
            CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 

27-200 STARACHOWICE ul. Krywki 18 
                    Tel/fax: //041/ 2740630 e-mail: poczta@cdko.edu.pl   www.cdko.edu.pl 

Placówka akredytowana – Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 czerwca 2005r. 

 

 

 

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych 

w Starachowicach 

przedstawia ofertę 

kursów doskonalących 
luty 2015 r. 

 

Temat / Treści 
 

Uczestnicy 

 

 

Termin 

Ilość godz./ 

Cena Miejsce szkolenia 

Wdrażanie innowacji pedagogicznych  

w placówce oświatowej.                                                                            
Treści:     
 Pojęcie innowacji - definicja, cele i założenia. 

 Omówienie podstawy prawnej innowacji pedagogicznych. 

 Rodzaje innowacji pedagogicznych. 

 Dokumentacja opisująca działalność innowacyjną. 

 Ogólne zasady przygotowania innowacji. 

 Przykłady wprowadzonych innowacji – omówienie. 

 Program innowacji pedagogicznej. 

 Omówienie ewaluacji wprowadzonej innowacji. 

 

 

 

 

 
nauczyciele 

 

 

 

16.02.2015r. 

godz. 1000 

 

 

Wioletta Ćwik 

 

 

 

 

8 h 

80 zł 

 

 

 

 
CDKO                               

w Starachowicach 

/Hotel Senator/ 

ul. Krywki 18 

Integracja sensoryczna - przygotowanie do 

pracy w Sali zabaw IS. 
Treści: 
 Metoda integracji sensorycznej w aspekcie wybranych układów 

zmysłowych. 

 Twórca metody SI i model poziomów rozwoju SI. 

 Centralne zaburzenia słuchu w aspekcie Teorii Integracji 

Sensorycznej. 

 Fizjologia układu wzrokowego. 

 Stymulacja funkcji wzrokowych, propozycje ćwiczeń i zabaw. 

 Stymulacja zapachowa i stymulacja zmysłu smaku. 

 Wrażliwość i obronność dotykowa. 

 Usprawnianie planowania motorycznego. 

 

 

 

 
nauczyciele 

pedagodzy 

 

 

2 spotkania 
 

26-27.02.2015 r. 

godz.  900 

 

 

 
Bożena 

Nitychoruk 

 

 

 

 

200 zł 

 

 

 

 
CDKO                               

w Starachowicach 

/Hotel Senator/ 

ul. Krywki 18 

Zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne – działalność 

artystyczna i twórcza dzieci/uczniów. 
Treści:  
 Posiada umiejętności w prowadzeniu uproszczonych układów: 

tańca towarzyskiego(samba) i ludowego(polka, polonez). 

 Projektuje zajęcia uwzględniając integrację muzyki i ruchu. 

 Dobiera zabawy integracyjne stosownie do grup w świetlicy. 

 Posiada wiedzę z zakresu zabaw ruchowych przy muzyce. 

 

 

 

 
nauczyciele 

 

 

2 spotkania 
 

16-17.02.2015 r. 

godz.  900 

 

 
Katarzyna Pająk 

 
2 spotkania 

 

12 h 

120 zł 

 

 

 
CDKO                               

w Starachowicach 

/Hotel Senator/ 

ul. Krywki 18 

Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym. 
Treści: 
 Charakterystyka, diagnoza ucznia z trudnościami w nauce. 

 Różne metody pracy z dzieckiem dyslektycznym ze 

szczególnym uwzględnieniem metody 18 struktur wyrazowych. 

 

 

 

 
nauczyciele 

 

18.02.2015r. 

godz. 900 

 
Mariola 

Tymińska 

 
 

8 h 

80 zł 

 

 
CDKO                               

w Starachowicach 
/Hotel Senator/ 

ul. Krywki 18 

Informujemy, że jest możliwość konsultacji w sprawie awansu zawodowego  

po uzgodnieniu telefonicznym. 

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału: 

tel. (041) 274-06-30 e-mail: poczta@cdko.edu.pl 
Na stronie www.cdko.edu.pl 

znajdziecie Państwo pełną ofertę kursów kwalifikacyjnych i kursów doskonalących. 
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