Kursy doskonalące

RODoN

V. KURSY DOSKONALĄCE
Proponujemy:

wysokiej klasy specjalistów,

konkurencyjne ceny1
"Cudze wiedzieć ciekawość jest, a swoje potrzeba”
Treści programowe:
Adresat:

dziedzictwo kulturowe w regionie - podstawy prawne
nauczyciele języka
a praktyka szkolna,
polskiego i wiedzy
o kulturze,

„Cudze chwalicie swego nie znacie”, czyli bogactwo
kulturowe regionu - możliwości i sposoby realizacji
wychowawcy
hasła „Dziedzictwo kulturowe”,

„ Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni”, czyli
o bitwach o bohaterach oraz miejscach pamięci
naszej Małej Ojczyzny,

„Wsi spokojna, wsi wesoła”, czyli sesja naukowa
na temat kultury ludowej regionu,

„Czarnoleskie ja rzeczy chcę”, czyli śladami Jana
Kochanowskiego i innych twórców kultury,

„ Kamienice stare mają twarze mówiące”,
czyli o stylach w architekturze i sztuce,

pomysł na lekcję - lekcja z pomysłem,

czyli prezentacja scenariuszy
Liczba godzin: 20, cena: 90 PLN
Małe ojczyzny wielkich twórców Mazowsza
Treści programowe:
Adresat:

„…Dobry wieczór, Monsieur Chopin…” -Żelazowa
nauczyciele języka
polskiego i wiedzy
Wola Fryderyka Chopina,

„Pan Trzech Pagórków” – Opiniogóra Zygmunta
o kulturze,
wychowawcy
Krasińskiego,

„Tam, gdzie przyjaźń wspomogła pracę” –
Gołotczyzna Aleksandra Świętochowskiego,
1

Dotyczy nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, których organem
prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego lub nauczycieli
z Radomia, którzy nie uzyskali akceptacji dyrektora na tę formę doskonalenia
zawodowego.
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„Salon literacki i dom troskliwej, łaskawej ojczyzny –
Stawisko Jarosława Iwaszkiewicza,

„Dom nad Łąkami” – Wołomin Zofii Nałkowskiej,

„Do kraju tego (…) tęskno mi, Panie…” – LaskowoGłuchy C.K. Norwida
Liczba godzin: 30, cena: 150 PLN
Wielka historia małych miejscowości Ziemi Radomskiej
Treści programowe:
Adresat:

Przysucha – e pluribus unum (w wielkości jedność) – nauczyciele języka
wielonarodowość,
polskiego, wiedzy

Szydłowiec – magni nominis umbra (cień wielkiego o kulturze, historii
i wychowawcy
imienia) – rody magnackie,

Iłża – episcopi civitas,

Chlewiska – Ośrodek Staropolskiego Zagłębia
Przemysłowego,

Orońsko – Józef Brandt,

Browar w Warce i jego rola w rozwoju miasta
Liczba godzin: 42, cena: 210 PLN
Wielcy ludzie z małych miejscowości Ziemi Radomskiej
Treści programowe:
Adresat:

Oskar Kolberg – "Lud ukochał – skarby jego zebrał –
nauczyciele języka
dla siebie nic nie wziął!" Przysucha,
polskiego, historii
oraz zajmujący się

Jacek Malczewski – „Radom – ojczyzna mojej myśli
tematyką
artystycznej” – Radom/Wielgie,
regionalizmu

Piotr Skarga – „Komora dóbr naszych – ojczyzna”
Grójec,

Jan Kochanowski – „Wsi spokojna, wsi wesoła, Który
głos twej chwale zdoła?” – Czarnolas,

Ks. Włodzimierz Sedlak – „Życie jest światłem”,
"Przyroda wymowniej świadczy o Bogu od wszelakich
argumentów filozoficznych" - Solec,

Bł. Honorat Koźmiński „Święci są w nagrodzie jak
posłowie i ambasadorowie jego duchowni” – Nowe
Miasto nad Pilicą
Liczba godzin: 44, cena: 220 PLN
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Niestandardowe metody nauczania - jak zostać opowiadaczem
doskonałym?
Treści programowe:
Adresat:

„…tym, którzy w pamięci zachować chcą wypadki…”
nauczyciele
– praca ze źródłem historycznym,
przedmiotów
humanistycznych,

jak tworzyć narrację?
nauczania

teatr opowiadania
początkowego
i inni
Liczba godzin: 20 , cena: 90 PLN
ABC teatru szkolnego. Zajęcia teatralne w szkole podstawowej
i gimnazjum
Treści programowe:
Adresat:

cele zajęć teatralnych w szkole,
poloniści,
bibliotekarze,

repertuar teatru szkolnego,
nauczyciele

scenariusze imprez na różne okazje,
prowadzący koła

analiza tekstu literackiego,
teatralne, grupy

przestrzeń sceniczna w szkolnym teatrze,
recytatorskie

kultura słowa,

prezentacje fragmentów scenariuszy przygotowanych
przez uczestników
Liczba godzin: 15, cena: 68 PLN
Teatr dnia codziennego - jak przygotowywać uroczystości szkolne?
Treści programowe:

kultura słowa,

dobór repertuaru,

interpretacja utworów,

ogólny wyraz artystyczny

Adresat:
nauczyciele
przygotowujący
szkolne akademie,
jasełka, uroczystości
szkolne

Liczba godzin: 20, cena: 90 PLN
Egzamin zewnętrzny a podnoszenie jakości pracy szkoły
Treści programowe:
Adresat:

elementy pomiaru dydaktycznego,
wicedyrektorzy,
nauczyciele

analiza ilościowa i jakościowa tekstu dydaktycznego,

egzaminowanie zewnętrzne a szkolny zestaw
wszystkich typów
szkół
programów nauczania,

budowanie sprawdzianu wewnątrzszkolnego
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Liczba godzin: 16, cena: 72 PLN
Ewaluacja i doskonalenie szkolnego systemu oceniania
Treści programowe:
Adresat:

uwarunkowania procesu oceniania,
nauczyciele
wszystkich typów

warstwowanie treści kształcenia,
szkół

standardy edukacyjne,

ewaluacja systemów oceniania
Liczba godzin:20, cena: 90 PLN
Konstruowanie i ocenianie zadań według standardów egzaminacyjnych
Treści programowe:
Adresat:

elementy teorii pomiaru dydaktycznego,
nauczyciele szkół
gimnazjalnych 
rodzaje zadań egzaminacyjnych,
przedmioty

proces tworzenia zadań egzaminacyjnych,
humanistyczne

modele oceniania zadań i pułapki oceniania,
i matematyczno 
sprawdzanie i ocenianie zadań otwartych,
przyrodnicze

konstruowanie testu sprawdzającego umiejętności
uczniów,

egzamin zewnętrzny w polskim systemie oceniania
i egzaminowania,

koncepcja egzaminu gimnazjalnego, standardy
wymagań egzaminacyjnych,

relacja pomiędzy egzaminowaniem zewnętrznym
i szkolnymi zestawami programów nauczania.
Liczba godzin: 40, cena: 180 PLN
Pomiar dydaktyczny
Treści programowe:

elementy teorii pomiaru dydaktycznego,

czynnościowa interpretacja procesu nauczania,

charakterystyka testu dydaktycznego,

typy i rodzaje zadań testowych,

analiza i ocena zadań testowych,

analiza testu
Liczba godzin: 40, cena: 180 PLN

Adresat:
dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół

System przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej
Treści programowe:
Adresat:

typologia zachowań agresywnych,
dyrektorzy,
wicedyrektorzy,

przyczyny i mechanizmy destrukcyjnych zachowań,

strategie radzenia sobie z agresją i przemocą
nauczyciele
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Liczba godzin: 15, cena: 68 PLN
Projekty edukacyjne Unii Europejskiej w szkole
Treści programowe:
Adresat:

wybór programu UE zgodnego z potrzebami
dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
i możliwościami,

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu,
nauczyciele
wszystkich typów

zasady skutecznego realizowania projektu,

finanse – tworzenie kosztorysu i rozliczenie finansowe szkół
projektu
Liczba godzin: 16, cena: 72 PLN
Opracowanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem funduszy Unii
Europejskiej
Treści programowe:
Adresat:

zasady udzielania pomocy finansowej z programów
dyrektorzy,
unijnych,
wicedyrektorzy,

europejskie projekty edukacyjne – fundusze
nauczyciele
strukturalne UE wykorzystywane przez szkołę,
wszystkich typów
szkół

opracowanie i zarządzanie projektami,

struktura wniosku o dofinansowanie opracowanego
projektu,

zawieranie umów, procedury płatności,

błędy, jakich należy unikać ubiegając się
o dofinansowanie z EFS,

europejska edukacja i przedsiębiorczość – promocja
szkoły i regionu,

konsultacje dla nauczycieli opiekujących się grupą
młodzieży nad projektami.
Liczba godzin: 40, cena: 180 PLN
Kierownik wycieczek szkolnych
Treści programowe:

przepisy normujące organizowanie turystyki
w środowisku szkolnym,

rodzaje wycieczek. Projektowanie programu
wycieczki,

organizacja wycieczek,

bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach,

dokumentacja wycieczki.
Liczba godzin: 10, cena: 45 PLN
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Adresat:
nauczyciele
wszystkich typów
szkół
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Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Treści programowe:
Adresat:

planowanie pracy wychowawczej w placówce
kandydaci
na kierowników
wypoczynku,

organizacja pracy w placówce wypoczynku,
placówek
wypoczynku

bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
młodzieży

organizacja pracy kierownika z personelem
pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,

prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.
Liczba godzin: 10, cena: 45 PLN
Konstruowanie prac pisemnych na lekcjach języka polskiego
Treści programowe:
Adresat:

streszczenie, czyli jak najmniej słów, jak najwięcej
nauczyciele języka
treści,
polskiego

notatka – jej charakter, forma i styl,

charakterystyka czyli jaki kto jest?

opowiadanie jako forma literacka.
Liczba godzin: 15, cena: 68 PLN
„Pracuj długo – chroń głos!” – elementarz prawidłowej emisji głosu
Treści programowe:
Adresat:

budowa aparatu mowy,
nauczyciele

impostacja i indywidualna średnica głosu,
wszystkich typów
szkół

dykcja oraz jej rola w prawidłowej emisji dźwięku,

rehabilitacja głosu,

ćwiczenia praktyczne: zachowanie właściwego toru
oddechowego, właściwa fonacja dźwięku, właściwa
artykulacja dźwięku.
Liczba godzin: 24, cena: 108 PLN
Praca z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych
w szkołach ogólnodostępnych
Treści programowe:
Adresat:

terminologia, charakterystyki i nieprawidłowości
nauczyciele
prawne dostosowania warunków do potrzeb
wszystkich typów
szkół
edukacyjnych ucznia,

główne symptomy nieprzystosowania społecznego
i wychowawcy
a niepowodzenia szkolne,
18
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uwarunkowania ekonomiczno-społeczne osobowości
dziecka wpływające na niepowodzenia szkolne,
zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne
wynikające z przyjmowania środków
psychoaktywnych,
zastosowanie niekonwencjonalnych metod pracy
z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach
edukacyjnych,
budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa
godzin: 18, cena: 81 PLN

Być nauczycielem XXI wieku
Treści programowe:

misja, powołanie pragmatyzm,

rozumieć, kochać, zmieniać świat,

rola mistrza w kształceniu i kształtowaniu
osobowości,

jak doskonalić intelektualnie siebie i innych.
Liczba godzin: 15, cena: 68 PLN

Adresat:
nauczyciele
wszystkich typów
szkół

Jak rozumieć opinie i orzeczenia wydane przez poradnie
psychologiczno - pedagogiczne
Treści programowe:
Adresat:

organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
nauczyciele
w świetle obowiązujących przepisów prawa
wszystkich typów
oświatowego,
szkół

wykorzystanie diagnozy w projektowaniu form
i placówek
pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
oświatowych
specjalistycznej,

karta indywidualnych potrzeb ucznia, plan działań
wspierających, indywidualny program edukacyjno
- terapeutyczny
Liczba godzin: 10, cena: 45 PLN
Doradca zawodowy - nowa profesja we współczesnej szkole
Treści programowe:
Adresat:

przygotowanie nauczycieli do pełnienia doradcy
nauczyciele
zawodowego w szkole,
realizujący zadania
związane z

doradztwo zawodowe w szkole i jego realizacja
orientacją,
w praktyce,
19
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kariera zawodowa ucznia – dylematy decyzyjne,
kształcenie- zawód- kariera- droga do sukcesu.

RODoN

informacją
i poradnictwem
zawodowym i inni

Liczba godzin: 16, cena: 72 PLN
Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela
- podstawy
Treści programowe:
Adresat:

umiejętność tworzenia zaawansowanych
nauczyciele
dokumentów tekstowych,
wszystkich typów

prezentacje, czyli atrakcyjne przedstawianie danych
szkół
i placówek
Liczba godzin: 12, cena: 60 PLN
oświatowych

Kurs fotografii krajoznawczej
Treści programowe:

technika fotografowania,

fotografowanie architektury oraz fotografowanie ludzi
na tle architektury,

fotografia plenerowa,

wykonywanie zdjęć reportażowych,

wykonywanie zdjęć portretowych,

praca indywidualna uczestników.
Liczba godzin: 30, cena: 135 PLN

Adresat:
nauczyciele
wszystkich typów
szkół, opiekunowie
SKKT

Kurs języka angielskiego dla początkujących
Treści programowe:
Adresat:

trening słuchania, rozumienia, mówienia, czytania
dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
i pisania,

codzienna komunikacja,
nauczyciele
wszystkich typów

praca, zainteresowania,
szkół

relacjonowanie wydarzeń,

plany na przyszłość,

opis osób i przedmiotów,

list prywatny i formalny
Liczba godzin: 120, cena: 1200 PLN
Kurs języka niemieckiego dla początkujących
Treści programowe:
Adresat:
20
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trening słuchania, czytania i rozumienia prostych
wypowiedzi dotyczących sytuacji życia rodzinnego;

trening sprawności mówienia z uwzględnieniem
umiejętności prawidłowej wymowy i intonacji,
formułowania prostych i przejrzystych wypowiedzi
dotyczących najbardziej istotnych obszarów życia;

trening sprawności pisania (formularze, notatki, list,
itp.)
Liczba godzin: 120, cena: 1200 PLN
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Treści programowe:

ocena poszkodowanego,

postępowanie z poszkodowanym,

niewydolność oddechowa,

urazy, zatrucia, wstrząs

działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm,

porażenie prądem, podtopienie, poród
Liczba godzin: 12, cena: 60 PLN

RODoN

dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół

Adresat:
dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół

Piłka siatkowa - doskonalenie nauczycieli
Treści programowe:
Adresat:

wybrane zagadnienia pracy trenera-nauczyciela nauczyciele
siatkówki z młodzieżą,
wychowania
fizycznego szkół

trening gibkości dla siatkarzy,
gimnazjalnych i

stretching w siatkówce,
ponadgimnazjalnych

blok w nowoczesnej siatkówce,

trening rozgrywających,

metodyka nauczania i doskonalenie zagrywki,

zestaw ćwiczeń w treningu siatkarza poprawiających
techniczne aspekty gry
Liczba godzin: 20, cena: 90 PLN
Piłka nożna - doskonalenie nauczycieli
Treści programowe:

rozgrzewka elementem przygotowania organizmu
piłkarzy do zajęć i zawodów,

gry i zabawy ruchowe w szkoleniu piłkarzy,

gry pomocnicze i uproszczone wykorzystywane
w nauczaniu piłki nożnej,
21
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ćwiczenia kształtujące i doskonalące koordynacyjne
zdolności motoryczne piłkarzy oraz stretching jako
racjonalna metoda poprawiania sprawności ruchowej
piłkarza
Liczba godzin: 15, cena: 68 PLN
Piłka ręczna - doskonalenie nauczycieli
Treści programowe:
Adresat:

piłka ręczna - historia, charakterystyka gry i pracy nauczyciele
trenera,
wychowania
fizycznego

ćwiczenia kształtujące - rozgrzewka,
wszystkich typów

podania i chwyty piłki,
szkół

obrona - podstawą sukcesu,

bramkarz,

technika: kozłowanie, rzuty i zwody,

atak szybki i pozycyjny
Liczba godzin: 20, cena: 90 PLN
Piłka koszykowa - doskonalenie nauczycieli
Treści programowe:
Adresat:

elementy techniki gry w ataku i obronie,
nauczyciele

szkolenie graczy obwodowych, współpraca między wychowania
graczami obwodowymi w ataku i obronie w układzie fizycznego
wszystkich typów
2x2, 3x3,

elementy
wyszkolenia
gracza
podkoszowego, szkół
współpraca pomiędzy zawodnikami podkoszowymi
i obwodowymi, zagranie "pick and roll",

przykładowe systemy gry w ataku - "flex" i obronie obrona strefowa w ustawieniu 2:1:2, 3:2
Liczba godzin: 12, cena: 54 PLN
Badminton - doskonalenie nauczycieli
Treści programowe:

rozgrzewka, podstawowe chwyty rakiety,

zmiana chwytów i praca NN na korcie,

lob forehandowy i backhandowy,

net-drop po prostej i po przekątnej,

nauka uderzenia clear z zachowaniem
22
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prawidłowej pracy nóg,
drive forehandowy i backhandowy; nauka
serwisu długiego i krótkiego,
smash, obrona smashu,
gry pojedyncze, gry podwójne, gry mieszane.



Liczba godzin: 20, cena: 90 PLN
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