POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań tel/fax (075) 645 53 40 pceluban@interia.pl

OFERTA EDUKACYJNA
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W LUBANIU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KONFERENCJE
Przewidywany
termin realizacji

Temat konferencji

Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym – Rada
Rodziców, Rada Szkoły, Szkolna Rada Wolontariatu.
Najważniejsze zagadnienia z prawa rodzinnego
w praktyce szkolnej.

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność od uczestnika

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół
i placówek

Udział w spotkaniach sieci
jest bezpłatny
uczestnikami sieci mogą być
wyłącznie dyrektorzy
ze szkół i placówek
Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem.

marzec 2018
kwiecień 2018

Agresja elektroniczna- zjawisko i przeciwdziałanie.

październik 2017

Zmiany w prawie oświatowym

listopad 2017

KLUB DYREKTORA – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/ placówek oświatowych
Przewidywany
termin realizacji

Temat szkolenia

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność od uczestnika

dyrektorzy szkół i placówek

Udział w spotkaniach sieci
jest bezpłatny
uczestnikami sieci mogą być
wyłącznie dyrektorzy
ze szkół i placówek
Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem.

Efektywne zarządzanie zespołem i budowanie
zespołu nauczycieli.
Pomysły na ciekawe eventy angażujące społeczność
przedszkola/ szkoły/ placówki oświatowej.

rok szkolny
2017/2018

Dokumentowanie przebiegu nauczania szkoły/ placówki
po zmianach w prawie oświatowym.

AKADEMIA WYCHOWAWCY - sieć współpracy i samokształcenia pedagogów, psychologów i wychowawców szkół/ placówek oświatowych
Przewidywany
termin realizacji

Temat szkolenia

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność od uczestnika

nauczyciele – wychowawcy, pedagodzy,
psycholodzy wszystkich etapów
kształcenia

Udział w spotkaniach sieci
jest bezpłatny
uczestnikami sieci mogą być
wyłącznie nauczyciele
ze szkół i placówek
Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem.

Wychowawca klasy koordynatorem pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
Diagnoza pedagogiczna sytuacji wychowawczej
( metody, techniki, narzędzia), a umiejętności doboru
i stosowania metod w pracy nauczyciela.

rok szkolny
2017/2018

Konstruowanie IPE-T.

UCZYMY PO NOWEMU – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia ogólnego wdrażających nową podstawę programową
Przewidywany
termin realizacji

Temat szkolenia

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność od uczestnika

nauczyciele szkół podstawowych
oświatowych

Udział w spotkaniach sieci
jest bezpłatny
uczestnikami sieci mogą być
wyłącznie nauczyciele
ze szkół i placówek
Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem.

Jak wykorzystać TiK na lekcjach matematyki w szkole
podstawowej? Porady praktyczne.
Myślografia, czyli praktyczne zastosowanie technik
kreatywnego nauczania w praktyce.

rok szkolny
2017/2018

Elementy retoryki na lekcjach j. polskiego oraz inne
wymagania zapisane w podstawie programowej.
Warsztaty.
SIEĆ NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY I POLONISTÓW
Temat szkolenia

Przewidywany
termin realizacji

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność od uczestnika

nauczyciele bibliotekarze szkolni
i poloniści

Udział w spotkaniach sieci
jest bezpłatny
uczestnikami sieci mogą być
wyłącznie nauczyciele
ze szkół i placówek
Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem.

Cyberprzemoc w szkole.
Gry terenowe i literackie.
Alternatywne formy pracy z tekstem.

rok szkolny
2017/2018

DORADZTWO ZAWODOWE – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwa edukacyjno - zawodowego
Temat szkolenia

Doradcy zawodowi w regionalnej sieci.
Narzędzia i materiały edukacyjne.

Przewidywany
termin realizacji

rok szkolny
2017/2018

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność od uczestnika

nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjalnych

Udział w spotkaniach sieci
jest bezpłatny
uczestnikami sieci mogą być
wyłącznie nauczyciele
ze szkół Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem.

doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.

SIEĆ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Temat szkolenia

Przewidywany
termin realizacji

Do kogo kierowana jest forma

„Z” jak zdrowie, czyli kształtowanie postaw
prozdrowotnych w przedszkolach.
Diagnoza przedszkolna.

rok szklony
2017/2018

nauczyciele przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Emocje przedszkolaka – kształtowanie kompetencji
społeczno – emocjonalnych u dzieci 5-cio i 6-cio letnich.

Odpłatność od uczestnika
Udział w spotkaniach sieci
jest bezpłatny
uczestnikami sieci mogą być
wyłącznie nauczyciele
ze szkół Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
Forma wsparcia

Przewidywany
termin realizacji

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność szkoły/placówki

rok szkolny
2017/2018

szkoła lub placówka oświatowa
w powiecie lubańskim

Koszt usługi wyliczymy
indywidualnie dla każdej placówki.

Bezpieczeństwo w szkole/ placówce oświatowej.
Pamięć i koncentracja uwagi w procesie nauczania
i uczenia się.
Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w szkole/
placówce oświatowej.
Realizacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń PPP.
Inne… - wynikające z potrzeb szkoleniowych Rady
Pedagogicznej szkoły/ placówki.
KURSY/SZKOLENIA
Temat kursu/szkolenia

Przewidywany
termin realizacji

Do kogo kierowana jest forma

Odpłatność od uczestnika

zainteresowani nauczycielewychowawcy

Przewidywany koszt formy wynosi
67 zł dla n-li z placówek objętych
porozumieniem. Dla pozostałych m-li
koszt szkolenia wynosi 103 zł.
Przewidywany koszt formy wynosi
67 zł dla n-li z placówek objętych
porozumieniem. Dla pozostałych m-li
koszt szkolenia wynosi 103 zł.
Przewidywany koszt formy wynosi
67 zł dla n-li z placówek objętych
porozumieniem. Dla pozostałych m-li
koszt szkolenia wynosi 103 zł.
Przewidywany koszt formy wynosi
67 zł dla n-li z placówek objętych
porozumieniem. Dla pozostałych m-li
koszt szkolenia wynosi 103 zł.
Przewidywany koszt formy wynosi
107 zł dla n-li z placówek objętych
porozumieniem. Dla pozostałych m-li
koszt szkolenia wynosi 176 zł.
Przewidywany koszt formy wynosi
80 zł dla n-li z placówek objętych
porozumieniem. Dla pozostałych m-li
koszt szkolenia wynosi 139 zł.
Przewidywany koszt formy wynosi
80 zł dla n-li z placówek objętych
porozumieniem. Dla pozostałych m-li
koszt szkolenia wynosi 122 zł.

Kierowanie klasą – dyscyplina w klasie.

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu
przedmiotowym.

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.
Jak zrozumieć nastolatka? Modele zaburzeń osobowości
młodzieży.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w pracy
nauczyciela.

Awans zawodowy nauczyciela.

rok szkolny
2017/2018
Organizacja
szkolenia dla grupy
min.15os.

Szczegółowe informacje dotyczące form doskonalenia są dostępne w szkołach i placówkach w wersji elektronicznej oraz w formie plakatu.
Oferta jest zamieszczona na stronie www.pceluban.pl .
Formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.pceluban.pl w zakładce doskonalenie nauczycieli.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o składanie zgłoszeń w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Al. Kombatantów 2
w Lubaniu. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 756455340.
Zapraszamy Państwa do udziału w proponowanych formach doskonalenia zawodowego.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
Anna Adamska

