OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO‐PEDAGOGICZNE
Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/22
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie organizacji kształcenia,
wymagań i oceniania do możliwości psychofizycznych ucznia

Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele – pedagodzy,
wychowawcy

Cel

inspirowanie nauczycieli do dostosowania organizacji kształcenia,
wymagań i oceniania do możliwości psychofizycznych ucznia

Zagadnienia









Kierownik

Lidia Kantek

Prowadzący

Olga Karpińska (pedagog w Miejskiej Poradni Psychologiczno‐
Pedagogicznej w Koninie)

Liczba godzin

5

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

140 zł

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego
Rola i zadania nauczyciela w placówce
Diagnoza możliwości psychofizycznych oraz potrzeb dziecka/ucznia
Dostosowanie wymagań, indywidualizacja oceniania i metod pracy
Współpraca z poradnią psychologiczno‐pedagogiczną
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Analiza indywidualnych przypadków oraz wymiana doświadczeń

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/23
Neurodydaktyka – techniki twórczego prowadzenia lekcji w aspekcie podnoszenia jakości
kształcenia
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

nauczyciel po szkoleniu stosuje zasady wynikające z neurologicznych
podstaw uczenia się w praktyce, prowadzi zajęcia zgodnie z prawami
uczenia się, stosuje ćwiczenia rozwijające procesy pamięci i koncentracji,
buduje relacje w oparciu o lustrzane neurony

Zagadnienia

 Prawidłowości neurologiczne uczenia się
 Procesy pamięci i prawidłowości zapamiętywania
 Procesy poznawcze i jak je rozwijać w oparciu o materiał z podstawy
programowej zgodnie z prawami neurodydaktyki
 Metody pracy wykorzystujące prawidłowości pracy mózgu
 Budowanie relacji z wykorzystaniem praw funkcjonowania centralnego
układu nerwowego

Kierownik

Barbara Jaworowicz

Prowadzący

Małgorzata Trybuś

Liczba godzin

5 (on‐line)

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

140 zł

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/5
Aktywne metody nauczania rozwijające kreatywność i innowacyjność ucznia
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień
związanych z aktywnymi metodami nauczania oraz w umiejętności ich
wykorzystywania w praktyce pedagogicznej i wychowawczej

Zagadnienia

 Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń – czyli jak stawać się
kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem
 Praca z oporem – czyli w jaki sposób najlepiej aktywizować uczniów
 Skuteczne wykorzystywanie zasobów ucznia w procesie nauczania
 Garść inspiracji i kreatywnych rozwiązań do wykorzystania
w pracy z dziećmi i młodzieżą

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

Edyta Zielińska

Liczba godzin

2

Termin zajęć

2022/2023

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/6
Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Problem uzależnienia
dzieci od internetu/mediów społecznościowych
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

zwiększenie świadomości i uwrażliwienie rodziców/nauczycieli na temat
zagrożeń płynących z niekontrolowanego spędzania czasu przez dzieci
i młodzież w wirtualnym świecie; zwrócenie uwagi na narastający problem
uzależnień behawioralnych wśród młodych osób

Zagadnienia

 Niebezpieczeństwa cyfrowej przestrzeni dla dzieci zafascynowanych
światem mediów społecznościowych, gier i filmów, jak i postawionych
przed koniecznością nauki zdalnej (na podstawie poradnika dla
rodziców opracowanego przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i
Psychoterapii „Dzieci w wirtualnej sieci”)
 Zdrowotne skutki, jakie niosą ze sobą ekrany i szkodliwe
promieniowanie elektromagnetyczne. Nienaturalny nadmiar bodźców
płynących z ekranu sieje spustoszenie w rozwijającym się mózgu i odbija
się na zdrowiu psychicznym i fizycznym dziecka
 Niebezpieczeństwa cyberświata. Szkodliwe treści w sieci. Jak uchronić
przed nimi nasze dzieci
 Niebezpieczny świat gier
 Niebezpieczeństwo uzależnienia się dziecka od smartfona
 Więź z rodzicami jako podstawowe narzędzie zapobiegania problemom

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

Wioletta Stojek, Barbara Trzewiczyńska

Liczba godzin

2

Termin zajęć

2022/2023

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/7
Wspieranie rozwoju i zdolności dziecka, ucznia. Wzmacnianie uczniów mających trudności
edukacyjne
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

zapoznanie słuchaczy z następstwami nieprawidłowego rozwoju dziecka
w edukacji szkolnej oraz możliwościami usprawniania zaniedbanych
obszarów mózgu, rozwijania zdolności

Zagadnienia

 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 Konsekwencje nieprawidłowego rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym
 Usprawnianie obniżonych funkcji pozaintelektualnych dziecka
rozpoczynającego naukę
 Działania podejmowane wobec uczniów mających trudności
edukacyjne oraz uczniów zdolnych

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

Barbara Trzewiczyńska

Liczba godzin

2 (czas i zakres do uzgodnienia w zależności od potrzeb)

Termin zajęć

2022/2023

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/24
Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka

Adresat

nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele bibliotekarze

Cel

kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć
swoją wiedzę, a przede wszystkim umiejętności o inne metody pracy, chcą
jeszcze bardziej wspierać i prowadzić dzieci w indywidualnym rozwoju,
a jednocześnie odpowiednio wcześnie i w sposób właściwy reagować na
różne trudności i kłopoty młodego człowieka

Zagadnienia

 Kilka uwag o rozwoju dziecka
 Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna pracy: rodzaje, model
bajkoterapeutyczny
 Formy wspierające bajkoterapię
 Propozycje ćwiczeń

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Agnieszka Drążek (pedagog)

Liczba godzin

5

Termin zajęć

październik–listopad 2022

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/29
Ćwiczenia uważności oraz joga jako techniki wspomagające pracę nauczyciela
Adresat

nauczyciele szkoły podstawowej

Cel

kształtowanie umiejętności skupienia u dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia
kształtujące uwagę, pomagające w redukowaniu napięcia oraz
regenerujące, dostosowane do potrzeb dzieci

Zagadnienia

 Fazy rozwoju (motorycznego, intelektualnego i emocjonalnego) dziecka
na poziomie szkoły podstawowej
 Metody kształtowania umiejętności skupienia u dzieci (asany, ćwiczenia
uważności oraz relaksacji) dostosowane do dzieci w wieku szkolnym
 Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój społeczny i emocjonalny dzieci
 Zajęcia praktyczne w formie zabaw, gier oraz ćwiczeń

Kierownik

Dorota Wrzesińska

Prowadzący

Zdzisława Kozik

Liczba godzin

6

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

170 zł

Forma doskonalenia: webinarium
Symbol WB/4
Odpowiedzialność karna nieletnich, nie tylko w kontekście zaburzeń behawioralnych –
praktyczne wskazówki dla nauczycieli w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
Adresat

nauczyciele, pedagodzy ze wszystkich typów szkół

Cel

 wsparcie nauczycieli w obszarze edukacji prawnej
 zapoznanie pedagogów z najczęściej popełnianymi przez uczniów
czynami nieakceptowalnymi społecznie
 określenie konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem prawa przez
nieletnich

Zagadnienia

 Wybrane przepisy prawa
 Dokumenty regulujące działalność szkoły
 Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej w postępowaniu z
nieletnim zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 Pytania uczestników spotkania

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

Eliza Moszczyńska

Liczba godzin

2

Termin zajęć

2022/2023

Koszt

20 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/30
Lęki dziecięce wieku przedszkolnego. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci
w przedszkolu
Adresat

nauczyciele przedszkola

Cel

pogłębienie wiedzy na temat lęków wieku przedszkolnego

Zagadnienia







Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta)

Liczba godzin

6

Termin

wrzesień–październik 2022

Koszt

140 zł

Specyfika rozwoju emocjonalnego przedszkolaka
Typowe lęki charakterystyczne dla okresu przedszkolnego
Strategie wspierania dziecka i jego rodziców
Działania obniżające napięcie emocjonalne dziecka
Strategie wzmacniające i obniżające poziom lęku

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/31
Trudne zachowania dzieci przedszkolnych – strategie działania
Adresat

nauczyciele przedszkola

Cel

poznanie specyfiki zachowań niepożądanych dzieci w wieku
przedszkolnym i rozwinięcie kompetencji radzenia sobie z nimi

Zagadnienia






Specyfika rozwoju emocjonalnego przedszkolaka
Trudności w zachowaniu dzieci w wieku 3‐6 lat
Strategie wspierania dziecka i jego rodziców
Działania rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i wyciszające
zachowania niepożądane
 Znaczenie współpracy z rodzicami

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta)

Liczba godzin

6

Termin

październik 2022

Koszt

140 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/32
Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnym
Adresat

nauczyciele przedszkola

Cel

pogłębienie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego

Zagadnienia








Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta)

Liczba godzin

6

Termin

październik–listopad 2022

Koszt

140 zł

Specyfika rozwoju emocjonalnego przedszkolaka
Charakterystyka mutyzmu wybiórczego
Strategie wspierania dziecka i jego rodziców, zasady współpracy
Skuteczność i rokowania terapii prowadzonej w przedszkolu
Zasady terapii sliding‐in i metody małych kroków
Strategie wzmacniające i obniżające poziom lęku

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/33
Niejadek w przedszkolu
Adresat

nauczyciele przedszkola

Cel

poznanie sposobów radzenia sobie z trudnościami w jedzeniu u dzieci

Zagadnienia

 Wprowadzenie pojęć: niejadek, neofobia żywieniowa, wybiórczość
pokarmowa
 Zmiana preferencji żywieniowych wraz z wiekiem
 Strategie wspierania dziecka i jego rodziców
 Jak zachęcić dziecko do jedzenia – jakich zachowań unikać, aby nie
zaszkodzić

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta)

Liczba godzin

4

Termin

listopad 2022

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/34
Współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych – ujęcie systemowe
Adresat

nauczyciele przedszkola

Cel

budowanie i rozwijanie prawidłowej komunikacji z rodzicami

Zagadnienia







Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

listopad–grudzień 2022

Koszt

100 zł

Dlaczego dobra komunikacja na linii przedszkole – dom jest tak ważna
Typowe trudności i ograniczenia w relacjach z rodzicami
Plusy jasnej komunikacji
Zasadność i możliwości integrowania grupy rodziców
Ograniczenia w komunikacji zdalnej

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/35
Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci przedszkolnych – praktyczny warsztat dla
nauczycieli
Adresat

nauczyciele przedszkola

Cel

rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć na temat emocji w formie
praktycznego warsztatu

Zagadnienia

 Specyfika rozwoju emocjonalnego przedszkolaka, zasadność rozwijania
inteligencji emocjonalnej dzieci
 Przykłady, pomysły i propozycje konkretnych ćwiczeń do zastosowania
w pracy z dziećmi
 Jak rozmawiać z przedszkolakami o emocjach

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta)

Liczba godzin

6

Termin zajęć

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

150 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/36
Mindfulness – trening uważności w pracy z dziećmi
Adresat

nauczyciele szkół podstawowych

Cel

dostarczenie nauczycielom wiedzy, metod i narzędzi, za pomocą których
sprawią, że dzieci będą bardziej świadomie odbierać siebie i świat, radzić
sobie z trudnymi sytuacjami

Zagadnienia

 Jak poprzez odpowiednie ćwiczenia wpływać na wyciszanie się i
uspokojenie
 Jak kształtować inteligencję emocjonalną dzieci w oparciu o ćwiczenia
uważności
 Metody radzenia sobie ze stresem

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Agnieszka Drążek (pedagog)

Liczba godzin

5

Termin zajęć

grudzień 2022–styczeń 2023

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/8
Depresja wśród dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

przybliżenie uczestnikom problemu depresji, samookaleczeń i myśli
samobójczych wśród dzieci i młodzieży, a także zapoznanie
z działaniami interwencyjnymi oraz ze strategiami pracy w przypadku
wystąpienia wyżej wymienionych trudności





Zagadnienia

Czym są zaburzenia nastroju
Diagnoza depresji
Objawy zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami
nastroju
 Przyczyny i funkcje samookaleczeń
 Motywy i zachowania samobójcze
 Interwencja i praktyczne wskazówki postępowania w pracy
z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami nastroju, dokonującymi
samouszkodzeń oraz przejawiającymi zachowania samobójcze

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

Renata Lipska, Anna Dubowicz‐Zakrzewska

Liczba godzin

2

Termin zajęć

2022/2023

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/37
Ostatnia rozmowa z absolwentem, czyli jak przygotować absolwentów klas programowo
najwyższych do dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych
Adresat

doradcy zawodowi, wychowawcy

Cel

zapoznanie nauczycieli z pomysłami na rozmowę o decyzjach zawodowych
i edukacyjnych absolwenta

Zagadnienia






Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

Krzysztof Celka

Liczba godzin

2

Termin zajęć

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

150 zł

Sytuacja absolwenta szkoły średniej na rynku pracy
Czynniki determinujące wybór formy studiów
Czynniki determinujące wybór studiów
Praktyczne porady przy poszukiwaniu pracy

