Oferta edukacyjna 2019/2020
Warsztaty, kursy, konferencje
Obszar

Temat

Liczba
godz.

(Nie) zwykła biblioteka - skuteczne formy promocji czytelnictwa

3

Nowoczesne formy promocji czytelnictwa

3

Biblioteki szkolne

VI Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

6
4
3

Biblioterapia

Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
Biblioterapia wsparciem rozwoju dziecka
III Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, V edycja opolska
,,Biblioterapia - obszary spotkań i dialogu z literaturą”

14

Arteterapia i jej zastosowanie w pracy nauczyciela bibliotekarza

3

„Podróż do krainy szczęścia” - biblioterapia, czyli leczenie książką
Młody Einstein. Praca z uczniem uzdolnionym, utalentowanym
I w nim śpi geniusz. Obudź potencjał ucznia
Trudność, twardy orzech do zgryzienia. Wspieranie rozwoju ucznia
Diagnoza TETAP - profil umiejętności zawodowych i społecznych dla uczniów
w wieku od 12 do 25 lat
Diagnoza funkcjonalna Erica Schoplera podstawą konstruowania programu
edukacyjno-terapeutycznego
Indywidualizacja nauczania w oparciu o neurobiologiczne podstawy,
inteligencje wielorakie, style uczenia i dominację półkul mózgowych
Jak rozwijać u uczniów umiejętności uczenia się?
Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka z autyzmem
Kurs szybkiego czytania i efektywnego uczenia się
Strategie działania nauczyciela w pracy z uczniem z zaburzeniami
przetwarzania sensorycznego
Warsztaty z doradztwa zawodowego dla doradców zawodowych i nauczycieli
wszystkich etapów edukacyjnych
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Jak wykorzystać nowe formy książki w pracy nauczyciela?
Kamishibai - forma pracy z młodym czytelnikiem

2
5
5
5

Bibliotekarstwo

Diagnozowanie
potrzeb
uczniów oraz
indywidualizacja
procesu nauczania

Doradztwo
zawodowe
Edukacja
czytelnicza

Projekty czytelnicze w szkole

Zwykła książka w niezwykłych odsłonach
Edukacja poprzez film
Co nowego na języku polskim? Doskonalenie warsztatu pracy polonisty na
II etapie edukacyjnym
Edukacja
Potęga czytania - czytanie do potęgi
humanistyczna
Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego na języku polskim inspiracje i przykłady
Zagrajmy w coś! - gry literacko-językowe na języku polskim
Kształcenie na odległość
Robotyka i kodowanie
Zaprezentuj się w Prezi
Narzędzia ICT w pracy nauczyciela
Obsługa programu Excel
Rozwijanie kompetencji informatycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Edukacja
Wprowadzenie do programowania w środowisku Scratch
informatyczna
Zastosowanie szkolnej platformy edukacyjnej we wspomaganiu procesu nauczania
eMaze. Prezentacje multimedialne i nie tylko
Programowanie dla najmłodszych. Proste aplikacje i kodowanie bez komputera
Wprowadzenie do nauki programowania dla najmłodszych - Scratch Jr
Wprowadzenie do programowania w języku Python
Wprowadzenie do programowania w języku Scratch
Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach - konferencja
Poznanie naukowe w szkole - jak kształtować kompetencje matematycznoEdukacja
przyrodnicze?
matematycznoprzyrodnicza
Nowoczesna edukacja matematyczno-przyrodnicza
Klub Eksperymentatora
Papierowe cudeńka na wiosnę i lato
Edukacja plastyczna Papierowe cudeńka - pomysły bożonarodzeniowe

Edukacja
prozdrowotna
i promocja zdrowia

Języki obce

Kształcenie ogólne

Kształcenie
zawodowe

Kursy
specjalistyczne
Metody pracy
i innowacje
pedagogiczne
Organizacja
i zarządzanie
w oświacie
Prawo oświatowe
Program Erasmus+

Program Niwki

Realizacja
pomocy uczniom
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

Rozwój osobisty
i zawodowy
nauczyciela

Umiejętności
wychowawcze
i psychologiczne
Wolontariat

Wychowanie
przedszkolne
i edukacja
wczesnoszkolna

Osoba

Wspomaganie szkół
e-mail

telefon

a.kisala@pedagogiczna.pl

774536692
w.110
774536692
w.110
774541240
w.122

j.jurasz@pedagogiczna.pl

774536692
w.110

Barbara Pająk

b.pajak@pedagogiczna.pl

Ewa Sojka
Beata Zofia Bułka

e.sojka@pedagogiczna.pl
bbulka@rcre.opolskie.pl

774536692
w.107
774823797
774047560

Krystyna Maria Dąbek

kdabek@rcre.opolskie.pl

774047581

Justyna Jurasz
Alicja Kisała
Justyna Jurasz

j.jurasz@pedagogiczna.pl

6
6
6

Jolanta Jędrzejczyk

jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

774047555

6
6
8

Elżbieta Jurkowska

ejurkowska@rcre.opolskie.pl

774047556

6

Iwona Oszmiago

ioszmiago@rcre.opolskie.pl

774047552

8

Ireneusz Podolak

ipodolak@rcre.opolskie.pl

774047579

8
3
2

Marta Polanowska
Ewa Dolata-Makuch
Violetta Hirszfeld-Wodecka

mpolanowska@rcre.opolskie.pl
e.dolata-makuch@pedagogiczna.pl
v.hirszfeld-wodecka@pedagogiczna.pl

3

Alicja Kisała

a.kisala@pedagogiczna.pl

2
6

Ewa Schroeter-Kustra
Anna Patelska-Górna

e.schroeter-kustra@pedagogiczna.pl
apatelska@rcre.opolskie.pl

774047584
774181698
774270031
774541240
w.122
774163475
774047580

Agnieszka Skrzydelska

askrzydelska@rcre.opolskie.pl

774047564
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8
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6
12
12
6
8
8
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4

Wojciech Błaszczyk

wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

774047570

Bronisława Niespor

bniespor@rcre.opolskie.pl

774047561

Janusz Podolak

Roland Zimek

jpodolak@rcre.opolskie.pl

rzimek@rcre.opolskie.pl

774047572

wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

774047570

4

Elżbieta Jurkowska

ejurkowska@rcre.opolskie.pl

774047556

8
6
6
6

Renata Najwer
Anna Patelska-Górna

rnajwer@rcre.opolskie.pl
apatelska@rcre.opolskie.pl

774047575
774047580

Alicja Ościłowska

aoscilowska@rcre.opolskie.pl

774047563

Zdrowie jako wartość i zasób - konferencja o zasięgu wojewódzkim

8

Agnieszka Skrzydelska

askrzydelska@rcre.opolskie.pl

774047564

Cooperative learning czyli uczymy (się) zespołowo
Escape room na angielskim
Gramatyka angielska nie musi być ani trudna, ani nudna
Kodujemy na lekcjach języka angielskiego
Multimedialnie na lekcjach językowych
Visual thinking inspiracją dla nauczyciela i ucznia
Europejski Dzień Języków - konferencja
Język obcy poprzez sztukę
Otwarte zasoby edukacyjne

5
5
5
5
5
5
4
6
8

Anna Patelska-Górna

apatelska@rcre.opolskie.pl

774047580

Wojciech Błaszczyk

wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

Otwarte zasoby edukacyjne w praktyce szkolnej

3

Alicja Kisała

a.kisala@pedagogiczna.pl

Co nowoczesny nauczyciel o TIK wiedzieć powinien?
Edukacja STEAM - rozwijanie myślenia projektowego
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli zawodów: elektromechanik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów
samochodowych
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli zawodów: technik logistyk, technik
spedytor, technik transportu drogowego
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Metodyka pracy w nauczaniu, uczeniu się dorosłych
Od podstawy programowej do programu nauczania
Kurs kierowników wypoczynku
Kurs wychowawców wypoczynku
Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki
Ortografia na ostrym dyżurze
Wsiąkanie w czytanie
@Myśl globalnie - działaj lokalnie!
Inspiracje i kreacje edukacyjne - konferencja
Myślografia - zaprojektuj własne notatki wizualne
Rada klasowa jako sposób na partycypację uczniów w życiu szkolnym
Kurs komputerowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

5
6

Bronisława Niespor
Anna Patelska-Górna

bniespor@rcre.opolskie.pl
apatelska@rcre.opolskie.pl

774047570
774541240
w.122
774047561
774047580

Ireneusz Podolak

ipodolak@rcre.opolskie.pl

774047579

48
150
8
16
10
36
6
5
5
6
4
6
6
16

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Strategia obserwacji zajęć - narzędzia, informacje zwrotne, autoewaluacja
nauczyciela
Program eTwinning praktycznie - konferencja
Bajkowo na niemieckim - niemieckie bajki współcześnie
Emocje są ważne - rozwój emocjonalny nauczyciela języka niemieckiego
Escape room czyli pokój zagadek - tajemnicza lekcja języka niemieckiego
Historia i kultura - mini gra terenowa/miejska
Kodowanie offline i roboty na lekcjach języka niemieckiego
Lekcja do góry nogami na niemieckim
Lekcje niemieckiego pełne barw i dźwięków
Multimedialnie na niemieckim
Młodzież rozumie poezję - wiersze na każdą porę roku
Niemiecki na papierze - myślenie wizualne na niemieckim
Niemiecki nie tylko z podręcznikiem
Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego - dydaktyczne podróże po
Śląsku
Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej
Popołudnie z niemiecką książką
Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii ucznia - niemiecki w rękach ucznia
Wokół jednego tematu na języku niemieckim w przedszkolu
ABC pedagoga specjalnego w szkole ogólnodostępnej
Gimnastyka umysłu - ćwiczenia funkcji poznawczych
IPET - dokumentacja i praktyka
Pedagog - niezbędne ogniwo w działaniach szkoły
Nauczyciel na starcie - start zawodowy bez szoku
Autoewaluacja pracy nauczyciela - zasady organizacji, prowadzenia
i omawiania zajęć otwartych
Opiekun Stażu - rola i zadania w procesie awansu zawodowego od 2018 r.
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela
dyplomowanego
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystów na stopień nauczyciela
kontraktowego
Tutoring w tworzeniu przyjaznego środowiska wychowawczo-rozwojowego
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania
pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
Komunikacja interpersonalna - droga do porozumienia i sukcesu
edukacyjnego
Psychoprofilaktyka agresji - zajęcia integrujące grupę klasową
Wolontariat krok po kroku
Gry matematyczne w klasach I-III
Jak poprzez gry i zabawy zaciekawić matematyką dzieci?
Kuferek nauczyciela terapeuty
Matematyka nie nudna a ciekawa
O eksperymentach geometrycznych w klasach I-III
Gry i zabawy rozwijające koncentrację uwagi dziecka 6-letniego
Rozwijanie myślenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie internetu i multimediów w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Kreatywna edukacja przyrodnicza
Nie tylko farbami - techniki i zabawy plastyczne
Psoty i figielki, świetlicowe gierki
Zabawy literami
Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji małego dziecka

8

bniespor@rcre.opolskie.pl

Temat

Osoba

e-mail

telefon

Diagnoza
edukacyjna

Diagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie podnoszenia jakości pracy

Renata Najwer

rnajwer@rcre.opolskie.pl

774047575

Diagnozowanie
potrzeb
uczniów oraz
indywidualizacja
procesu nauczania

Moja samodzielność, mój sukces. Lekcje uczenia się
Od potencjału klasy do pogłębionego uczenia się
Co pomaga uczniom w uczeniu się? Heksy edukacyjne, sposób na uczenie się uczniów
na różnych poziomach rozumienia
Taksonomia SOLO - strategią budowania pogłębionego uczenia się uczniówzastosowanie heksów w procesie uczenia się uczniów

Krystyna Maria Dąbek

kdabek@rcre.opolskie.pl

774047581

Jolanta Jędrzejczyk

jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

774047555

Doradztwo
zawodowe

Doradztwo zawodowe na godzinach wychowawczych

Marta Polanowska

mpolanowska@rcre.opolskie.pl

774047584

Tablica interaktywna w edukacji
Aplikacje do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną
Nowe technologie motywacją do uczenia (się)
Bezpieczeństwo ucznia w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
Rozwijanie kompetencji informatycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Cyberzagrożenia - cena internetowych usług
Programowanie dla najmłodszych. Proste aplikacje i kodowanie bez komputera
Dieta dla mózgu. Szkolenie z możliwością udziału rodziców

Wojciech Błaszczyk

wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

774047570

Bronisława Niespor

bniespor@rcre.opolskie.pl

774047561

Janusz Podolak

jpodolak@rcre.opolskie.pl

774047572

Roland Zimek

rzimek@rcre.opolskie.pl

774047571

Agnieszka Skrzydelska

askrzydelska@rcre.opolskie.pl

774047564

Nowe technologie - zagrożenia i szanse
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań
edukacyjnych
Integracja nowoczesnych i tradycyjnych metod w kształceniu zawodowym warunkiem
skutecznej edukacji
Pomodoro, myślenie wizualne, ishikawa i inne techniki kształcenia kompetencji
kluczowych uczniów
Techniki i metody aktywizujące proces nauczania-uczenia się
Jak zaangażować ucznia? Aktywna i skuteczna lekcja
Od inspiracji do innowacji. Innowacyjny nauczyciel, kreatywny uczeń
Praca zespołowa nauczycieli w kontekście kształtowania zespołowych kompetencji
uczniów
Nauczanie ku przyszłości - „Aktywni + przyszłością na rynku pracy”
Praca zespołowa w szkole, czyli działania zespołowe nauczycieli oraz kształtowanie
zespołowych kompetencji uczniów
Mediacja rówieśnicza jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole
Innowacyjne metody dydaktyczne
Rozwijanie koncentracji uwagi wśród uczniów
Jak oceniać, aby motywować uczniów do nauki
Neurodydaktyka - jak uczyć się szybciej i skuteczniej?

Wojciech Błaszczyk

wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

774047570

Anna Patelska-Górna

apatelska@rcre.opolskie.pl

774047580

Marta Polanowska

mpolanowska@rcre.opolskie.pl

774047584

Beata Zofia Bułka

bbulka@rcre.opolskie.pl

774047560

Krystyna Maria Dąbek

kdabek@rcre.opolskie.pl

774047581

Jolanta Jędrzejczyk

jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

774047555

Elżbieta Jurkowska

ejurkowska@rcre.opolskie.pl

774047556

Renata Laskowska

rlaskowska@rcre.opolskie.pl

774047557

Renata Najwer

rnajwer@rcre.opolskie.pl

774047575

Anna Patelska-Górna

apatelska@rcre.opolskie.pl

774047580

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych elementem trafnego
planowania zajęć dydaktycznych

Beata Zofia Bułka

bbulka@rcre.opolskie.pl

774047560

Organizacja i dokumentowanie wycieczek szkolnych

Andrzej Migacz

amigacz@rcre.opolskie.pl

774047550

Renata Laskowska

rlaskowska@rcre.opolskie.pl

774047557

Andrzej Migacz

amigacz@rcre.opolskie.pl

774047550

Iwona Oszmiago

ioszmiago@rcre.opolskie.pl

774047552

Beata Zofia Bułka

bbulka@rcre.opolskie.pl

774047560

Elżbieta Jurkowska

ejurkowska@rcre.opolskie.pl

774047556

Renata Laskowska
Marta Polanowska

rlaskowska@rcre.opolskie.pl
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

774047557
774047584

Agnieszka Skrzydelska

askrzydelska@rcre.opolskie.pl

774047564

Beata Zofia Bułka

bbulka@rcre.opolskie.pl

774047560

Jolanta Jędrzejczyk

jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

774047555

Elżbieta Jurkowska
Renata Laskowska
Andrzej Migacz
Wojciech Błaszczyk

ejurkowska@rcre.opolskie.pl
rlaskowska@rcre.opolskie.pl
amigacz@rcre.opolskie.pl
wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

774047556
774047557
774047550
774047570

Renata Najwer

rnajwer@rcre.opolskie.pl

774047575

Bronisława Niespor

bniespor@rcre.opolskie.pl

774047561

Edukacja
informatyczna

Edukacja
prozdrowotna
i promocja zdrowia
Kształcenie ogólne
Kształcenie
zawodowe

Metody pracy
i innowacje
pedagogiczne

Organizacja
i zarządzanie
w oświacie
Organizacja
i zarządzanie
w oświacie

774047571

Wojciech Błaszczyk

Bronisława Niespor

Obszar

774047561

Prawo oświatowe

Realizacja
pomocy uczniom
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

Rozwój osobisty
i zawodowy
nauczyciela
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Marta Polanowska

mpolanowska@rcre.opolskie.pl

774047584

Andrzej Migacz

amigacz@rcre.opolskie.pl

774047550

Beata Zofia Bułka

bbulka@rcre.opolskie.pl

774047560

Krystyna Maria Dąbek

kdabek@rcre.opolskie.pl

774047581

Anna Patelska-Górna

apatelska@rcre.opolskie.pl

774047580

Wojciech Błaszczyk

wblaszczyk@rcre.opolskie.pl

774047570

220

Renata Laskowska

rlaskowska@rcre.opolskie.pl

774047557

16

Renata Laskowska

rlaskowska@rcre.opolskie.pl

774047557

5
4
16
8
8
8
8
8
8
4
8
4

Bronisława Niespor

bniespor@rcre.opolskie.pl

774047561

Izabela Szczepańska

iszczepanska@rcre.opolskie.pl

774047588

ioszmiago@rcre.opolskie.pl

774047552

Elżbieta Jurkowska

ejurkowska@rcre.opolskie.pl

774047556

Renata Laskowska

rlaskowska@rcre.opolskie.pl

774047557

Andrzej Migacz

amigacz@rcre.opolskie.pl

774047550

8

Iwona Oszmiago

ioszmiago@rcre.opolskie.pl

774047552

32

Marta Polanowska

mpolanowska@rcre.opolskie.pl

774047584

6

Beata Zofia Bułka

bbulka@rcre.opolskie.pl

774047560

6
5
7
5
5
5
8
7
8

Jolanta Jędrzejczyk
Iwona Oszmiago

jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

774047555
774047552

Krystyna Maria Dąbek

kdabek@rcre.opolskie.pl

774047581

Renata Najwer

rnajwer@rcre.opolskie.pl

774047575

Alicja Ościłowska

aoscilowska@rcre.opolskie.pl

774047563
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Ocena pracy nauczyciela - praktyczne rozwiązania w myśl nowego prawa
oświatowego
Strategia obserwacji zajęć - narzędzia, informacja zwrotna, autoewaluacja pracy
nauczyciela
Współpraca nauczycieli z rodzicami w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów
Prawa i obowiązki nauczyciela
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej
Polityka kadrowa w oświacie. Uprawnienia emerytalne - świadczenie kompensacyjne
dla nauczycieli
Statut przedszkola jako podstawowy dokument określający jego funkcjonowanie procedury dokonywania zmian
Statut szkoły/placówki jako podstawowy dokument określający jej funkcjonowanie procedury dokonywania zmian
IPET w świetle przepisów prawa oświatowego
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: dokumentowanie, monitorowanie, ewaluacja
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wychowawca - kompetentny koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Trening kreatywnego myślenia i działania
Budowanie wizerunku szkoły z wykorzystaniem efektywnej współpracy szkół ze
środowiskiem lokalnym
Mobbing w szkole
Szkoła dla innowatora - kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych
Autoewaluacja pracy nauczyciela w kontekście oceny pracy
Marketing szkoły
Troska o zdrowie psychiczne nauczycieli - wypalenie zawodowe, stres - przyczyny,
objawy, skutki, sposoby zapobiegania
Coaching jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela i ucznia
Jak motywować uczniów do pracy?
Hejt, agresja w szkole oraz inne zagrożenia wynikające z korzystania przez uczniów
z Internetu - przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktycznych
Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa oświatowego
Rodzice w szkole
Mediacje i negocjacje w środowisku szkolnym
Bezpieczeństwo w szkole
Tablica interaktywna w pracy z przedszkolakiem
Bajki dydaktyczne rozwijające umiejętności czytania, pisania i mówienia dziecka
młodszego
Wykorzystanie internetu i multimediów w edukacji przedszkolnej
Tablica interaktywna w przedszkolu - aplikacje i programy

Sieci współpracy i samokształcenia
Doradztwo
zawodowe
Kształcenie
zawodowe
Organizacja
i zarządzanie
w oświacie

Iwona Oszmiago

8

Wychowanie
przedszkolne
i edukacja
wczesnoszkolna

Obszar

24
4
4
8
4
6
6
6
6
16

Umiejętności
wychowawcze
i psychologiczne

Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie?

Liczba Osoba
godz.

Temat
Opolskie Doradztwo Zawodowe

6

Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej
Sieć współpracy Dyrektorów Szkół Medycznych
Forum Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Forum Dyrektorów Przedszkoli
Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych
Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

8
8
21
21
21
12

e-mail

telefon

Marta Polanowska

mpolanowska@rcre.opolskie.pl

774047584

Marta Polanowska

mpolanowska@rcre.opolskie.pl

774047584

Jolanta Jędrzejczyk

jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

774047555

Renata Laskowska

rlaskowska@rcre.opolskie.pl

774047557

8
8
8

7
6
12
15
6
6

www.rzpwe.opolskie.pl

