POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KĘTRZYNIE
ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn, ( II piętro, pok. 207-208)
Oferta szkoleniowa i doskonaląca doradców metodycznych PODN w Kętrzynie
na rok 2019/2020
L.p. Tematyka/ Zagadnienie

Miejsce:

Grupa docelowa

Uczeń ze specjalnymi potrzebami/ kształcenie specjalne- Aneta Dunaj:
1.

Konstruowanie IPET

Kętrzyn

Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagodzy

2.

Jak czytać i jak realizować
wskazania PPP- orzeczenie o
potrzebie kształcenia
specjalnego

Kętrzyn

Dyrektorzy szkół,
nauczyciele,
wychowawcy,
pedagodzy

3.

Uczeń ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

j. w.

j. w.

4.

Jak pracować z uczniem ze
spektrum autyzmu i zespołem
Aspergera

j. w.

j. w.

5.

Jak pracować z uczniem z
niepełnosprawnością
intelektualną

j. w.

j. w.

6.

Zaj. otwarte- Realizacja
doradztwa zawodowego w
kształceniu specjalnym

SOSW
Kętrzyn

Zainteresowani
nauczyciele

7.

Zaj. otwarte- praca w zespole
edukacyjno- terapeutycznym,
z wykorzystaniem edukacji
przez ruch D. Dziamskiej

j. w.

j. w.

Akces udziału/
kontakt

8.

Zaj. otwarte- Wykorzystanie
elementów Ruchu
Rozwijającego W. Sherbone

j. w.

j. w.

9.

Zaj. otwarte- poranny krąg
oraz wykorzystanie żywiołów
podczas zajęć z dziećmi z
głęboką niepełnosprawnością

j. w.

j. w.

Edukacja wczesnoszkolna- Krystyna Maria Bujnowska:
10.

Kompleksowe wspomaganie
szkoły

w placówce Dyrektorzy, rady
pedagogiczne
(oferta częściowo
płatna- za
specjalistów
szkoleniowców)

11.

Kompetencje kluczowe drogą
do przyszłości ucznia

Kętrzyn

Zainteresowani
nauczyciele

12.

Jak rozwijać kreatywność
ucznia?- panorama technik.

Kętrzyn

-„-

13.

Wg potrzeb zgłaszanych przez
n-li edukacji wczesnoszkolnej

Kętrzyn

Sieć współpracy n-li

Wychowanie fizyczne- Alicja Biała
14.

Lekcja wf w trudnych
warunkach? To nie problem

Kętrzyn

Zainteresowani n-le

15

Ćwiczenia percepcyjne- jak
nauczyć uczniów zbierania
informacji z boiska?

Kętrzyn

j. w.

Kętrzyn

Dyrektorzy szkół,
rady pedagogiczne

Biologia i fizyka- Marta Kragiel:
14.

Wspomaganie nauczycieli w
wewnątrzszkolnym
doskonaleniu

15.

Metody prowadzenia diagnoz
i ewaluacji

Kętrzyn

j. w.

16.

Jak podsumować pracę szkoły
metodą profilowania?

j. w.

j. w.

17.

Monitorowanie realizacji
podst. Programowej oraz
zalecanych warunków jej
realizacji

j. w.

j. w.

18.

Metody aktywizujące uczniów
na lekcjach, w tym metody TIK

j. w.

19.

Praca metodą projektu

j. w.

20.

Rozwijanie kompetencji
kluczowych u uczniów

21.

Metoda naukowa i
eksperymenty w szkole

j. w.

22.

Gadżety w pracy nauczyciela

j. w.

23.

Narzędzia TIK wspierające
proces edukacyjny

j. w.

Kętrzyn

j. w.

Danuta Machnio- dyrektor PODN
28.

Zarządzanie czasem- metody i
techniki

Kętrzyn, w j. w.
placówkach

29.

Autoprezentacja w pracy
nauczyciela.

Kętrzyn, w Rady pedagogiczne,
placówkach zainteresowani n-le

Gościnnie, w ramach współpracy z Centrum Biblioteczno- Kulturalnym
Powiatu Kętrzyńskiego, oferujemy szkołom, radom pedagogicznym i
wszystkim zainteresowanym organizację prelekcji multimedialnych

Tadeusza Korowaja z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii :
Lp.

Tematyka

1.

Historia powiatu kętrzyńskiego- 2
godz. dyd.

2.

Dwory
i
pałace
powiatu
kętrzyńskiego- 2 godz. dyd.

3.

Zabytkowe obiekty sakralne
powiatu kętrzyńskiego- 4 godz.
dyd. ( 2 spotkania)

4.

Gotyckie kościoły na terenie
powiatu kętrzyńskiego- 3 godz.
dyd.

5.

Cmentarze i mogiły z okresu I
wojny światowej- 1 godz. dyd.

6.

Historia społeczności żydowskiej
powiatu
rastenburskiego
/
kętrzyńskiego- 2 godz. dyd. +
Quest miejski- „Polin, czyli jaki był
kętrzyński Żyd”

7.)

Powiat kętrzyński na dawnych
widokówkach- 2 godz. dyd.

Adresaci

Miejsce

Organizacja

Uczniowie,
Rodzice,
Nauczyciele

Centrum BibliotecznoKulturalne PK

Kętrzyn

W zainteresowanej
placówce- po
zapewnieniu przez
placówkę transportu
dla prelegenta w obie
strony

