Lp.

Nazwa szkolenia , warsztatu,
konferencji

Krótka informacja na temat szkolenia

Adresat formy

Liczba
godzin

Prowadzący

Termin szkolenia

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
1.

Konferencja dla nauczycieli – Zagrożenia w
internecie – fakty czy mity?

Konferencja dla nauczycieli

Zainteresowani
nauczyciele

4

dr Jacek Pyżalski

Kwiecień 2020

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
2.

Konferencja/Przegląd muzyczny

Przygotowanie i przeprowadzenie przy
współpracy z MDK w Bolesławcu
Konkursu Piosenki Patriotycznej

Nauczyciele muzyki

Aleksandra Sozańska-Kut

Maj 2020

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
3.

Warsztaty dla nauczycieli

Przeprowadzenie warsztatów z
matematyki , języka polskiego, fizyki,
pod kątem budowania programu
dydaktycznego

Zainteresowani
nauczyciele matematyki,
fizyki, języka polskiego

6

Maria Subik
Ewa Ołenicz-Bernacka
Robert mertuszka

4

Maria Subik

IV-VI 2020

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
4.

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty matematyczne dla
nauczycieli w ramach planowanych do
realizacji konkursów matematycznych
SIECI WSPÓŁPRACY DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Nauczyciele matematyki

5.

FORUM DYREKTORÓW *

Dyrektorzy szkół i placówek

6.

Sieć bibliotekarzy powiatu
bolesławieckiego*
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów
zawodowych*

7.

Sieć współpracy dyrektorów szkół i
placówek powiatu bolesławieckiego.
Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy
powiatu bolesławieckiego
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów
zawodowych powiatu bolesławieckiego

Nauczyciele bibliotekarze
powiatu bolesławieckiego

Zainteresowani
nauczyciele

Cezariusz Rudyk

IV-VI 2020

Romualda Terlecka

III 2020

Laura-Słocka Przydróżna

IV 2020
Termin

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
8.

Kurs metodyki Monessori dla
pedagogów

9.

Bezpieczeństwo w sieci

Podstawy metodyki Marii Monessori , kurs
wprowadzający

IV-VI 2020

Zainteresowani nauczyciele

8

Alicja Krzyszczak

Maj
2020

Kwota

150

Zainteresowani nauczyciele

4

EDUKOMPETENCJE
Warszawa

IV 2020

150

Zainteresowani nauczyciele

12

Grażyna Uhman Zielona
Góra

VI 2020

0

Zainteresowani nauczyciele

8

DR MAREK
KACZMARZYK

IV 2020

150

Szkolenia rad pedagogicznych

4

Instytut Tutoringu
Szkolnego

Cały rok

1800

13. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu
informatycznego, w tym mobilnego

Zainteresowani nauczyciele

4

EDUKOMPETENCJE
Warszawa

VI 2020

150

14.

Zainteresowani nauczyciele

8

Tomasz Bilicki

V 2020

150

Zainteresowani nauczyciele

15

EDUKOMPETENCJE
Warszawa

10.

11.

12.

15.

Zasady zabezpieczeń poczty elektronicznej, w
tym przesyłanie chronionych hasłem
załączników. Podniesienie świadomości
zagrożeń płynących z wykorzystania portali
społecznościowych. Bezpiecznie korzystanie z
dostępnych sieci WiFi przez osoby będące w ich
zasięgu
Wykorzystanie badań i analiz oraz wyników W ramach szkolenia będzie zaprezentowana
gama źródeł badań i analiz, a także odbędzie się
kształcenia do poprawy jakości pracy
dyskusja nad sposobami ich wykorzystania do
szkoły*
poprawy jakości pracy szkoły – m.in. trafności
oferty edukacyjnej.
Celem szkolenie jest upowszechnienie wiedzy na
Neurodydaktyka w szkole*
temat różnych stylów uczenia się oraz
umożliwienie nauczycielom swobodnego
poruszania się w problematyce diagnostyki
edukacyjnej.
Tutoring wychowawczo-rozwojowy w
Tutoring jako metoda pracy
szkole
ponadgimnazjalnej
pedagogiczne*j
Instrukcje urządzeń znajdujących się na
wyposażeniu monitora interaktywnego.
Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej w
procesie nauczania. Obsługa urządzeń
cyfrowych oraz wykorzystanie dostępnego
oprogramowanie do tworzenia quizów.
Połączenie urządzeń będących na wyposażeniu
szkoły poprzez sieć WiFi.
Umocnienie pozycji placówki w środowisku Diagnoza i analiza sytuacji a wizerunek
placówki. Elementy składające się na wizerunek
lokalnym
szkoły. Marketing, promocja, public relations –
podstawowe pojęcia. Strategia marketingowa
w pigułce. Plan promocji szkoły - ćwiczenia
Wyposażenie uczestników w podstawową
Innowacje i eksperymenty
wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia
jako programy rozwojowe szkoły*
innowacji i eksperymentów.
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16. Przeciwdziałanie agresji w szkole

17. Ocenianie kształtujące

18. Odpowiedzialność nauczycieli i kadry

kierowniczej wobec zagadnień
związanych z bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży.*

19. Kadry w oświacie *
20. Emisja i higiena pracy głosem*

21. Kurs kierowników wycieczek szkolnych

22. Awans zawodowy nauczyciela*

Cel szkolenia: Wyposażenie nauczycieli w
konkretną wiedzę, umiejętności oraz narzędzia,
które pozwolą im przeciwdziałać występowaniu
zachowań agresywnych wśród młodzieży
szkolnej.
Ocenianie jako konsekwencja planowania
dydaktycznego nauczycieli: od kompetencji
kluczowych, poprzez kompetencje,
umiejętności, podstawę programową i program
nauczania do jednostki lekcyjnej. Elementy
oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria
oceniania, informacja zwrotna, pytania i
techniki zadawania pytań, samoocena, ocena
koleżeńska. Planowanie lekcji z wykorzystaniem
elementów OK. Ocenianie kształtujące a
indywidualne potrzeby uczniów i wzmocnienie
motywacji do pracy. Czynniki sprzyjające i
utrudniające wprowadzenie zasad OK w szkole
Praktyczne aspekty zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
placówkach oświatowych. Odpowiedzialność
nauczycieli za bezpieczeństwo Interpretacja
prawa i orzecznictwa sądowego w sytuacjach
wystąpienia zagrożeń. Wzory pism i tworzenie
dokumentacji przez wychowawców i
nauczycieli.
Analiza i interpretacja zmian w prawie
oświatowym w zakresie prowadzenia
dokumentacji kadrowej
Budowa aparatu głosowego. Rola
prawidłowego oddychania podczas mówienia.
Higiena pracy głosem. Zagrożenia wynikające z
niewłaściwego posługiwania się głosem – jak
temu zapobiec? Symptomy często spotykanych
chorób głosu.
Przepisy oświatowe dotyczące organizowania
przez szkoły i przedszkola krajoznawstwa i
turystyki. Podstawowe pojęcia turystyczne
przydatne w turystyce szkolnej. Dokumenty
wycieczki i zasady ich wypełniania. Ustawa o
usługach turystycznych a wycieczki szkolne.
Wycieczka szkolna klientem biura
turystycznego. Wycieczki turystyki
kwalifikowanej. Zielone szkoły. Wycieczki
zagraniczne. Zasady poruszania się grup
wycieczkowych po terenach chronionych.
Konsultacje dla nauczycieli stażystów,
kontraktowych i mianowanych

8

EDUKOMPETENCJE
Warszawa

V 2020 0/100

Nauczyciele wszystkich
typów szkół

8

Edukompetencje
Warszawa

IV 2020 0/190

Dyrektorzy i nauczyciele
wszystkich typów szkół

6

dr Robert
Mangold

VI 2020

0/120

Pracownicy administracyjni ,
dyrektorzy szkół

8

Wanda Derska

III 2020

0/230

V 2020

0/150

Zainteresowani nauczyciele

Nauczyciele wszystkich
typów szkół, Rady
Pedagogiczne

12 Aleksandra
Sozańska-Kut

Nauczyciele wszystkich
typów szkół

17 Roman Binkiewicz VI 2020

150

Maria Subik,
Od
Ewa Ołenicz –
marca
Bernacka , Aleksandra 2020
Sozańska – Kut

100

Zainteresowani
nauczyciele

1

*szkolenie bezpłatne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego
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