CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE
zaprasza do udziału w formach doradztwa i doskonalenia
realizacja kierunku działań w obszarze wychowania i profilaktyki
„Wsparcie wychowawcze

i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego
w sytuacji kryzysowej”

Zapisy na formy doradztwa poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń www.cdnkonin.pl (zakładka
DORADZTWO) lub poprzez załączony link
Lp.

Tematyka /link/materiały dla
uczestnika
Formy doradztwa

Termin/
godzina

Forma

Przedmiot

Prowadzący

1.

Kramik z książkami wspierającymi
relacje w grupie rówieśniczej uczniów
w młodszym wieku szkolnym

2021-06-23
/15.00-17.15/

doradztwo problemowe
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9h7

edukacja
wczesnoszkolna

Beata Kubsik

2.

Wsparcie wychowawcze
i psychoprofilaktyczne uczniów po
powrocie do nauki stacjonarnej

2021-06-11
/ 16.00-18.00/

doradztwo problemowe
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9hx

zajęcia z
wychowawcą

Anna Berdzińska

3.

Integracja zespołu klasowego
poprzez gry i zabawy ruchowe po
powrocie do nauki stacjonarnej

2021-06-09
/15.00-16.30/

doradztwo problemowe
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9hf

wychowanie
fizyczne,
zainteresowani
nauczyciele

Anna Kamińska

4.

Pomysły na rozeznanie potrzeb
uczniów i integrację po powrocie do
szkoły w ramach wsparcia
wychowawczo i
psychoprofilaktycznego środowiska
szkolnego w sytuacji kryzysowej

2021-06-02
/15.30-17.00/

webinarium
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9h5

przedmioty
zawodowe,
zainteresowani
nauczyciele

Krzysztof Celka

5.

Sprawność fizyczna w trosce o
dobrostan psychiczny uczniów

2021-06-23
15.00-16.30

webinarium
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9hl

wychowanie
fizyczne,
zainteresowani
nauczyciele

Anna Kamińska

6.

Pielgrzymka jako element integracji i
wsparcia wychowawczo i
psychoprofilaktycznego środowiska

2021-05-31
/18.00-19.30/

doradztwo indywidualne

religia,
zainteresowani
nauczyciele

Anna
Dobropolska

link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9h4

uczniowskiego po powrocie z nauki
zdalnej
7.

Zabawy integracyjne dla dzieci
przedszkolnych - Budujemy poczucie
bezpieczeństwa, dobre samopoczucie
oraz niwelujemy stres wśród dzieci

2021-06-22
/16.00-18.00/

doradztwo problemowe
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9hk

nauczyciele
przedszkoli

Katarzyna
Krygier

8.

Dzieci i młodzież w kryzysie praktyczne rozwiązania trudnych
sytuacji kryzysowych

2021-06-11

doradztwo problemowe
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9h8

pedagodzy
psycholodzy
zainteresowani
nauczyciele

Mariola
Felczyńska

9.

Wsparcie wychowawcze
i psychoprofilaktyczne uczniów po
powrocie do nauki stacjonarnej-gry i
zabawy integracyjne na godzinie
wychowawczej w klasie 4

08-06-2021
/15.00-16.00/

doradztwo indywidualne
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz9qc

zainteresowani
nauczyciele

Małgorzata
Gralewski

10.

Integracja zespołu klasowego podczas
lekcji biologii - zajęcia terenowe

2021-06-22

lekcja otwarta

nauczyciele
biologii i
przyrody

Jolanta Staszak

11.

Budowanie pozytywnych relacji
podczas lekcji matematyki

2021-06-15
/17.00-19.15/

doradztwo problemowe
link do rejestracji
https://tiny.pl/rzlkv

nauczyciele
matematyki

Wiesława
Kowalska

12.

Dom i jego znaczenie w “Zielu na
kraterze” M. Wańkowicza

2021-06-10
/08:00-08:45/

lekcja otwarta
link do rejestracji
https://tiny.pl/rz93t

nauczyciele
języka polskiego

Jolanta
Żukowska

Formy doskonalenia
1

Program „Apteczka pierwszej pomocy
emocjonalnej” - rekomendowany
program profilaktyki uniwersalnej i
promocji zdrowia psychicznego dla
klas III-VI SP, /on-line/

2021-05-31
2021-06-02
2021-06-07
/od 15.30/

warsztaty metodyczne
/szczegóły dot. opłaty w
bazie ISOS/
https://tiny.pl/rzl2f

zainteresowani
nauczyciele

Iwona Hudańska

3

O relacjach w edukacji

10. 06.2021r.
/16:00 - 18:00/

webinarium
https://tiny.pl/rzl21

zainteresowani
nauczyciele,
wychowawcy

Aldona Olesiak

4

O uczniowskich supermocach

11. 06.2021 r.
/17:00 - 18:00/

webinarium

zainteresowani
nauczyciele,
wychowawcy

Joanna
Gadomska

5

Jak w okresie pandemii pomóc
dziecku w wieku przedszkolnym
regulować emocje?

11.06.2021 r.
/16.30-18.00/

webinarium
/szczegóły dot. opłaty w
bazie ISOS/
https://tiny.pl/rzl2k

nauczyciele
przedszkoli

Joanna
Piotrowska

11.06.2021 r.
/18.15-19.45/

webinarium
/szczegóły dot. opłaty w
bazie ISOS/
https://tiny.pl/rzl22

nauczyciele
przedszkoli

Joanna
Piotrowska

6
Przedszkolak w erze pandemii

