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ADRESAT: Czynni zawodowo nauczyciele mianowani i dyplomowani 

  
Tytuł: Zarządzanie oświatą  

  
CEL:  Zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą niezbędnych do pełnienia 

funkcji dyrektora szkoły/placówki; 
TREŚCI:  Zgodnie z ramowym programem MEN. 

 
Liczba godzin: 210  Koszt: 1600 PLN 

   Kierownik: Jadwiga Wysocka 

  

  

  

  
ADRESAT: Zainteresowani kandydaci na Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu 

  
Tytuł: Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu 

  
CEL:  Przygotowanie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia praktycznej 

nauki zawodu; 
TREŚCI:  Podstawy pedagogiki, elementy psychologii; 

 Metodyka praktycznej nauki zawodu; 

 Umiejętności dydaktyczne. 
 

Liczba godzin: 48  Koszt: 500 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka 

  

  

  
  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu 

  
CEL:  Przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu; 

TREŚCI:  Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu; 

 Metodyka nauczania; 

 Hospitowanie zajęć. 
 

Liczba godzin: 150  Koszt: 1100 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka  
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ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych 

  
Tytuł: Spójrz inaczej na agresję 

(Rekomendacje KBPN i MEN; uprawnienia realizatorów) 
  

CEL:  Profilaktyka agresji i przemocy i integracja zespołu klasowego; 
TREŚCI:  Trening kontroli złości wg. A. Goldsteina z „TZA”; 

 Przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży;                           

 Zasady i sposoby reagowania na "gorącą agresję" oraz strategie długofalowej 
pracy wychowawczej ze sprawcami i ofiarami; 

 Oddziaływania zmierzające do zmiany agresywnych zachowań dzieci (meto-
dy: " Wspólnej sprawy" i "Bez obwiniania"); 

 Zasady budowania szkolnych i klasowych programów profilaktyki agresji  
i przemocy; 

 Praktyczne poznanie scenariuszy zajęć przeznaczonych do pracy z uczniami. 
 

Liczba godzin: 55  Koszt: 500 PLN 
   Kierownik: Ewa Ruszkowska,  

Teresa Zabrodzka, trener 

  
  

  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

  

Tytuł: Kierownik wycieczki szkolnej  
  

CEL:  Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wycieczki; 
TREŚCI:  Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych; 

 Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej; 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej. 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 80 PLN 
   Kierownik: Janusz Jasiński 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i osoby zainteresowane 
  

Tytuł: Kierownik wypoczynku  
  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników; 

 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy. 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 120 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 
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ADRESAT: Studenci, maturzyści, osoby zainteresowane, nauczyciele wszystkich typów szkół 
  

Tytuł: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców  
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 Obowiązki wychowawcy grupy; 

 Bezpieczeństwo zdrowia i życia wychowawców wypoczynku. 
 

Liczba godzin: 36  Koszt: 150 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 

 


