OFERTA EDUKACYJNA WODN ZGIERZ 2020/2021 – Wrzesień 2020
KOD

Forma
kształcenia

K.29

Kurs doskonalący

Liczba
godz.

Miejsce
realizacj
i
WODN

Osoba prowadząca
(adres mail)
dr Bronisław Matusz
b.matusz@get.edu. pl

40 zł.

15 i 17.09.20
godz. 16.00

Teams zdalnie +
WODN
WODN

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

20 zł.

16.09.2020 r.,
godz. 10:00

Marta Kulik
m.kulik@get.edu.pl

50 zł.

16.09.2020

Temat

Treści

Adresat

Wykorzystanie grafiki 3D
do projektowania brył i
obrazowania prac
wytwórczych. (123D
Design - darmowy)
Poznajemy drukarkę 3D dla początkujących.




Poznanie interfejsu programu
Narzędzia i ich
wykorzystanie
Projektowanie prostych brył
Różne sposoby
projektowania brył w
zależności od efektu
końcowego

Nauczyciele
rozpoczynający pracę
z projektowaniem 3D

Zadławienia, zachłyśnięcia;
resuscytacja krążeniowooddechowa; pozycja bezpieczna
- Podstawowe pojęcia
- Neurologiczna podstawa
zaburzeń ze spektrum
- Zaburzenia integracji
sensorycznej
- Niedostosowanie społeczne
- Sposoby radzenia sobie i
pomocy uczniowi autystycznemu
Przepisy, dokumentacja i praktyka
w zakresie turystyki i
krajoznawstwa.
Realizowanie wybranych treści
podstawy programowej w oparciu
o teksty: „Sambalele” (bajka
brazylijska), L. Kołakowski „Kto
z was chciałby rozweselić
pechowego nosorożca”, Hanka
Ordonówna „Tułacze dzieci”, SatOkh „Biały Mustang”i inne
dzieła..
Mediacje forma wspierająca prace
pedagoga we współczesnej szkole

Wszyscy nauczyciele

3

Nauczyciele
przedszkoli i edukacji
wczesnoszkolnej

3

nauczyciele różnych
typów szkół i
przedszkoli
Nauczyciele etyki,
wszyscy nauczyciele
zainteresowani
etycznofilozoficznym
wymiarem pracy z
uczniem

10 +
egzami
n
3

WODN
Zgierz

Rafał Ryszelewski
r.ryszelewski@get.edu.pl

80 zł

TEAMS

Cezary Marasiński
c.marasinski@get.edu.pl

15 zł.

Zainteresowani
nauczyciele

4

WODN
Zgierz

Dariusz Nowak
d.nowak@get.edu.pl

20 zł.

21.09 godz.
16.00 2020

Wykorzystanie narzędzi
GOOGLE do tworzenia ankiet i
testów online.

Nauczyciele
wszystkich etapów
nauczania.

8

GOOGL
E, MEET

Piotr Kowalczyk
p.kowalczyk@get.edu.pl

40 zł.

21.09– 30.09
2020

K.1014

Warsztaty
metodyczne

Pierwsza pomoc u
niemowląt i dzieci

K.478

Warsztaty
metodyczne

Zrozumieć autyzm – wśród
nas są nie tylko
zdiagnozowani !

K.157

Kurs doskonalący

Kurs kierownika
wycieczek szkolnych

K.156

Warsztaty
metodyczne
(wersja on-line)

Pomysły na lekcje etyki na
różnych poziomach
edukacyjnych

K.410

Warsztaty
metodyczne

K.45

Warsztaty
metodyczne

Mediacje szkolne
(rozwiązywanie
konfliktów) - pedagog i
psycholog jako mediator
szkolny
Konstruowanie ankiet i
testów online




Koszt

Termin

8+4

godz.16:00

16.09.2020
godz. 16.30
(I zajęcia)
17 09.2020;
godz. 16:00

Przykłady współczesnej literatury
dla dzieci,
wymiana doświadczeń
związanych z ciekawymi
rozwiązaniami metodycznymi
praktykowanymi podczas zajęć.
Przyczyny, rodzaj używek,
profilaktyka

Nauczyciele języka
polskiego w klasach
IV – VI, bibliotekarze

10

WODN
w
Zgierzu,
Moodle

dr Alicja MatuszRżewska
a.matuszrzewska@get.edu.pl

20 zł.

21.09.20;
Termin
zakończenia
kursu:
27.09.20

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagodzy

3

mgr Joanna Sędzicka
j.sedzicka@get.edu.pl

20 zł.

22.09.2020r.

Kostka dziewiarska.
Maskotki i ozdoby z
kolorowego filcu.
Wykorzystanie kostki
dziewiarskiej do tworzenia
ozdobnych sznurków



Zainteresowani
nauczyciele techniki

8

WODN
Zgierz
lub
Teams
WODN

dr Bronisław Matusz
b.matusz@get.edu. pl

30 zł.

22 i 24.09.20
godz. 16.00

Egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
technik hotelarstwa zasady przygotowywania
uczniów, arkusze
egzaminacyjne, schematy
oceniania.
Prowadzenie: Rafał
Ryszelewski (egzaminator
w zawodzie technik
hotelarstwa)
Medyczne aspekty
zażywania narkotyków

Struktura egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie.
Test pisemny.
Zadanie praktyczne.
Schematy oceniania.
Zasady i wskazówki dotyczące
przygotowywania uczniów.

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych
prowadzący zajęcia w
zawodzie technik
hotelarstwa, którzy
mają na celu lepsze
przygotowanie
uczniów do egzaminu
zawodowego

8

WODN
Zgierz

Rafał Ryszelewski
r.ryszelewski@get.edu.pl

30 zł.

23.09.2020
godz. 16.30
(I zajęcia)

przyczyny; definicje; rodzaje
uzależnień; rodzaje i
charakterystyka środków
psychoaktywnych; sposoby
zapobiegania i leczenia; edukacja
dzieci i młodzieży
Przygotowanie diagnozy wstępnej
i końcowej z fizyki w kontekście
wymagań przekrojowych..
Przyczyny, objawy cukrzycy;
pierwsza pomoc; ogólne zasady
postępowania
Interpretacja pojęć
występujących w opiniach i
orzeczeniach, sposoby

Wszyscy nauczyciele

3

Teams zdalnie

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

-

23.09.2020 r.,
godz. 18:00

Nauczyciele fizyki
szkół podstawowych

12

WODN

Piotr Kowalczyk
p.kowalczyk@get.edu.pl

50 zł.

Wszyscy nauczyciele

2

Teams zdalnie

Dariusz Zawadzki
d.zawadzki@get.edu.pl

-

24, 28.09,
1.10 godz.
1600-1915.
24.09.2020 r.,
godz. 10:00

nauczyciele,
pedagodzy i
psycholodzy

3

WODN
Zgierz

Małgorzata Komorowska
m.komorowska@get.edu
.pl

30 zł

Warsztaty
1.
metodyczne
e-learning

Propozycje ciekawych
lektur dla dzieci – klasy IV
– VI

K.455

Warsztaty
metodyczne

Przyczyny sięgania po
używki przez nieletnich
uczniów.

K.20

Warsztaty
metodyczne

K.36

K.147

Warsztaty
metodyczne

K.1005

Warsztaty
metodyczne

K.47

Kurs doskonalący

K.1015

Seminarium

K.437

Warsztaty
metodyczne

Przygotowanie arkusza
diagnostycznego z fizyki
dla szkoły podstawowej
Dziecko z cukrzycą w
placówce oświatowej
Realizacja zaleceń
zawartych w opiniach i
orzeczeniach wydawanych





Budowa kostki
introligatorskiej
Wykonanie dwóch prac z
filcu (na poziomie I-III i IVVI)
Nauka zaplatania włóczki na
kostce

24.09.2020

przez poradnie
psychologicznopedagogiczne

K.91

Kurs doskonalący

Opiekun stażu i/lub
praktyk pedagogicznych jak pełnić efektywnie tę
funkcję

K.186

Warsztaty
metodyczne

Aktywne słuchanie muzyki
wg. Batii Strauss

K.107

Warsztaty
metodyczne

Śpiew indywidualny i
zespołowy we współczesnej
edukacji dzieci i młodzieży

postępowania z zaleceniami i
informacjami w nich zawartymi,
formułowanie dostosowań, plany
pomocy psychologicznopedagogicznej.
 zadania opiekuna stażu
wynikające z przepisów
prawa oświatowego
 jak sporządzić kontrakt z
nauczycielem
 jak napisać projekt oceny
dorobku zawodowego
 opiekun stażu jako coach i
mentor
Warsztaty poświęcone muzyce
klasycznej i zastosowaniu jej na
zajęciach z dziećmi poprzez różne
formy aktywności muzycznej:
śpiew, ruch, gra na instrumentach,
improwizację.
Warsztaty poświęcone kształceniu
prawidłowej techniki wydobycia
głosu w śpiewie.

pracujący w szkołach
i przedszkolach

nauczyciele pełniący
funkcję opiekuna
stażu lub
opiekunowie praktyk
studenckich,
zainteresowani
nauczyciele

15

WODN
Zgierz

Dorota Kraska
d.kraska@get.edu.pl

60 zł

pierwsze
spotkanie
24.09.2020
godz. 16.00

Nauczyciele różnych
typów szkół i
przedszkoli oraz
osoby zainteresowane

3

WODN
w
Zgierzu

Ewelina Bień
e.bien@get.edu.pl

30 zł

26.09.20
9.00

Nauczyciele różnych
typów szkół i
przedszkoli oraz
osoby zainteresowane

60

WODN
w
Zgierzu

Ewelina Bień
e.bien@get.edu.pl

-

Każdy wtorek
godzina 17.00

