
www.odn.ekspert-kujawy.pl

Tylko 50 zł 
za szkolenie!

2 kwietnia 2022

27 szkoleń doskonalących!

10 wykładowców!

godz. 9:00 - 14:00 

3 bloki czasowe!
Marat     Edukacyjny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Fundacji Ekspert - Kujawy 

w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 65 

(wejście od str. ul. Dubienka 2)

1 dzień!
1 miejsce!

Informacje i zgłoszenia: 
tel. 571 - 471 - 564

odn@ekspert-kujawy.pl
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WOJCIECH GLIWIŃSKI:
1. Czas pracy nauczyciela (9:00 - 10:30)

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej (10:45 - 12:15)

ALICJA MIELCAREK:
1. Zjawisko ekskluzji i inkluzji osób niepełnosprawnych - savoir
    vivre bez barier w edukacji (9:00 - 10:30)

2. Poznaj swojego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
      (10:45 - 12:15)

3. Indywidualizacja procesu nauczania (12:30 - 14:00)

DANUTA SOBIERAJSKA: 
1. Jak planować i organizować wsparcie dzieci z zaburzeniami
    - spectrum autyzmy (9:00 - 10:30)

2. WWR - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: etapy,
    planowanie pracy terapeuty (10:45 - 12:15)

3. One są wśród nas - uczeń ze specjalnymi potrzebami 
    edukacyjnymi (12:30 - 14:00)

MONIKA JURKIEWICZ:
1. Wybrane zagadnienia z zakresu tworzenia projektów i pisania
    wniosków o dotacje (9:00 - 10:30)

2. Stowarzyszenia przy szkołach (10:45 - 12:15)

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole - jakim szefem jestem?
    Jakim szefem warto być? (12:30 - 14:00)

ALEKSANDRA TABACZYŃSKA:
1. Kształtowanie świadomości konsumenckiej u uczniów klas I - III    

      (9:00 - 10:30)

2. Wyrabianie nawyku oszczędzania u dzieci przedszkolnych 
     i szkolnych  (10:45 - 12:15)

3. Wyrabianie nawyku dobroczynności u dzieci przedszkolnych 
     i uczniów klas I - III (12:30 - 14:00)

BEATA WASILEWSKA:
1. Przemoc i agresja w klasie i szkole. Jak ją diagnozować 
    i likwidować (12:30 - 14:15)

JOANNA BOROWSKA:
1. Żeby tak mi się chciało, jak mi się nie chce... - budowania
    motywacji i zaangażowania uczniów (9:00 - 10:30)

2. Kluczowe kompetencje drogowskazem w pracy nauczyciela
      (10:45 - 12:15)

3. Komunikacja oparta na metodzie NVC (12:30 - 14:00)

EDYTA LEWICKA - ZYWERT:
1. Depresja nastolatków (9:00 - 10:30)

2. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela (10:45 - 12:15)

3. Mutyzm wybiórczy w przedszkolu i szkole (12:30 - 14:00)

AGNIESZKA PIOTROWICZ:
1. Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
    edukacyjnymi w szkole ogólnorozwojowej - ile, czego i
    dlaczego (9:00 - 10:30)

2. Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach
    kryzysowych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
      (10:45 - 12:15)

3. Awans zawodowy nauczyciela (12:30 - 14:00)

WERONIKA BIAŁECKA:
1. Domowa terapia SI - jak ćwiczyć integrację sensoryczną 
    w domu? (9:00 - 10:30)

2. Integracja sensoryczna a autyzm - jak sensoryka wspiera
    umiejętności dzieci z autyzmem?  (10:30 - 12:15)

3. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na umiejętności
    szkolne dziecka  (12:30 - 14:00)

WYKAZ WYKŁADOWCÓW, TEMATÓW ORAZ GODZIN SZKOLEŃ 

Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w doskonaleniu!

Procedura zapisu:

-  Zgłoszenia na wybrane szkolenie - telefonicznie po numerem telefonu 571-471-564 
   lub elektronicznie na adres: odn@ekspert-kujawy.pl

- Opłata za udział w wybranym szkoleniu na następujące dane:
Fundacja Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
nr konta: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
Tytułem: imię i nazwisko, nazwa szkolenia 

Potwierdzenie wpłaty (skan) należy przesłać elektronicznie na adres: odn@ekspert-kujawy.pl
(najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem XIV Maratonu Edukacyjnego)

UWAGA! Nie zwracamy opłat za udział w szkoleniu w przypadku nieobecności!


