Nasz znak: SCE.53/6/17
MIESIĘCZNY KALENDARZ FORM DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE CZERWIEC 2017 r.
Doradcy metodyczni zapraszają na zajęcia otwarte – po wcześniejszym ustaleniu terminu z doradca metodycznym oraz konsultacje indywidualne – podczas dyżurów metodycznych.
Szczegółowe informacje o dyżurach doradców metodycznych znajdziecie Państwo pod adresem http://www.sce.pl/?strona=00348&popup=true Informacje o ewentualnej zmianie
terminu lub miejsca danego szkolenia są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej SCE w Tarnowie (www.sce.pl), dlatego też przed przyjazdem na wybrana formę prosimy o
sprawdzenie podanych danych

Lp.

.

1.

2.

3.

Doradca metodyczny
CIUKAJ MAŁGORZATA
wychowanie przedszkolne
Przedszkole Publiczne w Żabnie
Tel. 505 099 423
e-mail:
malgorzata.ciukaj@sce.pl
DRWAL BEATA
edukacja wczesnoszkolna
Zespół Szkół Publicznych w
Tarnowcu
Tel. 14-679-44-14
Tel. 501-510-489
e-mail: beata.drwal@sce.pl
Dyżur metodyczny (tematyczny)
w SCE w Tarnowie
w każdy wtorek w godzinach
14:00 – 15:00
MAREK DZIUBAN
Wychowanie fizyczne
Zespół Szkół
Ogólnokształcących

Numer formy

Tematyka spotkań/rodzaj formy

Adresaci spotkania

Termin
spotkania

Godzina

Miejsce
spotkania

530/2-13/17

Awans zawodowy nauczyciela
przedszkola

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego zgłoszeni na
formę

05.06.2017

15.00

Publiczne Przedszkole
w Żabnie

530/3-8/17

Awans zawodowy nauczyciela

Zainteresowani nauczyciele

07,06,2017

14.30- 16,00

Zespół Szkół
Publicznych w
Tarnowcu

530/4-23/17

Mistrzostwa powiatu w lekkiej
atletyce

Nauczyciele, opiekunowie
zespołów

01.06.2017

9.00 – 13,00

CKZiU Tuchów
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Doradca metodyczny
i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku
tel. 14-651-42-33
tel. 660 462 289
e-mail: marekdn67@interia.pl
Dyżur metodyczny (tematyczny)
w SCE w Tarnowie
w każdy czwartek w godzinach
12:30 – 15:00

4.

5.

GAWRON HALINA
Geografia
Gimnazjum nr II w Tuchowie
Tel.14-652-52-20
Tel. 669 075 324
e-mail: halina.gawron@sce.pl
Dyżur w SCE w Tarnowie
w każdy wtorek w godzinach
13:00 – 14:00

MARZENA LECHOWICZ-LIRO
Język polski
Tel. 14 678 20 24
Tel. 605 630 949

Numer formy

Tematyka spotkań/rodzaj formy

Adresaci spotkania

530/4-24/17

Opracowanie sprawozdania ze
współzawodnictwa sportowego
szkół ponadgimnazjalnych

Nauczyciele szkolni
koordynatorzy sportu

Nauczyciele WF-u
należący do Sieci
Współpracy i
Samokształcenia


530/4-25/17



Podsumowanie
współzawodnictwa sportowego
Opracowanie priorytetów na
rok szkolny 2017/2018

530/5-22/17

Podsumowanie pracy sieci
współpracy i samokształcenia –
wnioski do pracy

530/5-23/17

Kurs kierowników i opiekunów
wycieczek szkolnych

530/5-24/17

Wdrażanie nowej podstawy
programowej z geografii w szkole
podstawowej

530/6-19/17

Wsparcie nauczycieli w procesie
konstruowania i modyfikowania
programów nauczania w świetle
nowej podstawy programowej

Nauczyciele geografii
wszystkich etapów
edukacyjnych.
Zgłoszenia na formę –
doradca metodyczny
H.Gawron tel. 669 075 324
do 05.06.2017
Nauczyciele
zainteresowani kursem
wszystkich etapów
edukacyjnych
Nauczyciele
zainteresowani tematem

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego
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Termin
spotkania

Godzina

Miejsce
spotkania

14.06.2017

12.00 – 15:00

ZSOiZ Gromnik

21.06.2017

12.30 – 15:00

ZSOiZ Gromnik

07.06.2017

13.00 – 16:00

Samorządowe Centrum
Edukacji w Tarnowie
ul. Mościckiego 27

15.00 – 18:45

Samorządowe Centrum
Edukacji w Tarnowie
ul. Mościckiego 27

13.00 – 16:00

Samorządowe Centrum
Edukacji w Tarnowie
ul. Mościckiego 27

13.06.2017
i
14.06.2017
20.06.2017
i
21.06.2017

02.06.2017 r.
piątek

13.30 – 14.30

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Radłowie
ul. Biskupska 2a
33-130 Radłów

Lp.

Doradca metodyczny
e-mail: mliro@poczta.fm
Dyżur metodyczny (tematyczny)
w SCE w Tarnowie
w każdy piątek w godzinach
14:00-15:00

Numer formy

Tematyka spotkań/rodzaj formy

530/6-20/17

„Wdrażanie nowej podstawy
programowej
z języka polskiego
od września 2017r. – konferencja”.

530/6-21/17

Adresaci spotkania

Nauczyciele języka Zespołu
Szkół w Radłowie

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego szkół
ponadgimnazjalnych

Close reading – doskonalenie
umiejętności interpretacyjnych

Planowanie pracy nauczyciela
polonisty na rok szkolny 2017/2018

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego

530/6-23/17

Miss renesansu – ideał kobiecego
piękna w malarstwie odrodzenia

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego szkół
ponadgimnazjalnych
(zgłoszenia tel. do udziału w
zajęciach do 08.06.2017 r.
tel. 605 630 949)

530/6-24/17

Wdrażanie nowej podstawy
programowej z języka polskiego od
września 2017 r.

530/6-22/17
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Nauczyciele języka
polskiego Zespołu Szkół
w Zabawie

Termin
spotkania

07.06.2017 r.
środa

Godzina

14.00 – 15.30

Miejsce
spotkania

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Radłowie
ul. Szkolna 1

10.40 – 11.25

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Radłowie
ul. Biskupska 2a
33-130 Radłów

13.30 – 14.30

Samorządowe Centrum
Edukacji
w Tarnowie,
ul. Mościckiego 27,
33-100 Tarnów

12.06.2017 r.
poniedziałek

10.40 – 11.25

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Radłowie
ul. Biskupska 2a
33-130 Radłów

14.06.2017 r.
środa

14.00 – 15.30

Zespół Szkół w Zabawie
Zabawa 6
33-133 Wał Ruda

08.06.2017 r.
czwartek

09.06.2017 r.
piątek

Lp.

Doradca metodyczny

Numer formy

530/6-25/17

530/6-26/17

530/6-27/17

KATARZYNA LIRO
Matematyka, informatyka,
oligofrenopedagogika
Tel. 14 6 55 92 30
Tel. 502 236 956
e-mail: katarzyna.liro@interia.pl
Dyżur metodyczny (tematyczny)
w SCE w Tarnowie
w każdą środę w godzinach
13:30 – 15:30

530/7-21/17

530/7-22/17

Tematyka spotkań/rodzaj formy

Adresaci spotkania

Planowanie pracy nauczyciela
polonisty na rok szkolny 2017/2018

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego

Jak tworzyć mapy myśli na lekcjach
języka polskiego ?

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego szkół
ponadgimnazjalnych

Wsparcie nauczycieli w procesie
konstruowania i modyfikowania
programów nauczania w świetle
nowej podstawy programowej

Zainteresowani nauczyciele
języka polskiego

Spotkanie w ramach sieci
współpracy i samokształcenia –
podsumowanie pracy sieci
nauczycieli matematyki

Nauczyciele matematyki
(zgłoszenia Katarzyna Liro
tel.502 236 956 lub mail
katarzyna.liro@interia.pl)

Zajęcia otwarte w klasie III –
edukacja wczesnoszkolna – zajęcia
komputerowe – praca z programem
Power Point
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Nauczyciele informatyki
(zgłoszenia Katarzyna Liro
tel.502 236 956 lub mail
katarzyna.liro@interia.pl)

Termin
spotkania

Godzina

Miejsce
spotkania

13.30 – 14.30

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Radłowie
ul. Biskupska 2a
33-130 Radłów

13.30 – 14.30

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Radłowie
ul. Biskupska 2a
33-130 Radłów

23.06.2017 r.
piątek

13.30 – 14.30

Samorządowe Centrum
Edukacji
w Tarnowie,
ul. Mościckiego 27,
33-100 Tarnów

02.06.2017 r.

12:30 -

PSP nr 1 Dąbrowa
Tarnowska ul. Kościelna
25a

08.06.2017 r.

08:00 -08:45

19.06.2017 r.
poniedziałek

22.06.2017 r.
czwartek

PSP nr 2 Dąbrowa
Tarnowska ul. Matejki 8

Lp.

Doradca metodyczny

Numer formy

ŚLEDŻ MIROSŁAW
Historia i WOS
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Zakliczynie Ul. Grabina 57
32 – 840 Zakliczyn
Tel. 14 665 34 09
tel. 603 300 388
e-mail: msledz1@o2.pl
Dyżur metodyczny (tematyczny)
w SCE w Tarnowie
w każdy czwartek w godzinach
12:30 – 13:30

TRUCHAN EWA
przedmioty zawodowe
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Ignacego
Jana Paderewskiego w
Ciężkowicach
tel. 14 651 10 80
Tel. 662 055 906
e-mail:
ewa.truchan@poczta.onet.pl
Dyżur metodyczny (tematyczny)
w SCE w Tarnowie
w każdy czwartek w godzinach
13:00 – 14:00

Tematyka spotkań/rodzaj formy

Adresaci spotkania

Termin
spotkania

Godzina

Miejsce
spotkania

14.00 – 17:00

Samorządowe Centrum
Edukacji w Tarnowie
lub miejsce ustalone
z nauczycielami
zgłoszonymi na formę

14.00 -17.00

Samorządowe
Centrum Edukacji
w Tarnowie lub
miejsce ustalone
z nauczycielami
zgłoszonymi na formę

14.00 -17.00

Samorządowe
Centrum Edukacji
w Tarnowie lub
miejsce ustalone
z nauczycielami
zgłoszonymi na formę

Doradca nie zaplanował form doskonalenia
*

530/9-17/17

530/9-18/17

530/9-19/17

Zmiany w kształceniu zawodowym

Zmiany w kształceniu zawodowym

Zmiany w kształceniu zawodowym
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Nauczyciele przedmiotów
zawodowych
zgłoszenie telefoniczne
662055906, lub e-mail:
ewa.truchan@poczta.onet.
pl
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych
zgłoszenie telefoniczne
662055906, lub e-mail:
ewa.truchan@poczta.onet.
pl
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych
zgłoszenie telefoniczne
662055906, lub e-mail:
ewa.truchan@poczta.onet.
pl

06.06.2017 r.
wtorek

13.06.2017 r.
wtorek

20.06.2017 r.
wtorek

Lp.

Doradca metodyczny

Numer formy

Tematyka spotkań/rodzaj formy

Adresaci spotkania

ŻYBURA EWA
Język angielski
Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu
Tel.14-679-00-05
Tel. 504-099-890
e-mail: ewa.zybura@sce.pl
Dyżur metodyczny (tematyczny)
w SCE w Tarnowie
w każdą środę w godzinach
15:15 – 16:15

58/10-10/17

Egzamin pisemny i ustny PTE
General

Zgłoszeni nauczyciele
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Termin
spotkania

17.06.2017 r.
sobota

Godzina

Miejsce
spotkania

9.00 – 16.00

Samorządowe
Centrum Edukacji
w Tarnowie l

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
LP.

1.

NAZWA KURSU

Kurs przygotowujący do zdawania
egzaminów międzynarodowych z
języka angielskiego PTE General -level
3 oraz PTE Young Learners.

INFORMACJE O KURSIE
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, jako autoryzowane Centrum Egzaminacyjne
PTE, organizuje kurs przygotowujący do egzaminu PTE - level 3 dla czynnych zawodowo
nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, którzy nie posiadają pełnych
kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na 0 i I poziomie edukacyjnym. Informacji z
ramienia Centrum udziela pani Ewa Żybura doradca metodyczny w zakresie języka
angielskiego pod numerem telefonu 504 099 890.

Ośrodek Egzaminacyjny PTE przy SCE w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych na 20 godzinny kurs bezpośrednio
przygotowujący do egzaminu PTE General - level 3. Zapisy w sekretariacie SCE w Tarnowie pod numerem tel. 14 636
10 00
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OFERTA DODATKOWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE
Jak postępować z uczniem, aby skutecznie motywować do zmian? Kształtowanie nastawienia rozwojowego
warsztaty.

1.

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cele:
 poznanie zasad oraz nabycie umiejętności komunikowania się i postępowania z uczniem, którego zachowanie sprawia trudności – zastosowanie
podejścia behawioralnego;
 poznanie założeń nastawienia rozwojowego i nabycie umiejętności kształtowania tej postawy u uczniów (szczególnie uczniów przejawiających
trudności w nauce).
Treści programowe:
1. Czynniki zmiany.
2. Profilaktyka oporu – zasady komunikacji bez oceniania, budowanie dobrej relacji wychowawczej.
3. Wspieranie motywacji wewnętrznej – rozmowa motywująca.
4. Elementy i techniki rozmowy motywującej.
5. Wykorzystanie mocnych stron ucznia w pracy nad zmianą zachowań sprawiających trudności.
6. Nastawienie rozwojowe – istota, wyniki badań.
7. Redefinicja trudności, wysiłku i „porażki” – w jaki sposób możemy kształtować postawę nastawienia na rozwój u uczniów.
Liczba godzin: 4 h
Koszt od osoby 80 zł
Szkolenie rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli w szkole – koszt do ustalenia.
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Praca z uczniami z głęboką i znaczną niepełnosprawnością

2.

Szkolenie 3-częściowe (teoria, metodyka, praktyka) 5 godzin dydaktycznych każda część
Część I –teoretyczna – 5 godzin
1. Wprowadzenie w zagadnienie
2. Wielorakie oblicza niepełnosprawności głębokiej i znacznej
3. Specyfika pracy grupowej i indywidualnej
4. Tworzenie dokumentacji potrzebnej w pracy; IPET, zapisy w dzienniku ,zeszyty obserwacji, karty obserwacji
5. Metody obserwacji i diagnozy (PAC, PASS)
Część II-metodyczna – 5 godzin
1. Metodyka pracy z dziećmi z głęboką i znaczną niepełnosprawnością
2. Podział i wykorzystanie podstawowych metod pracy
 elementy metody Knillów
 stymulacja polisensoryczna
 metody oparte na ruchu
 metody oparte na muzyce
 metody wykorzystujące techniki plastyczne
Część III-praktyczna – 5 godzin
Praktyczne zastosowanie poznanych metod, ćwiczenia praktyczne, praca w małych grupach. Uczestników prosi się o wygodny strój (koc lub karimatę).
Koszt 300 zł od osoby/ trzy spotkania.

Wykorzystanie oddziaływań stymulujących w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
zwłaszcza wieloraką niepełnosprawnością

3.

Treści programowe:
 Znaczenie i założenia stymulacji polisensorycznej.
 Rodzaje oddziaływań polisensorycznych.
 Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w odniesieniu do wieloaspektowej stymulacji, różne oblicza specjalnych potrzeb
edukacyjnych.
 Praktyczne wykorzystanie stymulacji w grupach przedszkolnych oraz w rewalidacji grupowej ni indywidualnej.
 Scenariusze zajęć, ćwiczenia.
Koszt od osoby 80 zł
Szkolenie rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli w szkole – koszt do ustalenia.
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Tworzenie ciekawych prezentacji na platformie PREZI.
4.

Cel szkolenia: Poznanie nowej platformy do tworzenia niezwykłych prezentacji multimedialnych online w celu przedstawienia za ich pomocą
ciekawych tematów lekcji uczniom.
Forma szkolenia: Wykład i warsztaty komputerowe.
Ilość godzin: 4
Koszt od osoby 90 zł
Szkolenie rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli w szkole – koszt do ustalenia.

Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela.

5.

Cel szkolenia: Poznanie narzędzi udostępnianych za darmo przez firmę Google, a bardzo przydatnych dla nauczycieli w ich pracy. Wspólny kalendarz
uczniów
i nauczycieli, praca w chmurze, edytowanie i tworzenie dokumentów, ankiet, quizów czy prezentacji.
Forma szkolenia: Wykład i warsztaty komputerowe.
Ilość godzin: 4
Koszt od osoby 90 zł
Szkolenie rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli w szkole – koszt do ustalenia.

Jak wyrabiać w sobie nawyk prawidłowej postawy? Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne - lekcja otwarta

6.

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Cel:
 uświadomienie dzieciom ich defektów w zakresie postawy ciała oraz konsekwencji wynikających z ich dalszego pogłębiania


korekcja postawy ciała poprzez ćwiczenia poszczególnych mięśni, grup mięśniowych, wzbogacone w ćwiczenia oddechowe



nauka wyrabiania nawyku przyjmowania postawy w trakcie codziennych czynności dnia codziennego
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