
 

 
 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa  

na szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

 
Granty realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 

Tytuł szkolenia Termin realizacji 

 Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania 
w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle 
nowej podstawy programowej i aktów prawnych (G/37) 

6 października 2018 r. 

20 października 2018 r. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole 
w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę (G/45) 

10 października 2018 r. 

 Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. 
Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby 
rozwijania zainteresowań uczniów (G/36) 

13 października 2018 r. 

 Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole (G/20) 

27 października 2018 r. 

 

 
 

Granty realizowane przez inne wielkopolskie placówki doskonalenia nauczycieli 

Tytuł szkolenia Termin realizacji 

 Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania ucznia. Wzmacnianie roli 
wychowawczej szkoły – rola i zadania nauczyciela wychowawcy we współczesnej szkole, 
umiejętności wychowawcze nauczyciela (G/28, org. CDN w Pile) 

11 września 2018 r. 

 Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na 
zajęciach matematycznych i informatycznych (G/26, org. CDN w Pile) 

17 września 2018 r. 

 Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form 
i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania – kodowanie 
i programowanie od przedszkola (G/31, org. CDN w Pile) 

18 września 2018 r. 

 Rozwijanie samorządności uczniów – szkolenie dla opiekunów samorządów szkolnych 
(G22, org. ODN w Poznaniu) 

26 września 2018 r. 

 Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu (G03, org. ODN w Poznaniu) 6 października 2018 r. 

 Techniczne aspekty wykorzystania „Aktywnej tablicy” z elementami dydaktyki. 
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym 
programu „Aktywna tablica” (G/30, org. ODN w Poznaniu) 

20 października 2018 r. 

 Zajęcia artystyczne w szkole i przedszkolu. Sensoplastyka. Rozwój przez zabawę 
i sztukę. Integracja sensoryczna, stymulowanie rozwoju małego dziecka. Inteligencja 
ręki – rozwój (G/29, org. ODN w Poznaniu) 

24 listopada 2018 r. 

 Zajęcia wychowania fizycznego – jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna 
(G02, org. ODN w Poznaniu) 

26 października 2018 r. 

 Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach 
z uczniami i rodzicami (G/19, org. ODN w Kaliszu) 

17 listopada 2018 r. 

 Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży. Rola 
pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania 
podejmowanych działań (G/24, org. CDN w Pile) 

28 września 2018 r. 

 

 

Miejscem realizacji powyższych szkoleń jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14  

Ceny wszystkich szkoleń – poniżej 20 zł 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej CDN w Koninie:  

https://cdnkonin.pl 


