Wykaz szkoleń on-line (webinariów) prowadzonych
przez konsultantów i nauczycieli doradców
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń on-line. Na wybrane szkolenie mogą Państwo
zapisać się poprzez nasz Internetowy System Obsługi Szkoleń: https://szkolenia.cdnkonin.pl/
Zachęcamy do udziału w szkoleniach

Oferta konsultantów
Imię i nazwisko
konsultanta jako
osoby prowadzącej

Planowany termin

Kształtowanie kompetencji
kluczowych – kompetencja
uczenia się

Barbara Jaworowicz

24.11.2020
w godz. 18.00-19.00

30 zł

Warsztat pracy nauczyciela
w aspekcie podnoszenia
efektywności kształcenia

Barbara Jaworowicz

8.12.2020
w godz. 18.00-19.00

30 zł

Bezpieczeństwo oraz prawa
autorskie podczas nauczania
zdalnego

Krzysztof Krakowski

17.11.2020
w godz. 17.00-18.00

30 zł

Green studio w nauczaniu
zdalnym

Krzysztof Krakowski

03.12.2020
w godz. 16.00-17.00

30 zł

Jak prowadzić kronikę szkolną,
żeby była cennym źródłem
informacji

Piotr Gołdyn

17.11.2020
w godz. 15.30-16.30

30 zł

Polskie symbole narodowe
w przestrzeni szkolnej

Piotr Gołdyn

9.12.2020
w godz. 15.30-16.30

30 zł

Projektowanie i realizacja lekcji
języka niemieckiego na bazie
materiałów autentycznych

Marta Hossa

28.11.2020
w godz. 10.00-11.00

20 zł

Plakat edukacyjny jako efektywna
forma wizualizacji na lekcji języka
niemieckiego

Marta Hossa

12.12.2020
w godz. 10.00-11.00

20 zł

Temat

Opłata od
uczestnika

Motywacja inaczej

Iwona Hudańska

10.12.2020
w godz. 13.00 -14.00

20 zł

Nauczyciel wychowania
fizycznego podczas pracy zdalnej

Iwona Hudańska

17.12.2020
w godz. 13.00 -14.00

20 zł

Wielointeligentne odkrywanie
świata

Aldona Olesiak

23.11.2020
w godz. 15:00-16.00

30 zł

Wychowanie ku wartościom –
wyzwanie współczesnej szkoły

Aldona Olesiak

1.12.2020
w godz. 15:00-16.00

30 zł

Wizerunek pracownika placówki
oświatowej

Lidia Kantek

1.12.2020
w godz.15.00-16.00

30 zł

Konflikty i ich rozwiązywanie
z uwzględnieniem negocjacji
i mediacji

Lidia Kantek

8 .12.2020
w godz.15.00-16.00

30 zł

Praca pod bezpłatnym
wideokomunikatorem
Google Meet

Mariusz Kordylewski

25.11.2020
w godz. 15.00-16.00

40 zł

Wprowadzenie do korzystania
z aplikacji internetowej GeoGebra

Mariusz Kordylewski

2.12.2020
w godz. 15.00-16.00

20 zł

Wykorzystanie Google Classroom
w praktyce szkolnej

Wioletta Poturała

10.11.2020
w godz. 16.00-17.00

20 zł

Jak stworzyć proste testy
w programie Quizizz?

Wioletta Poturała

17.11.2020
w godz. 16.00-17.00

20 zł

Przygotowywanie roztworów
o różnych stężeniach
procentowych

Agnieszka Szymczak

17.11.2020
w godz. 14.00-15.00

20 zł

Zapachy w naszym życiu:
naturalne i sztuczne

Agnieszka Szymczak

07.12.2020
w godz. 14.00-15.00

20 zł

Jak korzystać z dysku Google?

Dorota Wrzesińska

24.11.2020
w godz. 18-19.00

40 zł

Testy w Microsoft Forms

Dorota Wrzesińska

1.12.2020
w godz. 18-19.00

40 zł

Procedury awansu zawodowego
nauczycieli w świetle aktów
prawnych

Zbigniew Budny,
Aleksandra
Czaplicka-Wojtas

3.12.2020
w godz. 15.00-17.00

30 zł

Rola i zadania opiekuna stażu

Zbigniew Budny,
Aleksandra
Czaplicka-Wojtas

10.12.2020
w godz. 15.00-17.00

30 zł

Oferta nauczycieli doradców
Uwaga: wszystkie szkolenia z oferty nauczycieli doradców są bezpłatne

Temat

Imię i nazwisko
doradcy jako osoby
prowadzącej

Planowany termin
28.11.2020
w godz. 18.00-19.30

Jak wykorzystać technologie w edukacji
Anna Berdzińska
OKzeszyt na lekcjach historii

9.12.2020
w godz. 18.00-19.00

Diagnoza edukacyjna ucznia. Planowanie
procesu edukacyjnego ucznia w ramach
organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej

25.11.2020
w godz. 15.00-16.30
Mariola Felczyńska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkolejak zapewnić wsparcie uczniom?

9.12.2020
w godz. 15.00-16.00

Zastosowanie TIK na lekcji zdalnej z języka
angielskiego

4.12.2020
w godz. 17:00-18:00
Małgorzata Gralewski

Jak prowadzić lekcje on line – co robić a czego
unikać?

18.11.2020
w godz. 17.00-18.00

Diagnozowanie rozwoju fizycznego
i sprawności fizycznej uczniów

25.11.2020
w godz. 15.00 -18.00
Anna Kamińska

Udzielanie przez nauczyciela informacji
zwrotnej na lekcjach wychowania fizycznego

9.12.2020
w godz. 16.00-19.00

Zabawy stymulujące rozwój zmysłów
przedszkolaka

21.12.2020
w godz.17.00-19.00
Katarzyna Krygier
23.11.2020
w godz. 17.00-18.00

Ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą
Jak uczyć inaczej o patriotyzmie? Umiejętność
tworzenie atrakcyjnych zadań dla ucznia

06.11.2020
w godz. 15:00 -17.15
Beata Kubsik

Jak wychować czytelnika? Czyli co robić, aby
nasi uczniowie odczuwali radość z czytania

04.12.2020
w godz. 15:00-17.15

Lekcja bez kredy i tablicy? – ciekawe formy
i metody pracy na lekcjach matematyki

18. 11.2020
w godz. 16.00-17.30
Wiesława Kowalska

Metody rozwiązywania różnych zadań
tekstowych w szkole podstawowej
Konsekwencje zdrowotne nadwagi i otyłości
u dzieci i młodzieży

09.12.2020
w godz. 16.00-17.30
Jolanta Staszak

25.11.2020
od godz. 15.00

Profilaktyka chorób dietozależnych u dzieci
i młodzieży

10.12.2020
od godz. 15.00

Fenomen gwary ochweśnickiej

16.12.2020
w godz. 15.00-16.30
Jolanta Żukowska

Metodyka pisania wypracowań. Opowiadanie

19 11.2020
w godz. 14:00-16:00

