
Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą zmodyfikowaną ofertą szkoleniową na rok szkolny 

2022/2023. 

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 350 zł za godzinę.  

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:  faksem, listownie, 

pocztą elektroniczną oraz w siedzibie CDN. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej placówki www.cdn.sanok.pl 

Placówka wystawia faktury. 

 

Oferta może ulec modyfikacji i uzupełnieniu, może być uaktualniana w związku z 

nowymi priorytetami, wyzwaniami oraz możliwościami. 

 

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. (telefonicznie) 

 

 

 

 

KURSY DOSKONALĄCE I WARSZTATY METODYCZNE 

 

1.  E-Kartki na różne okazje i święta – projektowanie – narzędzia TIK 

Treści programowe: 

- zapoznanie dostępnymi online serwisami i narzędziami do tworzenia e-kartek, dyplomów, plakatów: 

Canva, E-karteczka.pl, Picjoke, Word, 

- projektowanie e-kartek w wykorzystaniem poznanych narzędzi 

 

Liczba godzin: 4 

Odpłatność: 80 zł /osoba 

 

http://www.cdn.sanok.pl/


 

2. Jak zaplanować dobrą lekcję z TIK 

Treści programowe: 

- co jest ważne w planowaniu efektywnych lekcji z wykorzystaniem TIK 

- na co zwracać uwagę aby technologie informacyjno-komunikacyjne wspierały uczniów w osiąganiu 

celów uczenia się 

- dobre praktyki i przykładowe scenariusze zajęć 

 

Liczba godzin: 4 

Odpłatność: 80 zł / osoba,   

 

 

3. Narzędzia TIK i ich wykorzystanie do planowania zajęć w przedszkolu i w edukacji 

wczesnoszkolnej 

Treści programowe: 

- przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych 

- aplikacje i platformy internetowe do tworzenia materiałów dydaktycznych: Padlet, Genially, Wakelet 

Liczba godzin: 4 

Odpłatność: 80 zł  / osoba,  

 

 

4. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela 

mianowanego 

Treści programowe: 

- podstawa prawna 

- procedura awansu 

- sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego 

- dokumentacja składana do komisji egzaminacyjnej  

- egzamin przed komisją 

 

Liczba godzin: 4 

Odpłatność: 150  zł - osoba,  

 



5. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela 

dyplomowanego 

Treści programowe: 

- podstawa prawna 

- procedura awansu 

- sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego 

- dokumentacja składana do komisji kwalifikacyjnej 

- rozmowa kwalifikacyjna 

Liczba godzin: 4 

Odpłatność: 150,00 zł / osoba,  

 

6. Zadania dyrektora dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela 

Treści programowe: 

-analiza aktów prawnych regulujących awans zawodowy 

- ocena pracy nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem zadan dyrektora szkoły/placówki w tym 

zakresie 

 

Liczba godzin: 4 

Odpłatność: 150,00 zł /osoba,  

 

7. Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku. 

 
Część 1. 

Tematyka: 

1. Niewidomi, słabowidzący - wyjaśnienie podstawowych pojęć. 

2. Podstawowe wady i schorzenia wzroku. 

3. Orientacja przestrzenna - zajęcia praktyczne. 

4. Podstawy alfabetu Braille'a. 

 

Czas trwania:  2 godz. 

 

Część 2. 

Tematyka: 

1. Terapia dziecka z dysfunkcją wzroku przez zabawę. 

2. Propozycja ćwiczeń dotykowych, wzrokowych, słuchowych i ruchowych. 

3. Przykłady pomocy dydaktycznych. 

 

Czas trwania: 2 godz. 

Koszt (I+ II CZĘŚĆ) :80 zł / osoba 

Termin :po zebraniu grupy 

 



TANIEC  

8. Animator tańca w przedszkolu I  

Podstawy pracy tanecznej Nauczyciela w przedszkolu. Ciekawe opracowania 

i scenariusze taneczne w zakresie polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tańca 

towarzyskiego i nowoczesnego.      

Treści programowe:                                                                                                                           

- Taniec współczesny, towarzyski, nowoczesny, tańce narodowe i regionalne (kroki, figury     

parowe i zespołowe), zabawy ludowe.                                                        

- Metodyka nauczania tańca oraz metodyka prowadzenia zajęć tanecznych w przedszkolu – 

podstawy skutecznej pracy instruktorskiej. 

- Aranżacja i odpowiedni dobór treści muzycznych i ruchowych w grupach dziecięcych.                                                                                                                                       

Podstawowe zagadnienia z zakresu choreoterapii                                                                                     

Liczna godzin : 12 godzin dydaktycznych 

Odpłatność : 300 zł /osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

9. Animator tańca w przedszkolu - II  

Rozszerzenie podstawowych zagadnień realizowanych na szkoleniu animator tańca 

w przedszkolu I       

      Treści programowe:                                                                                                                                                                                                         

- Taniec współczesny i elementy baletu, towarzyski, nowoczesny, tańce narodowe 

i regionalne (kroki, figury parowe i zespołowe), zabawy ludowe. 

 - Tańce z regionu świętokrzyskiego, lubelskiego oraz rzeszowskiego.       

 - Metodyka nauczania tańca oraz metodyka prowadzenia zajęć tanecznych w przedszkolu – 

podstawy skutecznej pracy instruktorskiej       

- Aranżacja i odpowiedni dobór treści muzycznych i ruchowych w grupach dziecięcych 

 - Podstawowe zagadnienia z zakresu choreoterapii                                                                                                      

Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych 

Odpłatność: 300 zł / osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 



10.  Polskie tańce narodowe i regionalne jako jeden z elementów edukacji regionalnej 

w przedszkolu.  

Opracowania w zakresie polskich tańców narodowych dla dzieci, zabawy ludowe z regionu , polskie 

tańce narodowe w układach dla dzieci.                                                                                                                                                               

Treści programowe:                                                                                                                                                                                                         

- nauka – polskie tańce narodowe i regionalne w układach dla dzieci, zabawy ludowe, 

krakowiak, kujawiak, polonez, polki, osa, „cholewiak”.                                                                      

- Metodyka nauczania tańca oraz metodyka prowadzenia zajęć tanecznych w przedszkolu – 

podstawy skutecznej pracy instruktorskiej.                                                                                             

- Aranżacja – scenariusze układów parowych i zespołowych.  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność: 200 zł. /osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

 

11.  Tańce integracyjne.  

Treści programowe:      

tańce w kole z uwzględnieniem elementów tańców ludowych oraz charakterystycznych 

różnych regionów Europy  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

      Odpłatność: 200 zł. / ososba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

 

12. Taniec towarzyski i nowoczesny w układach parowych i zespołowych dla dzieci  

Aranżacje tańca towarzyskiego i nowoczesnego przygotowane dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.                                                                                                                                  

Scenariusze zabaw i układy choreograficzne w tańcu towarzyskim i nowoczesnym.     

Treści programowe:                 

- Taniec towarzyszki, taniec nowoczesny: elementy tańca towarzyskiego i nowoczesnego 

w układach dla dzieci.                                                                  



-  Metody nauczania tańca oraz metodyka prowadzenia zajęć tanecznych w przedszkolu – 

podstawy skutecznej pracy instruktorskiej.                                                                                             

- Aranżacja – scenariusze układów parowych i zespołowych.  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność:200 zł /osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

LOGORYTMIKA 

13.  Logorytmika dla smyka.  

Treści programowe:                 

- wspomaganie rozwoju mowy, słuchu i motoryki dziecka. 

- metody prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność:150 zł / osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

TEATR 

14. Zabawa w teatr I  

Jak rozpocząć przygodę z teatrem dziecięcym w przedszkolu.                                                              

Scenariusze oraz metody ich realizacji z grupami przedszkolnymi.                                                                             

Treści programowe:   

- Etiudy teatralne, formy gry scenicznej i kompozycji na scenie. 

-  Metodyka prowadzenia zajęć teatralnych, dobierania dzieci do poszczególnych ról.                          

- Aranżacja – scenariusze przedstawień teatralnych w opracowaniach dla dzieci.                                        

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność: 200 zł. / osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

 



15. Zabawa w teatr  II 

Rozszerzenie podstawowych zagadnień realizowanych na szkoleniu zabawa w teatr I    

Treści programowe:   

- Teatr dla dzieci w opracowaniach i gotowych scenariuszach. 

-  Nowe metody oraz formy tworzenia i budowania scenografii                                         

-Aranżacja – scenariusze przedstawień teatralnych w opracowaniach dla dzieci.                                     

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność 200 zł /osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

MUZYKA / RUCH 

16.  Wpływ muzyki na wszechstronny rozwój dziecka. Inspiracja do aktywnego 

słuchania i tworzenia muzyki.  

Treści programowe:   

- Rola muzyki w życiu dziecka, elementy muzykoterapii  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych  

Odpłatność: 200zł / osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

 

17. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.  

Scenariusze oraz metody ich realizacji z grupami przedszkolnymi.    

Treści programowe:   

- ćwiczenia i zabawy z zakresu metodyki pracy W. Sherborne. W czasie ćwiczeń i zabaw 

metodą W. Sherborne dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która go otacza, spotyka 

w niej innego człowieka, uczy się współpracować z partnerem i z grupą.  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność: 200 zł / osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 



18.  Umuzykalnienie metodą Gordona.  

Scenariusze oraz metody ich realizacji z grupami przedszkolnymi.                                                 

Treści programowe:   

- ćwiczenia i zabawy z zakresu metody Gordona.  

- Podczas zajęć dzieci uczą się improwizacji muzycznej za pomocą głosu, a także 

rytmicznego poruszania się, które jest podstawą wyczucia rytmu.  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność: 200 zł / osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

 

FOLKLOR 

19.  Folklor inspiracją do pracy z dziećmi w przedszkolu      

Treści programowe:   

- Folklor a folkloryzm, obrzędy i zwyczaje doroczne w aranżacji przedszkolnej, muzyka 

i taniec, strój ludowy.  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność: 200 zł/ osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 

 

20.  Folkor dziecięcy – czyli zabawy i gry słowno – muzyczno – ruchowe.  

Treści programowe:   

- tradycyjne zabawy i gry muzyczno – ruchowe.               

- Metody prowadzenia gier i zabaw dziecięcych.                                                                                             

- Aranżacja – melodie i teksty towarzyszące zabawom i grom.  

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych 

Odpłatność: 200 zł / osoba 

Grupa uczestników nie może liczyć mniej niż 12 osób 



 

21.  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: 100 zł –zapisy indywidualne,   

 

 

22. 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: 100 zł –zapisy indywidualne,  

 

23. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,  

 



24. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,  

 

 

25. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,  

 

26. POMOC PSYCHOLOGICZNO – PPEDAGOGICZNA – 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: 100 zł –zapisy indywidualne,  



27. 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: 80 zł –zapisy indywidualne 

 

28. 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: 100 zł –zapisy indywidualne, 

29. 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: 120 zł –zapisy indywidualne,  



30. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,  

 

31. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,   

 

32. 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: 60zł –zapisy indywidualne,   

 

33. 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: 80 zł –zapisy indywidualne 

 

34. 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: 80 zł – zapisy indywidualne,  

 

 

35. 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 

 

 

 

 



36. 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: 80 zł – zapisy indywidualne,  

 

37. .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: 80 zł – zapisy indywidualne,  

 

38. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,   

 

39. 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: 100 zł – zapisy indywidualne,  

 

40. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,   

 

41. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,   

 

42. 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:80 zł –zapisy indywidualne,   

 

43. TIK W PRACY NAUCZYCIELA, CZYLI JAK ZMOTYWOWAĆ DZIECKO 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: 150 zł –zapisy indywidualne 

 

44. 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 (rodzica, nauczyciela) dla edukacji cyfrowej dzieci  

w młodszym wieku szkolnym 

 

- Źródła i inspiracje do pracy z dziećmi w zakresie wykorzystania TIK. 

 
Liczba godzin: 4 

Odpłatność: 80 zł –zapisy indywidualne,   

 

45. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,   

 

46. 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: 100 zł –zapisy indywidualne,  



47. 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: 60 zł – zapisy indywidualne,  

 

 

48. 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: 80 zł –zapisy indywidualne,   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwaga! 

1. Grupa uczestników zajęć ( taniec, logorytmika, teatr, muzyka, folklor  nie może liczyć mniej 

niż 12 osób. 

2.  Termin realizacji szkolenia po zebraniu grupy.  

3. Ceny zawierają materiały w postaci: płyt CD, skryptów i opracowań. 

4.  Każdy z uczestników szkoleń otrzymuje zaświadczenie.  

 

 

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 mailowo i telefonicznie.  


