Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, 503 734 405, fax: (42) 215-04-31,
e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z form doskonalenia
prowadzonych przez panią
Joannę Wieremiejewicz – Podkościelną – specjalistę ds. mediacji, mediatora sądowego w sprawach
cywilnych, rodzinnych, karnych i szkolnych, socjolog, trenera z zakresu komunikacji interpersjonalnej
Proponujemy następujące kursy doskonalące:
1. Różności z aktywności - propozycje zajęć dla wychowawców świetlicy szkolnej to szkolenie,
w trakcie którego prowadząca ma nadzieję pomóc Państwu znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak
zorganizować dzieciom czas na świetlicy szkolnej, aby zadbać o rozwijanie u nich ciekawości,
kreatywności i zachęcać je do szukania własnej drogi na jej rozwijanie. Nie zawsze będą to gotowe
scenariusze zajęć. Będą to raczej podpowiedzi, aby na ich bazie tworzyć własne.
Kurs rozpoczyna się 15.03.2019r. o godz. 16.30, kurs trwa 20 godzin dydaktycznych i jest
to 5 spotkań po 4 godziny, kolejne terminy zajęć zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu z grupą.

2. Kreatywne metody rozwiązywania problemów. Jeśli mają Państwo do omówienia problem/ pomysł
z grupą nauczycieli lub rodziców, a nie wiedzą Państwo, jak to zrobić, aby zachęcić innych do
generowania pomysłów, znajdowania wad i zalet tych pomysłów, a także znajdować ludzi
odpowiedzialnych za ich realizację, to zapraszamy
26.02.2019r. godz. 16.00, kurs trwa 16 godzin dydaktycznych i są to 4 spotkania po 4 godziny.

3. Świat wartości- świat drogowskazów dla dziecka. Jeśli mają Państwo poczucie, że do naszych
obowiązków związanych z wychowaniem dzieci należy uczenie ich podstawowych wartości moralnych,
których przestrzeganie może pomóc nam uczynić zarówno “nasze” dzieci jak i nas ludźmi pełnymi
szacunku do innych, tolerancyjnych, odpowiedzialnych i wrażliwych na piękno to zapraszam na to właśnie
szkolenie. Kurs trwa 20 godzin dydaktycznych, jest to 5 spotkań po 4 godziny.
Nabór na kurs trwa do 28.02.2019r.

Warunkiem udziału w/ kursach doskonalących jest przesłanie lub dostarczenie wypełnionego formularza
zgłoszenia do PODNiDM w Pabianicach, ul. Kazimierza 8
fax 42 215 04 31
e-mail: podn@podn-pabianice.pl
lub online (formularz dostępny na www.podn-pabianice.pl)

ZAPRASZAMY!

