
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
 

U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form 

doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w ZCEMiP  w Szczecinie.  

Jak zwykle wynika ona z ewaluacji pracy ośrodka, Państwa oczekiwań 

oraz zmian wynikających z reformowania polskiej szkoły. Nasza oferta została 

opracowana zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz kierunkami  wytyczonymi  przez 

Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.  

Udział w szkoleniach prowadzonych przez doradców jest nieodpłatny. 

Wyjątek mogą stanowić formy doskonalenia, do których prowadzenia konieczne jest 

zatrudnienie wybitnych specjalistów z dziedziny edukacji. 

W związku ze zmieniającym się modelem doskonalenia nauczycieli, 

z dotychczasowego doradczego systemu szkoleniowego w system wspomagania 

szkół, zachęcamy do udziału w sieciach współpracy i samodoskonalenia, 

a także zapraszamy  do korzystania z umiejętności  i doświadczenia doradców 

przy tworzeniu i wdrażaniu rocznych planów wspomagania przedszkoli, 

szkół/placówek oświatowych.  

Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu uczestnictwu w naszych szkoleniach, 

Państwa warsztat pracy stanie się bogatszy o wspólne doświadczenia i zainspiruje 

do podejmowania działań wartościowych pod względem wychowawczym 

i dydaktycznym. 

 

W imieniu własnym i wszystkich doradców ODN zapraszam Państwa 

na nasze spotkania, a w rozpoczętym roku szkolnym życzę sukcesów w realizacji 

zadań zawodowych 

z-ca dyrektora ZCEMiP  ds. ODN 
Janina Rosiak 

  



 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

COACHING W SZKOLE 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: rady pedagogiczne 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni i oceni wybrane techniki coachingowe 

 wymieni praktyczne narzędzia do wyznaczania celów, planowania oraz ustalania priorytetów 

 dobierze odpowiednią technikę coachingową do potrzeb zespołu klasowego 

i indywidualnego ucznia 

Liczba godzin: 8 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 placówka zgłaszająca zapotrzebowanie 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie: Renata Majewska 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: bgrabowska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: rady pedagogiczne wszystkich placówek oświatowych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wskazuje pokojowe sposoby zarządzania i rozwiązywaniea konfliktów 

 rozpoznaje rodzaje konfliktów 

 opisuje i wyjaśnia elementy koła konfliktu 

 planuje postępowanie mediacyjne 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 Placówka oświatowa,która zgłosiła się na szkolenie 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie: Renata Majewska 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

JAK EFEKTYWNIE WSPÓLPRACOWAĆ Z RODZICAMI 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, rady 

pedagogiczne 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 dokonuje autodiagnozy swoich kompetencji z zakresu budowania płaszczyzn porozumienia 

z rodzicami 

 wymienia i charakteryzuje różne postawy rodziców wobec szkoły 

 wymienia zasady i niezbędne warunki budowania relacji z rodzicami 

 wykorzystuje elementy mediacji i negocjacji podczas rozmów z rodzicami 

Liczba godzin: 5 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSOnr 2 lub wskazana inna placówka oświatowa 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

KLUB PEDAGOGA 

1. DOKUMENTACJA PEDAGOGA SZKOLNEGO 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: pedagodzy szkolni 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni wymaganą dokumentację 

 zbuduje własny plan pracy 

 wskaże swoje zadania w obszarze wychowania,profilaktyki,pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSOnr 2 Szczecin ul.Kopernika 16a 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

KLUB PEDAGOGA 

2. SKUTECZNA PROFILAKTYKA W SZKOLE 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: pedagodzy, szkolni, wychowawcy internatów, wychowawcy 

klas 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni strategie budowania profilaktyki w szkole 

 wymieni czynniki ryzyka dla prawidlowego rozwoju uczniów 

 zdiagnozuje mocne i słabe strony swojej szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki 

 zbuduje własny program  profilaktyki 

Liczba godzin: 5 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSO nr 2 w Szczecinie ul.Kopernika 16 a 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

KLUB PEDAGOGA 

3. PEDAGOG JAKO MEDIATOR - ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

W SZKOLE 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: pedagodzy szkolni oraz zainteresowani nauczyciele 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni rodzaje konfliktów 

 zdiagnozuje przyczyny konfliktów w szkole 

 wyjaśni mechanizm  powstawania konfliktów 

 zaplanuje proces mediacyjny 

 dokona autodiagnozy zachowań w sytuacji konfliktu 

Liczba godzin: 5 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSO nr 2 w Szczecinie ul.Kopernika 16a 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA 

 NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 zaplanuje swoje działania edukacyjne wobec uczniów ze specjalnymipotrzebami 

edukacyjnymi 

 wymieni czynniki wzmacniające motywację ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

do nauki 

 scharakteryzuje sposób funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w szkole masowej 

 zdiagnozuje mocne i słabe strony ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Liczba godzin: 5 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSO nr 2 Szczecin ul.Kopernika 16 a 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

WSPARCIE SZKÓŁ W RAMACH SORE 

Obszar edukacji: wychowanie i profilaktyka 

Adresaci szkolenia: zainteresowane placówki oświatowe 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 zdiagnozuje  mocne i słabe strony placówki, w której sa zatrudnieni 

 zaplanuje działania na rzecz rozwoju swojej placówki oświatowej 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 Zainteresowana szkoleniem placówka oświatowa 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób. 

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm

