OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, OPIEKA
Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/13
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy
Adresat

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Cel

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy

Zagadnienia

 Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu
postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia
 Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych
 Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do
podejmowania czynności pierwszej pomocy
 Zastosowanie metod nauczania form organizacyjnych niezbędnych do
prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy (metody aktywizujące
i praktyczne kształcenie)

Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

Robert Bielecki

Liczba godzin

30

Termin zajęć

listopad–grudzień 2022

Koszt

360 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/23
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – program „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
Adresat

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy i rodzice

Cel

wspomaganie właściwego przebiegu procesu dydaktyczno‐
wychowawczego;
wsparcie wychowawczej roli rodziny

Zagadnienia

 Budowanie relacji dorosły – dziecko
 Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko
respektowane
 Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 Aktywne, wspierające słuchanie
 Motywowanie dziecka do współdziałania
 Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (realizator programu „Szkoła dla rodziców”)

Liczba godzin

40

Termin zajęć

październik 2022–luty 2023

Koszt

odpłatność za całość: 300 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/24
Rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej –program
„Przyjaciele Zippiego”

Adresat

zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, pedagodzy, psychologowie

Cel

przygotowanie nauczycieli do realizacji programu z uczniami

Zagadnienia

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia
psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne
u małych dzieci w wieku 5–8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie
z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym
życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on
na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje
zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela, wychowawcę
w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół
podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Wiek 5–7 lat to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian,
ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to
również etap przekraczania progu szkolnego.
Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć
radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej
funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych
umiejętności.
Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (trener programu „Przyjaciele Zippiego”)

Liczba godzin

12 godzin – cz. I, 4 godziny – cz. II

Termin zajęć

po uzbieraniu się grupy

Koszt

odpłatność za całość: 600 zł – w tym obudowa dydaktyczna do
prowadzenia zajęć

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/25
Rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej –
„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”
Adresat

zainteresowani nauczyciele klas IV–VIII

Cel

przygotowanie nauczycieli do realizacji programu z uczniami

Zagadnienia












Apteczka Skarbów – jak leczyć rany duszy?
Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń.
Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty.
Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.
Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie, to poprawia
samopoczucie!
Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.
Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych.
Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka.
Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (trener programu)

Liczba godzin

14

Termin zajęć

po uzbieraniu się grupy

Koszt

odpłatność za całość: 600 zł – w tym obudowa dydaktyczna do prowadzenia
zajęć

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/26
Program „Strażnicy Uśmiechu” (prof. Nady Ignjatović‐Savić)
Adresat

zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli

Cel

Program „Strażnicy Uśmiechu” (z ang. „Smile Keepers”, po serbsku:
„Czuwary Smiecha”) został opracowany przez Nadę Ignjatović‐Savić –
profesorkę psychologii Uniwersytetu Belgradzkiego w Serbii, po trudnych
doświadczeniach wojny w krajach byłej Jugosławii.
Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z programem i przygotuje do
prowadzenia warsztatów; zwiększy samoświadomość i pobudzi do refleksji
nad własnym funkcjonowaniem w roli wychowawcy; rozwinie kompetencje
osobiste, gotowość i umiejętność budowania akceptujących, pozytywnych
relacji z uczniem.
Celem programu „Strażnicy Uśmiechu” jest rozwój samoświadomości
dzieci, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno‐
emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi
uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych. Poprzez
zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy stwarza się dzieciom możliwość:
 uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic
i podobieństw,
 wzbogacania swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie
z problemami,
 rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych
stanów psychicznych,
 rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi,
 umacniania zaufania do siebie i innych.

Zagadnienia

Podstawy teoretyczne programu są połączeniem interaktywnego
i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego
z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.
Szkolenie dla nauczycieli ma charakter warsztatów rozwoju osobistego i
jest prowadzone wg scenariusza przygotowanego przez Nadę Ignjatović‐
Savić. Wykonywane w trakcie warsztatów ćwiczenia mają na celu
pogłębienie u uczestników świadomości własnych uczuć, potrzeb i postaw
wychowawczych, budowanie zaufania do siebie i do innych, tworzenie
okazji do refleksji i doświadczania – jakie są moje priorytety, moje wartości,
mój stosunek do dzieci, ich rodziców i do innych nauczycieli.
„Strażnicy Uśmiechu” to cykl zajęć psychoedukacyjnych realizowanych na
podstawie 32 scenariuszy, przeznaczonych dla dzieci w wieku od 5 do 10
lat (Strażnicy Uśmiechu część 1) oraz dzieci i młodzieży w wieku od 10 do
15 lat (Strażnicy Uśmiechu część 2).

Szkolenie trwa 14 godzin dydaktycznych i zazwyczaj jest organizowane dla
nauczycieli z jednej szkoły czy placówki. Udział w warsztatach powinien być
dobrowolny i poprzedzony informacją o charakterze tego szkolenia.
Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (realizator programu)

Liczba godzin

14

Termin zajęć

po uzbieraniu się grupy

Koszt

odpłatność za całość: 500 zł – w tym obudowa dydaktyczna do
prowadzenia zajęć

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/14
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny… – o dobrej współpracy na rzecz dziecka
Adresat

nauczyciele przedszkoli, pedagodzy szkolni

Cel

zapoznanie nauczycieli z rolą dorosłych w wychowaniu dziecka
przedszkolnego oraz współpracy dorosłych na rzecz dziecka

Zagadnienia

 Potrzeby rozwojowe dziecka przedszkolnego
 Rola dorosłych w wychowaniu dziecka przedszkolnego: rodzice,
nauczyciele, dziadkowie, opiekunki
 Wprowadzanie zasad i rola konsekwencji w wychowaniu przedszkolaka
 Gdy pojawia się problem… – analiza indywidualnych przypadków

Kierownik

Lidia Kantek

Prowadzący

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

Liczba godzin

5

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/15
Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Cel

Zagadnienia

zapoznanie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi
organizacji i prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży





Planowanie pracy wychowawczej
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem
pedagogicznym i administracyjno‐obsługowym
 Dokumentacja wypoczynku

Kierownik

Jolanta Staszak

Prowadzący

Jolanta Staszak, Grażyna Frydrychowicz

Liczba godzin

10

Termin zajęć

listopad–grudzień 2022

Koszt

200 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/16
Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Adresat

zainteresowani nauczyciele, zainteresowane osoby, osoby pełnoletnie
z wykształceniem średnim pracujące na koloniach, zimowiskach

Cel

przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna – wychowawcy wypoczynku
dzieci i młodzieży

Zagadnienia










Kierownik

Jolanta Staszak

Prowadzący

Jolanta Staszak, Grażyna Frydrychowicz

Liczba godzin

36

Termin zajęć

listopad–grudzień 2022

Koszt

450 zł

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
Ruch i rekreacja
Turystyka i krajoznawstwo
Zajęcia kulturalno‐oświatowe
Zajęcia praktyczno‐techniczne
Prace społecznie użyteczne
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/17
Jak panować nad klasą (dyscyplina pozytywna)
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas

Cel

celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy, metod i narzędzi
przydatnych do wprowadzenia i utrzymywania dyscypliny w klasie;
rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji oraz budowania
pozytywnych relacji w grupie i z grupą

Zagadnienia

 Czym jest dyscyplina w klasie
 Przyczyny problemów z dyscypliną. Autorytet nauczyciela, kontrakt
klasowy, zasady, komunikaty dyscyplinujące
 Motywowanie do przestrzegania zasad
 Praktyczne strategie działań wspomagające dyscyplinę w klasie

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Agnieszka Drążek (pedagog)

Liczba godzin

5

Termin zajęć

październik–listopad 2022

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/18
Arteterapia w twórczej integracji i budowaniu relacji
Adresat

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy, metod i narzędzi
przydatnych do rozwijania wśród uczniów jednej z najbardziej
kluczowych kompetencji współczesnego świata – umiejętności
nawiązywania pozytywnych relacji z innymi oraz twórczego myślenia

Zagadnienia

 Nowe wyzwania terapeutów
 Redukcja stresu
 Autorskie pomysły do pracy indywidualnej i w grupie (tworzenie
programów pod potrzeby dziecka/grupy)

Kierownik

Małgorzata Pogodska

Prowadzący

Agnieszka Drążek (pedagog)

Liczba godzin

6

Termin zajęć

listopad–grudzień 2022

Koszt

140 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/27
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka? Trening budowania pozytywnej samooceny
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą poczucia własnej wartości i jej
wymiarów, będą potrafili wykorzystać pozytywną samoocenę do
wzmacniania poczucia własnej wartości u dziecka, poznają i przećwiczą
konkretne sposoby wzmacniania samooceny podopiecznego

Zagadnienia

 Samoocena – co do siebie czuję, co o sobie myślę
 Pozytywna samoocena, wiara we własne możliwości i zaufanie do siebie
jako jeden z najważniejszych czynników protekcyjnych zachowań
niepożądanych, problemów emocjonalnych i psychicznych u dzieci i
nastolatków
 Podstawowe wymiary samooceny – rozpoznawanie dzieci z zaniżonym,
nieadekwatnym i niestabilnym poczuciem własnej wartości
 Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania
nauczyciela wzmacniające samoocenę uczniów; gry i zabawy grupowe
wzmacniające samoocenę

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Agnieszka Drążek (pedagog)

Liczba godzin

5

Termin zajęć

październik–listopad 2022

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/19
Jak być dobrym wychowawcą
Adresat

wychowawcy klas

Cel

 poszerzenie wiedzy z zakresu efektywności pracy wychowawczej
 poznanie konkretnych sposobów oddziaływań wychowawczych oraz
 sposobów unikania błędów w pracy wychowawczej

 przypomnienie zadań wychowawczych nauczyciela wynikających z
przepisów prawa
 wsparcie nauczycieli w realizacji 1. kierunku polityki oświatowej
państwa Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości
poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i
piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Zagadnienia

Spotkanie 1.
 Rola nauczyciela w procesie wychowania
 Kompetencje nauczycieli
 Budowanie zgranej i zmotywowanej klasy
 Relacja podstawą komunikacji i autorytetu
 Komunikacja z grupą
 Dobrostan ucznia i nauczyciela
Spotkanie 2.
 Warsztat pracy wychowawcy
 Kompetencje wychowawcze – jak osiągnąć mistrzostwo?
 Diagnozowanie potrzeb uczniów
 Błędy wychowawcze w pracy nauczyciela – jak ich unikać
Spotkanie 3.
 Zasady – jak je ustalać i jak je egzekwować
 Metody wychowawcze w kontekście wspierania rozwoju uczniów
 Strategie wychowawcze stosowane w pracy z uczniami
 Lekcja wychowawcza z pomysłem

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Aldona Olesiak, Lidia Kantek

Liczba godzin

15 (3 spotkania po 5 godzin)

Termin zajęć

wrzesień–październik 2022

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/28
„Skrzynka z narzędziami”, czyli różne sposoby na trudne zachowania dziecka
Adresat

zainteresowani nauczyciele

Cel

poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania trudnego
zachowania oraz metod i technik pracy z uczniem

Zagadnienia

 Zachowanie: jak je definiować i mierzyć
 Analiza zachowania, czyli co na nie wpływa
 Skrzynka z narzędziami – metody postępowania przed i po wystąpieniu
trudnego zachowania dziecka

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Sylwia Melka

Liczba godzin

6

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/20
Metody coachingowe w pracy z uczniem i grupą
Adresat

zainteresowani nauczyciele

Cel

metody coachingowe w pracy z uczniem i grupą

Zagadnienia

 Koło życia – zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia,
skalowanie
 Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia
 Metoda Walta Disneya – kreatywne poszukiwanie rozwiązań
 Cel‐efekt – operacjonalizacja celu
 Mój Everest – planowanie i motywacja
 Metafora jako sposób na uruchomienie kreatywności

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Sylwia Melka

Liczba godzin

6

Termin zajęć

marzec 2023

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/21
„Drużyna marzeń” – gry i zabawy interakcyjne wspierające proces wychowawczy
Adresat

zainteresowani nauczyciele

Cel

zwiększenie umiejętności prowadzenia lekcji wychowawczych
z wykorzystaniem gier i zabaw interakcyjnych

Zagadnienia

 Zasady organizowania i prowadzenia lekcji wychowawczych
z wykorzystaniem gier i zabaw interakcyjnych
 Etapy pracy z grupą w procesie interakcji
 Zabawy na uwrażliwienie
 Zabawy wspomagające proces kształtowania umiejętności radzenia
sobie z odrzuceniem i prowokacją
 Zabawy rozwijające empatię

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Sylwia Melka

Liczba godzin

6

Termin zajęć

kwiecień 2023

Koszt

100 zł

