
 

OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, OPIEKA 
 
 
Symbol K/16 
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy 
 

Adresat zainteresowani nauczyciele 

Cel 
nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy 

Zagadnienia 

▪ Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu 
postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia 

▪ Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych 
▪ Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego 
▪ Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do 

podejmowania czynności pierwszej pomocy 
▪ Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do 

prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy (metody aktywizujące i 
praktyczne kształcenie)  

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący  Robert Bielecki 

Liczba godzin 30 

Termin zajęć listopad/grudzień 2021 

Koszt 360 zł 

 
 
Symbol K/17 
Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży 
 

Adresat nauczyciele, osoby pełnoletnie z wykształceniem średnim pracujący na 
koloniach, zimowiskach i półkoloniach 



Cel przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna-wychowawcy wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

Zagadnienia ▪ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
▪ Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 
▪ Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej 
▪ Ruch i rekreacja 
▪ Turystyka i krajoznawstwo 
▪ Zajęcia kulturalno‐oświatowe 
▪ Zajęcia praktyczno‐techniczne 
▪ Prace społecznie użyteczne 
▪ Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 

Kierownik Jolanta Staszak 

Prowadzący  Jolanta Staszak, Grażyna Frydrychowicz 

Liczba godzin 36 

Termin zajęć październik/listopad 2021, luty/marzec 2022 

Koszt 160 zł 

 
 
Symbol K/18 
Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieży 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Cel zapoznanie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi 
organizacji i prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży 

Zagadnienia ▪ Planowanie pracy wychowawczej 
▪ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
▪ Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników 
▪ Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i 

administracyjno‐obsługowym 
▪ Dokumentacja wypoczynku 

Kierownik Jolanta Staszak 

Prowadzący  Jolanta Staszak, Grażyna Frydrychowicz 

Liczba godzin 10 

Termin zajęć październik/listopad 2021, luty/marzec 2022 

Koszt 110 zł 

 
 



Symbol K/19 
Pomysły na lekcje wychowawcze o istotnych problemach społecznych wg rozporządzenia MEN w 
sprawie ramowych planów nauczania   
 

Adresat nauczyciele wychowawcy każdego poziomu edukacji 

Cel 
poznanie aktywizujących metod nauczania oraz TIK-owych narzędzi, które 
można wykorzystać podczas lekcji, aby zwiększyć aktywność i 
zaangażowanie uczniów podczas lekcji wychowawczych 

Zagadnienia 

▪ Rola lekcji wychowawczych w procesie edukacji 
▪ Sposoby na poznawanie grupy uczniowskiej 
▪ Budowanie wzajemnych dobrych relacji 
▪ Poznawanie mocnych stron uczniów 
▪ Metody aktywizujące przydatne na lekcji wychowawczej 
▪ Przegląd TIK-owych narzędzi zwiększających aktywność i zaangażowanie 

uczniów 
▪ Prezentacja ogólnopolskich projektów prozdrowotnych i ekologicznych, 

do których warto dołączyć z uczniami 
 
Od 1 września 2020 r. nauczyciele wychowawcy, zarówno w szkołach 
podstawowych, jak i ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania, na swoich lekcjach wychowawczych muszą realizować 
treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych. Tematyka, jaka 
powinna być poruszana na lekcjach, związana jest z problemami 
zdrowotnymi, klimatycznymi, ekologicznymi, prawnymi i finansowymi. 
Wychowawca powinien teraz zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie 
postaw prozdrowotnych i proekologicznych wśród swoich uczniów oraz na 
wyrobienie świadomości u uczniów, że znajomość prawa w życiu 
codziennym oraz umiejętność oszczędzania posiadanych środków 
finansowych jest przydatna w dzisiejszym świecie. Podczas kursu omówione 
zostaną pomysły i wskazówki, co zrobić, o czym warto porozmawiać z 
uczniami, aby lekcje wychowawcze na tak poważne tematy były ciekawe, 
aktywne i kreatywne dla każdego ucznia. 

Kierownik Aldona Olesiak 

Prowadzący  Joanna Gadomska 

Liczba godzin 5 

Termin zajęć wrzesień 2021 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol K/20 
Korekcja wad postawy ciała w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym 



 

Adresat nauczyciele przedszkoli, nauczania początkowego, nauczyciele WF 

Cel 
edukacja w zakresie biomechanizmów poszczególnych wad postawy ciała, 
edukacja w zakresie nowoczesnych metod korekcji wad postawy ciała, 
rozszerzenie wiedzy i umiejętności w postępowaniu korekcyjnym 

Zagadnienia 

▪ Anatomiczne aspekty w diagnostyce wad postawy ciała 
▪ Biomechanika skrzywień kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, skolioz i 

wad kończyn dolnych 
▪ Przegląd aktualnych metod korekcji wad postawy ciała 
▪ Analiza praktyczna postępowania korekcyjnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela 

Kierownik Dorota Wrzesińska 

Prowadzący  Bartosz Chmielewski 

Liczba godzin 20 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 270 zł 

 
 
Symbol K/21 
Profilaktyka wad postawy ciała w nauczaniu początkowym  
  

Adresat nauczyciele przedszkoli, nauczania początkowego, nauczyciele WF 

Cel 

edukacja w zakresie biomechanizmów powstawania poszczególnych wad 
postawy ciała w posturogenezie, edukacja w zakresie nowoczesnych metod 
zapobiegania wadom postawy ciała, rozszerzenie wiedzy i umiejętności w 
postępowaniu profilaktycznym 

Zagadnienia 

▪ Anatomiczne i biomechaniczne aspekty w diagnostyce wad postawy ciała 
▪ Posturogeneza i jej okresy  
▪ Przegląd aktualnych i nowoczesnych metod zapobiegania wadom 

postawy ciała 
▪ Analiza praktyczna postępowania profilaktycznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela 

Kierownik Dorota Wrzesińska 

Prowadzący  Bartosz Chmielewski 

Liczba godzin 15 

Termin zajęć styczeń 2022 



Koszt 270 zł 

 
 
Symbol W/23 
Zwinny jak Kot, silny jak Lew. Rozwijamy ogólną sprawność dzieci 
 

Adresat nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej 

Cel 
podniesienie ogólnej sprawności dzieci w obwodach, torach przeszkód 
oraz interwałach;  rozbudzanie dziecięcej ciekawości ruchowej i 
świadomości własnego ciała 

Zagadnienia 

▪ Cechy motoryczne – jak je rozwijamy u dzieci 
▪ Rozwijanie ogólnej sprawności młodszych dzieci – sposoby pracy 
▪ Budowanie torów przeszkód, obwodów dla dzieci w wieku 6-9 lat i 

młodszych 

Kierownik Dorota Wrzesińska 

Prowadzący  Izabela Adamska 

Liczba godzin 4 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 140 zł 

 
 
Symbol K/22 
Tematy tabu – trudne pytania nastolatków 
 

Adresat nauczyciele klas IV–VIII 

Cel 
▪ budowanie poczucie bezpieczeństwa wśród nastolatków; reagowanie na 

trudne pytania; konsekwencje nieodpowiadania na pytania 

Zagadnienia 

▪ Depresja wśród nastolatków 
▪ Wirtualny przyjaciel 
▪ Słowo na „S” 
▪ Kim jestem? 
▪ Relacje z rodzicami 

Liczba godzin 4 

Kierownik Aldona Olesiak 

Prowadzący  Agnieszka Szczesiak 

Termin zajęć listopad 2021 



Koszt 100 zł 

 
 
Symbol K/23 
Program wychowawczo-profilaktyczny krok po kroku 
 

Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 

podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie budowania 
programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb 
rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń danej społeczności 
szkolnej, opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów 
wychowawczych w szkole i placówce oświatowej; wsparcie merytoryczne 
specjalistów szkolnych w zakresie planowania działań z zakresu 
wychowania i profilaktyki 

Zagadnienia 

▪ Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły w obszarze wychowania i 
profilaktyki. Diagnoza potrzeb i problemów – czynników chroniących i 
czynników ryzyka 

▪ Podstawy prawne konstruowania programu wychowawczo-
profilaktycznego 

▪ Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego krok po 
kroku: treści, formy, realizacja zadań 

▪ Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Agnieszka Drążek – pedagog 

Liczba godzin 10  

Termin zajęć marzec 2022 

Koszt 150 zł 

 
 
Symbol K/24 
Zachowania nietypowe – sposoby postępowania interwencyjnego 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
nabycie wiedzy na temat źródeł i mechanizmów nietypowych zachowań 
oraz umiejętności postępowania interwencyjnego                           

Zagadnienia 
▪ Pojęcie interwencji kryzysowej – próba klasyfikacji 
▪ Kompetencje nauczyciela w postępowaniu interwencyjnym a innych 

osób i instytucji pomocowych 



▪ Propozycje procedur postępowania na wybranych przykładach zachowań 
nietypowych, m.in. samookaleczenia, werbalizowane myśli samobójcze, 
próby samobójcze, różne postacie izolowania się od otoczenia itp. 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Agnieszka Drążek – pedagog 

Liczba godzin 6 

Termin zajęć listopad 2021–styczeń 2022 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol W/24 
Jak zapanować nad grupą? Dyscyplina w klasie 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
uczestnik szkolenia dowie się, jak zdyscyplinować grupę, zachowując 
jednocześnie dobre relacje z uczniami 

Zagadnienia 

▪ Przyczyny braku dyscypliny w klasie 
▪ Przeciwdziałanie niestandardowym zachowaniom w grupie 
▪ Efektywna komunikacja – narzędzia, metody 
▪ Budowanie zgranej grupy 
▪ Wskazówki dotyczące pracy z klasą, w której wystąpiły zachowania 

niestandardowe 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Agnieszka Drążek – pedagog 

Liczba godzin 6 

Termin zajęć styczeń 2022 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol W/25 
Jak być dobrym wychowawcą i skutecznie pracować z grupą 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
poszerzanie umiejętności efektywnej pracy z grupą; poszerzanie swojej 
wiedzy o procesie grupowym i relacjach zachodzących w fazach rozwoju; 



poznanie swoich predyspozycji i ograniczeń; doskonalenie umiejętności 
komunikacji interpersonalnej 

Zagadnienia 

▪ Podstawowe założenia dobrego wychowawcy 
▪ Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą 
▪ Jestem lustrem mojej grupy – ograniczenia i predyspozycje własne 
▪ Jak budować relacje z grupą i w grupie 
▪ Gry i zabawy psychologiczne diagnozujące ucznia 

Kierownik Wioletta Poturała 

Prowadzący  Agnieszka Ciekalska 

Liczba godzin 8 

Termin zajęć luty–kwiecień 2022 (sobota: od godziny 9.00) 

Koszt 150 zł 

 
 
Symbol WB/6 
Motywowanie uczniów do nauki  
 

Adresat zainteresowani nauczyciele  

Cel 
inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań  stymulujących 
motywację uczniów do nauki 

Zagadnienia 
▪ Co to jest motywacja 
▪ Wzmacnianie motywacji wewnętrznej 
▪ Rola rodziców, środowiska rówieśniczego i nauczycieli w motywowaniu 

Kierownik Lidia Kantek 

Prowadzący Lidia Kantek 

Liczba godzin 2  

Termin zajęć grudzień 2021 

Koszt 30 zł 

 
Symbol WB/7 
Jak zapobiegać konfliktom? Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów  
 

Adresat zainteresowani nauczyciele  

Cel 
poszerzenie wiedzy o konfliktach oraz o sposobach zapobiegania temu 
zjawisku  



Zagadnienia 
▪ Co to jest konflikt 
▪ Rodzaje i typy konfliktów 
▪ Mediacje i negocjacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów 

Kierownik Lidia Kantek 

Prowadzący Lidia Kantek 

Liczba godzin 2  

Termin zajęć kwiecień  2022 

Koszt 30 zł 

 
 
Symbol K/25 
Razem z rodzicami… – o dobrej współpracy na rzecz dziecka  
 

Adresat nauczyciele przedszkoli, nauczyciele pedagodzy 

Cel 
zapoznanie nauczycieli z rolą dorosłych w wychowaniu dziecka 
przedszkolnego oraz współpracy dorosłych na rzecz dziecka  

Zagadnienia 

▪ Potrzeby rozwojowe dziecka przedszkolnego 
▪ Rola dorosłych w wychowaniu dziecka przedszkolnego: rodzice, 

nauczyciele, dziadkowie, opiekunki 
▪ Wprowadzanie zasad i rola konsekwencji w wychowaniu przedszkolaka 
▪ Gdy pojawia się problem… – analiza indywidualnych przypadków 

Kierownik Lidia Kantek 

Prowadzący  
Olga Karpińska – pedagog w Miejskiej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Koninie 

Liczba godzin 5  

Termin zajęć styczeń 2022 

Koszt 80 zł 

 
 
Symbol K/26 
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole 
 

Adresat 
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach 
podstawowych i szkołach ponadpodstawowych 

Cel 
doskonalenie umiejętności planowania, organizacji i realizacji zadań szkoły 
w zakresie profilaktyki agresji i przemocy 



Zagadnienia 

▪ Zjawisko agresji i przemocy. Definicje, przyczyny i mechanizmy 
powstawania 

▪ Kompetencje nauczyciela potrzebne do adekwatnego reagowania na 
agresję 

▪ Kierunki pomocy dziecku – sprawcy i ofierze przemocy 
▪ Mobbing – profilaktyka i interwencja 
▪ Interwencja kryzysowa – współpraca międzydyscyplinarna na rzecz 

przeciwdziałania przemocy 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Agnieszka Drążek – pedagog 

Liczba godzin 8 

Termin zajęć grudzień 2021–styczeń 2022 

Koszt 150 zł 

 
 
Symbol W/26 
Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole 
 

Adresat wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele  

Cel 
pozyskanie umiejętności identyfikowania, reagowania i przeciwdziałania 
dyskryminacji i związanej z nią przemocy  

Zagadnienia 

▪ Agresja – przemoc – bullying – co warto wiedzieć? 
▪ Związek dyskryminacji z bullyingiem 
▪ Kto doświadcza bullyingu? Kto stosuje bullying? 
▪ Asertywne i twórcze sposoby reagowania na bullying i dyskryminację 
▪ Dobre praktyki szkół przyjaznych prawom człowieka 
▪ Szkolny system interwencji w sytuacjach dyskryminacji (bullyingu) 

Liczba godzin 6  

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Agnieszka Drążek – pedagog 

Koszt 100 zł 

 


