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DODATKOWA OFERTA SCE
OD-1/07/08 Kurs instrukta¿owy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegaj¹ce siê o stanowisko kierownika (skierowanie z zak³adu pracy
organizuj¹cego wyjazd, skierowanie z firm zajmuj¹cych siê organizowaniem placówek wypoczynku oraz indywidualne zg³oszenia)
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 15
Miejsce zajêæ: SCE
Odp³atnoæ: 120 z³
Informacji udziela: Anna Nasiadka
OD-2/07/08 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y.
Uczestnicy: osoby zainteresowane pe³nieniem funkcji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 37
Odp³atnoæ: 100 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Wioletta Dyngosz - Sapeta
OD-3/07/08 Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych.
Uczestnicy: wszyscy nauczyciele
Treci:
1. Cele ogólne krajoznawstwa i turystyki szkolnej.
2. Krajoznawstwo i turystyka w planie dydaktyczno-wychowawczym szko³y,
3. Atrakcyjnoæ turystyczna wybranych regionów Polski,
4. Aktualne podstawy prawne organizacji wycieczek,
5. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia w czasie wycieczek,
6. Zasady prawid³owej organizacji oraz prowadzenia wycieczek szkolnych,
7. Obowi¹zki kierownika wycieczki,
8. Obowi¹zki uczestnika wycieczki, regulamin wycieczki,
9. Zajêcia praktyczne - sporz¹dzanie przyk³adowych scenariuszy organizacji wycieczek.
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 10
Miejsce: Samorz¹dowe Centrum Edukacji, ul. Aleja Solidarnoci 5-9
Odp³atnoæ: 50 z³
Informacji udziela: Anna Nasiadka
OD-4/07/08 Warsztaty Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w szkole.
Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych
Cel warsztatów:
1. Diagnoza potrzeb zdrowotnych uczniów w poszczególnych etapach rozwoju.
2. Podkrelenie roli wychowania zdrowotnego w procesie nauczania przedmiotowego.
3. Rozwijanie umiejêtnoci zwi¹zanych ze zdrowiem.
4. Koncepcja Szko³y Promuj¹cej Zdrowie - model dzia³ania.
5. Diagnozowanie, planowanie, monitorowanie, ewaluacja w SPZ, pozyskanie sojuszników do wspó³tworzenia
SPZ.
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Termin warsztatów: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 15
Odp³atnoæ: 100 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Wioletta Dyngosz - Sapeta
OD-5/07/08 Warsztaty Dzieci z zaburzon¹ komunikacj¹ werbaln¹.
Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cel warsztatów: zapoznanie nauczycieli przedszkoli z zaburzeniami komunikacji werbalnej - rodzaje zaburzeñ,
przyczyny oraz formy pracy z dzieckiem o danych trudnociach
Termin: po zebraniu 30 - osobowej grupy
Liczba godzin: 15
Odp³atnoæ: 100 z³
Prowadz¹cy: pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowie - neurologopedzi i pedagog
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Gra¿yna Skrzekucka
OD-6/07/08 Warsztaty Pomiar osi¹gniêæ uczniów - jak budowaæ testy sprawdzaj¹ce osi¹gniêcia ucznia.
Treci:
1. Omówienie standardów osi¹gniêæ ucznia.
2. Procedura budowy testów.
3. Podjêcie próby budowy testów.
Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 10
Odp³atnoæ: 90 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Wioletta Dyngosz - Sapeta
OD-7/07/08 Warsztaty Dziecko specjalnej troski w szkole masowej.
Treci:
1. Charakterystyka dziecka niepe³nosprawnego.
2. Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna.
3. Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie.
4. Integracja dziecka niepe³nosprawnego w wietle reformy.
5. Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obni¿onej sprawnoci.
6. Wykorzystanie elementów metod W. Sherborne.
Uczestnicy: nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego, przedszkoli integracyjnych, szkó³ specjalnych, wychowawcy internatu
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 15
Odp³atnoæ: 100 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Bo¿ena Dulowska
OD-8/07/08 Dziecko z wad¹ wymowy w szkole.
Treci:
1. Rozwój mowy dziecka - fizjologiczne i neurologiczne podstawy rozwoju mowy.
2. Opónienie rozwoju mowy - przyczyny.
3. Najczêciej wystêpuj¹ce wady wymowy i ich przyczyny.
4. Dziecko j¹kaj¹ce siê - przyczyny i terapia.
5. Wp³ywa wad wymowy na naukê pisania i czytania (aspekt psychologiczny i neurologiczny).
6. Artykulacja a mowa.
7. Rola nauczyciela (polonisty) w kszta³ceniu mowy ucznia - kompetencja jêzykowa.
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8. Prozodia - dykcja - interpretacja.
9. Fonacja - g³os - emisja.
10.Postawy rodzicielskie.
11. Postawy nauczycieli wobec dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
12.Aspekty pracy logopedy.
Uczestnicy: nauczyciele szkó³ podstawowych i gimnazjów
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 10
Odp³atnoæ: 160 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Gra¿yna Skrzekucka
OD-9/07/08 Zarz¹dzanie dokumentacj¹ w szko³ach i placówkach owiatowych.
Treci:
1. Formy i rodzaje dokumentacji wspó³czesnej.
2. Systemy kancelaryjne i ich wp³yw na rejestracjê i uk³ad dokumentacji.
3. Wykaz akt.
4. Zasady i obieg dokumentacji w szkole.
5. Narastanie dokumentacji na stanowisku pracy.
6. Przekazywanie akt do archiwum zak³adowym lub sk³adnicy akt.
7. Odpowiedzi na pytania i dyskusja.
Uczestnicy: owiatowa kadra kierownicza, pracownicy samorz¹dowi, zainteresowane osoby
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 6
Odp³atnoæ: 90 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Wioletta Dyngosz - Sapeta
OD-10/07/08 Przechowywanie i porz¹dkowanie dokumentacji archiwalnej w placówkach owiatowych.
Treci:
1. Zadania i obowi¹zki kierowników placówek owiatowych w wietle prawa archiwalnego.
2. Lokal i personel archiwum zak³adowego lub sk³adnicy akt.
3. Zadania archiwum zak³adowego lub sk³adnicy akt.
4. Porz¹dkowanie dokumentacji.
5. Procedura brakowania dokumentacji.
6. Nadzór nad archiwami zak³adowymi i sk³adnicami akt oraz ochrona prawna materia³ów archiwalnych.
Uczestnicy: owiatowa kadra kierownicza, pracownicy samorz¹dowi, zainteresowane osoby
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 6
Odp³atnoæ: 90 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Wioletta Dyngosz - Sapeta
OD-11/07/08 Zmiany w Kodeksie pracy. Przepisy wykonawcze.
Treci:
1. Stosunek pracy.
2. Równe traktowanie w stosunkach pracy, zakaz dyskryminacji, mobbing.
3. Przepisy o czasie pracy.
4. Przepisy o urlopach wypoczynkowych.
5. Ochrona wynagrodzenia za pracê.
6. Omówienie wybranych rozdzia³ów z zakresu Karty Nauczyciela; przepisy wykonawcze.
Uczestnicy: pracownicy samorz¹dowi, zainteresowane osoby
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 5
Odp³atnoæ: 60 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Wioletta Dyngosz - Sapeta
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OD-12/07/08 Zasady skutecznego nauczania i efektywnego uczenia siê.
Cel:
 Poznanie zasad i nabycie umiejêtnoci stosowania metod skutecznego nauczania i efektywnego uczenia siê.
Treci:
1. Teoretyczne podstawy metod skutecznego uczenia siê.
2. Techniki pamiêciowe (mnemotechniki), szczegó³owe zastosowanie w ortografii, geografii, historii i innych
przedmiotach.
3. Sposoby radzenia sobie ze stresem (nauczyciela i ucznia).
4. Kana³y przetwarzania informacji przez ucznia i sposoby ich diagnozowania.
5. Teoria wielorakiej inteligencji wg Howarda Gardnera.
6. Modele procesu uczenia siê.
7. Style uczenia siê i konsekwencje wynikaj¹ce z kolizji stylu uczenia nauczyciela i ucznia.
8. Kszta³towanie i utrwalanie wysokiej samooceny u ucznia.
Uczestnicy: nauczyciele wszystkich specjalnoci i poziomów nauczania
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 20
Odp³atnoæ: 100 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Bo¿ena Dulowska
OD-13/07/08 Jak prowadziæ spotkania z rodzicami.
Cel:
 Przygotowanie do efektywnego prowadzenia spotkania z rodzicami.
Treci:
1. Organizacja i przebieg spotkañ z rodzicami (pierwsze, ródroczne, po pierwszym pó³roczu i na zakoñczenie
roku szkolnego).
2. Dobór tematyki spotkañ.
3. Spotkania indywidualne.
4. Umiejêtnoæ rozmawiania i s³uchania.
5. Jak rozmawiaæ z trudnymi rodzicami.
Uczestnicy: nauczyciele
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 6
Odp³atnoæ: 50 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Beata Drwal
OD-14/07/08 Rola opiekuna sta¿u po zmianie rozporz¹dzenia.
Cel:
 Zapoznanie opiekunów sta¿u z zadaniami i funkcjami po zmianie rozporz¹dzenia w sprawie awansu zawodowego, zapoznanie z etapami pracy z nauczycielem sta¿yst¹.
Treci:
1. Zasady komunikacji.
2. Podstawy prawne - zmiana rozporz¹dzenia.
3. Wspó³praca z nauczycielem sta¿yst¹, wspieranie nauczycieli w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
4. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres sta¿u.
Uczestnicy: nauczyciele pe³ni¹cy funkcjê opiekuna sta¿u
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 5
Odp³atnoæ: 50 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Gra¿yna Skrzekucka
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OD-15/07/08 Aktywne metody pracy rady pedagogicznej.
Treci:
1. Przepisy prawa owiatowego dotycz¹ce dzia³ania RP.
2. Sk³ad Rady i hierarchia stanowisk.
3. Zadania przewodnicz¹cego.
4. Regulamin RP.
5. PR jako organ stanowi¹cy.
6. Aktywne metody pracy uchwa³y RP.
7. Uchwa³y RP.
Uczestnicy: dyrektorzy, nauczyciele
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 10
Odp³atnoæ: 60 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Izabela Nadolnik
OD-16/07/08 Pomiar dydaktyczny.
Treci:
1. Sprawdzanie i oceniania - pojêcia.
2. Ocena dydaktyczna i spo³eczno - wychowawcza.
3. Rodzaje pomiaru dydaktycznego.
4. Wybrane cechy pomiaru dydaktycznego.
5. Testy osi¹gniêæ uczniów.
6. Zadania testowe i jego cechy.
7. Typologia zadañ testowych.
Uczestnicy: dyrektorzy, nauczyciele
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 10
Odp³atnoæ: 70 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Anna Nasiadka
OD-17/07/08 Ocena przydatnoci i skutecznoci dzia³añ edukacyjnych - ewaluacja.
Treci:
1. Funkcje ewaluacji.
2. Kontrola i ocena.
3. Badanie, zbieranie danych - analiza i interpretacja danych.
4. Refleksja ukierunkowana na planowanie, zmianê i rozwój.
5. Narzêdzia i procedury ewaluacji.
6. Wnioski.
7. Upowszechnienie danych.
8. Monitorowanie.
Uczestnicy: dyrektorzy, nauczyciele
Termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 10
Odp³atnoæ: 100 z³
Miejsce zajêæ: SCE
Informacji udziela: Halina Gawron
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Oferta dodatkowa
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkó³ Podstawowych oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele klas O szkó³ podstawowych.
Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza Pañstwa do udzia³u
w realizacji programu promocji zdrowia psychicznego

Przyjaciele Zippiego

Za³o¿enia i cel programu: Miêdzynarodowy program realizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej we wspó³pracy z organizacj¹ Partnership for Children. Program Przyjaciele Zippiego nie
mówi dzieciom, co robiæ, ani nie mówi: To rozwi¹zanie jest dobre a tamto z³e. Natomiast zachêca dzieci do
analizowania i zastanawiania siê nad sob¹. Kszta³tuje i rozwija umiejêtnoci psychospo³eczne 5 - 7 letnich dzieci.
Uczy ró¿nych sposobów radzenia sobie z trudnociami, rozwi¹zywania konfliktów, wykorzystywania nabytych
umiejêtnoci w codziennym ¿yciu oraz doskonali relacje dzieci z innymi.
Program Przyjaciele Zippiego obejmuje:
I. Pakiet materia³ów do realizacji zajêæ:
a. zeszyty tematyczne 6 sztuk,
b. podrêcznik dla nauczyciela,
c. przewodnik dla rodziców,
d. aneksy,
e. ilustracje,
f. elementy zu¿ywalne,
g. plakat.
II . Spotkanie informacyjne o programie w wymiarze oko³o 2 godzin.
Cel spotkania: Promocja i przekazanie informacji o programie Przyjaciele Zippiego.
Program spotkania:
1. Zapoznanie siê z filozofi¹ i podstawami teoretycznymi programu Przyjaciele Zippiego.
2. Poznanie konstrukcji programu i zrozumienie celowoci zadañ.
3. Zapoznanie siê z materia³ami oraz omówienie sposobów ich skutecznego wykorzystania.
4. Zapoznanie siê z ewaluacj¹ programu.
5. Warunki uczestnictwa w szkoleniu dla realizatorów programu.
III. Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godzin, dla jednej lub wiêcej grup szkoleniowych
(maksymalna iloæ uczestników - 24 osoby).
IV. Monitoring zajêæ - przeprowadzony przez trenera, co najmniej jedna wizyta w ka¿dej grupie,
w której realizowany jest Program.
V. Spotkania superwizyjne - dwa spotkania warsztatowe dla realizatorów, w wymiarze oko³o
3 godzin, s³u¿¹ce wymianie dowiadczeñ oraz przygotowaniu do kolejnych czêci Programu.
VI. Spotkanie podsumowuj¹ce - jedno spotkanie dla realizatorów w wymiarze oko³o 3 godzin.
VII. Ewaluacja programu.
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Odp³atnoæ: Pe³en koszt realizacji programu wraz z pakietem materia³ów (500z³ od grupy/klasy/oddzia³u realizuj¹cego programu).
W przypadku, gdy Program bêdzie realizowany w jednej grupie przez dwóch nauczycieli kupowany jest jeden
Pakiet materia³ów, natomiast dwie osoby maj¹ prawo uczestniczyæ w szkoleniu.
Miejsce i terminy spotkañ : kolejna grupa nauczycieli zostanie przeszkolona przez SCE jesieni¹ 2007 roku.
Informacja bêdzie podana na stronie internetowej. Prosimy ledziæ stronê internetow¹ Samorz¹dowego Centrum
Edukacji w Tarnowie - www.sce.pl
Zachêcamy osoby zainteresowane programem oraz szkoleniami do bezporedniego kontaktu z trenerem p. Gra¿yn¹
Skrzekuck¹ tel. 621-76-41 w.380 w poniedzia³ki i pi¹tki lub tel. kom 601998062 lub grazyna.skrzekucka@sce.pl
Zg³oszenia:
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ elektroniczn¹ na adres: e-mail sekretariat@sce.pl lub grazyna.skrzekucka@sce.pl
Szczegó³owych informacji udziela: trener programu, doradca metodyczny Samorz¹dowego Centrum Edukacji
w Tarnowie Pani Gra¿yna Skrzekucka.
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KURSY KWALIFIKACYJNE
ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE OWIAT¥
Uczestnicy: kierownicy, dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkó³, przedszkoli i placówek owiatowych oraz
nauczyciele spe³niaj¹cy wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporz¹dzeniu MEN z dnia 15.02.1999 r. (Dz.U. Nr 14 poz.
126; zm. Dz.U. Nr 70 poz. 823 z 2000r.) zainteresowani pe³nieniem w przysz³oci funkcji kierowniczych w wymienionych
placówkach.
Cele:
1. Przygotowanie uczestników kursu do sprawnego i twórczego zarz¹dzania szko³¹ lub placówk¹ owiatow¹,
z u uwzglêdnieniem wymogów reformy edukacji.
2. Wyposa¿enie uczestników kursu w wiedzê i umiejêtnoci kierownicze w zakresie: planowania, organizacji,
motywowania, kontroli.
3. Uzyskanie formalno - prawnych kwalifikacji uprawniaj¹cych do zajmowania stanowisk kierowniczych w owiacie.
Wyk³adowcy: specjalici, nauczyciele akademiccy /m.in. Uniwersytet Opolski, AWF w Krakowie, Ma³opolska
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, PWSZ w Tarnowie/
Wymiar godzin: 210
Odp³atnoæ: 1050 z³ /p³atne w dwóch ratach/

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Uczestnicy: Nauczyciele ró¿nych specjalnoci pracuj¹cy lub zamierzaj¹cy podj¹æ pracê w bibliotekach szkolnych, nie posiadaj¹cy 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 umiejêtnoci pos³ugiwania siê technikami bibliotekarskimi oraz metodami i formami
pracy z czytelnikiem zbiorowym i indywidualnym.
2. Zdobycie umiejêtnoci w zakresie:
 realizowania zadañ 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¿niaj¹cych do pracy w bibliotece szkolnej (Dz. U. Nr 155
poz. 1288 z dnia 10 wrzenia 2002r.).
Wyk³adowcy: specjalici, nauczyciele akademiccy
Wymiar godzin: 290 (w tym 35 godz. pracy w programie MOL 2000+).
Odp³atnoæ: 1200 z³ /p³atne w dwóch ratach/
Autor programu: MENiS, SCE w Tarnowie

KURSY PEDAGOGICZNE
dla nauczycieli przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i teoretycznych przedmiotów zawodowych
Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i teoretycznych przedmiotów zawodowych nie posiadaj¹cy formalno- prawnych kwalifikacji pedagogicznych.
Cele:
1. Teoretyczne, metodyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do roli wszechstronnego, zaanga¿owanego i kompetentnego nauczyciela.
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2. Zdobycie umiejêtnoci pedagogicznych w zakresie:
 planowania zadañ dydaktycznych, organizacji procesu uczenia siê i nauczania,
 diagnozowania sytuacji wychowawczych, planowania dzia³añ zapewniaj¹cych rozwój zespo³u klasowego,
 oceniania uwzglêdniaj¹cego motywowanie uczniów i wspieranie ich w rozwoju,
 diagnozowania jakoci pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela,
 planowania rozwoju zawodowego nauczyciela.
3. Uzyskania wiedzy z podstaw edukacji, poznanie za³o¿eñ ró¿norodnych koncepcji pedagogicznych.
4. Uzyskanie formalno - prawnych kwalifikacji pedagogicznych przez nauczycieli przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i teoretycznych przedmiotów zawodowych upowa¿niaj¹ce do podjêcia pracy w szkole i nauczania
przedmiotów zgodnie z wykszta³ceniem.
Wyk³adowcy: specjalici, nauczyciele akademiccy /m.in. Politechnika Krakowska, Uniwersytet Opolski, AWF
w Krakowie, PWSZ w Tarnowie/
Wymiar godzin: 270
Odp³atnoæ: 1100 z³ /p³atne w dwóch ratach/
Autor programu: MENiS, SCE w Tarnowie

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Uczestnicy: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy prowadz¹cy zajêcia specjalistyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w nauce /rozporz¹dzenie MENiS z dn. 7.01.2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach/.
Zakres:
1. Wykorzystanie wiedzy psychologicznej do interpretacji zachowañ dziecka w sytuacjach szkolnych.
2. Bariery poznawcze i emocjonalne w kontaktach z innymi.
3. Programowanie pracy z dzieæmi /planowanie, programy, szkolny program profilaktyki/ w aspekcie trudnoci
w czytaniu i pisaniu, trudnoci w nauce matematyki, zaburzeñ ruchowych, rozwoju mowy, pracy z dzieckiem
zdolnym.
4. Programowanie pracy terapeutycznej.
Wyk³adowcy: specjalici, nauczyciele akademiccy /m.in. Chrzecijañska Akademia Teologiczna w Warszawie,
UJ, KUL/, terapeuci i eksperci Rady Europy do budowania programów profilaktyki zachowañ
Wymiar godzin: 270
Odp³atnoæ: 1300 z³ /p³atne w dwóch ratach/
Autor programu: MENiS, SCE w Tarnowie

PEDAGOGIKA OPIEKUÑCZO - WYCHOWAWCZA
Uczestnicy: nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuñczo- wychowawczych (domy dziecka, rodzinne domy
dziecka, pogotowia opiekuñcze, domy wczasów dzieciêcych, orodki szkolno- wychowawcze), wietlicach szkolnych, a tak¿e pedagodzy szkolny, nauczyciele nie posiadaj¹cy kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuñczo- wychowawczej.
Cele:
1. Wyposa¿enie s³uchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbêdnej w ró¿nych formach
pracy opiekuñczo - wychowawczej.
2. Poszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejêtnoci s³uchaczy w zakresie
wybranego dzia³u pracy opiekuñczo - wychowawczej.
3. Zainteresowanie s³uchaczy w³asnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego samokszta³cenia.
Wyk³adowcy: nauczyciele akademiccy, autorzy podrêczników, edukatorzy
Wymiar godzin: 270
Odp³atnoæ: uzale¿nione od liczebnoci grupy
Autor programu: MENiS, SCE w Tarnowie
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PRZYGOTOWANIE DO SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Uczestnicy: osoby sprawuj¹ce nadzór pedagogiczny
Cele:
1. Przygotowanie uczestników kursu do sprawowania nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa owiatowego.
2. Wyposa¿enie uczestników szkolenia w wiedzê z zakresu: terminologii zwi¹zanej z jakoci¹ w edukacji, funkcjonuj¹cymi systemami zapewniania jakoci w edukacji, prawnych aspektów funkcjonowania polskiego systemu edukacji, funkcji nadzoru pedagogicznego, form jego realizacji i zasad jego organizacji w kraju i województwie.
3. Doskonalenie umiejêtnoci interpretacji prawa owiatowego i podejmowania decyzji administracyjnych.
4. Kszta³towanie umiejêtnoci diagnozowania i mierzenia jakoci pracy szko³y/placówki.
Wymiar godzin: 120
Odp³atnoæ: 700 z³ /p³atne w dwóch ratach/
Autor programu: MENiS

KURS INSTRUKTORA FITNESS
Uczestnicy: nauczyciele wychowania fizycznego
Cele:
 Uzyskanie kwalifikacji.
 Doskonalenie umiejêtnoci prowadzenia zajêæ przy muzyce.
Treci programowe:
1. Formy ruchowe stosowane w aerobiku.
2. Æwiczenia kszta³tuj¹ce mo¿liwe do zastosowania w aerobiku.
3. Metodyka nauczania form ruchowych.
4. Choreografia w aerobiku.
Odp³atnoæ: 1000 z³ dla gmin zrzeszonych z SCE, 1300 z³ dla pozosta³ych gmin
Planowany termin rozpoczêcia zajêæ: po zebraniu grupy
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PROPOZYCJE TEMATÓW SZKOLENIOWYCH
RAD PEDAGOGICZNYCH
W roku szkolnym 2006/2007 doradcy metodyczni Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie
proponuj¹ Pañstwu nastêpuj¹ce tematy szkoleñ przeznaczonych dla rad pedagogicznych:

Lp.

Tematyka szkolenia:

Imiê i nazwisko doradcy:
mgr Tomasz Gurgul

1.

cie¿ki edukacyjne w praktyce szkolnej.

mgr Anna Nasiadka
mgr Halina Gawron
mgr Anna Nasiadka

2.

Projekt jako narzêdzie integracji miêdzyprzedmiotowej.

mgr Beata Drwal
mgr Ewa ¯ybura

3.

Agresja u dziecka przedszkolnego  przyczyny,
uwarunkowania i formy terapii.

4.

Aktywizuj¹ce metody i techniki w edukacji elementarnej.

5.

Programy Unii Europejskiej i ich wykorzystanie w szkole.

6.

Pomiar dydaktyczny.

7.

Pomiar dydaktyczny w przedmiotach zawodowych.

mgr Ma³gorzata Ciukaj

mgr Ewa ¯ybura
mgr Anna Nasiadka
mgr Grzegorz Kubacki

mgr Stanis³aw Myszka
8.

Programy unijne dotycz¹ce rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich.

9.

Zakres i forma wspó³dzia³ania i wspó³pracy z rodzicami na
terenie przedszkola.

10.

Praca z dzieæmi w wieku przedszkolnym o ró¿nym poziomie
rozwoju emocjonalnego.

11.

Umiejêtnoæ doskonalenia diagnozy pedagogicznej.

12.

Styl i metody pracy nauczyciela przedszkola a aktywnoæ
w³asna dziecka.
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13.

W³aciwa wspó³praca w radzie pedagogicznej.
Jak organizowaæ wewn¹trzprzedszkolne doskonalenia
nauczycieli?

14.

Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne.

15.

Agresja i przemoc w szkole.

16.

Metody pracy niweluj¹ce trudnoci i niepowodzenia szkolne
uczniów.

17.

Nadpobudliwoæ psychoruchowa dzieci.

18.

Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego.

mgr Bo¿ena Dulowska

mgr Halina Gawron
mgr Bo¿ena Dulowska

mgr Bo¿ena Dulowska
19.

Problemy wychowawcze w szkole.

20.

Diagnozowanie pracy szko³y.

mgr Beata Drwal
mgr Anna Nasiadka

21.

mgr Gra¿yna Skrzekucka

Awans zawodowy nauczyciela.

mgr Beata Drwal
mgr Izabela Nadolnik
22.

Aktywizuj¹ce metody nauczania.

mgr Beata Drwal
mgr Halina Gawron

23.

24.

Doradca metodyczny promotorem nauczyciela w awansie
zawodowym.
Kreowanie twórczej aktywnoci uczniów w kszta³ceniu
zintegrowanym.

mgr Gra¿yna Skrzekucka
mgr Beata Drwal
mgr Izabela Nadolnik
mgr Renata Such

25.

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnêtrznych.
mgr Anna Nasiadka

26.

27.

Zastosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej
(TIK) w szkole.
Innowacje pedagogiczne w szkole.
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28.

Trening komunikacji.
mgr Renata Such

29.

Konstruowanie programów naprawczych.
Planowanie wynikowe  konstruowanie planów wynikowych
(szko³y ponadgimnazjalne, gimnazja oraz szko³y
podstawowe).

mgr Renata Such

30.

Etyka w pracy nauczyciela i dyrektora szko³y.

mgr Halina Gawron

31.

mgr Beata Drwal

Szkolenia rad pedagogicznych bêd¹ realizowane na pisemn¹ probê dyrektora szko³y zg³aszaj¹cej zapotrzebowanie na dane szkolenie. Pisma (przes³ane poczt¹ lub faksem) proszê kierowaæ na adres SCE:

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Aleja Solidarnoci 5-9
33-100 Tarnów
tel./fax (014) 696-33-80, 696-33-81, 696-33-83,
Doradcy metodyczni Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie realizuj¹ równie¿ szkolenia rad pedagogicznych na dowolne tematy zg³aszane przez szko³y, placówki oraz inne instytucje owiatowe - po wczeniejszym
uzgodnieniu z Dyrektorem SCE.
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................................................
piecz¹tka szko³y

KARTA ZG£OSZEÑ

......................................................
miejscowoæ, data

na formê doskonalenia organizowan¹ przez
Samorz¹dowe Centrum Edukacji
w Tarnowie
Kod:

Opiekun formy .........................................

Nazwa formy .............................................................................................................................................
Rodzaj formy .............................................................................................................................................
Nazwisko............................................................. Imiê...............................................................................
Adres zamieszkania: Kod . .................................. Miejscowoæ......................................................................
Ulica ............................................................ Telefon .................................. e-mail .........................................
Data urodzenia ....................................... Miejsce urodzenia ..........................................................................
Wykszta³cenie ...................................... Kierunek.......................................................................................
Sta¿ pracy pedagogicznej.............................G³ówny przedmiot nauczania/stanowisko.................................
Pe³niona funkcja (Dyrektor/ wicedyrektor, doradca metodyczny, lider WDN, lider zespo³u problemowego,
opiekun sta¿ysty, inna)*.............................................................................................................................
Szko³a/placówka .......................................................................................................................................
/pe³na nazwa/

Adres: Kod .......................................... Miejscowoæ ...............................................................................
Ulica .........................................................................................................................................................
Telefon .................................................... ........fax.........................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSZÊ O WYPE£NIENIE W PRZYPADKU FORM ODP£ATNYCH
p³atnik .......................................................................................................................................................
/nazwisko i imiê lub nazwa instytucji na jak¹ ma byæ wystawiona faktura/

Adres................................................................................................................. NIP .......-........-.......-......
p³atne przelewem
p³atne w kasie SCE
UW AGA! Nieobecnoæ zg³oszonych osób na szkolenie nie zwalnia od uregulowania nale¿noci

................................................

.........................................................
podpis osoby zg³aszaj¹cej siê

dyrektor

*) zaznacz w³aciwe
SCE zobowi¹zujê siê do nie udostêpniania w/w danych osobom trzecim.
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez SCE zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Przyjmujê do wiadomoci, ¿e przys³uguje mi prawo wgl¹du do tych danych, mo¿liwoæ ich poprawiania oraz, ¿e podanie danych
ma charakter dobrowolny.

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

Czytelny podpis .......................................................................

Informacje, o które prosimy potrzebne s¹ do przygotowania zawiadczeñ oraz w³aciwej organizacji szkoleñ.
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Nazwa
i
adres
szko³y
placówki............................................................................................................................................................................................................
Lp.
Nazwa formy
Tematyka
Prowadz¹cy
Data
Potwierdzenie

/

Imiê
i
nazwisko
nauczyciela.................................................................................................................................................................................................................

KARTA UCZESTNICTWA
w formach doskonalenia nauczycieli
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KALENDARZ KONKURSÓW I IMPREZ
NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Konkurs/impreza:

Adresat:

Doradca
koordynuj¹cy
organizacjê:

Planowany
termin:

XII etap 2007
szkolny;
III fina³ 2008

1.

IV Konkurs Spelling Competition
Konkurs poprawnego pisania

uczniowie szkó³
podstawowych

mgr Ewa ¯ybura

2.

II Wojewódzki Konkurs
Gastronomiczny

uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych
i zawodowych

mgr in¿. Stanis³aw
Myszka

XI  XII 2007

uczniowie gimnazjów

mgr Tomasz Gurgul

II 2008

uczniowie gimnazjów
i szkó³
ponadgimnazjalnych

mgr Ewa ¯ybura

III 2008

uczniowie klas I-III
szkó³ podstawowych

mgr Beata Drwal

IV 2008

V Miêdzypowiatowa Olimpiada

uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych

mgr Ewa ¯ybura

VI Miêdzypowiatowy Konkurs

7. Przedsiêbiorczoæ szans¹ na

uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych
i zawodowych

etap szkolny:
XII 2007
fina³: IV 2008

mgr Stanis³aw
Myszka

III 2008

8.

uczniowie klas I-III
szkó³ podstawowych

mgr Izabela Nadolnik

V 2008

uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych

mgr Tomasz Gurgul

VI 2008

uczniowie gimnazjów

mgr Ewa ¯ybura

VI 2008

dzieci i nauczyciele
placówek wychowania
przedszkolnego

mgr Gra¿yna
Skrzekucka

IV 2008

uczniowie gimnazjów

mgr Halina Gawron

V 2008

mgr Beata Drwal

V 2008

mgr Grzegorz
Kubacki

V 2008

V Miêdzypowiatowy Konkurs

3. Wiedzy o Olimpiadach
4.

VI Konkurs Piosenki Angielskiej
English Song 2007
III Miêdzypowiatowy Konkurs

5. Czytelniczy pod has³em Umiem
i lubiê czytaæ

6. Jêzyka Angielskiego

9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .

sukces
V Miêdzypowiatowy Konkurs
Ortograficzny dla klas I  III szkó³
podstawowych
V Miêdzypowiatowy Sportowy
Turniej Szkó³ Ponadgimnazjalnych
IV Miêdzypowiatowy Konkurs Prac
Interdyscyplinarnych Get closer
to 
Wiosenne rytmy i rymy
I Festiwal twórczoci muzycznoruchowej dzieci przedszkolnych.
II Miêdzypowiatowy Konkurs
Geograficzny
II Miêdzypowiatowy Konkurs
Piêknego Czytania Czytajmy
razem
Miêdzypowiatowy Konkurs
Historyczny Polska Jagiellonów

uczniowie szkó³
podstawowych
i gimnazjów
uczniowie szkó³
podstawowych
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REGULAMIN PUBLIKACJI
Zespó³ Redakcyjny Biuletynu Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie przekazuje
Pañstwu Regulamin obowi¹zuj¹cy przy redagowaniu tekstów autorskich wydawanych przez SCE.
Uprzejmie prosimy o uwzglêdnianie warunków wymienionych poni¿ej.
1. Przes³anie na adres Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie propozycji publikacji, oznacza zgodê na poni¿szy regulamin. Ka¿dy publicysta ma obowi¹zek zapoznania siê z Regulaminem publikacji.
2. Autorzy zobowi¹zani s¹ do rzetelnoci w opracowywaniu tekstów przekazywanych do publikacji.
3. Zespó³ Redakcyjny mo¿e nie przyj¹æ tekstu do publikacji w przypadku:
a) niskiej jakoci merytorycznej lub jêzykowej,
b) wykrycia plagiatu.
4. Autor, który swym tekstem naruszy prawa autorskie przys³uguj¹ce innej osobie, traci prawo do
publikowania w “Biuletynie” i zeszytach metodycznych. W przypadkach naruszenia praw autorskich
Zespó³ Redakcyjny udostêpnia poszkodowanemu niezbêdne dane dotycz¹ce autora dla dochodzenia przezeñ roszczeñ.
5. Nades³anie do Zespo³u Redakcyjnego podpisanego materia³u oznacza wyra¿enie zgody na jego
publikacjê nie ograniczon¹ terminem (np. w najbli¿szym Biuletynie).
6. Zespó³ Redakcyjny nie zwraca otrzymanych materia³ów i zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian formalnych.
7. Za poprawnoæ merytoryczn¹ materia³ów zamieszczanych w Biuletynie i zeszytach metodycznych SCE odpowiada autor i recenzent.
8. Zespó³ Redakcyjny nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nades³any tekst.
9. Materia³y do publikacji nale¿y nadsy³aæ po korekcie jêzykowej. Ka¿dy materia³ powinien byæ
opatrzony czytelnym podpisem osoby, która za tê korektê jest odpowiedzialna.
10. Zespó³ Redakcyjny zastrzega sobie mo¿liwoæ dokonywania korekty jêzykowej materia³ów.
11. Autorzy tekstów nie otrzymuj¹ wynagrodzenia za artyku³y i prace opublikowane w „Biuletynie”
i zeszytach metodycznych.
12. Do adresu korespondencyjnego nale¿y podaæ miejsce zatrudnienia, pe³nion¹ funkcjê lub nauczany przedmiot, adres szko³y / placówki / instytucji, telefon kontaktowy.
13. Treæ artyku³ów powinna byæ ujêta w zwiêz³ej formie i dotyczyæ najnowszej problematyki z zakresu edukacji.
14. Teksty autorskie nale¿y przekazywaæ w formie wydruku komputerowego z za³¹czonym nonikiem elektronicznym na adres: Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Aleja Solidarnoci 5 - 9, 33 - 100 Tarnów lub poczt¹ elektroniczn¹: sekretariat@sce.pl, z uwzglêdnieniem
poni¿szych zasad:
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a) objêtoæ oko³o 3 strony - ok. 1800 znaków na stronê,
b) tytu³y publikacji - czcionka Arial 12, wyrodkowanie,
c) tekst publikacji - czcionka Times New Roman 12, wyrównanie obustronne,
d) w lewym górnym rogu zamieciæ: imiê i nazwisko, pe³nion¹ funkcjê lub nauczany przedmiot, miejsce zatrudnienia - czcionka Times New Roman 12, kursywa,
e) po danych dotycz¹cych autora (powy¿szy pkt. d) zamieciæ tytu³ i w³aciwy tekst publikacji.
15. W scenariuszach i konspektach lekcji nale¿y podaæ:
a) poziom edukacyjny - klasa, przedmiot, liczba godzin,
b) temat zajêæ edukacyjnych,
c) cele, metody pracy, formy pracy, rodki i pomoce dydaktyczne.
16. ród³a wykorzystane w tekcie, musz¹ posiadaæ opis bibliograficzny:
a) autorskie - autor, tytu³, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa i rok wydania;
b) prace zbiorowe - tytu³, imiê i nazwisko redaktora, wydanie, miejsce wydania, nazwa
wydawnictwa i rok wydania;
c) artyku³y, referaty z prac zbiorowych - autor, tytu³ [w:] tytu³ pracy zbiorowej i dalsze
elementy opisu jak przy pracy zbiorowej;
d) artyku³ z czasopisma - autor, tytu³ artyku³u, nazwa czasopisma, rok wydania, numer,
numery stron.
17. Zapo¿yczanie tekstów z twórczoci innych autorów mo¿liwe jest w uzasadnionym zakresie, w ramach dozwolonego u¿ytku publicznego zgodnie z przepisami prawa autorskiego.
18. Materia³y do zeszytów metodycznych pod wzglêdem formalnym powinny byæ opracowane wed³ug wzoru dostêpnego w Samorz¹dowym Centrum Edukacji.
19. Powy¿szy Regulamin obowi¹zuje równie¿ doradców metodycznych Samorz¹dowego Centrum
Edukacji w Tarnowie.
20. Materia³y doradców do sk³adu komputerowego przekazuje koordynator Zespo³u Redakcyjnego
w wersji elektronicznej po korekcie jêzykowej, najpóniej trzy tygodnie przed terminem z³o¿enia
Biuletynu u Redaktor Naczelnej.
21. Zdjêcia przekazywane do publikacji w formie pliku cyfrowego w nazwie pliku musz¹ posiadaæ
opis, który zostanie zamieszczony pod zdjêciem. Zdjêcia bez opisu nie bêd¹ publikowane.
22. Ka¿dy publicysta przekazuje Zespo³owi Redakcyjnemu wype³nione owiadczenie publicysty.
Materia³y bez owiadczenia nie bêd¹ publikowane.
Redaktor Naczelny
Zapraszamy do wspó³pracy!
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OWIADCZENIE PUBLICYSTY
Owiadczam, ¿e:
1.

2.

3.

Jestem wiadoma/wiadomy odpowiedzialnoci za treæ publikacji oraz za naruszenie praw
autorskich znajduj¹cych siê w niej treci i elementów, zgodnie z ustaw¹ z dnia 4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83).
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb SCE w Tarnowie
zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2002r., Nr 101,
poz. 926 z pón. zm.). Przyjmujê do wiadomoci, ¿e przys³uguje mi prawo wgl¹du do tych
danych, mo¿liwoæ ich poprawiania oraz, ¿e podanie danych ma charakter dobrowolny.
Wyra¿am zgodê na dalsze przetwarzanie publikacji w formie elektronicznej i papierowej
(np. przez umieszczenie na stronie internetowej SCE, p³ycie CD, wykorzystanie jako
materia³ów edukacyjnych) przez Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Dane o autorze:

Imiê i nazwisko:
Adres:
ulica, nr lokalu/domu
kod, miejscowoæ
Województwo:
Stopieñ awansu
zawodowego:
Miejsce pracy:
pe³niona funkcja
adres szko³y/placówki

e-mail:
Telefon:

Dane o publikacji:
Tytu³ publikacji:
Kategoria:
artyku³, program, plan,
scenariusz, konspekt,
opracowanie, projekt, itp.

Przedmiot,
dziedzina:
Opis publikacji:
(zakres tematyczny)

Korekta jêzykowa:
imiê i nazwisko, adres
szko³y/placówki
Data:
Akceptacja Zespo³u
Redakcyjnego SCE:

Czytelny podpis autora:

...............
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Praca zbiorowa pod redakcj¹
Gra¿yny Skrzekuckiej
Alicja Szczepanik, Gra¿yna
Klimowicz, Maria G³adysz
Gra¿yna Skrzekucka
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