami
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i działania w społeczności lokalnej
-Przykłady działań prowadzone przez szkolne kluby wolontariatu
- Szkolne Koło Caritas (SKC) – aspekty prawne
-Jak założyć szkolne koło Caritas
Liczba godzin: 3
Odpłatność: 45 zł –zapisy indywidualne, 600 zł –szkolenie rady pedagogicznej

18. TWARZE DEPRESJI W OKRESIE DOJRZEWANIA
Treści programowe:
- Adolescencja – czas, który sprzyja kryzysom
- Jaki jest nastolatek w depresji, czy lico należy wiedzieć?
- Działania, które służą wsparciu i podtrzymują proces leczenia.
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

19. MOBBING RÓWIEŚNICZY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
Treści programowe:
-Uwarunkowania zachowań agresywnych i przemocowych:

* psychologiczne
* społeczne
-Jak rozpoznać i wspierać ofiarę i sprawcę
-Działania nauczycieli wobec lobbingu w środowisku szkolnym.
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł – zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

20. DOPALACZE – ZAGROŻENIE DLA UCZNIA, WYZWANIE DLA
NAUCZYCIELA
Treści programowe:
-Czym są dopalacze
-Skutki użycia substancji niebezpiecznych
-Procedury reagowania w przypadku zażycia lub posiadania substancji niebezpiecznych przez ucznia
na terenie szkoły
Liczba godzin: 3
Odpłatność: 45 zł – zapisy indywidualne, 600 zł – szkolenie rady pedagogicznej

21. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Treści programowe:
-Profilaktyka w szkole – założenia prawno-organizacyjne
-Mechanizmy wchodzenia w uzależnienie
-Mechanizm i przebieg procesu uzależnienia
-Profilaktyka edukacyjna
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł – zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

22.AGRESJA – SIŁA CZY SŁABOŚĆ?
Treści programowe:
− Źródła i funkcje agresji.
− Jak osobiste przekonania wpływająca rozumienie agresji?.
− Agresywny uczeń, czyli kto?
− Agresywny uczeń, czyli jaki?
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł – zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

23.JAK RADZIĆ SOBIE Z LĘKIEM.
Treści programowe:
- Dlaczego mamy w sobie lęk?
- Czym lęk różni się od strachu?
- Jak zarządzać trudnymi emocjami w sytuacji kryzysu psychicznego (stresu).
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł – zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

24.STUDIUM

PRZYPADKU UCZNIA - SEMINARIUM O

SUPERWIZJI

GRUPOWEJ

DLA

WYCHOWAWCÓW,

CHARAKTERZE
PEDAGOGÓW,

PSYCHOLOGÓW I ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI
Udział w seminarium pozwoli Ci:
- uzyskać wgląd we własne schematy tworzenia relacji z uczniem;
- poznać mechanizmy i procesy psychologiczne towarzyszące procesowi pomagania;
- uzyskać wsparcie w doświadczanych trudnościach wychowawczych;
- szerzej rozumieć problematykę uczniów;
- tworzyć metody rozwiązywania najbardziej angażujących sytuacji wychowawczych;
- podnieść jakość swojej pracy
Prowadzący: Marcin Patronik
Ilość uczestników : 6-8 osób
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł – zapisy indywidualne
Ilość uczestników : 6-8 osób

25.ŚWIETLICA SZKOLNA –GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ,
ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ
Treści programowe:
-Poznajemy się bliżej – zabawy integrujące grupę
-Przykłady gier i zabaw rozwijających kreatywność i aktywność
-W co bawili się nasi rodzice –przykłady zabaw
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

26. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W SZKOLE – SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW
Treści programowe:

-Prawo i pierwsza pomoc
-Zasady postępowania na miejscu wypadku
-Ocena stanu poszkodowanego
-Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka
-Zaburzenia przytomności
-Urazy kości i stawów
-Rany i krwotoki
-Ciała obce: w drogach oddechowych, w uchu i nosie, w oku
-Zatrucia
-Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia
-Odmrożenia, poparzenia
-Zaburzenia układu krążenia
-Zaburzenia układu oddechowego
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 90 zł – zapisy indywidualne, 1 200 zł – szkolenie rady pedagogicznej

27.TABLICA INTERAKTYWNA W PRACY NAUCZYCIELA
Treści programowe:
-Podstawowe pojęcia edukacji interaktywnej
-Elementy i działanie systemu interaktywnego z tablica interaktywną
-Multimedia w procesie nauczania
-Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej
-Tablica i edukacja interaktywna w Internecie – e-learning
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

28.NAUKA PROGRAMOWANIA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ
Treści programowe:
-Wstęp do kodowania, myślenie logiczne, algorytmiczne i komputacyjne
-Poznanie popularnych aplikacji i programów wprowadzających w tematykę programowania
-Prezentacja narzędzi i programów edukacyjnych
-Przykłady gier i zabaw uczących programowania

Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

29.WARSZTATY ROBOTYKI EDUKACYJNEJ
Treści programowe:
- Podstawy programowania.
- Poznanie różnych zestawów robotycznych.
- Programowanie gier i programów edukacyjnych
- Zastosowanie elementów robotyki i programowania na różnych zajęciach edukacyjnych i
pozalekcyjnych – praktyczne przykłady.
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

30.TIK W PRACY NAUCZYCIELA, CZYLI JAK ZMOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO
TEGO, ŻEBY CHCIAŁO SIĘ UCZYĆ
Treści programowe:
- Przegląd aplikacji i programów dostępnych na rynku na urządzenia mobilne i komputery.
- Omówienie dostępnych na rynku programów do budowania testów, quizów, sprawdzianów,
gier edukacyjnych i prezentacji.
- Bezpłatne narzędzia Google.
- Budowa własnych aplikacji w LearnigApps i testy w Kahoot.
- Khan Academy, wykorzystanie kodów QR.
- Darmowe programy do wykorzystania na tablicy multimedialnej.
- Przegląd aplikacji do nauki słówek, programowania czy tworzenia ciekawych zdjęć
i plakatów z programem Canva.
Na szkolenie można zabrać swój własny laptop lub tablet, aby w praktyce przećwiczyć
omawiane aplikacje i programy.
Liczba godzin: 8 (2 spotkania po 4 godz.)
Odpłatność: 120 zł –zapisy indywidualne

31.MŁODSZE DZIECI A INTERNET – EDUKACJA CYFROWA W SZKOLE
Treści programowe:
- Szanse i zagrożenia związane z użytkowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez
dzieci w młodszym wieku szkolnym
- Czynniki istotne dla konstruktywnego i dysfunkcjonalnego użytkowania internetu i technologii przez
dzieci
- Kluczowa rola osoby dorosłej
w młodszym wieku szkolnym

(rodzica,

nauczyciela)

dla

edukacji

cyfrowej

dzieci

- Źródła i inspiracje do pracy z dziećmi w zakresie wykorzystania TIK.
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

32.INTERNET: POZYTYWY I NEGATYWY. EDUKACJA CYFROWA W SZKOLE.
Treści programowe:
- Wiedza na temat aktualnych e-zagrożeń oraz sposobów ochrony przed nimi.
- Sposoby reagowania nauczyciela i szkoły na skutki niebezpiecznych zachowań uczniów
w sieci.
- Procedury postępowania w przypadku występowania u uczniów negatywnych zachowań
związanych z Internetem.
- Materiały do prowadzenia edukacji pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego.
- Możliwości kreatywnej pracy z uczniami z wykorzystaniem TIK.
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

33.LAPBOOK JAKO METODA AKTYWIZUJĄCA
Treści programowe:
-lapbook jako metoda sprzyjająca procesowi uczenia się
-budowa lapbooka, wzory, szablony do wykorzystania
-tworzenie własnego lapbooka
Liczba godzin: 4
Odpłatność:60 zł – zapisy indywidualne,800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

34.BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA W DZIAŁANIACH PRAKTYCZNYCH
POLONISTY,

NAUCZYCIELA

EDUKACJI

WCZESNOSZKOLNEJ

I BIBLIOTEKARZA
Treści programowe:
-Jak w sposób praktyczny rozpoznać i wykorzystać literaturę zawierającą walory terapeutyczne?zajęcia praktyczne
-Stwórz własną bajkę terapeutyczną - pożyteczny poradnik.
-Bajkoterapia pomaga dzieciom i całym rodzinom-pomysły na pracę i zabawę rodzica
z dzieckiem.
-Jak napisać scenariusz „bajki –pomagajki”?
-Dlaczego znajomość treści baśni i czytanie ich dzieciom są tak ważne w praktyce bibliotekarza
i nauczyciela? - przykłady tekstów mniej znanych - jak i kiedy je skutecznie zastosować?
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 75 zł –zapisy indywidualne, 1 000 zł – szkolenie rady pedagogicznej

35.KSIĄŻKA OBRAZKOWA – SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA PODCZAS
ZAJĘĆ I LEKCJI BIBLIOTECZNYCH
Treści programowe:
-książka obrazkowa a arteterapia - przykłady zajęć warsztatowych,
-ilustracja i tekst - rola środków ekspresji w wychowaniu dziecka i kształtowaniu jego wrażliwości
oraz sposobu patrzenia na świat, umiejętności konfrontowania się z sytuacjami trudnymi oraz odbiór
rzeczywistości przez dziecko,
-rola

współczesnej

książki

obrazkowej

jako

„wytwórni”

pomysłów,

źródła

inspiracji

i sposobu na samodoskonalenie się zarówno ucznia jak i nauczyciela,
-słynni polscy i zagraniczni „mistrzowie ilustracji” dawniej i dziś- tendencje w sztuce ilustracji i ich
wpływ na kształtowanie smaku estetycznego ucznia,
-książka obrazkowa od najmłodszych lat - poradniki dla dzieci i ich wpływ na przyszłość
najmłodszych czytelników.
-Jak stworzyć książkę obrazkową ? – zajęcia warsztatowe.
-książka autorska - fascynujące zjawisko kulturowe.
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 90 zł –zapisy indywidualne, 1 200 zł – szkolenie rady pedagogicznej

36.ARCYDZIEŁA LITERATURY DZIECIĘCEJ ICH ROLA W ZACHĘCANIU
DZIECI DO CZYTANIA
Treści programowe:
-Które książki w kanonie literatury dziecięcej są ważne i dlaczego tak się dzieje?
-Wartości uniwersalne i ponadczasowość arcydzieł literatury- przykłady twórczego wykorzystania
tekstów na lekcjach i podczas zajęć bibliotecznych.
-Jaki powinien być kanon literacki na początek XXI wieku?- zajęcia warsztatowe przy wykorzystaniu
książek dotyczących różnych dziedzin wiedzy (przyrody, anatomii, języków obcych, literatury itd.)
-Co powinien wiedzieć o książkach bibliotekarz i nauczyciel, aby skutecznie i długofalowo zachęcić
dzieci do czytania i umieć utrzymać korzystne tendencje w tej dziedzinie?- prezentacja materiałów
piśmienniczych, literatury.
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł – szkolenie rady pedagogicznej

37. TEKST JEST RÓWNIE WAŻNY JAK ILUSTRACJA
Treści programowe:
- Książka obrazkowa- jej tradycje i specyfika.
- Ilustracja artystyczna jako niezbędny element literatury i kultury dziecięcej.
- Polska szkoła ilustracji lat 60-tych.
- Współczesna polska ilustracja dla dzieci i jej twórcy.
- Światowa ilustracja- reprezentatywni twórcy.
- Warsztat ilustratora- literatura przedmiotu.
- Wydawnictwa specjalizujące się w książce obrazkowej.
-Kiermasz pomysłów …koncepcja książki, ilustracje- zajęcia warsztatowe.
Liczba godzin: 6 (2 spotkania po 3 godziny)
Odpłatność: 90 zł –zapisy indywidualne, 1 200 zł – szkolenie rady pedagogiczne

38.ORIENTACJA ZAWODOWA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Treści programowe:
-Doradztwo zawodowe – przepisy prawne
-Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami
-Gry logiczne, łamigłówki, zabawy słowne związane z zawodami
- Zawody i rekwizyty – kalambury, zagadki

Liczba godzin: 3
Odpłatność: 45 zł – zapisy indywidualne, 600 zł – szkolenie rady pedagogicznej

39.SZKOŁA BRANŻOWA – CO UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIEDZIEĆ
POWINIEN
Treści programowe:
-Struktura szkolnictwa branżowego Polsce
- Klasyfikacja zawodów – pomoc w wyborze zawodu
-Dualny system kształcenia
-Współpraca szkół branżowych z pracodawcami i organizacjami pracodawców
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60 zł –zapisy indywidualne, 800 zł –szkolenie rady pedagogicznej

Konsultacje dla nauczycieli
Doradcy metodyczni Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku w ramach pełnionych dyżurów
udzielają bezpłatnych konsultacji dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu
powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego i placówek oświatowych w siedzibie placówki
w ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 14:00 do 16:00 oraz w każdy wtorek mailowo
i telefonicznie.

