SZKOLENIA NIEODPŁATNE
II półrocze roku szkolnego 2019/2020
Symbol

Temat

SN20-01

Rewalidacja indywidualna ucznia
z autyzmem, zespołem Aspergera

Prowadzenie /
Organizacja
Joanna Biczak
Katarzyna
Patrzykont

SN20-02

Zachowania seksualne dzieci
Joanna Biczak
i młodzieży – jak je rozpoznawać,
jak reagować
Katarzyna
Patrzykont

Pomoc w pełnym i aktywnym
Dorota Pisarek
uczestnictwie w Eucharystii – rola
śpiewu w przeżywaniu komunii
Edyta Maroszek
świętej
– animator
kultury
w Domu Pomocy
Społecznej
w Częstochowie
SN20-04 „Najpierw rozum”, czyli jak
Dorota Pisarek
skutecznie wspierać uczniów
ze spektrum autyzmu
Katarzyna
Patrzykont
SN20-03

Adresaci

Data, miejsce

Zakres tematyczny

pedagodzy szkolni,
wychowawcy,
nauczyciele szkół
ogólnodostępnych
i specjalnych
publicznych,
niepublicznych
Częstochowy
pedagodzy szkolni,
wychowawcy,
nauczyciele szkół
ogólnodostępnych
i specjalnych
publicznych,
niepublicznych
Częstochowy
nauczyciele religii

26.02.2020 r.
godz. 15:00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

organizowanie i planowanie zajęć
rewalidacyjnych; formułowanie celów;
rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych na
zajęciach; program rewalidacji
indywidualnej dla dziecka z autyzmem,
zespołem Aspergera; dokumentowanie
pracy rewalidacyjnej

25.03.2020 r.
godz. 15:00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

rozpoznawanie zachowań seksualnych
prawidłowych, niepokojących
i destrukcyjnych; ochrona dziecka przed
sytuacjami, w których można podejrzewać
ryzyko krzywdzenia

27.02.2020 r.
godz. 15:30,
Techniczne Zakłady
Naukowe
im. gen. W. Sikorskiego,
ul. Jasnogórska 84/96,
Częstochowa

propozycje pieśni i piosenek religijnych do
wykorzystania podczas uroczystości
pierwszokomunijnej; znaczenie gestów
i postaw; zajęcia warsztatowe

nauczyciele religii
oraz nauczyciele
szkół
ogólnodostępnych
i specjalnych
publicznych,
niepublicznych
Częstochowy

26.03.2020 r.
godz. 15:30,
Techniczne Zakłady
Naukowe
im. gen. W. Sikorskiego,
ul. Jasnogórska 84/96,
Częstochowa

funkcjonowanie poznawcze osób
ze spektrum autyzmu; wykorzystywanie
mocnych stron uczniów w codziennych
sytuacjach; wskazania metodyczno
-organizacyjne do pracy z uczniem
ze spektrum autyzmu
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SN20-05

„Panować znaczy służyć”
– o ekologii na katechezie

Dorota Pisarek

nauczyciele religii

Maria Przymus

SN20-06

Jak udowodnić? Dowodzenie
twierdzeń w szkole podstawowej

Małgorzata
Komorowska

nauczyciele
matematyki
szkół podstawowych

SN20-07

Dwie białe, sześć czarnych…
- rachunek prawdopodobieństwa
w szkole podstawowej

Małgorzata
Komorowska

nauczyciele
matematyki
szkół podstawowych

SN20-08

Autorytet nauczyciela – jak go
budować?

Małgorzata
Komorowska

nauczyciele
matematyki
szkół podstawowych

Beata Domańska
– nauczycielka
etyki i historii
w SP nr 11
w Częstochowie

SN20-09

Warsztaty Fistballu

Maria Przymus
Adrian Pasieka
Robert
Szczerbaniuk
- trener Fistballu

nauczyciele
wychowania
fizycznego szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych
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21.05.2020 r.
godz. 15:30,
Techniczne Zakłady
Naukowe
im. gen. W. Sikorskiego,
ul. Jasnogórska 84/96,
Częstochowa
11.03.2020 r.
godz. 15:00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
20.05.2020 r.
godz.15:00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
03.06.2020 r.
godz.16:00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

„Człowiek panem Ziemi” – jak rozmawiać
z uczniami o ekologii
w świetle dokumentów Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła; sposoby
angażowania uczniów w troskę o naszą
planetę – propozycje metodyczne

04.03.2020 r.
godz. 9:50,
VII Liceum
Ogólnokształcące
im. M. Kopernika,
ul. Nowowiejskiego 18
Częstochowa

przepisy gry w Fistball; podstawy
metodyki nauczania nowej dyscypliny
sportu

rodzaje dowodów; metody dowodzenia
twierdzeń matematycznych - omówienie
wybranych metod; rola nauczyciela
w nauczaniu dowodzenia; wymiana
doświadczeń
pomoce dydaktyczne, środki graficzne
i ich rola w nauczaniu rachunku
prawdopodobieństwa; jak zachęcić ucznia
do poznania tego zagadnienia; wymiana
doświadczeń
autorytet: przykład postępowania,
przyjaciel godny zaufania, ekspert
w różnych sprawach

SN20-10

Warsztaty Fistballu

Adrian Pasieka
Robert
Szczerbaniuk
- trener Fistballu

SN20-11

Warsztaty Fistballu

Adrian Pasieka
Robert
Szczerbaniuk
- trener Fistballu

SN20-12

Literackie inspiracje jako droga
poznania w autyzmie

dr Iwona
Skrzypczyk
-Gałkowska
dr Aleksandra
Pyrzyk-Kuta
– pedagog,
surdopedagog,
instruktor
choreoterapii,
pracownik
naukowy
Uniwersytetu
Śląskiego
w Katowicach

nauczyciele
wychowania
fizycznego szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych

22.04 2020 r.
godz. 10:00,
Zespół Szkół
Technicznych,
al. Jana Pawła II
126/130,
Częstochowa

przepisy gry w Fistball; podstawy
metodyki nauczania nowej dyscypliny
sportu

nauczyciele
wychowania
fizycznego szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych

06.05.2020 r.
godz. 10:00,
Szkoła Podstawowa nr
53 z Oddziałami
Integracyjnymi
im. M. Skłodowskiej
-Curie
ul. Orkana 95/109
Częstochowa

przepisy gry w Fistball; podstawy
metodyki nauczania nowej dyscypliny
sportu

nauczyciele języka
polskiego szkół
ponadpodstawowych,
zainteresowani
nauczyciele różnych
przedmiotów,
nauczyciele
wspomagający,
asystenci, pedagodzy,
psycholodzy
wszystkich typów
szkół i placówek

25.02.2020 r.
godz.15:00-17:00
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

warsztat pokazujący, jak poprzez literaturę
można lepiej poznać
i zrozumieć dziecko z autyzmem
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SN20-13

Retoryka w szkole – jak
dr Iwona
skutecznie ćwiczyć wypowiedź
Skrzypczyk
ustną w szkole ponadpodstawowej -Gałkowska

Agnieszka
Grudzińska
– konsultant
RODN „WOM”
w Częstochowie
SN20-14 Retoryka w szkole – jak
dr Iwona
skutecznie ćwiczyć wypowiedź
Skrzypczyk
ustną w szkole ponadpodstawowej -Gałkowska

SN20-15

Gamifikacja w teorii i praktyce

SN20-16

Wykorzystanie aplikacji
Goosechase na lekcji języka
angielskiego

SN20-17

Dostosowanie wymagań
edukacyjnych – uczeń
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi na lekcji języka
obcego

Agnieszka
Grudzińska
– konsultant
RODN „WOM”
w Częstochowie
Aleksandra
Raźniak

Aleksandra
Raźniak

Aleksandra
Raźniak
Maria Przymus

nauczyciele języka
polskiego szkół
ponadpodstawowych

nauczyciele języka
polskiego szkół
ponadpodstawowych

nauczyciele języka
angielskiego
wszystkich typów
szkół
nauczyciele języka
angielskiego
wszystkich typów
szkół

nauczyciele języka
angielskiego
wszystkich typów
szkół

4

11.03.2020 r.
godz. 15:00,
RODN „WOM”,
al. Jana Pawła II 126/130
Częstochowa
Logowanie wyłącznie
przez stronę RODN
„WOM”
w Częstochowie
18.03.2020 r.
godz. 15.00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
Logowanie wyłącznie
przez stronę SOD
w Częstochowie
10.03.2020 r.
godz.15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
21.04.2020 r.
godz.15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

19.05.2020 r.
godz.15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

propozycje metod i form pracy według
nowej podstawy programowej; praktyczne
przykłady ćwiczeń przygotowujących
uczniów do egzaminu maturalnego

propozycje metod i form pracy według
nowej podstawy programowej; praktyczne
przykłady ćwiczeń przygotowujących
uczniów do egzaminu maturalnego

definicja; różnice między game-based
learning a gamification; zasady, rodzaje
i narzędzia; praktyczne zastosowanie
gamifikacji na lekcji języka angielskiego
poznanie aplikacji w teorii i praktyce;
wykorzystanie do konstruowania własnych
lekcji – zajęcia warsztatowe
Proszę zabrać na zajęcia telefony
komórkowe lub tablety – konieczność
połączenia z Internetem
uczeń ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w świetle obowiązujących
przepisów prawa oświatowego;
wypracowanie propozycji dostosowania
wymagań edukacyjnych z języka obcego –
zajęcia warsztatowe

SN20-18

Projekt hospitacyjny
Częstochowa – Bamberg

Ewa Kozłowska

SN20-19

Praca z tekstem na zajęciach
języka niemieckiego

Ewa Kozłowska

SN20-20

Wdrażanie nowej podstawy
programowej języka obcego
w szkolnictwie branżowym

Ewa Kozłowska

SN20-21

Integracja tradycyjnych
i nowoczesnych metod nauczania
na lekcjach języka francuskiego

Ewa Majchrzak

SN20-22

Praca z tekstem na lekcjach języka Ewa Majchrzak
obcego

nauczyciele języka
francuskiego

SN20-23

Mapy myśli – sposób
na tworzenie notatek

nauczyciele języka
francuskiego

Maria Przymus

Ewa Majchrzak

nauczyciele języka
niemieckiego
wszystkich typów
szkół, zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele języka
niemieckiego
wszystkich typów
szkół, zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele języka
niemieckiego
wszystkich typów
szkół, zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele języka
francuskiego

Maria Przymus

SN20-24

Skuteczne metody motywacji
uczniów w pracy dydaktycznej

Donata
Leszczyłowska

nauczyciele biologii
i przyrody szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych
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19.02.2020 r.
godz. 15:00,
VIII LO Samorządowe,
ul. Worcella 22,
Częstochowa
18.03.2020 r.
godz. 15:00,
VIII LO Samorządowe,
ul. Worcella 22,
Częstochowa
27.05.2020 r.
godz. 15:00,
VIII LO Samorządowe,
ul. Worcella 22,
Częstochowa
19.02.2020 r.
godz. 15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
18.03.2020 r.
godz. 15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
20.05.2020 r.
godz. 15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
26.02.2020 r.
godz. 15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

cele i treści projektu hospitacyjnego
realizowanego przez Urząd Miasta
Częstochowy i Dienzenhofer-Gymnasium
w Bambergu; ewaluacja działań; wymiana
doświadczeń
wybrane metody i techniki podnoszące
efektywność pracy z tekstem na lekcji
języka niemieckiego
cele i treści podstawy programowej języka
obcego w szkole branżowej I i II stopnia;
analiza podstawy programowej; wskazówki
metodyczne
sposoby łączenia metod tradycyjnych
i nowoczesnych do przekazywania wiedzy
o języku obcym i nauki języka obcego
wybrane metody i techniki podnoszące
efektywność pracy z tekstem na lekcji
języka francuskiego
krótka charakterystyka metody; określenie
zasad pracy; przykłady wykorzystania
w procesie nauczania-uczenia się
jak motywować uczniów do pracy; nowe
techniki motywacyjne zwiększające
odpowiedzialność ucznia za proces uczenia
się
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SN20-25

SN20-26

Jak uczyć skutecznie
i efektywnie?

Praca z uczniem zdolnym

Donata
Leszczyłowska
Joanna
Maźniewska
Donata
Leszczyłowska
Joanna
Maźniewska

nauczyciele biologii
i przyrody szkół
podstawowych

18.03.2020 r.
godz. 15:30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
nauczyciele biologii 22.04.2020 r.
szkół podstawowych, godz. 15:30,
ponadpodstawowych SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

SN20-27

Wsparcie nauczycieli w pracy
z uczniem cudzoziemskim

Maria Przymus

nauczyciele
wszystkich typów
szkół

10.03. 2020 r.
godz. 15:00
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

SN20-28

Awans zawodowy - co dalej po
zakończeniu stażu?

Aleksandra
Łebek
-Jurgielewicz

nauczyciele
wszystkich typów
szkół

13.05. 2020 r.
godz. 15:00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

SN20-29

Awans zawodowy - co dalej po
zakończeniu stażu?

Aleksandra
Łebek
-Jurgielewicz

nauczyciele
wszystkich typów
szkół

18.05.2020 r.
godz. 15:00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
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formy i metody utrwalające wiedzę
i rozwijające umiejętności uczenia się

tradycyjne i nowatorskie metody pracy
– wybór; sposoby indywidualizacji pracy
z uczniem zdolnym; istota wsparcia
metodycznego i psychologicznego
w przygotowaniu uczniów do konkursów
i olimpiad
podstawa prawna podjęcia przez ucznia
cudzoziemskiego nauki w szkole polskiej;
organizacja pracy w roku szkolnym,
wskazówki praktyczne; podejmowanie
działań integracyjnych w środowisku klasy
i szkoły, wymiana doświadczeń
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
zawodowego; wniosek o postępowanie
kwalifikacyjne lub egzaminacyjne oraz
wymagane dokumenty; przygotowanie do
rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub
egzaminacyjną
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
zawodowego; wniosek o postępowanie
kwalifikacyjne lub egzaminacyjne oraz
wymagane dokumenty; przygotowanie do
rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub
egzaminacyjną

