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 nadających uprawnienia, doskonalących -listopad/ grudzień 2016 r.
Temat / Treści

Uczestnicy

Termin

Ilość godz./
Cena

Miejsce szkolenia

1. Przygotowanie nauczycieli do pracy w sali
zabaw integracji sensorycznej.
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

3.XI.2016r.
4.XI.2016r.
10.XI.2016r.
17.XI.2016r.
18.XI.2016r.

nauczyciele

 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.

17.XI.2016r.

CDKO
ul. Krywki 18
27-200
Starachowice
- oraz 1 spotkanie
w sali zabaw
integracji
sensorycznej.

Godz. 16.00

2. Wdrażanie innowacji pedagogicznych
w placówce oświatowej
Treści:

40 h dyd.
350 zł

8 h dyd.
80 zł

Godz. 15.00

CDKO
ul. Krywki 18
27-200
Starachowice

3.Nauczyciel w procesie awansu zawodowego.
Treści:

 Podstawy prawne przygotowania dokumentacji przedkładanej
komisji kwalifikacyjnej.
 Zasady sporządzania sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego.
 Sposoby dokumentowania dorobku zawodowego.
 Jak poprawnie przygotować dokumentację do wniosku o
podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

nauczyciele

8 h dyd.
80 zł

Godz. 15.00

4. Słowo, które krzywdzi- nauczyciel wobec
agresji słownej uczniów.
Treści:
 Agresja – definicja, zjawiska, rodzaje;
 Agresja słowna;
 Mechanizmy i przyczyny zjawisk agresywnych;
 Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole? /działania na
poziomie klasy, szkoły, środowiska rodzinnego/;
 Dobre przykłady pracy z ofiarą i agresorem;
 Propozycje przeciwdziałania agresji słownej w szkole.

1.XII.2016r.

CDKO
ul. Krywki 18
27-200
Starachowice

2.XII..2016r.
16.00

8 h dyd.
80 zł

nauczyciele

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału:
tel. (041) 274-06-30 e-mail: poczta@cdko.edu.pl
Na stronie www.cdko.edu.pl najdziecie Państwo pełną ofertę studiów, kursów
kwalifikacyjnych i kursów doskonalących.

CDKO
ul. Krywki 18
27-200
Starachowice

