
Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do zapoznania się  z  terminarzem form doskonalenia  organizowanych przez
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku. 

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN – CKZiU

marzec, kwiecień   2020 r.   

SZKOLENIE
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

I KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
SZKOŁACH/PRZEDSZKOLACH

Termin
2 marca 2020r.  godz. 09.00-14.00

Koszt: 260 zł
Prowadząca zajęcia: Liliana Zientecka

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT:
„Interwencje w przypadku wystąpienia problemowych zachowań o charakterze seksualnym u osób 

ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną”

Warsztat  skierowany jest do pedagogów, psychologów,  terapeutów, nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej
Warsztat będzie miał charakter praktyczno-teoretyczny

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy udział w szkoleniu podstawowym prowadzonym przez dr Izabele Fornalik

Tematyka szkolenia 8 godz.:
 jak rozumieć problemowe zachowania o charakterze seksualnym,
 zachowania problemowe w obszarze seksualności a zachowania naruszające normy kliniczne,
 kolejne kroki w postępowaniu diagnostycznym,
 jak zaplanować skuteczną interwencje w przypadku zaobserwowania problemowych zachowań o charakterze seksualnym 

u ucznia lub podopiecznego,
 Case studies – opracowywanie indywidualnych przypadków wniesionych przez uczestników warsztatów,
 udział rodzica lub opiekuna skutecznej interwencji,
 jak prowadzić rozmowy z rodzicami w obszarze seksualności ich dzieci – ćwiczenia praktyczne,
 udział placówki w oddziaływaniach interwencyjnych,
 aspekty etyczne i prawne.

Termin: 
04.04.2020r. godz. 9.00-16.00 (  grupa max. 24 osoby)

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
Koszt: 250 zł

Ilość miejsc ograniczona 
Decyduje kolejność zgłoszeń

Prowadząca: dr n. hum. Izabela Fornalik - pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, certyfikowana psychoterapeutka CBT, członkini Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca  Zespołu  ds.  Seksualności  Osób z Niepełnosprawnością.  Wykładowczyni   na Podyplomowym
Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW, na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na
UAM w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Posiada doświadczenie w pracy z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną i   niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między
innymi książek:  „Mam autyzm.  Mam seksualność.  I  co dalej?  Poradnik dla  rodziców, terapeutów i   nauczycieli”  oraz „Jak edukować seksualnie  osoby z
niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z  niepełnosprawnością intelektualną”.
Tworzy  pomoce  dydaktyczne  do edukacji  seksualnej  osób o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych.  Jest  autorką  pakietów  edukacyjnych  „O dojrzewaniu.
Chłopcy”,  „O dojrzewaniu. Dziewczęta” oraz „Poznać i zrozumieć uczucia” dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi psychoterapię oraz
konsultacje  seksuologiczne  dla  rodziców  oraz  osób  z niepełnosprawnością  intelektualną  i  spektrum  autyzmu.  W  roku  2017  została  wyróżniona  tytułem
Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z  Niepełnosprawnościami.

ZAPRASZAMY 
nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty

„Kodowanie bez prądu”
Program 5h:

 zabawy i gry wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów,



 przykłady zabaw wprowadzających w programowanie, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność, analizowanie 
i rozwiązywanie problemów, kodowanie i odczytywanie informacji, przekładanie kodu na konkretne działania oraz 
sposoby samodzielnego wykonania plansz i rekwizytów do działań,

 zabawy rytmiczne i ruchowe.

Termin: 
19 marca 2020r. godz. 16.00-20.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
Koszt: 80 zł

Prowadząca zajęcia:  Lucyna Bzowska - wieloletni nauczyciel i pedagog, 
trenerka III stopnia PSP i Klanza, superwizor, autorka artykułów i publikacji kierowanych 

do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Rozwój psychoseksualny dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością. 
Profilaktyka problemowych/niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych.”

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, lekarzy, specjalistów pracujących z małymi dziećmi

Termin:
21 marca 2020 r. godz. 11.00-18.00

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
Koszt: 180 zł

Ilość miejsc ograniczona
Decyduje kolejność zgłoszeń

Program szkolenia 8h: 

1. Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością (w tym z npr sprzężoną):

 specyfika rozwoju psychoseksualnego dzieci z zaburzenia rozwojowymi/niepełnosprawnością,

 obszary wymagające szczególnego wsparcia.
2. Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością:

 prawidłowy rozwój psychoseksualny,

 rodzaje i formy typowych form ekspresji seksualnej dzieci w zależności od fazy rozwoju,

 przejawy seksualności u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością,

 jak odróżnić normę od zachowań niekorzystnych rozwojowo,

 jak ustalić przyczynę zachowań seksualnych - w tym masturbacji – 
u dzieci, młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością.

3. Jak prawidłowo reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością?

 sposoby radzenia sobie z zachowaniami seksualnymi podopiecznych - rozważne i skuteczne interwencje.
4. Profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych na wczesnym etapie rozwoju – rozwiązania praktyczne.
5. Profilaktyka bycia ofiarą sprawcą wykorzystania seksualnego:

 rola adekwatnej do wieku rozwojowego i metrykalnego edukacji seksualnej,

 dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością jako grupa ryzyka.
6. Jak współpracować z rodzicami i opiekunami – porady praktyczne.

Prowadząca: Katarzyna Pachniewska  - psycholożka, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna. W trakcie procesu certyfikacji seksuologa klinicznego
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracuje jako wykładowczyni z Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS

w Warszawie oraz Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej UAM w Poznaniu. Jako członkini Zespołu ds. Seksualności Osób
z Niepełnosprawnością przy PTS uczestniczy w tworzeniu standardów pracy z osobami z niepełnosprawnością w obszarze ich seksualności. 

Jest autorką artykułów i współautorką publikacji o tematyce związanej z pracą terapeutyczną i wspieraniem seksualności osób ze specjalnymi
potrzebami. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi 

z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w obszarze wspierania rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności dzieci, młodzieży 
i osób zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się

superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych. Na co dzień zawodowo związana ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
„TOP” i  z Poradnią Wczesnej Interwencji przy Stowarzyszeniu „Tęcza” w Warszawie.

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT:

„Storytelling w edukacji”
Warsztat skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy.



Program 4h:

 Aktywne metody uczenia;
 Sztuka opowiadania – czytanie obrazu;
 Karty intuicyjne;
 Visual Literacy – język wizualny;
 Rodzaje, schemat tworzenia storytellingu.

23.04.2020r. 
godz. 16.00-19.00

ul. Nowomiejska 25, Włocławek
Koszt: 80 zł

Prowadząca : Zofia Piątkowska-Wolska - założycielka wydawnictwa Tibum, propagatorka metody Kamishibai w Polsce. Laureatka głównej nagrody 
w konkursie Świat Przyjazny  Dziecku  organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kultura. Członek Międzynarodowego

Stowarzyszenia Kamishibai z  siedzibą  w Tokio.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE
„TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH”

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Termin: 
18-19 kwietnia 2020r. godz. 8.30-14.30

Ilość godzin: 16 h
Koszt: 200 zł

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i  umiejętności społecznych. Zajmuje się
diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi

treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-
doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w  ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji

Narodowej, projektów EFS.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 
„ Kształtowanie kompetencji obywatelskich w szkole”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów

Celem szkolenia jest:
 zapoznanie z konkretnymi rozwiązaniami rozwijającymi kluczowe kompetencje u uczniów,

 wypracowanie przykładów działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego angażujących dzieci i młodzież.

Termin:
22 kwietnia 2020r. godz. 16.00 – 19.00

Koszt szkolenia: 70 zł
Ilość godzin: 4h

Prowadząca zajęcia: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień,
trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową 

dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców 
i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. 

Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO UDZIAŁU W  KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT

PN.” ŻYJĘ ZDROWO” 



Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 31 marca 2020r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.odn.ckziu.wloclawek.pl

ZAPRASZAMY UCZNIÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO UDZIAŁU W  KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT

PN.” MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA” 

Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2020r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.odn.ckziu.wloclawek.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

Trwa nabór śródroczny na studia podyplomowe organizowane 
we współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową oraz Kujawską Szkołą Wyższą.

Wykaz kierunków dostępny jest na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz w Informatorze na rok szkolny 2019/2020. 
 Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby, tel. 54     232 63 07, 732     668     987.  

SZKOLENIE RAD PEDAGOGICZNYCH

lp. tytuł szkolenia termin godz. miejsce osoba prowadząca

1. Kompetencje kluczowe. 03.03.2020r. 15.45
Szkoła Podstawowa nr 7 

we Włocławku
Małgorzata Dąbrowska

2.
Motywacja a neurodydaktyka. 
Nauczanie przyjazne mózgowi.

04.03.2020r. 14.30-16.00
Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Choceniu
Małgorzata Dąbrowska

3.
Praca zespołowa uczniów jako kierunek podnoszenia 
efektów procesu edukacyjnego w szkole.

19.03.2020r. 14.30
Szkoła Podstawowa 

w Wichowie
Hanna Szczechowicz

4.
Innowacyjna działalność szkoły/placówki w teorii i 
praktyce.

01.04.2020r. 15.00-16.30
Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu

Kujawskim
Katarzyna Nowacka

Agnieszka Dyszczyńska

5.
Indywidualizacja potrzeb ucznia w pracy 
dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu

Kujawskim
Hanna Szczechowicz

6.
Rola i zadania szkoły w kształceniu kompetencji 
kluczowych i jego monitorowanie.

Do uzgodnienia Do uzgodnienia
Szkoła Podstawowa Nr 3 

we Włocławku
Małgorzata Dąbrowska

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

1.
„Na ścieżce awansu” – nauczyciele będący w trakcie 
stażu na kolejne stopnie awansu.

10.03.2020r.
07.04.2020r.

16.00-16.45
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Katarzyna Nowacka

2.
Próbna matura z matematyki na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 

05.03.2020r.
poziom podstawowy

06.03.2020r.
poziom rozszerzony

08.00-10.50

08.00-11.00

Zgłoszone szkoły
Anna Kulpa
Justyna Prud

3.
Próbna matura z matematyki na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym. 

wg harmonogramu - KP CEN Bydgoszcz Anna Kulpa

4.
Klub aktywnych matematyków
( szkoły ponadpodstawowe).

12.03.2020r.
16.04.2020r.

14.30-16.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Anna Kulpa

5.
Od podstawy programowej do zadania/nauczyciele 
chemii i biologii .

05.03.2020r.
17.04.2020r.

17.00-18.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Agnieszka Dyszczyńska

6.

Współpraca z dyrektorami, nauczycielami, 
samorządem terytorialnym i innymi instytucjami w 
zakresie wspomagania szkół w dziedzinie nauczania 
historii i wiedzy o społeczeństwie.

25.03.2020r.
29.04.2020r.

13.00-14.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Hanna Szczechowicz

http://www.odn.ckziu.wloclawek.pl/
http://www.odn.ckziu.wloclawek.pl/


WARSZTATY

lp. tytuł zajęć koszt termin godz. miejsce osoba prowadząca

Język polski

1.
Warsztat:
Czym jest myślenie pytajne?

30 zł 12.03.2020r. 16.00-18.15
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Małgorzata Dąbrowska

2.
Warsztat:
Praca domowa inaczej.

40 zł 02.04.2020r. 16.00-19.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Małgorzata Dąbrowska

3.
Warsztat:
Mnemotechniki w edukacji.

30 zł 23.04.2020r. 16.00-18.15
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Małgorzata Dąbrowska

Języki obce

1.
Warsztat:
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń. 

40 zł 11.03.2020r. 15.00-18.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25  

W-wek Tel. 54 232 63 07
Joanna Wiewiórska

2.

Konsultacja zespołowa:
Szkoły podstawowe 1-3 język angielski
Zaczarowany świat Disneya – czyli jak 
przygotować i przeprowadzić innowację 
pedagogiczną i zarazić pasja do czytania.  

- 18.03.2020r. 15.30-16.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25  

W-wek Tel. 54 232 63 07

Joanna Wiewiórska
Współpraca: 

Wydawnictwo Pearson

3.

Konsultacja zespołowa:
Szkoły podstawowe 4-6 język angielski
Pamięciowe wprawki – czyli jak rozwijać u 
uczniów umiejętność skutecznego uczenia 
się.  

- 18.03.2020r. 16.30-17.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25  

W-wek Tel. 54 232 63 07

Joanna Wiewiórska
Współpraca: 

Wydawnictwo Pearson

4.

Konsultacja zespołowa:
Ciekawa lekcja – czyli czym pochwalić się 
na lekcji otwartej i jak przygotować się do 
obserwacji. 

- 25.03.2020r. 15.00-18.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25  

W-wek Tel. 54 232 63 07
Joanna Wiewiórska

5.
Warsztat:
Aktywne metody nauczania, czyli jak uczyć 
efektywnie.

40 zł 01.04.2020r. 15.00-18.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25  

W-wek Tel. 54 232 63 07
Joanna Wiewiórska

6.
Konsultacja zespołowa:
Formy pracy na języku obcym: 
indywidualnie, w parach czy grupach.

- 22.04.2020r. 15.00-18.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25  

W-wek Tel. 54 232 63 07
Joanna Wiewiórska

Język polski szkoły ponadpodstawowe

1.
Konsultacja zespołowa:
Nowa podstawa programowa z języka 
polskiego w szkole średniej.

- 12.03.2020r. 15.00-16.30 LMK we Włocławku Miłosz Kłobukowski

2.
Warsztat:
Film w edukacji polonistycznej.

20 zł 16.04.2020r. 15.00-16.30 LMK we Włocławku Miłosz Kłobukowski

Matematyka

1.
Konsultacja zespołowa:
Uczę się bawiąc…bawię się ucząc.

- 16.03.2020r. 14.30-16.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Anna Kulpa

2.
Warsztat:
Dowodzenie twierdzeń 
(szkoła podstawowa).

80 zł
19.03.2020r.
02.04.2020r.

14.30-17.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Anna Kulpa

3.
Konsultacja zespołowa:
Praca z uczniem mającym trudności z 
matematyką.

- 27.04.2020r. 14.30-16.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Anna Kulpa

Przedmioty zawodowe, awans zawodowy

1.

Warsztat:
Jak napisać program zajęć edukacyjnych 
dostosowany do potrzeb i możliwości 
uczniów?

40 zł 17.03.2020r. 15.30-18.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Katarzyna Nowacka

2.

Warsztat:
Konstruowanie programu kształcenia 
zawodowego zgodnego z nową podstawą 
programową dla 5 – letniego technikum.

80 zł
24.03.2020r.
31.03.2020r.

15.30-18.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Katarzyna Nowacka

3.
Konsultacja zespołowa:
Awans zawodowy  - praktyczne porady na 
zakończenie stażu.

- 28.04.2020r. 15.30-17.45
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Katarzyna Nowacka

Agnieszka Dyszczyńska

Biologia, chemia

1.
Warsztat:
Lekcja odwrócona.

40 zł 10.03.2020r. 15.00-18.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Agnieszka Dyszczyńska



2.
Warsztat:
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w 
terenie.

40 zł 17.03.2020r. 15.00-18.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Agnieszka Dyszczyńska

3.

Warsztat:
E-learning w szkole – obsługa i 
wykorzystanie platformy MOODLE na 
zajęciach programowych i 
ponadprogramowych 
(kurs blended learning)

80 zł
23.03.2020r.
06.04.2020r.

15.00-18.00
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Agnieszka Dyszczyńska

4.

Konsultacja zespołowa:
Efektywna edukacja, czyli o metodach 
motywujących i aktywizujących w 
nauczaniu.

- 26.03.2020r. 17.00-18.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Agnieszka Dyszczyńska

5.

Warsztat:
Wykorzystywanie TIK na lekcjach 
przedmiotów przyrodniczych - kahoot, 
quizlet, learningapps

60 zł
03.04.2020r.
21.04.2020r.

17.00-18.30
15.00-18.00

CKZiU, ul. Nowomiejska 25
W-wek Tel. 54 232 63 07

Agnieszka Dyszczyńska
Katarzyna Nowacka

6.
Konsultacja zespołowa:
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
Ocena koleżeńska i samoocena.

- 06.04.2020r. 15.00-16.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Agnieszka Dyszczyńska

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

1.
Konsultacja zespołowa:
Edukacja matematyczna w przedszkolu.

- 24.03.2020r. 15.00-16.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07

Sylwia Łukaszewska -
Florczak

2.
Konsultacja zespołowa:
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole.

- 21.04.2020r. 15.00-16.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07

Sylwia Łukaszewska -
Florczak

Historia, wiedza o społeczeństwie

1.

Warsztat:
Rozwijanie kompetencji cyfrowych 
uczniów, w tym bezpieczne i celowe 
wykorzystywanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w realizacji podstawy 
programowej z historii i wiedzy o 
społeczeństwie .

40 zł 16.03.2020r. 15.30-18.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Hanna Szczechowicz

2.
Warsztat:
Interwencja kryzysowa w szkole.  

40 zł 23.03.2020r. 15.30-18.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07 Hanna Szczechowicz

3.
Warsztat:
Praca domowa w nauczaniu historii i 
wiedzy o społeczeństwie.

40 zł 06.04.2020r. 15.30-18.30
CKZiU, ul. Nowomiejska 25

W-wek Tel. 54 232 63 07
Hanna Szczechowicz

Podstawą zgłoszenia na wybraną formę jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Odpłatność: Przy każdej formie podany jest całkowity koszt zajęć. Wpłaty można dokonać w kasie CKZiU od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00 - 13:00, bądź przelewem na konto CKZiU: 40 1020 5170 0000 1702 0106 4468 z dopisanym tytułem zajęć.

Zapraszamy również nauczycieli do uczestnictwa w „lekcjach otwartych” prowadzonych przez doradców metodycznych.

Pełna oferta edukacyjna ODN w CKZiU znajduje się w informatorze na stronie internetowej: www.odn.ckziu.wloclawek.pl


	Prowadząca: dr n. hum. Izabela Fornalik - pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, certyfikowana psychoterapeutka CBT, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW, na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i  niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i  nauczycieli” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z  niepełnosprawnością intelektualną”. Tworzy pomoce dydaktyczne do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest autorką pakietów edukacyjnych „O dojrzewaniu. Chłopcy”, „O dojrzewaniu. Dziewczęta” oraz „Poznać i zrozumieć uczucia” dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W roku 2017 została wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z  Niepełnosprawnościami.

