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Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Szanowni Pa stwo!
Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie od wielu lat prowadzi dzia alno

maj

na

celu doskonalenie umiej tno ci nauczycieli, poszerzanie ich wiedzy oraz inspirowanie ich do
innowacyjnych dzia

,s

cych rozwijaniu kreatywno ci dzieci i m odzie y.

Naszym celem jest szeroko rozumiana wspó praca z placówkami o wiatowymi
i osobami, którym zale y na w asnym rozwoju i ambitnie d

do osi gni cia jak najlepszych

efektów swojej pracy. Dyrektor i doradcy metodyczni Samorz dowego Centrum w Tarnowie
dbaj o to, by nauczyciele mogli bra udzia w konferencjach, warsztatach, konsultacjach, a tak e,
by mieli mo liwo
Dostosowuj

swoj

odbywania kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych.
ofert

szkoleniow

do aktualnych potrzeb edukacyjnych oraz zmian

zachodz cych w o wiacie.
W 2012 roku Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie na mocy nowego
rozporz dzenia dotycz cego dzia alno ci placówek doskonalenia nauczycieli wprowadzi o
nowatorsk form szkoleniow , jak jest sie wspó pracy. W jej ramach, pod kierunkiem doradcy
metodycznego, nauczyciele wymieniaj si swoimi do wiadczeniami, opracowuj ró norodne
rozwi zania pedagogiczne oraz ucz si nawzajem od siebie.
Wprowadzenie sieci wspó pracy wynika z idei szko y jako instytucji ucz cej si i jest zbie ne
z projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycz cym bezpo redniego wsparcia placówek
wiatowych.
Nale y podkre li , e od wrze nia 2012 r., w powiecie tarnowskim zostanie uruchomiony,
a w

brzeskim b dzie kontynuowany, „Program kompleksowego wspomagania szkó oraz

przedszkoli, podporz dkowany potrzebom w/w podmiotów w obszarach wymagaj cych
szczególnego wsparcia”. Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie jako instytucja
wspomagaj ca nauczycieli uczestniczy b dzie w realizacji wspomnianego przedsi wzi cia.
Kieruj c do Pa stwa kolejny, 22 numer „Biuletynu” przedstawiamy oferty edukacyjne,
które mog

si

okaza

pomocne w realizowaniu programów przedmiotowych i zada

wychowawczych . Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na te propozycje, które dotycz
realizacji kierunków polityki o wiatowej wyznaczonych przez MEN oraz kluczowych zmian
w wybranych obszarach edukacyjnych.
W nadchodz cym roku szkolnym yczymy Pa stwu wielu inspiracji, twórczych pomys ów
oraz nieustaj cej woli uczenia si przez ca e ycie.
Redaktor Naczelna
dr Barbara Dagmara Nizio ek
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WYKAZ TEMATÓW SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH
PROPONOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH SCE W TARNOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Lp.

Tematyka szkolenia:

1.

Nadpobudliwo

2.

Ucze o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontek cie nowego
rozporz dzenia o pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Praca zespo ów
nauczycielskich.

3.

Kurs kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych.

4.

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu i szkole.

5.

Bezpieczne wyjazdy i wyj cia klasowe.

6.

Ewaluacja wewn trzna w szkole.

7.

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewn trznych z uwzgl dnieniem
Edukacyjnej Warto ci Dodanej.

8.

Zagro enia w Internecie.

9.

Zasady i formy wspó pracy nauczycieli i zespo ów nauczycielskich.

10.

Zapobieganie absencji ucznia na lekcji.

11.

Jak tworzy Szko Promuj

12.

Projekt jako narz dzie integracji mi dzyprzedmiotowej. Wdra anie do praktyki
edukacyjnej metody projektu na I, II , III i IV etapie edukacyjnym.

13.

Program edukacyjny Unii Europejskiej Comenius i jego wykorzystanie
w szkole.

14.

Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej.

15.

Jak pracowa z dzieckiem dyslektycznym na lekcjach j zyka obcego?

16.

Agresja u dziecka przedszkolnego – przyczyny, uwarunkowania i formy terapii.

17.

Kreatywne metody i techniki w edukacji przedszkolnej.

18.

Pomiar dydaktyczny.

19.

Ciekawe zaj cia pozalekcyjne – planowanie i organizacja.

20.

Jak wdra

21.

Imi i nazwisko
doradcy:

psychoruchowa dzieci.

mgr Halina Gawron

Zdrowie?

mgr Ewa ybura

mgr Ma gorzata
Ciukaj

mgr Grzegorz
Kubacki

modu owe programy nauczania w przedmiotach zawodowych?

Projektowanie programów nauczania z przedmiotów zawodowych wg nowej
podstawy programowej – korelacja mi dzy przedmiotami.
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22.

Program „Porozumienie w szkole” „Jak tworzy bezpieczny klimat szko y?”

23.

Program „Porozumienie w szkole” „Jak budowa w klasie relacje pomagaj ce w nauce?”

24.

Jak zapobiega wypaleniu zawodowemu nauczycieli?

25.

Wdra anie do praktyki edukacyjnej metody projektu na
IV etapie edukacyjnym.

26.

Metody pracy niweluj ce trudno ci i niepowodzenia w obszarze wychowania.

27.

Jak rozwi zywa konflikt w klasie szkolnej? Metoda konstruktywnej
konfrontacji. Praca z uczniem agresywnym.

28.

Praca z uczniem zdolnym oraz sposoby wspierania rozwoju zdolno ci i talentów
uczniów.

29.

Stop agresji fizycznej i psychicznej w szkole.

30.

Szko a dobrze wychowana. Lepsza skuteczno

31.

Szko a wspó pracuj ca z rodzicami.

32.

Emisja g osu z elementami retoryki.

33.

Kreatywne metody nauczania.

34.

Kreowanie twórczej aktywno ci uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

35.

Motywowanie ucznia do nauki.

36.

Efektywne nauczanie jako wynik prawid owej komunikacji interpersonalnej.
Ocenianie kszta tuj ce.

37.

Wdra anie do praktyki szkolnej metody projektu na II i III etapie edukacyjnym.

mgr Beata Drwal
(realizator Programu
„Porozumienie
w szkole”)

mgr Ma gorzata
Rega

oddzia ywa wychowawczych.

mgr Izabela
Nadolnik
mgr Halina Gawron

mgr Izabela
Nadolnik

mgr Janina Flis
38.

Podstawy skutecznej komunikacji – nauczyciel – ucze

39.

Edukacja prozdrowotna w szkole.

40.

Nauczyciel wychowania fizycznego liderem edukacji zdrowotnej
w szkole.

41.

Nauczyciel w zmiennej rzeczywisto ci.

42.

Nauczyciel „ignorant”. Metody pracy z klas wychowawczo trudn .

43.

Ocena szkolna.

44.

Motywuj ca funkcja oceny szkolnej. Ocenianie holistyczne.
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mgr Marek Robak

mgr Bernadeta
Stycze
mgr Bernadeta
Stycze ,
mgr Izabela
Nadolnik
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45.

Ochrona danych osobowych w placówkach o wiatowych.

46.

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

47.

Alkohol i uzale nienia.

48.

Akceptacja w grupie rówie niczej.

49.

Zakres i forma wspó dzia ania i wspó pracy z rodzicami na terenie przedszkola.

50.

Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka jako niezb dny element pracy
pedagogicznej nauczyciela przedszkola.

51.

ciwa wspó praca w radzie pedagogicznej. Jak organizowa wewn trz
przedszkolne doskonalenie nauczycieli?

52.

Styl i metody pracy nauczyciela przedszkola a aktywno

53.

Ochrona przed sekt .

54.

Jak radzi sobie z negatywnymi emocjami? Trening zast powania agresji.

Oferta dodatkowa

w asna dziecka.

Szkolenia rad pedagogicznych
realizowane na pisemn pro
dyrektora szko y zg aszaj cej
zapotrzebowanie na dane szkolenie. Pisma (przes ane poczt lub faksem) prosz kierowa na adres SCE.
Doradcy metodyczni Samorz dowego Centrum Edukacji w Tarnowie realizuj równie szkolenia rad
pedagogicznych na dowolne tematy zg aszane przez szko y, placówki oraz inne instytucje o wiatowe – po
wcze niejszym uzgodnieniu z Dyrektorem SCE w Tarnowie.
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WYDAWNICTWA
SAMORZ DOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
Zeszyty Metodyczne
LP.

TYTU PUBLIKACJI

AUTOR/AUTORZY
Urszula Jackowicz, Anna Suchan,
El bieta Wrona
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Anny Suchan

1.

Przyk adowe scenariusze lekcji przyrody w terenie.

2.

Metody aktywizuj ce na lekcjach przyrody.

3.

Nauczanie historii najnowszej w Europie Zachodniej.

Ewa Sawicka

Scenariusze nauczycieli ró nych specjalno ci z kursu "Media
w procesie dydaktycznym”.
Przyk adowe konspekty z chemii do dzia u Kinetyka
Chemiczna.
Metody aktywizuj ce na lekcjach historii i spo ecze stwa
w szko ach podstawowych i historii i wiedzy
o spo ecze stwie w gimnazjum.

uczestnicy kursu pod redakcj
Stanis awa Zi tary

4.
5.
6.
7.

Przedmiotowy system oceniania z chemii.

8.

Przyk adowe scenariusze lekcji j zyka polskiego.

9.

Plan pracy dydaktycznej z historii i wiedzy o spo ecze stwie.

10.

Historia - przyk adowe testy dla klas I – IV.

11.

Praca ze ród ami symbolicznymi i obrazowymi na lekcjach
historii i wiedzy o spo ecze stwie I edycja.

12.

Metody aktywizuj ce w kszta ceniu literackim i kulturowym.

13.

"B

14.
15.
16.
17.
18.
19.

my bezpieczni"- projekt o rodka tematycznego.

Praca ze ród ami symbolicznymi i obrazowymi na lekcjach
historii i wiedzy o spo ecze stwie - II edycja.
Przyk adowe scenariusze lekcji j zyka polskiego dla
gimnazjum.
Materia y dydaktyczne dla nauczycieli - konspekty lekcji
historii i wiedzy o spo ecze stwie z wykorzystaniem
materia ów zaczerpni tych z Internetu.
Wymagania edukacyjne z j zyka polskiego w szko ach
ponadpodstawowych.
Szczegó owe kryteria ocen z historii w klasach
I, II, III gimnazjum.
Kryteria oceniania historii i wiedzy o spo ecze stwie
w klasach IV-VI szko y podstawowej.

Magdalena Cichost pska
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Alicji Kurcz i Ewy Sawickiej
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Magdaleny Cichost pskiej
nauczyciele j zyka polskiego
LO w Tuchowie
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Barbary Czosnyki
Barbara Zagórska - Liceum
Ogólnokszta ce w Tuchowie
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Stanis awa Zi tary
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Bernadety Klimczak
Danuta Baniek, Anna Konstanty,
Maria Rudnik
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Stanis awa Zi tary
uczestnicy zespo u samokszta ceniowego
pod redakcj Bernadety Klimczak
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Barbary Czosnyki
Stanis aw Babiarz
Ewa Sawicka
Alicja Kurcz

20.

Rodzice rzeczywistymi partnerami w pracy wychowawczej.

Gra yna Skrzekucka

21.

Propozycje autorskich scenariuszy zaj do realizacji
programu "UNIKANIE ZAGRO
".

Ewa Malik

22.

Miejsce rodziców w naszych przedszkolach.

Gra yna Skrzekucka

23.

Analiza tre ci nauczania chemii w gimnazjum pod wzgl dem
celów nauczania i wymaga programowych.

Anna Nasiadka

23
A

Aktywizuj ce metody i formy pracy w zreformowanej szkole.

Stanis aw Zi tara
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24.

Edukacja prozdrowotna.

Anna Nasiadka

25.

Cz owiek po ród nas.

pedagodzy ze Specjalnego O rodka
Szkolno Wychowawczego
w Zbylitowskiej Górze

26.

Wynikowy plan nauczania j zyka polskiego w klasie I
technikum i liceum, opracowany w oparciu o program
i podr cznik "BARWY EPOK WSiP ".

Stanis aw Babiarz

27.

Przedszkolak rozpoznaje, nazywa i wyra a uczucia.

Gra yna Skrzekucka

28
A

Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej tno ci do
rozwi zywania problemów.
Kontrola pisemna osi gni uczniów pod k tem wymaga
egzaminacyjnych.

28.
29.

Wychowanie komunikacyjne - zbiór scenariuszy lekcji.

30.

Zaj cia terenowe w nauczaniu przyrody.

31.
32.
33.

Realizacja cie ek edukacyjnych na lekcjach geografii
w gimnazjum.
Aktywizuj ce metody i formy pracy na lekcjach biologii
i chemii.
Niezwykli piwowarzy w grodzie nad Uszwic - metoda
projektu.

Anna Nasiadka
Anna Nasiadka
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Marty Boryczka
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Anny Suchan
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Anny Suchan
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Anna Nasiadka
Renata Pali ska

34.

Pytania maturalne z biologii wraz z odpowiedziami.

35.

Przygotowanie nauczyciela i ucznia do egzaminu
po gimnazjum. Przyk adowe zadania z geografii.

uczestnicy zespo u samokszta ceniowego
pod redakcj Teresy Podrazy
uczestnicy warsztatów pod redakcj
Anny Suchan

36.

Domowy zestaw wicze korekcyjnych

El bieta Srebro

37.

Poradnik nauczyciela gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

El bieta Srebro

38.
39.
40.

Program gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.
I etap edukacyjny. Klasy I-III szko y podstawowej.
Poznajemy i piel gnujemy nasz przesz
, kultur
i tradycj w zabawach i zaj ciach w przedszkolu
Diagnoza funkcjonalna Roberta - ucznia upo ledzonego
umys owo w stopniu g bokim.

El bieta Srebro
Teresa Nowak, Krystyna Wzorek
Agnieszka Radziak

41.

Dobrze mie przyjació .

El bieta Doktór, Gra yna azarek

42.

Pomys y edukacyjne nauczycieli Zespo u Pracy Twórczej
w zakresie wychowania przedszkolnego.

43.

Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich.

praca zbiorowa pod redakcj Gra yny
Skrzekuckiej
praca zbiorowa pod redakcj
dra Edmunda Ju ko

44.

Zabawy inscenizowane jako jedna z form umuzykalnienia
i rozwoju psychofizycznego dzieci.

45.

Testy znajomo ci lektur - polskie powie ci historyczne.

46.

Matematyka w klasie III. Testy wyboru.

47.

Metody aktywizuj ce w kszta ceniu zintegrowanym.

48.
49.

Edukacja ekologiczna i prozdrowotna na lekcjach chemii
w gimnazjum.
Edukacja ekologiczna i prozdrowotna na lekcjach biologii
w gimnazjum.
7

Ma gorzata Ciukaj
praca zbiorowa pod redakcj
Katarzyny Skrzyniarz
praca zbiorowa pod redakcj
Izabeli Nadolnik
praca zbiorowa pod redakcj
Izabeli Nadolnik
Anna Nasiadka, Ma gorzata Solarz,
Danuta wi tek
Anna Nasiadka, Ma gorzata Solarz,
Danuta wi tek
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50.
51.
52.
53.
54.
55.

Kryteria wymaga z j zyka polskiego dla klasy VI na
podstawie programu nauczania "J zyk polski dla klas 4-6
owa jak klucze"
Dyplom Krzy a Obrony Lwowa 1-22 Listopada 1918. Walki
o Lwów.
Zabawy, zaj cia, gry i wiczenia czyli pomys y na dobry
klimat w grupie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Matematyka w ulu – zbiór zada z matematyki
o tematyce przyrodniczej dla szko y podstawowej.
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców.
Materia y pomocnicze dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego.
Lokalne drogi do niepodleg ci. Materia y pomocnicze
do nauczania historii regionalnej.

praca zbiorowa pod redakcj
Bernadety Klimczak
praca zbiorowa pod redakcj
dra Edmunda Ju ko
praca zbiorowa pod redakcj Gra yny
Skrzekuckiej
Alicja Szczepanik,
Gra yna Klimowicz, Maria G adysz
Gra yna Skrzekucka
dr Edmund Ju ko
Praca zbiorowa pod redakcj
Bo eny Dulowskiej
Praca zbiorowa pod redakcj
Beaty Drwal
Praca zbiorowa pod redakcj
Bo eny Dulowskiej
Praca zbiorowa pod redakcj
Izabeli Nadolnik
Praca zbiorowa pod redakcj
Katarzyny Skrzyniarz

56.

To my - wiersze i piosenki z mojego wiata.

57.

Projekt jako narz dzie integracji w kszta ceniu
zintegrowanym.

58.

Gry i zabawy dydaktyczne w kszta ceniu zintegrowanym.

59.

Ucz si i bawi . Bawi si i nauczam. Scenariusze na
ciekawe zaj cia w edukacji wczesnoszkolnej.

60.

Scenariusze inscenizacji na uroczysto ci szkolne.

61.

Promocja zdrowia.

Barbara Dagmara Nizio ek

62.

Józef Pi sudski. Historia-Tradycja-Edukacja.

praca zbiorowa pod redakcj
dra Edmunda Ju ko

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Genera owie Wojska Polskiego. Synowie Ziemi Tarnowskiej
(1918-1945).
Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów
(z do wiadcze Powiatu Tarnowskiego)
wietlica drugim domem – przewodnik pracy opieku czowychowawczo-dydaktycznej wietlicy szkolnej.
Ortografia nie jest trudna.
Testy konkursowe dla klas I-III.
Aktywizuj ce metody i formy pracy w zreformowanej szkole.
Kontrola pisemna osi gni uczniów pod k tem wymaga
egzaminacyjnych.
Kinezjologia edukacyjna. Gimnastyka Mózgu
wg Paula Denissona.

dr hab. Edmund Ju ko
praca zbiorowa pod redakcj Ryszarda
Mysiora
Ma gorzata Ch
Izabela Nadolnik
Stanis aw Zi tara
Anna Nasiadka
Anna Zwole ska
praca zbiorowa pod redakcj
Haliny Gawron

cie ka dydaktyczna po Tuchowie.

71.

„Ojczyzn woln racz nam wróci Panie.”

dr Pawe Ju ko

72.

Zag ada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej.

dr hab. Edmund Ju ko

73.

Jan Tarnowski. Hetman i M

dr hab. Edmund Ju ko

74.

Galopem przez dzieje kawalerii polskiej.

Zbigniew Rado

75.

Za chleb i wolno … Manifestacje robotnicze w Tarnowie
w latach 1923 i 1981.

Wies aw Kutek

76.

Wspó czesna emigracja polska. Stracone czy zyskane szanse.

dr Pawe Ju ko,
dr Marcin Borys

stanu
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Ksi ki
LP.

TYTU PUBLIKACJI

AUTOR

1.

Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach
1918-1939.

praca zbiorowa pod redakcj
dra Edmunda Ju ko

2.

Nauczyciele szkó powszechnych powiatu tarnowskiego
II Rzeczypospolitej.

Praca zbiorowa pod redakcj
dra Edmunda Ju ko

3.

Wp yw szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji
a kszta t polskiej szko y powszechnej w latach 1918-1922.

praca zbiorowa pod redakcj
dra Edmunda Ju ko

4.

Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu spo ecznego
w Rzeczpospolitej szlacheckiej w XVII wieku.

dr Edmund Ju ko

5.

16. Pu k Piechoty Ziemi Tarnowskiej.
Historia – Tradycja – Pami .

praca zbiorowa pod redakcj
dra Edmunda Ju ko

6.

5. Pu k Strzelców Konnych.
Historia – Tradycja - Pami .

praca zbiorowa pod redakcj
dra hab. Edmunda Ju ko,
Maciej Ma ozi

7.

Jan Pawe II Wielki.

praca zbiorowa pod redakcj
dra hab. Edmunda Ju ko, prof. KUL
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KALENDARZ IMPREZ I KONKURSÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
SAMORZ DOWE CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LP.

KONKURS/IMPREZA

1.

WIELKA MAJÓWKA.

2.

Mi dzypowiatowy Konkurs Wiedzy
o Hetmanie Tarnowskim.

3.

VI Ma opolski Konkurs Wiedzy
i Umiej tno ci Gastronomicznych.

4.
5.

X Mi dzypowiatowy Konkurs
„ Przedsi biorczo Szans na
Sukces.”
VIII Mi dzypowiatowy Konkurs
Geograficzny.

6.

III Konkurs Wiedzy o D browie
Tarnowskiej i regionie.

7.

Mi dzypowiatowy Konkurs
Ortograficzny dla klas I-III.

8.

XI Konkurs poprawnego pisania
w j zyku angielskim „Spelling
competition”.

9.

XIII Konkurs Piosenki Angielskiej
„English Song”.

10.

Gminny Konkurs Czytelniczy dla
klas I- III pod has em „ Z ksi
przez wiat” (gmina Tarnów).

11.

V Oko obo onarodzeniowy Konkurs
Plastyczny.

ADRESAT
odzie , dzieci
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
i zainteresowani
nauczyciele
wszystkich
specjalno ci
uczniowie szkó
ponadgimnazjalnych
nauczyciele
i uczniowie szkó
ponadgimnazjalnych
nauczyciele
i uczniowie szkó
ponadgimnazjalnych
uczniowie szkó
gimnazjalnych
uczniowie szkó
podstawowych
i gimnazjalnych
nauczyciele i
uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele i
uczniowie szkó
podstawowych
nauczyciele i
uczniowie
gimnazjów oraz szkó
ponadgimnazjalnych
nauczyciele i
uczniowie klas I – III
szkó podstawowych
nauczyciele –
opiekunowie
wietlic szkolnych i
uczniowie.
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DORADCA
PLANOWANE
KOORDYNUJ CY
TERMINY
ORGANIZACJ

Ma gorzata Rega

maj 2014

Grzegorz Kubacki

marzec 2014

Stanis aw Myszka

marzec 2014

Stanis aw Myszka

grudzie 2013

Halina Gawron
Janina Flis

maj 2014

Janina Flis

maj 2014

Izabela Nadolnik

maj 2014

Ewa ybura

maj 2014

Ewa ybura

kwiecie 2014

Beata Drwal

marzec 2014

Ma gorzata Rega

stycze 2014
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PROPOZYCJE WARSZTATÓW, KURSÓW I SZKOLE REALIZOWANYCH
PRZEZ DORADCÓWMETODYCZNYCH
SAMORZ DOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
FORMY NIEODP ATNE*
*Formy nieodp atne nauczycieli powiatów i gmin, które podpisa y porozumienie w zakresie doradztwa
metodycznego, dla pozosta ych nauczycieli p atno wg cennika SCE w Tarnowie.
/wst pna propozycja; zapraszamy do ledzenia miesi cznego kalendarza szkole i imprez/

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Numer formy: WP/0/1
Tytu : Atrakcyjne formy pracy z wybranymi utworami literatury dzieci cej.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: kszta towanie inwencji twórczej, logicznego my lenia i pomys owo ci w oparciu o wybrane utwory
literackie.
Tre ci programowe:
1. Bajka, ba , legenda jako elementy rozwijania zainteresowa czytelniczych dzieci.
2. Przyk ady i sposoby pracy z tekstem literackim.
Liczba godzin: 4
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj
Numer formy: WP/0/2
Tytu : Wspieranie rozwoju aktywno ci twórczej dziecka w aspekcie zabaw muzyczno - ruchowych,
werbalnych i plastycznych.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: rozwijanie praktycznych umiej tno ci twórczych dziecka przedszkolnego.
Tre ci programowe:
1. Przyk ady wybranych metod i form pracy.
2. Propozycja zabaw rozwijaj cych inwencj twórcz .
Liczba godzin: 4
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj
Numer formy: WP/0/3
Tytu : Rozwijanie umiej tno ci wspó dzia ania w grupie przedszkolnej.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat:
Cel: podnoszenie samooceny dziecka i rozwijanie jego poczucia w asnej warto ci.
Tre ci programowe:
1. Budowanie poczucia zaufania i pozytywnych relacji w stosunku do nauczyciela i cz onków grupy.
2. Propozycje dzia
edukacyjnych przydatnych w pracy.
Liczba godzin: 4
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj
Numer formy: WP/0/4
Tytu : Edukacja przyrodnicza – wybrane metody pracy z dzie mi w wieku przedszkolnym.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: wzbudzenie u dziecka ciekawo ci, potrzeby wiedzy i zrozumienia wiata przyrody.
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Tre ci programowe:
1. Rozbudzenie zainteresowa przyrodniczych dziecka przedszkolnego.
2. Propozycje zaj i zabaw ró nych obszarów edukacyjnych – „Przyroda bawi, uczy, uspokaja.”
Liczba godzin: 4
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj
Numer formy: WP/0/5
Tytu : Budowanie u dzieci systemu warto ci.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: rozwijanie wra liwo ci na warto ci moralne oraz przygotowanie do m drego uczestnictwa w yciu.
Tre ci programowe:
1. Normy i warto ci kszta tuj ce postawy m odego cz owieka.
2. Autorytet Jana Paw a II inspiracj dla wychowania dziecka.
3. Propozycje sytuacji edukacyjnych dotycz cych sfery moralnej.
Liczba godzin: 4
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Numer formy: EW/I/6
Tytu : Aby ortografia nie by a trudna.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: poznanie metod i form pracy nad ortografi w klasach I- III.
Tre ci programowe:
1. Analiza podstawy programowej; tre ci dotycz ce kszta towania kompetencji j zykowych uczniów
edukacji wczesnoszkolnej.
2. Zasady nauczania ortografii.
3. Metody i formy pracy nad materia em ortograficznym.
4. Pokonywanie trudno ci w nauce ortografii.
5. Kolorowa ortografia – zabawa i relaks.
6. Jak przygotowa ucznia do konkursu ortograficznego?
Liczba godzin: 10
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: EW/I/7
Tytu : MSB – metoda stacji badawczych. Rozwijanie zdolno ci matematycznych uczniów w edukacji
wczesnoszkolnej.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: poznanie metod inspiruj cych rozwój zdolno ci matematycznych dzieci w klasach I- III.
Tre ci programowe:
1. Analiza podstawy programowej; tre ci matematyczne – jako ród o materia u dla rozwijania zdolno ci.
2. Matematyczne metody kreatywne.
3. Konkurs matematyczny – przyk ady ciekawych zada .
4. Wymiana do wiadcze nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie.
Liczba godzin: 10
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: EW/I-III/8
Tytu : wiat wed ug mnie, czyli jak indywidualizowa prac z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
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Cel: zapoznanie z metodami i formami pracy wspieraj cymi indywidualizacj procesu dydaktycznego
w zale no ci od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I- III.
Tre ci programowe:
1. Indywidualizacja pracy a podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej.
2. Diagnozowanie poziomu przygotowania uczniów.
3. Zasady prowadzenia zaj i czynniki powodzenia w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w zakresie: czytania i pisania, trudno ci w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych,
zaburzenia komunikacji spo ecznej, rozwijania zainteresowa uczniów uzdolnionych.
4. Planowanie i organizacja zaj .
5. Konstruowanie scenariuszy.
Liczba godzin: 8
Planowany termin zaj : po zebraniu si grupy.
Opiekun formy: Beata Drwal
Numer formy: EW/I-III/9
Tytu : Metodyka pracy z uczniem zdolnym.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: przygotowanie nauczycieli do kszta cenia utalentowanych uczniów.
Tre ci programowe:
1. Przekazanie wiedzy o dzieciach wybitnie uzdolnionych.
2. Omówienie organizacji kszta cenia dzieci zdolnych.
3. Prze wiczenie zada rozwijaj cych wyobra ni .
4. Nabycie umiej tno ci pomagania rodzicom dzieci zdolnych.
Liczba godzin: 8
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Beata Drwal
Numer formy: EW/I-III/10
Tytu : Awans zawodowy nauczyciela klas I- III.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: realizacja planu rozwoju zawodowego, przygotowanie dokumentacji.
Tre ci programowe:
1. Analiza dokumentów prawa o wiatowego dotycz cego systemu awansu zawodowego.
2. Procedura awansu zawodowego nauczycieli.
3. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Przygotowanie sprawozdania z odbytego sta u.
5. Kompletowanie dokumentacji do wniosku o post powanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
Liczba godzin: 10
Planowany termin zaj : I okres po zebraniu si 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Beata Drwal
Numer formy: EW/I-III/11
Tytu : Nowa podstawa programowa a przygotowanie uczniów do testów zewn trznych.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cele:
- przypomnienie zapisów nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej,
- prezentacja metod i form pracy przygotowuj cych uczniów do zada testowych.
Tre ci programowe:
1. Analiza tre ci podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej.
2. Prezentacja zalet i wad testów zewn trznych.
3. Sposoby przygotowania uczniów do testów zewn trznych.
Liczba godzin: 6
Planowany termin zaj : Po zebraniu si 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Beata Drwal
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Numer formy: EW/I-III/12
Tytu : Pisemne formy wypowiedzi w edukacji wczesnoszkolnej.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: przypomnienie zasad wprowadzania, konstruowania i utrwalania pisemnych form wypowiedzi.
Tre ci programowe:
1. Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie pisemnych form wypowiedzi.
2. wiczenia przygotowuj ce, redakcyjne i utrwalaj ce umiej tno redagowania opisu i opowiadania.
3. Ocena pisemnych form wypowiedzi.
Liczba godzin: 8
Planowany termin zaj : Po zebraniu si 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Beata Drwal

ZYK POLSKI
Numer formy: JP/IV/13
Tytu : Synteza sztuk na lekcjach j. polskiego.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele j. polskiego.
Cele:
- zapoznanie nauczycieli z wymaganiami podstawy programowej dotycz cymi analizy i interpretacji tekstów
kultury,
- przedstawienie kilku projektów lekcyjnych uwzgl dniaj cych analiz ró nych dzie kulturowych,
- ukazanie ró nych mo liwo ci organizowania zaj , w których ucze staje si wspó twórc scenariusza lekcyjnego,
- opracowanie wspólnych propozycji metodycznych uwzgl dniaj cych syntez sztuk na lekcjach.
Tre ci programowe:
1. Analiza i interpretacja ró nych tekstów kultury jako element ogólnego kszta cenia humanistycznego.
2. Prezentacja ró nych projektów lekcyjnych uwzgl dniaj cych syntez sztuk.
3. Ucze jako wspó twórca lekcji j. polskiego.
4. Opracowanie nowych propozycji metodycznych uwzgl dniaj cych analiz dzie literackich, malarskich
lub muzycznych na lekcjach j. polskiego.
Liczba godzin: 8
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Bernadeta Stycze

ZYK ANGIELSKI
Numer formy: JA/III-IV/14
Tytu : Comenius – program edukacyjny UE w naszej szkole.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele j zyka angielskiego.
Cel: rozpropagowanie programów UE w szko ach, poznanie sposobów pozyskiwania partnerów zagranicznych
do wspó pracy oraz wykorzystanie bazy internetowej w szkole do realizacji programów.
Tre ci programowe:
1. Aktualne informacje o programach edukacyjnych UE zalecanych do wykorzystania w szko ach.
2. Internet jako ród o wiedzy o programach UE.
3. Formularz aplikacyjny – jak go wype ni ?
4. Przyk adowe tematy, produkty ko cowe.
Liczba godzin: 8
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ewa ybura

HISTORIA
Numer formy: H-WOS/III-IV/15
Tytu : Metody aktywizuj ce w nauczaniu historii.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele historii.
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Cele:
- zapoznanie nauczycieli z ró nymi metodami aktywizuj cymi,
- zdobywanie umiej tno ci dobierania metod do tematów lekcyjnych.
Tre ci programowe:
1. Metody aktywizuj ce na lekcjach historii.
2. Zastosowanie wybranych metod aktywizuj cych.
3. wiczenia.
Liczba godzin: 6
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Grzegorz Kubacki

BIOLOGIA
Numer formy: B/III/16
Tytu : Metody aktywizuj ce w nauczaniu biologii.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele biologii szkó gimnazjalnych.
Cel: przyk ady ciekawych rozwi za oraz mo liwo ci ich wykorzystania podczas lekcji.
Tre ci programowe:
1. Metody aktywizuj ce na lekcjach biologii.
2. Metody problemowe.
3. Przyk ady do wiadcze .
Liczba godzin: 6
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Rega
Numer formy: B/III/17
Tytu : Przedmiotowy system oceniania.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele biologii szkó gimnazjalnych.
Cele: akty prawne, zasady konstruowania, problemy w funkcjonowaniu.
Tre ci programowe:
1. Zasady budowania PSO.
2. Praktyczne konstruowania PSO.
3. Narz dzia i metody pracy ucznia.
Liczba godzin: 4
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Rega
Numer formy: B/III/18
Tytu : Wykorzystywanie wyników egzaminów zewn trznych do poprawy jako ci kszta cenia.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele biologii szkó gimnazjalnych.
Cel: podniesienie jako ci pracy nauczyciela w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego, efektywne
kszta cenie umiej tno ci uczniów.
Tre ci programowe:
1. Analiza standardów edukacyjnych z biologii.
2. Przygotowanie ucznia do egzaminów zewn trznych.
3. Analiza wyników egzaminu.
Liczba godzin: 5
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Rega
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GEOGRAFIA
Numer formy: G/0-IV/19
Tytu : Opiekun nauczyciela sta ysty w awansie zawodowym nauczyciela.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel: przygotowanie nauczycieli do pe nienia funkcji opiekuna sta u.
Tre ci programowe:
1. Procedura awansu zawodowego nauczycieli.
2. Zadania opiekuna sta u.
3. Sporz dzenie kontraktu, harmonogramu spotka i tematyki konsultacji.
4. Rola opiekuna sta u w realizacji /pomoc w dokumentowaniu/ planu rozwoju zawodowego.
5. Obserwacja zaj jako element podnoszenia jako ci pracy nauczyciela.
6. Przygotowanie projektu oceny za okres sta u.
Liczba godzin: 10
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Halina Gawron
Numer formy: G/0-IV/20
Tytu : Nauczyciel na starcie.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele sta ci, nauczyciele kontraktowi.
Cel: wspieranie nauczyciela w budowaniu warsztatu pracy, doskonalenie umiej tno ci planowania pracy
dydaktycznej oraz nabycie umiej tno ci kierowania w asnym rozwojem zawodowym.
Tre ci programowe:
1. Znajomo i stosowanie prawa o wiatowego.
2. Planowanie pracy dydaktycznej.
3. Metody pracy na zaj ciach edukacyjnych.
4. Diagnoza oraz ewaluacja w pracy nauczyciela.
5. Awans i rozwój zawodowy nauczyciela.
Liczba godzin: 10
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Halina Gawron
Numer formy: G/0-IV/21
Tytu : Prawo o wiatowe w praktyce szkolnej.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele sta ci, nauczyciele kontraktowi, mianowani wszystkich etapów kszta cenia.
Cele:
- zapoznanie si z podstawowymi aktami prawa o wiatowego oraz z prawem wewn trzszkolnym,
- wspieranie nauczyciela w pracy zawodowej w kwestii obowi zuj cych przepisów prawnych,
- nabywanie umiej tno ci kierowania w asnym rozwojem zawodowym.
Tre ci programowe:
1. Znajomo i stosowanie prawa o wiatowego.
2. Struktura aktów prawnych.
3. Kwestia praw cz owieka w edukacji.
4. Prawo wewn trzszkolne.
5. Dokumenty stanowi ce o prawach ucznia.
6. Statutowe organa szko y.
7. Zadania jednostek samorz du terytorialnego.
Liczba godzin: 10
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Halina Gawron
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Numer formy: G/II-III/22
Tytu : Wdra anie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagaj cej
realizacj podstawy programowej.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Cel: przygotowanie nauczycieli w stosowaniu metody projektu w procesie edukacyjnym, uporz dkowanie i
pog bienie wiedzy na temat metody projektu jako strategii dydaktycznej oraz przyk adowe propozycje w
praktycznym zastosowaniu metody projektu.
Tre ci programowe:
1. Projekt edukacyjny jako wspó czesna strategia dydaktyczna.
2. Metoda projektów a nowa podstawa programowa.
3. Organizacja realizacji ró nych projektów:
4. Kompetencje nauczyciela podejmuj cego prac metod projektu.
5. Jak przygotowa uczniów do pracy metod projektu?
Liczba godzin: 6
Planowany termin zaj : zebraniu grupy.
Opiekun formy: Janina Flis

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Numer formy: WF/IV/27
Tytu : Metodyka Edukacji Zdrowotnej w szkole ponadgimnazjalnej.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szko y ponadgimnazjalnej.
Cel: zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi poj ciami i metodyk nauczania edukacji zdrowotnej.
Tre ci programowe:
1. Podstawowe poj cia w edukacji zdrowotnej.
2. Badanie potrzeb uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej.
3. Wiadomo ci dotycz ce tworzenia scenariuszy lekcji edukacji zdrowotnej.
4. Praktyczne formy realizacji przyk adowego scenariusza.
5. Metody aktywizuj ce w nauczaniu edukacji zdrowotnej.
6. Przygotowanie dobrych warunków do nauczania i uczenia si .
7. Ocenianie na zaj ciach edukacji zdrowotnej.
Liczba godzin: 6
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Marek Robak

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Numer formy: PZ/IV/28
Tytu : Projektowanie programów nauczania wg nowej podstawy programowej.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Cel: zaznajomienie uczestników ze sposobami projektowania programów dla zawodów oraz korelacja mi dzy
przedmiotami.
Tre ci programowe:
1. Interpretacja Rozporz dzenia MEN w sprawie podstawy programowej kszta cenia w zawodach.
2. Planowanie kszta cenia zawodowego.
3. Analiza klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ramowe plany nauczania.
4. Etapy opracowania szkolnych planów nauczania.
5. Korelacja mi dzy przedmiotami.
Liczba godzin: 4
Planowany termin zaj : po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Stanis aw Myszka
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OFERTA DODATKOWA
SAMORZ DOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
Numer formy: OD/29
Tytu : „Kszta towanie zmys ów dzieci w wieku 3-5 lat poprzez dzia ania artystyczne w oparciu o projekt
edukacyjny P21 - Twórcze Przedszkole XXI wieku”.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: zaj cia stworz uczestnikom warunki do nabycia umiej tno ci organizowania zaj
muzycznych
w przedszkolu nakierowanych na kszta towanie zmys ów oraz rozwijanie kompetencji matematycznych
i j zykowych ma ego dziecka.
Tre ci programowe:
1. Adaptacja ma ego dziecka w przedszkolu - zabawy animacyjno-integracyjne.
2. Rozwój kompetencji wokalnych ma ego dziecka.
3. Zabawy ruchowe ze piewem.
4. Muzyka i ruch – zabawy z rekwizytami.
5. Kszta towanie sprawno ci manualnej i ruchowej ca ego cia a w oparciu o zaj cia umuzykalniaj ce.
6. Muzykowanie indywidualne i zbiorowe.
7. Realizacja bajek i opowiada w formie animacji muzyczno-ruchowych.
Liczba godzin: 16 Sobota: 0900 – 1700 (10 godzin) Niedziela: 0800 – 1300 (6 godzin)
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Ka dy uczestnik warsztatów otrzymuje materia y dydaktyczne:
1. Skrypt warsztatowy (nuty, teksty).
2. yta multimedialna CD.
Planowany termin: po zebraniu 30 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/30
Tytu : Kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego na starcie.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele sta ci, nauczyciele kontraktowi.
Cele:
- wspieranie nauczyciela w budowaniu warsztatu pracy,
- doskonalenie umiej tno ci planowania pracy dydaktycznej,
- nabywanie umiej tno ci kierowania w asnym rozwojem zawodowym.
Tre ci programowe:
1. Znajomo i stosowanie prawa o wiatowego.
2. Planowanie pracy dydaktycznej.
3. Metody pracy na zaj ciach edukacyjnych.
4. Ewaluacja w pracy nauczyciela przedszkola.
5. Awans i rozwój zawodowy nauczyciela.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/31
Tytu : Nauczyciel innowator – refleksyjny praktyk.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele i dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego (przewodnicz cy zespo ów
samokszta ceniowych).
Cele:
- zainspirowanie nauczycieli do osobistego rozwoju i umacniania postawy twórczej,
- poznanie sposobów doskonalenia kompetencji.
- zdobycie umiej tno ci tworzenia wizji osobistej, zaprojektowania w asnego doskonalenia, planowania w asnej
kariery.
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Tre ci programowe:
1. Refleksyjny nauczyciel – Ja – Dziecko – rodowisko Lokalne.
2. Dzia alno innowacyjna i nowatorska.
3. Samodoskonalenie i rozwój zawodowy nauczyciela.
4. Ewaluacja i refleksja w realizacji zada edukacyjnych przedszkola, szko y.
5. wiczenia, praca w grupach, dyskusja, wymiana do wiadcze .
Liczba godzin: 10 w tym 2 godziny pracy w asnej uczestnika.
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 15 osobowej grupy
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/32
Tytu : Ewaluacja, analiza i refleksja w awansie zawodowym nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele i dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego.
Cele:
- zainspirowanie nauczycieli do osobistego rozwoju i umacniania postawy twórczej,
- poszerzenie wiedzy w zakresie narz dzi ewaluacyjnych,
- opracowanie narz dzi do pozyskiwania informacji zwrotnej,
- wykorzystanie ewaluacji do realizacji zada edukacyjnych przedszkola.
Tre ci programowe:
1. Ewaluacja jako czynnik zapewniaj cy dobr jako pracy nauczyciela i pracy przedszkola.
2. Znaczenie ewaluacji w planowaniu, podejmowaniu i wdra aniu dzia .
3. Ewaluacja i ocenianie skuteczno ci dzia nauczyciela ubiegaj cego si stopie awansu zawodowego.
4. Kompletowanie dokumentacji do wniosku o post powanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne.
Liczba godzin: 10 godzin w tym 2 godziny pracy w asnej uczestnika.
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/33
Tytu : Konstruowanie programów w wychowaniu przedszkolnym.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cele:
- zapoznanie ze sposobem konstruowania programów,
- rozwijanie umiej tno ci budowania programu,
- powinno ci nauczyciela sk adaj cego materia do publikacji.
Tre ci programowe:
1. Metody, techniki i sposoby projektowania programów w asnych oraz innowacji pedagogicznych.
2. Analiza programów, wybór, modyfikacja czy w asny program.
3. Wypracowanie procedury budowy programu.
4. Ustalenie struktur programu, dobór tre ci.
5. Podj cie próby budowy programu.
6. Poszerzenie wiedzy w zakresie narz dzi ewaluacyjnych.
7. Projekt ewaluacji programu.
Liczba godzin: 10, w tym 2 godziny pracy w asnej uczestnika.
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/34
Tytu : Opiekun nauczyciela sta ysty w awansie zawodowym nauczyciela przedszkola.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: przygotowanie nauczycieli do pe nienia funkcji opiekuna sta u.
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Tre ci programowe:
1. Procedura awansu zawodowego nauczycieli.
2. Zadania opiekuna sta u.
3. Sporz dzenie kontraktu, harmonogramu spotka i tematyki konsultacji.
4. Rola opiekuna sta u w realizacji /pomoc w dokumentowaniu/ planu rozwoju zawodowego.
5. Obserwacja zaj jako element podnoszenia jako ci pracy nauczyciela.
6. Przygotowanie projektu oceny za okres sta u.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/35
Tytu : Nauczyciel mianowany w awansie zawodowym.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele mianowani przedszkoli ubiegaj cy si o stopie nauczyciela dyplomowanego.
Cele:
- wsparcie nauczycieli mianowanych w zakresie zmian zwi zanych z awansem zawodowym,
- pomoc w planowaniu i dokumentowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela,
- propagowanie postawy kszta cenia ustawicznego.
Tre ci programowe:
1. Procedura awansu zawodowego nauczycieli, podstawy prawne.
2. Planowanie rozwoju zawodowego na okres sta u.
3. Przygotowanie sprawozdania z odbytego sta u.
4. Dokumentowanie, sprawozdanie i ocena dorobku za okres sta u oraz prezentowanie dorobku przed
komisj .
Liczba godzin: 10
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 15 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/36
Tytu : Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej stymulatorem rozwoju
osobowo ci dziecka.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej
Cel: poszerzenie wiadomo ci i umiej tno ci prowadzenia zaj
muzycznych w przedszkolu i edukacji
wczesnoszkolnej w klasach I-III szko y podstawowej w oparciu o konwencjonalne i niekonwencjonalne metody
nauczania muzyki.
Tre ci programowe:
1. Wprowadzenie do metodyki nauczania muzyki w przedszkolu i szkole podstawowej – zagadnienia ogólne.
2. Integracja muzyki z edukacj polonistyczn i rodowiskow .
3. Koncepcje i idee Dalcroze’a, Kodaly’a, Orffa i Gordona.
4. Pluralistyczna koncepcja metod wychowania muzycznego w Polsce.
5. Korelacje muzyczno – plastyczno – ruchowe.
6. Metody pracy z piosenk oraz utworem instrumentalnym.
7. Metody utrwalania piosenek – zabawy muzyczno – ruchowe.
8. Taniec form integracji grupy.
9. Bierne i czynne s uchanie muzyki oraz percepcja akustyki rodowiska naturalnego cz owieka.
Liczba godzin: 16
Sobota: 900 – 1700 (10 godzin)
Niedziela: 800 – 1300 (6 godzin).
Odp atno : 180 z dla gmin zrzeszonych, 220 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy 30 osobowej.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
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Numer formy: OD/37
Tytu : Aktywno twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w dzia aniach muzycznoruchowych opartych o ide Carla Orffa.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele rytmiki.
Cel: po szkoleniu uczestnik b dzie rozumia sens twórczego obcowania dzieci z muzyk wed ug idei Carla
Orffa oraz b dzie posiada elementarne umiej tno ci stosowania ró norodnych zada twórczych i odtwórczych
stymuluj cych prawid owy rozwój procesów poznawczych dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Tre ci programowe:
1. S owa, gesty i ruchy dziecka, a j zyk muzyczny.
2. Zabawy i wiczenia z rytmem.
3. Zabawy ze piewem a cappella i z akompaniamentem instrumentów.
4. Muzyka i ruch – zabawy z rekwizytami.
5. Zabawy z efektami akustycznymi – poszukiwanie nowych brzmie .
6. Granie na instrumentach perkusyjnych i melodycznych – indywidualnie i zespo owo.
7. Twórcze zabawy z d wi kiem.
8. Realizacja bajek i opowiada w formie animacji muzyczno-ruchowych.
Liczba godzin: 16 Sobota: 900 – 1700 (10 godzin) Niedziela: 800 – 1300 (6 godzin).
Odp atno : 180 z dla gmin zrzeszonych, 220 z dla pozosta ych gmin.
Ka dy uczestnik warsztatów otrzymuje materia y dydaktyczne: skrypt warsztatowy (nuty, teksty), p yta
multimedialna CD.
Planowany termin: po zebraniu 30 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/38
Tytu : Praca z dzieckiem trudnym i wspó praca z rodzicami w tym zakresie.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cel: teoretyczne, metodyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do prac z dzieckiem trudnym
i do efektywnej wspó pracy z rodzicami.
Tre ci programowe:
1. Rola rodziny i przedszkola w pracy z dzieckiem o specyficznych trudno ciach edukacyjnych.
2. Metody efektywnej wspó pracy z rodzicami dziecka sprawiaj cego trudno ci wychowawcze.
3. Bezpo rednie i po rednie metody diagnozy potrzeb edukacyjnych dziecka.
4. Niedyrektywna metoda pracy z rodzicami.
5. Relacje rodzic – dziecko a dojrza
emocjonalna i spo eczna dziecka w wieku przedszkolnym.
Liczba godzin: 16
Odp atno : 180 z dla gmin zrzeszonych, 220 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/39
Tytu : Aktywizacja muzyczno-ruchowa przedszkolaków wg metody Kniessów.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: rozumienie korzy ci wynikaj cych z wdra ania w praktyce wicze gimnastyki rytmicznej Kniessów.
Tre ci programowe:
1. Wskazówki metodyczne i organizacyjne wprowadzania wicze gimnastyki rytmicznej Kniessów.
2. Integracja wicze gimnastycznych z muzyk klasyczn i klasyk rozrywki.
3. Przygotowanie i opracowanie choreografii do wybranych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej.
4. Przyk adowe zestawy wicze .
Liczba godzin: 16
Odp atno : 180 z dla gmin zrzeszonych, 220 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
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Numer formy: OD/40
Tytu : Dziedzictwo kulturowe w ta cu i muzyce – Ta ce polskie.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele nauczania fizycznego, wychowania przedszkolnego, wychowania muzycznego oraz
wszyscy, którzy pracuj z grup .
Cele:
- nabycie umiej tno ci stosowania ta ców polskich jako ród a wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego,
poznanie wybranych ta ców w ich scenicznej i integracyjnej formie.
- zapoznanie si z dorobkiem kulturowym i obyczajowo ci innych regionów Polski poprzez taniec.
Tre ci programowe:
1. Ta ce narodowe jako rodek patriotycznego wychowania. (Polonez, Krakowiak, Mazur, Kujawiak,
Oberek).
2. Ta ce regionalne form kszta tuj i usprawniaj
wiczenia ruchowe. Ta ce Mazowsza: (Polka,
Tramblanka, Szot), Ta ce Podkarpacia (Sarna, Lasowiak, Polka gacok, Jacok, Walczyk lubelski); Ta ce
Wielkopolskie (Walcerek, Ceglarz).
3. Taniec jako ród o wiedzy o dorobku kulturowym i obyczajowo ci naszego narodu - Ta ce skie (Nie
chc ci zna , Trojak, Grozik, Zaj czek, Owczareczek, Ko omajki, Litery, Koziorajka,)
Muzyka towarzysz ca warsztatom zosta a dobrana i specjalnie nagrana dla ich potrzeb tak, aby atwo
„wpada a w ucho”, o odpowiednio umiarkowanym tempie takim, aby mog y z atwo ci ta czy nawet
dzieci m odsze.
Liczba godzin: 16
Odp atno : 180 z dla gmin zrzeszonych, 220 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/41
Tytu : „PODRÓ E DALEKIE I BLISKIE” czyli edukacja wielokulturowa w wychowaniu przedszkolnym
i edukacji wczesnoszkolnej.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania muzycznego,
wychowawcy wietlic i wszyscy zainteresowani.
Cele:
Po szkoleniu uczestnik b dzie:
- zna za enia edukacji wielokulturowej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
- posiada umiej tno stosowania zabaw muzyczno-ruchowych wybranych narodów i grup regionalnych
w rozwijaniu aktywno ci artystycznej dziecka,
- stosowa ta ce i zabawy w programowaniu rozwoju psycho – fizycznego dziecka,
- zna wybrane formy i metody kszta towanie u dzieci postaw otwartych i tolerancyjnych,
- wykorzystywa formy aktywno ci artystycznej w integrowaniu grupy,
- posiada umiej tno ci tworzenia projektów z zakresu edukacji wielokulturowej i artystycznej.
Tre ci programowe:
1. Za enia edukacji wielokulturowej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
2. Edukacja wielokulturowa a edukacja artystyczna i regionalna.
3. Ta ce i zabawy dzieci ce z ró nych stron wiata.
4. Powitania w kulturach wiata.
5. Obrz dy i zwyczaje narodów (wybór autorski).
6. Tworzenie projektów z zakresu wielokulturowo ci i edukacji artystycznej.
Liczba godzin: 16
Odp atno :190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 30 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/42
Tytu : Edukacja plastyczna – techniki inspirowane pedagogik C. Freineta.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cele:
- poznanie techniki swobodnej ekspresji.
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- rozwijanie poznawczej aktywno ci wychowanków.
- zdobycie umiej tno ci projektowania zaj eksponuj cych twórcz aktywno dziecka.
Tre ci programowe:
1. Miejsce twórczo ci dzieci cej w realizacji tre ci programowych w przedszkolu i szkole.
2. Techniki Freineta – metodyczne wykorzystanie i zastosowanie w organizowaniu w asnego warsztatu
pracy.
3. Aktywne metody pracy usprawniaj ce funkcje muzyczne, plastyczne, konstrukcyjne, s owne i ruchowe.
Liczba godzin: 12
Odp atno : 160 z dla gmin zrzeszonych, 190 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/43
Tytu : GIMNASTYKA MÓZGU. Kinezjologia Edukacyjna wed ug dra P. Dennisona stopie I i II.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele wszystkich specjalno ci i poziomów nauczania.
Cel: przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specyficznych trudno ciach w nauce: dysleksja,
dysgrafia, dyskalkulia, nadpobudliwymi psychoruchowo, z deficytem uwagi, z zaburzeniami zachowania
(agresja, l k).
Tre ci programowe:
1. Neurofizjologiczne podstawy dzia ania Gimnastyki Mózgu.
2. Sposoby zwi kszania mo liwo ci potencja u umys owego ucznia.
3. Nauka wicze oraz procedury reedukacyjne w zakresie czytania, pisania, s uchania, zapami tywania
oraz koordynacji ruchów ca ego cia a.
4. Okre lanie dominuj cego stylu uczenia si ucznia oraz dostosowanie do niego metod pracy nauczyciela.
5. Nauka wicze wyciszaj cych.
Liczba godzin: 18 (ka dy stopie )
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/44
Tytu : Ta ce grupowe i animacyjne w pracy nauczyciela
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele nauczania fizycznego, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej,
wychowania muzycznego oraz wszyscy, którzy pracuj z grup .
Cel: nabycie umiej tno ci stosowania ró norodnych ta ców i zabaw muzycznych wspomagaj cych prac
wychowawcz oraz dydaktyczn nauczyciela.
Tre ci programowe:
1. Nauka uk adów choreograficznych o ró nym stopniu trudno ci i charakterze.
2. 25 ta ców pochodz cych z pa stw europejskich. Mo liwo stosowania ta ca i muzyki jako ród a
wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego danego kraju.
3. 5 ta ców dyskotekowych.
4. Poznanie mo liwo ci ró norodnego zastosowania oraz modyfikacji ta ców w pracy pedagogicznej.
5. Zabawy animacyjne i integruj ce.
Liczba godzin: 20
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/45
Tytu : Arteterapia „Twórczo wspomagaj ca rozwój”.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wszystkich specjalno ci i poziomów nauczania.
Cele:
- lepsze poznanie siebie, zdolno poznawania w asnych emocji, pobudzenie wyobra ni, dzia
twórczych,
a w wyniku tego pe niejsze wykorzystanie w asnego potencja u w sytuacji nowych wyzwa i kierunkowania
dzia na w asne dobro,
23

Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie
- odchodzenie od stereotypów my lenia o sobie i innych tak e od schematów post powania i dzia .
Budowanie mapy w asnej warto ci i wiary w siebie.
Tre ci programowe:
1. Podmiotowo cz owieka.
2. Pomoc ludziom w rozwi zywaniu problemów egzystencjalnych na poziomie: „ ja z sob ”, „ ja z rodzin ”,
ja w szkole”, „ ja w pracy”.
3. zyk wizualny (plastyka, muzyka, ruch) jako narz dzie pomocne w rozwi zywaniu problemów
w obr bie ww. obszarów.
Liczba godzin: 16
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/46
Tytu : Skuteczna komunikacja.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wszystkich specjalno ci i poziomów nauczania, pedagodzy szkolni oraz wychowawcy.
Cele:
- prezentacja sposobów doskonalenia komunikacji i samopoznania,
- uporz dkowanie w asnych do wiadcze osobistych i zawodowych uczestników,
- zdobycie umiej tno ci pozwalaj cych na wzbogacenie mo liwo ci wyboru zachowa w sytuacjach, w których
zachowania wyuczone ju nie satysfakcjonuj ,
- budowanie poprawnych relacji poprzez efektywn komunikacj interpersonaln .
Tre ci programowe:
1. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2. Bariery komunikacyjne, jak sobie z nimi radzi .
3. Komunikat typu „ Ja”.
4. Sposób prowadzenia dyskusji.
5. Style komunikowania si .
6. Asertywne podej cie do odmiennych pogl dów.
7. Sztuka prezentacji i negocjacji.
8. Gry i zabawy doskonal ce umiej tno ci komunikacyjne dzieci i m odzie y.
Liczba godzin: 12
Odp atno : 110 z dla gmin zrzeszonych, 200 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu 25 osobowej grupy.
Opiekun formy: Gra yna Skrzekucka
Numer formy: OD/47
Tytu : Twórcze metody aktywno ci ruchowej i ta ca.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cele:
- aktywizacja ruchowa przedszkolaków, rozwijanie wyobra ni twórczej,
- radosna zabawa, osi ganie sukcesów na ka dym etapie dzia ania dziecka.
Tre ci programowe:
1. Prezentacja i metodyczne wykorzystanie wybranych metod: ruchu rozwijaj cego W. Sherborne,
gimnastyki twórczej A. i M. Kniessów, gimnastyki ekspresyjnej R. Labana, formy ruchu wed ug K. Orfa,
opowie ci ruchowe J. C. Thulina, rytmika Dalcroze’a.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj
Numer formy: OD/48
Tytu : Ciekawe i twórcze zaj cia plastyczne w przedszkolu – „Barwy jesieni”.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
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Cel: zainteresowanie nauczycieli i dzieci wykorzystaniem nietypowych materia ów plastycznych oraz tworzywa
przyrodniczego w zaj ciach i zabawach (jesienne ozdoby z materia ów przyrodniczych – wykorzystanie li ci
kukurydzy, klonu, s omy i siana).
Tre ci programowe:
1. Sposoby rozbudzenia kreatywno ci i aktywno ci twórczej dzieci.
2. Propozycje elementów dekoracyjnych, ozdobnych i prac plastycznych zwi zanych z jesieni .
Liczba godzin: 10
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: pa dziernik 2013 r.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj
Numer formy: OD/49
Tytu : Ciekawe i twórcze zaj cia plastyczne w przedszkolu – „Zimowa galeria”.
Rodzaj formy: Warsztaty.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: zainteresowanie nauczycieli i dzieci wykorzystaniem nietypowych materia ów plastycznych w zaj ciach
i zabawach (zimowe elementy dekoracyjne, wi teczne stroiki, upominki)
Tre ci programowe:
1. Przyk ady tworzenia kompozycji przestrzennych zwi zanych z zim i grudniowymi wi tami.
2. Sposoby wykorzystania ró norodnych materia ów plastycznych do dekoracji okoliczno ciowych oraz
pomocy dydaktycznych dla dzieci.
3. Propozycje oryginalnych ozdób wi tecznych i zabawek choinkowych z zastosowaniem bibu y, papieru,
sznurka, drucików, siatki i krepiny.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: listopad 2013 r.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj.
Numer formy: OD/50
Tytu : Ciekawe i twórcze zaj cia plastyczne w przedszkolu – „Wiosenne i wielkanocne impresje”.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: zainteresowanie nauczycieli i dzieci wykorzystaniem nietypowych materia ów plastycznych w zaj ciach
i zabawach (kolorowa folia, koraliki, bibu a, tektura, piórka).
Tre ci programowe:
1. Poznanie ró norodnych technik inspiruj cych aktywno plastyczn dzieci.
2. Pomys y na kompozycje florystyczne zwi zane z wiosn i wi tami Wielkanocnymi.
3. Przyk ady tworzenia elementów p askich, ozdób i kartek wi tecznych, konstruowanie prostych
dekoracji.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: luty 2014 r.
Opiekun formy: Ma gorzata Ciukaj
Numer formy: OD/51
Tytu : Dziecko zdolne w przedszkolu.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cele:
- poznanie ró norodnych metod i form pracy z dzieckiem zdolnym oraz zastosowanie ich w praktyce
pedagogicznej wychowania przedszkolnego,
- stworzenie rodowiska wspieraj cego rozwój dzieci cych zdolno ci,
- budowanie wspó pracy z rodzicami w zakresie rozwijania zdolno ci dzieci.
Tre ci programowe:
1. Definicja poj cia „zdolno ci”;
2. Rodzaje zdolno ci u dzieci w wieku przedszkolnym,
3. Determinanty rozwijania si zdolno ci;
4. Diagnoza zdolno ci dziecka, narz dzia diagnozowania, analiza rysunku dziecka;
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5.
6.
7.
8.

Metody i formy rozwijania zdolno ci u dzieci;
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu;
Rola nauczyciela – wychowawcy jako inspiratora rozwoju dzieci cych zdolno ci;
Wspó praca ze rodowiskiem rodzicielskim w kontek cie rozwijania zdolno ci dzieci. Przyk ady dobrych
praktyk.
9. Zaj cia i zabawy rozwijaj ce dzieci
kreatywno .
10. Zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy plastyczne, parateatralne, matematyczne, j zykowe, przyrodnicze
(obserwacje, do wiadczenia itp.).
Liczba godzin: 20
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: OD/52
Tytu : Dziecko trudne w przedszkolu.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cele:
- poszerzenie wiedzy i umiej tno ci w zakresie pracy z dzieckiem trudnym w przedszkolu,
- budowanie efektywnej wspó pracy z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aspekcie
jednolitych dzia wspieraj cych.
Tre ci programowe:
1. Co to jest agresja?
2. Co to jest nadpobudliwo ?
3. Charakterystyka agresji i nadpobudliwo ci w ród dzieci przedszkolnych.
4. Dziecko nie mia e, zamkni te w sobie, wycofane.
5. Niedojrza
spo eczna i emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Przyczyny ww. zjawisk.
7. Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi w ród dzieci w wieku przedszkolnym.
8. Dzia ania profilaktyczne – programy, projekty, konstruktywne rozwi zania.
9. Nauczyciel - wychowawca jako inspirator w ciwych zachowa i postaw u dzieci przedszkolnych.
10. Wspó praca przedszkola i rodowiska rodzicielskiego w realizacji jednolitej pracy wspieraj cej
zaspakajanie potrzeb dzieci – przyk ady dobrych praktyk.
Liczba godzin: 16
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 130 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: OD/53
Tytu : Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Cel: poszerzenie wiedzy oraz umiej tno ci dotycz cych pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w placówkach przedszkolnych.
Tre ci programowe:
1. Diagnoza dziecka przedszkolnego- kogo obj pomoc psychologiczn ?
2. Diagnoza pedagogiczna- metody, formy, rodki.
3. Zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.
4. Metody i formy udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
5. Dostosowywanie metod do indywidualnych potrzeb dziecka.
6. Sposoby dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przyk ady.
7. Czas pracy z dzieckiem – w ramach podstawy czy po jej realizacji?
8. Monitorowanie efektywno ci pracy w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
9. Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Liczba godzin: 16
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
26

Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Numer formy: OD/54
Tytu : Pismo i pisanie w edukacji wczesnoszkolnej.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: poznanie ró norodnych metod nauki pisania dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Tre ci programowe:
1. Miejsce kaligrafii w Podstawie Programowej edukacji wczesnoszkolnej.
2. Polska kaligrafia – krótki rys historyczny.
3. Cechy poprawnego pisma.
4. Przyk adowe metody nauki pisania w klasach I- III.
5. Estetyka pisma i zeszytu uczniowskiego – wa nym elementem wychowawczym w pracy z dzie mi.
Liczba godzin: 16
Odp atno : z dla gmin zrzeszonych, dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: OD/55
Tytu : Podstawowe techniki plastyczne w pracy z dzie mi.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: wykorzystanie technik plastycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
Tre ci programowe:
1. Poznanie podstawowych technik plastycznych.
2. Kreowanie twórczej aktywno ci dzieci;
3. Korelacje plastyki z innymi dziedzinami aktywno ci dzieci cej;
4. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z wykorzystaniem poznanych technik plastycznych;
5. Autoprezentacja ucznia i nauczyciela w praktyce szkolnej.
Liczba godzin: 20
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 240 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: OD/56
Tytu : Techniki plastyczne inspirowane przyrod .
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cel: wykorzystanie technik plastycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
Tre ci programowe:
1. Poznanie ró norodnych technik plastycznych nawi zuj cych do poszczególnych pór roku, kalendarza
wi t i uroczysto ci szkolnych.
2. Kreowanie twórczej aktywno ci dzieci.
3. Korelacje plastyki z innymi dziedzinami aktywno ci dzieci cej.
4. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z wykorzystaniem poznanych technik plastycznych.
5. Autoprezentacja ucznia i nauczyciela w praktyce szkolnej.
Liczba godzin: 6
Odp atno : 70 z dla gmin zrzeszonych, 90 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: OD/57
Tytu : Ma e cheerleaders.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.
Cel: poznanie podstawowych elementów i przyk adowych uk adów choreograficznych ta ców cheerleaders.
Tre ci programowe:
1. Podstawowe elementy techniki cheerleaders.
2. Krótkie uk ady choreograficzne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Propozycje taneczne na ró ne okazje.
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Liczba godzin: 20
Odp atno : 200 z dla gmin zrzeszonych, 280 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: OD/58
Tytu : Agresja i przemoc w ród uczniów szko y podstawowej.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowawcy.
Cel: poznanie specyfiki zjawiska agresji w ród uczniów szko y podstawowej oraz budowanie umiej tno ci
wprowadzania konstruktywnych rozwi za pedagogicznych do praktyki szkolnej.
Tre ci programowe:
1. Co to jest agresja?
Przyczyny zjawiska.
Rodzaje agresji.
Charakterystyka agresji uczniów w szkole podstawowej (edukacja wczesnoszkolna oraz klasy IV- VI).
2. Sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi w ród uczniów w szkole podstawowej:
Uczniowie w edukacji wczesnoszkolnej (szyderstwa, z liwo , poni anie innych, osobowo ci
dominuj ce);
Starsi uczniowie (napa ci, bójki, wulgaryzmy);
Trening Zast powania Agresji.
3. Jak wprowadzi dyscyplin w klasie?
Co pomaga i co przeszkadza w utrzymaniu dyscypliny?
Co budzi agresj i niech u uczniów?
Cechy klasy zdyscyplinowanej i niezdyscyplinowanej.
Sposoby wprowadzania i utrzymywania dyscypliny w klasie.
Komunikat pozytywny.
Liczba godzin: 16
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 220 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
Numer formy: FO/II/59
Tytu : Efektywna praca wychowawcza szko y podstawowej.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele wychowawcy szko y podstawowej.
Cel: poznanie specyfiki zjawiska agresji w ród uczniów szko y podstawowej oraz budowanie umiej tno ci
wprowadzania konstruktywnych rozwi za pedagogicznych do praktyki szkolnej.
Tre ci programowe:
1. Budowanie zespo u klasowego: metody, formy, rodki.
2. Dynamika grupy- jak wykorzysta mocne strony zespo u klasowego dla jego integracji i aktywizacji.
3. Rozwi zywanie sytuacji trudnych w klasie.
4. Motywowanie ucznia do nauki:
Poznanie technik anga uj cych ucznia w prac na lekcji;
Tworzenie w klasie atmosfery wzmacniaj cej poczucie warto ci uczniów;
Stymulowanie do samodzielno ci i odpowiedzialno ci za w asn nauk ;
Zach canie uczniów do wspó dzia ania.
5. Rozwi zywanie konkretnych problemów wychowawczych – przyk ady dobrych praktyk.
Rozmowa z uczniem trudnym.
Narz dzia pracy wychowawczej: ankiety, zbiory zasad, przyk adowe kontrakty;
6. Ocenianie kszta tuj ce w programie wychowawczym szko y.
7. Nauczyciel - wychowawca jako inspirator w ciwych zachowa i postaw u uczniów.
8. Wspó praca rodowiska szkolnego oraz rodzicielskiego w budowaniu jednolitej pracy wychowawczej dobre przyk ady.
Liczba godzin: 16
Odp atno : 190 z dla gmin zrzeszonych, 220 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Izabela Nadolnik
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Numer formy: OD/60
Tytu : Wielokierunkowa percepcja muzyki w przedszkolu i w szkole.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki.
Cel: przedstawienie ró norodnych metod i form pracy opartych na umuzykalnieniu stymuluj cych rozwój
dziecka.
Tre ci programowe:
1. Metodyka nauczania muzyki w przedszkolu i w szkole.
2. Metodyka pracy z piosenk oraz instrumentem perkusyjnym.
3. Aktywne metody s uchania muzyki.
4. Taniec form integracji grupy.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 100 z dla gmin zrzeszonych, 120 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: wrzesie
Opiekun formy: Beata Drwal
Numer formy: OD/61
Tytu : Etyka i aksjologia na lekcjach j. polskiego.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: zainteresowani nauczyciele j. polskiego.
Cele:
- okre lenie roli etyki i aksjologii jako kontekstów, bez których niemo liwe jest odczytywanie ró nych tekstów
kultury,
- podkre lenie roli nauczania antropologicznego,
- opracowanie kilku propozycji metodycznych z uwzgl dnieniem warto ci etycznych i aksjologicznych
wyst puj cych w analizowanych tekstach kultury.
Tre ci programowe:
1. Okre lenie roli etyki i aksjologii jako kontekstów, bez których niemo liwe jest odczytywanie ró nych
tekstów kultury.
2. Podkre lenie roli nauczania antropologicznego.
3. Opracowanie kilku propozycji metodycznych z uwzgl dnieniem warto ci etycznych i aksjologicznych
wyst puj cych w analizowanych tekstach kultury.
Liczba godzin: 8
Odp atno : 90 z dla gmin zrzeszonych, 110 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Bernadeta Stycze
Numer formy: OD/62
Tytu : Konstruowanie programów w asnych w pracy nauczyciela geografii i przyrody.
Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.
Adresat: nauczyciele szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cele:
- poznanie struktury programu nauczania, zasad konstruowania programów w asnych oraz narz dzi s
do budowy i modyfikacji programów,
- wymagania stawiane nauczycielowi sk adaj cemu materia do publikacji.
Tre ci programowe:
1. Podstawa programowa kszta cenia ogólnego.
2. Struktura programu nauczania, dobór tre ci.
3. Analiza programów, wybór, modyfikacja czy w asny program.
4. Ocena zgodno ci programu nauczania z podstaw programow .
5. Podj cie próby budowy programu lub modyfikacji wybranego programu.
6. Narz dzia s
ce do budowy i modyfikacji programu.
7. Procedury dopuszczenia programu do u ytku szkolnego.
Liczba godzin: 10, w tym 2 godziny pracy w asnej uczestnika.
Odp atno : 100 z dla gmin zrzeszonych, 150 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Halina Gawron
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Numer formy: OD/63
Tytu : Kurs kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych
Rodzaj formy: kurs.
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkó .
Cel: nabycie uprawnie organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych.
Tre ci programowe:
1. Cele ogólne turystyki szkolnej i krajoznawstwa.
2. Podstawy prawne organizacji wycieczek.
3. Zasady prawid owej organizacji oraz prowadzenia wycieczek szkolnych.
4. Obowi zki kierownika i opiekuna wycieczek.
5. Obowi zki uczestników wycieczek.
6. Bezpiecze stwo i ochrona zdrowia w czasie wycieczki.
7. Opracowywanie regulaminu wycieczki.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 75 z
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Halina Gawron
Numer formy: OD/64
Tytu : Kurs kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych
Rodzaj formy: kurs.
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkó .
Cel: nabycie uprawnie organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych.
Tre ci programowe:
1. Cele ogólne turystyki szkolnej i krajoznawstwa.
2. Podstawy prawne organizacji wycieczek.
3. Zasady prawid owej organizacji oraz prowadzenia wycieczek szkolnych.
4. Obowi zki kierownika i opiekuna wycieczek.
5. Obowi zki uczestników wycieczek.
6. Bezpiecze stwo i ochrona zdrowia w czasie wycieczki.
7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – wiczenia praktyczne.
8. Opracowywanie regulaminu wycieczki.
Liczba godzin: 10
Odp atno : 100 z
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Halina Gawron
Numer formy: OD/65
Tytu : Aktywizuj ce metody pracy na lekcjach geografii i przyrody.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: zainteresowani nauczyciele geografii i przyrody.
Cele: zapoznanie nauczycieli z ró norodnymi metodami aktywizuj cymi, kszta cenie umiej tno ci dobierania
metod do typu lekcji.
Tre ci programowe:
1. Prezentowanie ró norodnych metod pracy z uczniem. Dobór metod do specyfiki lekcji.
2. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych.
3. wiczenia warsztatowe w praktycznym zastosowaniu metod
Liczba godzin: 6
Odp atno : 60 z dla gmin zrzeszonych, 80 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Janina Flis
Numer formy: OD/66
Tytu : Pomiar dydaktyczny w nauczaniu historii.
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: nauczyciele historii szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cele: poznanie metod i celowo ci pomiaru dydaktycznego, umiej tno konstruowania testów.
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Tre ci programowe:
1. Istota i cel pomiaru dydaktycznego.
2. Zasady konstruowania testów.
Liczba godzin: 8
Odp atno : 60 z dla gmin zrzeszonych, 80 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Grzegorz Kubacki
Numer formy: OD/74
Tytu : Jak przeciwdzia prowokacyjnym zachowaniom ucznia?
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: zainteresowani nauczyciele.
Cele:
- zapoznanie z metod konstruktywnej konfrontacji,
- zachowania uczniów sprawiaj ce nauczycielom najwi cej k opotów,
- prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowa trudnych.
Tre ci programowe:
1. Budowanie pozytywnego klimatu w klasie szkolnej.
2. Wiedza i umiej tno ci potrzebne nauczycielowi aby móg radzi sobie z trudnymi zachowaniami ucznia.
3. Metoda konstruktywnej konfrontacji jako przyk ad dobrej odpowiedzi na prowokacyjne zachowanie
ucznia.
Liczba godzin: 6
Odp atno : 60 z dla gmin zrzeszonych, 80 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Ma gorzata Rega
Numer formy: OD/75
Tytu : Jak zapobiega wypaleniu zawodowemu nauczyciela?
Rodzaj formy: warsztaty.
Adresat: zainteresowani nauczyciele.
Cele:
- uzyskanie wiedzy o niebezpiecze stwie chronicznego stresu w wyniku przepracowania i syndromu wypalenia
zawodowego
- poznanie praktycznych metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu
Tre ci programowe:
1. Okre lenie zjawiska wypalenia zawodowego.
2. Autodiagnoza – rozpoznanie sygna ów ostrzegawczych lub objawów wypalenia.
3. Stresory w pracy nauczyciela.
4. Dora ne metody redukcji stresu.
5. Trening autogenny.
Liczba godzin: 6
Odp atno : 80 z dla gmin zrzeszonych, 100 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Ma gorzata Rega
Numer formy: OD/76
Tytu : Metodyka Edukacji Zdrowotnej w szkole ponadgimnazjalnej.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele szkó ponadgimnazjalnych.
Cel: zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi poj ciami i metodyk nauczania edukacji zdrowotnej.
Tre ci programowe:
1. Podstawowe poj cia w edukacji zdrowotnej.
2. Badanie potrzeb uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej.
3. Wiadomo ci dotycz ce tworzenia scenariuszy lekcji edukacji zdrowotnej.
4. Praktyczne formy realizacji przyk adowego scenariusza.
5. Metody aktywizuj ce w nauczaniu edukacji zdrowotnej.
6. Przygotowanie dobrych warunków do nauczania i uczenia si .
7. Ocenianie na zaj ciach edukacji zdrowotnej.
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Liczba godzin: 6
Odp atno : 60 z dla gmin zrzeszonych, 90 z dla pozosta ych gmin.
Planowany termin: po zebraniu grupy.
Opiekun formy: Marek Robak
Numer formy: OD/77
Tytu : Prowadzenie dzia alno ci agroturystycznej.
Rodzaj formy: kurs.
Adresat: zainteresowani nauczyciele oraz osoby ze rodowiska chc ce prowadzi dzia alno agroturystyczna.
Cel: przygotowanie nauczycieli do realizacji programów oraz przygotowanie do prowadzenia dzia alno ci
agroturystycznej.
Tre ci programowe:
1. Ogólne przedstawienie agroturystyki w aspekcie ród a dodatkowych dochodów i rozwoju ekonomicznego
gminy.
2. Zasady przygotowania miejsc noclegowych oraz zagospodarowania siedliska; zagadnienia sanitarnohigieniczne i ochrony rodowiska.
3. Elementy ekonomiczno-finansowe (kszta cona cena us ug, podatki, sporz dzanie biznes planu, kredyty).
4. Wycieczka do gospodarstw agroturystycznych.
Liczba godzin: 3 dni.
Odp atno : zostanie ustalona po zebraniu grupy
Planowany termin: po zebraniu grupy
Opiekun formy: Stanis aw Myszka
Numer formy: OD/78
Tytu : „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w szkole”.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkó podstawowych, gimnazjów, szkó ponadgimnazjalnych
Cele:
1. Diagnoza potrzeb zdrowotnych uczniów w poszczególnych etapach rozwoju.
2. Podkre lenie roli wychowania zdrowotnego w procesie nauczania przedmiotowego.
3. Rozwijanie umiej tno ci zwi zanych ze zdrowiem.
4. Koncepcja Szko y Promuj cej Zdrowie – model dzia ania.
5. Diagnozowanie, planowanie, monitorowanie, ewaluacja w SPZ, pozyskanie sojuszników do wspó tworzenia
SPZ.
Liczba godzin: 15
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 100 z .
Numer formy: OD/79
Tytu : „Dzieci z zaburzon komunikacj werbaln ”.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cel: zapoznanie nauczycieli przedszkoli z zaburzeniami komunikacji werbalnej – rodzaje zaburze , przyczyny
oraz formy pracy z dzieckiem o danych trudno ciach
Liczba godzin: 15
Termin: po zebraniu 30 – osobowej grupy
Odp atno : 100 z .
Numer formy: OD/80
Tytu : „Pomiar osi gni uczniów - jak budowa testy sprawdzaj ce osi gni cia ucznia”.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Tre ci:
1. Omówienie standardów osi gni ucznia.
2. Procedura budowy testów, podj cie próby budowy testów.
Liczba godzin: 10 Odp atno : 90 z .
Termin: po zebraniu grupy
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Numer formy: OD/81
Tytu : „Dziecko specjalnej troski w szkole masowej”.
Rodzaj formy: warsztaty

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli integracyjnych, szkó
wychowawcy internatu

specjalnych,

Tre ci:
1. Charakterystyka dziecka niepe nosprawnego.
2. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna.
3. Dziecko niepe nosprawne w rodzinie.
4. Integracja dziecka niepe nosprawnego w wietle reformy.
5. Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obni onej sprawno ci.
6. Wykorzystanie elementów metod W. Sherborne.
Liczba godzin: 15
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 100 z .
Informacji udziela: Ma gorzata Rega
Numer formy: OD/82
Tytu : Zarz dzanie dokumentacj w szko ach i placówkach o wiatowych.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: o wiatowa kadra kierownicza, pracownicy samorz dowi, zainteresowane osoby
Tre ci:
1. Formy i rodzaje dokumentacji wspó czesnej.
2. Systemy kancelaryjne i ich wp yw na rejestracj i uk ad dokumentacji.
3. Wykaz akt.
4. Zasady i obieg dokumentacji w szkole.
5. Narastanie dokumentacji na stanowisku pracy.
6. Przekazywanie akt do archiwum zak adowym lub sk adnicy akt.
7. Odpowiedzi na pytania i dyskusja.
Liczba godzin: 6
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 90 z .
Numer formy: OD/83
Tytu : Przechowywanie i porz dkowanie dokumentacji archiwalnej w placówkach o wiatowych.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: o wiatowa kadra kierownicza, pracownicy samorz dowi, zainteresowane osoby
Tre ci:
1. Zadania i obowi zki kierowników placówek o wiatowych w wietle prawa archiwalnego.
2. Lokal i personel archiwum zak adowego lub sk adnicy akt.
3. Zadania archiwum zak adowego lub sk adnicy akt.
4. Porz dkowanie dokumentacji. Procedura brakowania dokumentacji.
5. Nadzór nad archiwami zak adowymi i sk adnicami akt oraz ochrona prawna materia ów archiwalnych.
Liczba godzin: 6
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 90 z .
Numer formy: OD/84
Tytu : Zmiany w Kodeksie pracy. Przepisy wykonawcze.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: pracownicy samorz dowi, zainteresowane osoby
Tre ci:
1. Stosunek pracy.
2. Równe traktowanie w stosunkach pracy, zakaz dyskryminacji, mobbing.
3. Przepisy o czasie pracy.
4. Przepisy o urlopach wypoczynkowych.
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5. Ochrona wynagrodzenia za prac .
6. Omówienie wybranych rozdzia ów z zakresu Karty Nauczyciela; przepisy wykonawcze.
Liczba godzin: 5
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 60 z .
Numer formy: OD/85
Tytu : Zasady skutecznego nauczania i efektywnego uczenia si .
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele wszystkich specjalno ci i poziomów nauczania
Cel: poznanie zasad i nabycie umiej tno ci stosowania metod skutecznego nauczania i efektywnego uczenia si .
Tre ci:
1. Teoretyczne podstawy metod skutecznego uczenia si .
2. Techniki pami ciowe (mnemotechniki), szczegó owe zastosowanie w ortografii, geografii, historii
i innych przedmiotach.
3. Sposoby radzenia sobie ze stresem (nauczyciela i ucznia).
4. Kana y przetwarzania informacji przez ucznia i sposoby ich diagnozowania.
5. Teoria wielorakiej inteligencji wg Howarda Gardnera.
6. Modele procesu uczenia si .
7. Style uczenia si i konsekwencje wynikaj ce z kolizji stylu uczenia nauczyciela i ucznia.
8. Kszta towanie i utrwalanie wysokiej samooceny u ucznia.
Liczba godzin: 20
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 100 z .
Informacji udziela: Ma gorzata Rega
Numer formy: OD/86
Tytu : Jak prowadzi spotkania z rodzicami?
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: nauczyciele wszystkich specjalno ci i poziomów nauczania
Cel: przygotowanie do efektywnego prowadzenia spotkania z rodzicami.
Tre ci:
1. Organizacja i przebieg spotka z rodzicami (pierwsze, ródroczne, po pierwszym pó roczu i na
zako czenie roku szkolnego).
2. Dobór tematyki spotka .
3. Spotkania indywidualne.
4. Umiej tno rozmawiania i s uchania.
5. Jak rozmawia z „trudnymi rodzicami”.
Liczba godzin: 6
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 50 z .
Informacji udziela: Beata Drwal
Numer formy: OD/87
Tytu : Aktywne metody pracy rady pedagogicznej.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich specjalno ci i wszystkich poziomów nauczania
Tre ci:
1. Przepisy prawa o wiatowego dotycz ce dzia ania RP.
2. Sk ad Rady i hierarchia stanowisk.
3. Zadania przewodnicz cego.
4. Regulamin RP.
5. RP jako organ stanowi cy.
6. Aktywne metody pracy uchwa y RP.
7. Uchwa y RP.
Liczba godzin: 10
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Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 60 z .
Informacji udziela: Izabela Nadolnik
Numer formy: OD/88
Tytu : Ocena przydatno ci i skuteczno ci dzia
edukacyjnych – ewaluacja.
Rodzaj formy: warsztaty
Adresat: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich specjalno ci i wszystkich poziomów nauczania
Tre ci:
1. Funkcje ewaluacji.
2. Kontrola i ocena.
3. Badanie, zbieranie danych – analiza i interpretacja danych.
4. Refleksja ukierunkowana na planowanie, zmian i rozwój.
5. Narz dzia i procedury ewaluacji.
6. Wnioski.
7. Upowszechnienie danych.
8. Monitorowanie.
Liczba godzin: 10
Termin: po zebraniu grupy
Odp atno : 100 z .
Informacji udziela: Halina Gawron
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KURSY KWALIFIKACYJNE
ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE O WIAT
Uczestnicy: kierownicy, dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkó , przedszkoli i placówek
wiatowych oraz nauczyciele spe niaj cy wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporz dzeniu MEN z dnia
15.02.1999 r. (Dz.U. Nr 14 poz. 126; zm. Dz.U. Nr 70 poz. 823 z 2000 r.) zainteresowani pe nieniem w przysz ci
funkcji kierowniczych w wymienionych placówkach.
Cele:
1. Przygotowanie uczestników kursu do sprawnego i twórczego zarz dzania szko lub placówk
wiatow , z uwzgl dnieniem wymogów reformy edukacji.
2. Wyposa enie uczestników kursu w wiedz i umiej tno ci kierownicze w zakresie: planowania,
organizacji, motywowania, kontroli.
3. Uzyskanie formalno – prawnych kwalifikacji uprawniaj cych do zajmowania stanowisk kierowniczych
w o wiacie.
Wyk adowcy: specjali ci, nauczyciele akademiccy
Wymiar godzin: 210
Odp atno : szczegó owych informacji udziela sekretariat SCE w Tarnowie, tel. 14 696 33 80.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Uczestnicy: Nauczyciele ró nych specjalno ci pracuj cy lub zamierzaj cy podj
prac w bibliotekach
szkolnych, nieposiadaj cy kwalifikacji bibliotekarskich.
Cele:
1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy w bibliotece szkolnej poprzez:
- zapoznanie ich z podstawami bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
- wyposa enie ich w umiej tno ci pos ugiwania si technikami bibliotekarskimi oraz metodami i formami
pracy z czytelnikiem zbiorowym i indywidualnym.
2. Zdobycie umiej tno ci w zakresie:
- realizowania zada w bibliotece szkolnej w oparciu o uzyskane kwalifikacje,
- realizowania cie ek edukacyjnych (edukacja czytelnicza i medialna),
- prowadzenia pracy dydaktyczno- wychowawczej w bibliotece szkolnej.
3. Uzyskanie formalno – prawnych kwalifikacji upowa niaj cych do pracy w bibliotece szkolnej
(Dz. U. Nr 155 poz. 1288 z dnia 10 wrze nia 2002 r.).
Wyk adowcy: specjali ci, nauczyciele akademiccy.
Wymiar godzin: 270.
Odp atno : szczegó owych informacji udziela sekretariat SCE w Tarnowie, tel. 14 696 33 80.

KURSY PEDAGOGICZNE
dla nauczycieli czynnych zawodowo
Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów ogólnokszta cych i teoretycznych przedmiotów zawodowych nie
posiadaj cy formalno- prawnych kwalifikacji pedagogicznych.
Cele:
1. Teoretyczne, metodyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do roli zaanga owanego
i kompetentnego nauczyciela.
2. Zdobycie umiej tno ci pedagogicznych w zakresie:
- planowania zada dydaktycznych, organizacji procesu uczenia si i nauczania,
- diagnozowania sytuacji wychowawczych, planowania dzia
zapewniaj cych rozwój zespo u
klasowego,
- oceniania uwzgl dniaj cego motywowanie uczniów i wspieranie ich w rozwoju,
- diagnozowania jako ci pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela,
- planowania rozwoju zawodowego nauczyciela.
3. Uzyskania wiedzy z podstaw edukacji, poznanie za
ró norodnych koncepcji pedagogicznych.
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4. Uzyskanie formalno – prawnych kwalifikacji pedagogicznych przez nauczycieli przedmiotów
ogólnokszta cych i teoretycznych przedmiotów zawodowych upowa niaj ce do podj cia pracy
w szkole i nauczania przedmiotów zgodnie z wykszta ceniem.
Wyk adowcy: specjali ci, nauczyciele akademiccy
Wymiar godzin: 270
Odp atno : szczegó owych informacji udziela sekretariat SCE w Tarnowie, tel. 14 696 33 80.

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA.
Uczestnicy: pedagodzy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, nauczyciele realizuj cy ide
integracji wspieraj cej.
Cele:
- wyposa enie s uchaczy w wiedz umo liwiaj
racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych
oddzia ywa rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i m odzie y upo ledzonej
umys owo w ró nym stopniu.
Nabyte umiej tno ci:
- planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzgl dnieniem wspó czesnych
koncepcji nauczania i uczenia si .
- stosowanie ró norodnych metod i form kszta cenia z uwzgl dnieniem indywidualnych mo liwo ci
psychofizycznych dzieci.
- podejmowanie czynno ci diagnostycznych.
Wyk adowcy: nauczyciele akademiccy, autorzy podr czników, edukatorzy.
Wymiar godzin: 270
Odp atno : szczegó owych informacji udziela sekretariat SCE w Tarnowie, tel. 14 696 33 80.
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PROGRAMY UPOWSZECHNIANE
PRZEZ SAMORZ DOWE CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
Program „Przyjaciele Zippiego"
Powsta w Wielkiej Brytanii (pracowa nad nim zespó psychologów z pi ciu uniwersytetów na
wiecie). Obecnie realizowany jest w dziewi ciu krajach, najszerzej na Litwie, która wprowadzi a go do
wszystkich przedszkoli. CMPPP w ramach wspó pracy z o rodkami doskonalenia nauczycieli z ca ej Polsce
zaprosi o nasze Centrum do prowadzenia szkole w ramach programu.
W roku 2006 w Warszawie doradca metodyczny Gra yna Skrzekucka wzi a udzia w kursie dla trenerów
programu Przyjaciele Zippiego.
W ramach umowy Samorz dowe Centrum Edukacji zobowi za o si do upowszechniania programu
z zakresu promocji zdrowia psychicznego na terenie województwa ma opolskiego i jego wdra ania.
Dokonana ewaluacja wskazuje, e w porównaniu z dzie mi, które nie bra y udzia u, dzieci
uczestnicz ce w nim wykaza y si wi kszymi umiej tno ciami wspó pracy, asertywno ci, samokontroli
i empatii, natomiast rzadziej pojawia y si u nich incydenty z ego zachowania. Najwa niejsze jest to, e dzieci
bior ce udzia w programie nauczy y si stosowa bardziej konstruktywne strategie, takie jak:
Mówienie „przepraszam”
Mówienie prawdy
Rozmawianie z przyjació mi
Rozmawianie o problemach
Podejmowanie prób zachowania spokoju.
Cz stotliwo stosowania przez nie strategii nieskutecznych, takich jak: wpadanie w z
, obgryzanie
paznokci czy krzyk – obni y si . Wielu nauczycieli stwierdza, e program zredukowa konflikty w grupie i
pomóg im lepiej zrozumie dzieci /uczniów/. Niektórzy stwierdzili nawet, e program pomóg im w ich
asnych problemach.
UWAGA!
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkó Podstawowych oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele
klas „ O” i pierwszych szkó podstawowych.
Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza Pa stwa do udzia u w realizacji programu promocji
zdrowia psychicznego„ Przyjaciele Zippiego”
Za enia i cel programu:
Mi dzynarodowy program realizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
we wspó pracy z organizacj Partnership for Children. Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co
robi , ani nie mówi: "To rozwi zanie jest dobre lub z e", lecz zach ca dzieci do analizowania i zastanawiania si
nad sob . Kszta tuje oraz rozwija umiej tno ci psychospo eczne 5 – 7 letnich dzieci. Uczy ró nych sposobów
radzenia sobie z trudno ciami, rozwi zywania konfliktów, wykorzystywania nabytych umiej tno ci
w codziennym yciu oraz doskonali relacje dzieci z innymi.
Program „ Przyjaciele Zippiego” obejmuje:
I. Pakiet materia ów do realizacji zaj :
a. zeszyty tematyczne 6 sztuk,
b. podr cznik dla nauczyciela,
c. przewodnik dla rodziców,
d. aneksy,
e. ilustracje,
f. elementy zu ywalne,
g. plakat.
II . Spotkanie informacyjne o programie w wymiarze oko o 2 godzin.
Cel spotkania: Promocja i przekazanie informacji o programie” Przyjaciele Zippiego”.
Program spotkania:
1. Zapoznanie si z filozofi i podstawami teoretycznymi programu Przyjaciele Zippiego.
2. Poznanie konstrukcji programu i zrozumienie celowo ci zada .
3. Zapoznanie si z materia ami oraz omówienie sposobów ich skutecznego wykorzystania.
4. Zapoznanie si z ewaluacj programu.
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5. Warunki uczestnictwa w szkoleniu dla realizatorów programu.
III. Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godzin, dla jednej lub wi cej grup szkoleniowych
(maksymalna ilo uczestników – 24 osoby).
IV. Monitoring zaj - przeprowadzony przez trenera, wizyty w placówkach wybranych przez trenera lub
tych, które zg osz taka potrzeb .
V. Spotkania superwizyjne - dwa spotkania warsztatowe dla realizatorów, w wymiarze oko o 3 godzin,
ce wymianie do wiadcze oraz przygotowaniu do kolejnych cz ci programu.
VI. Spotkanie podsumowuj ce - jedno spotkanie dla realizatorów w wymiarze oko o 3 godzin.
VII. Ewaluacja programu.
Odp atno : Pe en koszt realizacji programu wraz z pakietem materia ów (500z . od grupy/klasy/oddzia u
realizuj cego programu).W przypadku, gdy program b dzie realizowany w jednej grupie przez dwóch
nauczycieli kupowany jest jeden pakiet materia ów, natomiast dwie osoby maj prawo uczestniczy
w szkoleniu.
Miejsce i terminy spotka : Informacja podana zostanie na stronie internetowej Samorz dowego Centrum
Edukacji w Tarnowie - www.sce.pl. Zach camy osoby zainteresowane programem oraz szkoleniami do
bezpo redniego kontaktu pracownikami Centrum.
Zg oszenia: mo na dokona drog elektroniczn na adres: sekretariat@sce.pl

Program „ Porozumienie w Szkole”
Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie oferuje szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach
programu „Porozumienie w Szkole”.
Program „Porozumienie w Szkole” powsta w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej w Warszawie, centralnej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Ministra
Edukacji Narodowej. Realizowany jest w ramach rz dowego programu „Bezpieczna i przyjazna szko a”
w Samorz dowym Centrum Edukacji w Tarnowie jako szkolenie rady pedagogicznej, prowadzone przez
doradc metodycznego pani Beat Drwal. Szkolenie ma form prezentacji multimedialnej, po czonej
z wiczeniami, wymian refleksji i dyskusj w kr gu.
Zosta y opracowane dwa, niezale ne od siebie modu y.
• Modu I - Jak tworzy bezpieczny klimat szko y?
• Modu II - Jak budowa w klasie relacje pomagaj ce w nauce?
Celem programu jest przypomnienie nauczycielom wybranych zagadnie z zakresu umiej tno ci
psychospo ecznych, a tak e upowszechniania postawy wzajemnego szacunku w relacjach szkolnych. Wa nym
elementem szkolenia s wiczenia zwi zane z procesem porozumiewania si , który wp ywa na zapobieganie
konfliktów, przeciwdzia anie agresji i aktom wandalizmu. Nauczyciele maj szans na poznanie wicze , dzi ki
którym mog wesprze uczniów w pokonywaniu takich trudno ci jak: problemy adaptacyjne, niepowodzenia
w nauce, konflikty rówie nicze, do wiadczanie przemocy. Szkolenie ma na celu równie u wiadomienie
nauczycielom jak wa na jest konstruktywna wspó praca z rodzicami uczniów oraz w ciwa wspieraj ca
postawa nauczyciela. To w nie ona wp ywa na w ciwy klimat klasy i szko y.
W ewaluacji zewn trznej nauczyciele podkre lili przydatno tematyki szkolenia ze wzgl du na
poszerzenie lub utrwalenie wiedzy i umiej tno ci oraz na wysoki stopie spe nienia oczekiwa zwi zanych
z tematyk szkolenia.
Samorz dowe Centrum Edukacji serdecznie zaprasza placówki oraz nauczycieli do realizacji powy szych
programów. Zapewniamy odpowiednie materia y metodyczne, konsultacje, a przede wszystkim
merytoryczne przekazanie tre ci przez instruktorów programów.

Kinezjologia edukacyjna. Gimnastyka mózgu dra Paula Denisona
„Wszelkie dzia ania twórcze zaczynaj si od ruchu”.
Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie kolejny raz w swojej ofercie proponuje dla nauczycieli
wszystkich specjalno ci warsztaty metodyczne „Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna wed ug
dra P. Dennisona stopie I i II”.
Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specyficznych trudno ciach
w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, deficyt uwagi, zaburzenia zachowania (agresja, l k),
nadpobudliwo psychoruchowa).
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Twórca metody - dr Paul Dennison proponuje system wicze fizycznych oraz metod nastawionych na
rozwój i odtwarzanie naturalnych mo liwo ci cz owieka poprzez usuni cie istniej cych wewn trznych barier
tzw. „bloków”.
Po czenia s ów „kinezjologia” („kinesis” – ruch, „logos” – nauka), i "edukacja" ("educare" wychowywa , kszta ci ), oznacza poszukiwanie przez cz owieka wiedzy o sobie, o wewn trznych przeszkodach
na drodze do rozwoju, o indywidualnych mo liwo ciach. Jest to nauka o strukturze ruchu oraz
prawid owo ciach pracy cia a i ich zwi zku z funkcjonowaniem mózgu. Od innych metod wspomagaj cych
proces nauczania, kinezjologia edukacyjna wyró nia si tym, e jest oparta w g ównej mierze na ruchu,
tj. wiczeniach psychomotorycznych usprawniaj cych cia o, aktywuj cych system nerwowy, roz adowuj cych
napi cia wywo ane stresem, podnosz cych energi . Wa nym elementem wicze jest picie wody (nasz
organizm w wi kszo ci sk ada si z wody, picie wody pobudza energi ). Woda jako najlepszy elektrolit
zapewnia efektywne przyswajanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji, a tak e sprawny przebieg
elektrycznych i chemicznych procesów w mózgu i ca ym ciele.
Skuteczno proponowanych wicze , w du ej mierze, oprócz systematyczno ci zale y od dok adnego,
wiadomego i zintegrowanego z oddechem wykonania struktury ruchu. wiczenia ruchowe w bardzo skuteczny
sposób powoduj harmonijn prac obu pó kul, co zwi ksza efektywno uczenia si co najmniej dwukrotnie.
Oznacza to, e mo emy doskonali umys naszych wychowanków. Gimnastyce mózgu wystarczy po wi ci
dos ownie kilkana cie minut dziennie, by w krótkim czasie osi gn
wymierne, zauwa alne rezultaty.
Z wieloletnich do wiadcze i obserwacji w pracy z dzie mi wiem, e zabawy i wiczenia metod Dennisona s
lubiane przez dzieci. Dzieci wicz ch tnie, ucz si w sposób naturalny. Proste, bezpieczne i skuteczne
wiczenia rozci gaj ce, rozlu niaj ce, usprawniaj widzenie, s yszenie, czytanie, pisanie koncentracj ,
my lenie, zapami tywanie, pomagaj uczy si i organizowa ycie w sposób efektywny, spokojny i twórczy.
Skuteczno
metody potwierdzaj pozytywne opinie rodziców. Zdaniem rodziców kinezjologia
edukacyjna dr P. Dennisona powinna by w czona do sta ej oferty edukacyjnej przedszkoli. Do zabaw
z kinezjologi niech zapraszaj cz sto wspólnie recytowane wiersze, wyliczanki lub rymowanki. Korelacja
ró nych ciekawych metod uatrakcyjnia zaj cia w grupie, podnosi efektywno nauczania.
Zach camy do opracowania i realizacji krótkich programów w asnych z kinezjologii edukacyjnej
wspieraj cych naturalny rozwój dziecka, do systematycznego stosowania wicze z "gimnastyki mózgu"
podczas codziennych zaj w przedszkolu i szkole.
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Kod:
Opiekun formy: ………………………………...

KARTA ZG OSZENIA
NA FORM DOSKONALENIA ORGANIZOWAN
PRZEZ SAMORZ DOWE CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
Nazwa formy ............................................................................................................................................................................
Nazwisko
Imi

1.

2.

Data urodzenia
dzie

miesi c

rok

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania: Kod………… Miejscowo

…................................Ulica ……..……….………………Nr …...........

Telefon stacjonarny................................ telefon komórkowy.….…………………..… e-mail ......................................
Wykszta cenie ……….................... Uko czona uczelnia i specjalno

………………….……………………………….

Stopie awansu zawodowego …………………………………………………………… Sta pracy ………………………
Nauczany przedmiot/przedmioty ………………………………………………………………………….…………………….
Szko a/placówka ………………………………………………………………………………………………………………………
/pe na nazwa szko y/placówki o wiatowej/

Adres: Kod……………. Miejscowo

........................................... Ulica....................................................... Nr …………

Telefon ……………………………..………….………. fax. .........................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dane do faktury:
atnik ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
/nazwisko i imi lub nazwa instytucji na jak ma by wystawiona faktura/

...................................................................................................................................... NIP …........ - …......... - …......... - .........
/dok adny adres/
/nie dotyczy osoby fizycznej/

Wp aty nale y dokona na konto BANK PEKAO S.A. O/Tarnów 97 1240 5194 1111 0010 3752 0147
Wyra am zgod na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.

...........................................................
czytelny podpis osoby zg aszaj cej si

.......................................................
piecz
szko y/placówki

.....................................................
piecz
i podpis dyrektora szko y

SCE w Tarnowie zobowi zuj si do nie udost pniania w/w danych osobom trzecim. Wyra am zgod na przetwarzanie moich
danych osobowych przez SCE w Tarnowie zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuj do
wiadomo ci, e przys uguje mi prawo wgl du do tych danych, mo liwo ich poprawiania oraz, e podanie danych ma charakter
dobrowolny. Informacje, o które prosimy potrzebne s do przygotowania za wiadcze oraz do w ciwej organizacji szkole .
wiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd .

Data ............................

Czytelny podpis osoby zg aszaj cej si ...............................
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