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DZIAŁ II.
KURSY OBLIGATORYJNE
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU DZIECI
I MŁODZIEŻY
SYMBOL: 1843/O/20/21
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
Adresaci:
Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób
posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub
dydaktyczno-wychowawczej.
Forma zajęć: Kurs instruktażowy
Liczba godzin: 10 godzin lekcyjnych
Cele kształcenia:
Wyposażenie w umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, do
ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii letnich, obozów.
Treści kształcenia:
Rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
Zasady organizacji wycieczek szkolnych
Obowiązki kierownika wycieczek
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem
administracyjno- obsługowym, elementy zarządzania
Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Termin: 16 listopada 2020, 20 styczeń 2021, 26 maja 2021, 14 czerwca 2021,
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 125 zł ( dla grupy od 4 osób promocyjna cena 90 zł od osoby )
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku zgodnie z
wymogami MEN.

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU DZIECI
I MŁODZIEŻY
SYMBOL: 1844/O/20/21
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
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Adresaci: Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych
osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletnie doświadczenie opiekuńczowychowawcze lub dydaktyczno-wychowawcze.
Forma zajęć: Kurs instruktażowy. Liczba godzin: 36
Cele kształcenia:
Wyposażenie w umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku, do
ubiegania się o stanowisko wychowawcy m.in. kolonii letnich, obozów
Treści kształcenia:
Rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
Zasady organizacji wycieczek szkolnych
Organizacja zajęć w trakcie trwania wypoczynku
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
Planowanie zajęć ruchowych i rekreacyjnych
Zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne
Prace społecznie użyteczne
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Termin: 16- 19 listopada 2020, 25 - 28 stycznia 2021, 24-27 maja 2021, 21-24 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 135 zł (dla grupy od 4 osób promocyjna cena 110 zł od osoby)
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu dla wychowawców kolonijnych zgodnie
z wymogami MEN.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
SYMBOL: 1845/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele i pracownicy oświaty
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności reagowania na zdarzenia wymagające konieczności pomocy przedmedycznej
Treści kształcenia:

o
o

Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
podstawowe przepisy BHP - wyposażenie apteczek
sposoby oddziaływania niektórych leków – zalecenia i przeciwwskazania
Pierwsza pomoc przy bólach wewnętrznych, zasłabnięciach, omdleniach, utracie przytomności i
innych najczęściej występujących dolegliwościach

Rodzaje urazów zewnętrznych
Termin: 12 października 2020, 11 stycznia 2021, 19 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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KURS BHP - KURS OKRESOWY DLA NAUCZYCIELI
I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
SYMBOL: 1846/O/20/21
Adresaci:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz pracownicy administracyjni,
pracownicy samorządu terytorialnego
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 8
Cele kształcenia:
Przygotowanie pracownika do wykonywania swoich obowiązków zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa pracy
Treści kształcenia:
Program kursu zgodny z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych dotyczących BHP
Termin: 2020/2021 r. do indywidualnego ustalenia
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

DZIAŁ III.
PRAWO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ, ORGANIZACJA,
ZARZĄDZANIE, ADMINISTROWANIE
PRAWO OŚWIATOWE, KODEKS PRACY W OŚWIACIE.
ZMIANY PRZEPISÓW I ICH INTERPRETACJA PO
WPROWADZENIU REFORMY
SYMBOL: 1847/O/20/21
Adresaci:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe.
Forma zajęć:
Wykład, ćwiczenia
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zapoznanie z Kodeksem Pracy po nowelizacji - interpretacja przepisów
Zmiany w Karcie Nauczyciela – zastosowanie ich w praktyce szkolnej
Prawa i obowiązki dyrektora placówki, kadry kierowniczej i nauczycieli wynikające z przepisów
prawnych i aktów wykonawczych
Treści kształcenia:
Kodeks Pracy i zmiany wynikające z jego nowelizacji
Akta prawne – Prawo Oświatowe
Interpretacje przepisów zawartych w Prawie Oświatowym i Karcie Nauczyciela
Aktualne zmiany w Karcie Nauczyciela
Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli
Postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne; konsekwencje tego postępowania.
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Zadania i kompetencje dyrektora szkoły lub placówki, rzecznika dyscyplinarnego i
komisji dyscyplinarnych
Termin: 21 września 2020, 11 grudnia 2020, 25 stycznia 2021, 10 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

PRAWA, OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO
PO 1 WRZEŚNIA 2017
SYMBOL: 1848/O/20/21
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, uczniowie
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Umiejętności i wiedza specjalisty–eksperta w zakresie Prawa Oświatowego z doświadczeniem
wizytatora nadzorującego placówki oświatowe
Treści kształcenia:
Obowiązki i prawa nauczycieli według prawa oświatowego
Odpowiedzialność nauczycieli z tytułu niewywiązywania się z obowiązków
Prawa i obowiązki uczniów
Odpowiedzialność uczniów za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych
Termin: 12 października 2020, 29 styczna 2021, 17 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
SYMBOL: 1849/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele, kadra kierownicza
Forma zajęć: Konserwatorium, ćwiczenia
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania i nowelizacji statutu szkoły lub placówki
w oparciu o aktualne przepisy prawne
Treści kształcenia:
Podstawy prawne tworzenia statutu szkół różnych typów, ośrodków opiekuńczo wychowawczych i
innych, placówek oświatowych. Stan prawny dotyczący stanu na dzień 1 września 2017r.
Zastosowanie technik prawodawczych w tworzeniu statutu
Schemat statutu 8-letniej szkoły podstawowej, przedszkola oraz branżowej szkoły I stopnia
Szczegółowe zapisy w statucie, ich analiza na przykładowych rozwiązaniach
Termin: ustalany 2 tygodnie przed szkoleniem (aktualizacja na stronie www.ibc.edu.pl)
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 220 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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PLANOWANIE ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ,
WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ W SZKOLE
SYMBOL: 1850/O/20/218
Adresaci:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, nauczyciele
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły (placówki oświatowej),
Doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów dotyczących planowania pracy.
Treści kształcenia:
Dokumenty stanowiące podstawę planowania pracy szkoły (placówki oświatowej)
Metody i sposoby konstruowania dokumentów z uwzględnieniem wymogów prawnych.
Opracowanie wzorcowych dokumentów z zakresu planowania pracy, takich jak:
- koncepcja pracy - program naprawczy - roczne plany pracy - plan ewaluacji wewnętrznej, itp.
Monitorowanie i ewaluacja wyników pracy w oparciu o plany działań, w celu dalszego doskonalenia i
podnoszenia jakości pracy.
Termin: 21 września 2020, 12 stycznia 2021, 7 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł.

PRAWA DZIECKA I UCZNIA W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
SYMBOL: 1851/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza
Forma zajęć: Konwersatorium, dyskusja i komentarze nad materiałami źródłowymi
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie wiedzy dotyczącej aktów normatywnych regulujących prawa dziecka oraz ucznia
Respektowanie i promocja dokumentów obligujących do przestrzegania praw dziecka w szkołach i
placówkach.
Treści kształcenia:
Dziecko – definicje prawne i literackie
Szkoła (placówka oświatowa), nauczyciele i wychowawcy w oczach dzieci
Prawo – szczegółowa analiza aktów normatywnych: Karta Praw i Wolności Człowieka, Konstytucja RP,
Konwencja o prawach dziecka, ustawa o systemie oświaty, uchwała sejmu RP „Karta Osób
Niepełnosprawnych”, rozporządzenia MEN, pisma i interpretacje, statut szkoły, placówki oświatowej
Czego najbardziej boję się w szkole (ćwiczenia): jako nauczyciel, gdybym był uczniem, wychowankiem –
anonimowa ankieta uczestników z analizą
Prawo do bezpieczeństwa ucznia (wychowanka) i nauczyciela (wychowawcy) – również świetle
Kodeksu Postępowania Karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców oraz pedagogów w sytuacjach zagrożenia
dziecka zgodnie z wytycznymi MEN oraz procedurami organów państwowych
Inter akcje nauczyciel - uczeń – równość podmiotów wobec prawa.
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Termin: 14 września 2020, 16 listopada 2020, 19 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU PLACÓWKI –
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
SYMBOL: 1852/O/20/2118
Adresaci:
Osoby pracujące w sekretariacie i organizujące pracę sekretariatu
Forma zajęć:
Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Uzyskanie umiejętności w zakresie sprawnej organizacji i funkcjonowania sekretariatu zgodnie
z obowiązującymi zasadami
Treści kształcenia:
Funkcje administracyjne sekretariatu
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji, archiwizacja i kasacja dokumentów,
dokumentacja finansowa placówki
Podstawy prawa oświatowego i prawa pracy
Tworzenie
i
redagowanie
pism
urzędowych
w
korespondencji
do
instytucji
i osób prywatnych
Środowisko pracy i baza techniczna wspomagająca pracę sekretariatu
Regulacje prawne dotyczące postępowania z dokumentacją
Zasady porządkowania dokumentacji, ewidencja, brakowanie dokumentacji
Komputer w pracy sekretariatu szkoły i archiwum szkolnego
Termin: 15 września 2020, 11 stycznia 2021, 18 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

NADZÓR PEDAGOGICZNY W ŚWIETLE PRZEPISÓW MEN
SYMBOL: 1853/O/20/218
Adresaci:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia, praca z tekstem źródłowym
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Doskonalenie wiedzy w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego
Nabycie i poszerzenie umiejętności dokumentowania wyników sprawowanego nadzoru
Treści kształcenia:
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w świetle obowiązujących przepisów
prawa oświatowego
Dokumenty, które są podstawą opracowania i realizowania planu nadzoru pedagogicznego
Formy nadzoru pedagogicznego:
o Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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o Kontrola jakości pracy szkoły
o Wspomaganie w celu doskonalenia wyników procesu nauczania – uczenia się i jakości pracy

szkoły
Dokumentowanie wyników sprawowanego nadzoru oraz sposób ich wykorzystywania w procesie
doskonalenia wyników i jakości pracy szkoły (placówki oświatowej).
Termin: 26 października 2020, 7 grudnia 2020, 1 lutego 2021, 31 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 130 zł

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA NOWY ROK
SZKOLNY 2020/2021
SYMBOL: 1854/O/20/218OL
Adresaci: dyrektorzy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 5
Cele kształcenia:
Poznanie aktualnych podstaw prawnych na temat tworzenia arkusza organizacji szkoły na
przyszły rok szkolny 2020/2021.
Nabycie umiejętności sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz
tygodniowych rozkładów zajęć.
Nabycie umiejętności dokonania indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z
ruchem kadrowym w szkole.
Treści kształcenia:
Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z
uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania
Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych zgodne ze zmianami w prawie oświatowym
Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez
mianowanie.
Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa
Sądu Najwyższego. Rodzaje kryteriów. Kolejność stosowania.
Przykłady dokumentów i rozwiązań
Termin: 19 sierpień 2020, 20 sierpień 2020, 21 sierpień 2020, 24 sierpień 2020, 25 sierpień 2020, 26 sierpień
2020, 27 sierpień 2020, 7 wrzesień 2020, 8 wrzesień 2020, 9 wrzesień 2020, 10 wrzesień 2020
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 200 zł

ROLA PRACOWNIKÓW W PROCESACH KONTROLI
ZARZĄDCZEJ
SYMBOL: 1855/O/20/218OL
Adresaci: dyrektor oraz wszyscy pracownicy placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Zapoznanie się z obowiązkami dyrektora szkoły wynikającymi z prowadzenia kontroli
zarządczej w szkole oraz roli pracowników w procesach kontroli zarządczej.
Treści kształcenia:
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Podstawowe mechanizmy kontroli zarządczej- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
nadzór nad wykonywaniem zadań, zapewnienie istnienia mechanizmów służących utrzymaniu
ciągłości działalności, ochrona zasobów jednostki
Roczny plan działalności szkoły
Sposoby i zasady określania celów kontroli zarządczej
Zadania kontroli zarządczej – wyznaczanie i realizacja celów szkoły
Rola pracowników w procesach kontroli zarządczej i ich odpowiedzialność za realizacje zadań
Termin: 2 wrzesień 2020, 28 wrzesień 2020, 22 styczeń 2021, 15 kwiecień 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

KIEROWANIE ZMIANĄ W EDUKACJI
SYMBOL: 1856/O/20/218OL
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych,
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Jak efektywnie kierować zmianą w edukacji – skuteczne porady w celu osiągnięcia
zamierzonych celów.
Treści kształcenia:
Definicje zmiany i innowacji
Zachowanie ludzi w sytuacji zmiany
Warunki powodzenia zmiany
Proces zmiany. Strategie wprowadzania zmiany
Początki zmiany. Inicjacja
Indywidualny plan działania
Metody współpracy z radą pedagogiczną
Działalność dydaktyczna
Propagowanie placówki i jej zbiorów
Działalność dotycząca wypracowywania środków pozabudżetowych
Komputeryzacja
Duże delegowanie uprawnień
Termin: 21 wrzesień 2020, 30 wrzesień 2020,18 styczeń 2021, 29 kwiecień 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

RADA PEDAGOGICZNA JAKO ZESPÓŁ
SYMBOL: 1857/O/20/218OL
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Co oznacza współpraca i współdziałanie nauczycieli w zespołach?
Jaka jest skuteczność działań zgranego zespołu Rady Pedagogicznej?
Treści kształcenia:
Kompetencje Rady Pedagogicznej – podstawa prawna
Działanie zespołowe nauczycieli – wymagania państwa
Zespół zadaniowy – etapy rozwoju, role grupowe, komunikacja
Skuteczność działania zespołu
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Rada pedagogiczna jako zespół zadaniowy. Co oznacza współpraca i współdziałanie nauczycieli
Termin: 23 wrzesień 2020, 24 listopad 2020, 11 marzec 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 130 zł

DZIAŁ IV.
ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA. BEZPIECZEŃSTWO
W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
EWALUACJA – JEJ RODZAJE. PROJEKT EWALUACJI
WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO ELEMENTU PROCESU
NAUCZANIA - UCZENIA SIĘ
SYMBOL: 1858/O/20/218OL
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty.
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Wpływ, wykorzystanie i zastosowanie analizy ewaluacji wewnętrznej na proces nauczania uczenia się
Treści kształcenia:
Różnice między ewaluacja zewnętrzną a ewaluacja wewnętrzną
Różnica miedzy diagnozą a ewaluacją wewnętrzną wybranego procesu nauczania - uczenia się
Plan ewaluacji wewnętrznej dla wybranego elementu procesu nauczania uczenia się
Wyniki ewaluacji wewnętrznej, ich wykorzystanie i zastosowanie
Termin: 24 sierpień 2020, 30 wrzesień 2020, 25 styczeń 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SYMBOL: 1859/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności: rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, oceny efektywności
własnych działań w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb ucznia
Treści kształcenia:
Koncepcja szkoły samo rozwijającej się
Zasady i metody tworzenia szkoły promującej zdrowie
Modele działania, etapy tworzenia (diagnozowanie, planowanie, monitorowanie, ocena i ewaluacja)
Przygotowanie społeczności szkolnej do współtworzenia szkoły promującej zdrowie
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Termin: 16 listopada 2020, 15 marca 2021, 7 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

MODELOWANIE PROZDROWOTNYCH NAWYKÓW
ŻYWIENIOWYCH WŚRÓD DZIECI W WIEKU 4-8 LAT
(PAKIET SZKOLENIOWY DLA WYCHOWAWCÓW,
DZIECI I RODZICÓW)
SYMBOL: 1860/O/20/218
Adresaci:
Wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni, dzieci w wieku 4-8 lat, rodzice dzieci w wieku 4-8 lat.
Forma zajęć:
Szkolenie dla wychowawców, warsztaty interaktywne dla dzieci, wykład dla rodziców.
Liczba godzin: 6 (3+1+2)
Cele kształcenia:
Zrealizowanie wymogów podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej ("zdrowe
odżywianie").
Zaszczepienie i poszerzenie u dzieci wiedzy na temat zdrowego odżywiania się.
Uświadomienie rodziców w zakresie racjonalnego odżywiania swoich dzieci.
Treści kształcenia:
Program szkolenia dla wychowawców:
Charakterystyka i najważniejsze informacje na temat głównych składników odżywczych.
Przedstawienie norm i zapotrzebowania energetycznego dzieci w wieku 4-8 lat.
Gruntowna charakterystyka nowej Piramidy Zdrowego Żywienia
i Aktywności Fizycznej.
Zaprezentowanie skutecznych metod nakłaniania dzieci do prozdrowotnych wyborów żywieniowych.
Program warsztatów dla dzieci:
Dowcipne przedstawienie kukiełkowe o tematyce prozdrowotnej
Quiz sprawdzający świadomość dzieci w kwestii zdrowego odżywiania się.
Wspólne tworzenie grup produktowych, wraz z objaśnieniami.
Program szkolenia dla rodziców:
Omówienie zapotrzebowania na energię dzieci w wieku 4-8 lat.
Bardzo
dokładna
charakterystyka
nowej
Piramidy
Zdrowego
Żywienia
i Aktywności Fizycznej wraz z zaleceniami dotyczącymi tego, jakie produkty z jadłospisu dziecka
należy wyeliminować, jakie ograniczyć, a jakie wprowadzić.
Rozszyfrowywanie informacji znajdujących się na etykietach produktów.
Zaprezentowanie
skutecznych
i polubienia zdrowych produktów.

metod

nakłaniania

dzieci

do

próbowania

Modele działania, etapy tworzenia (diagnozowanie, planowanie, monitorowanie, ocena i ewaluacja)
Przygotowanie społeczności szkolnej do współtworzenia szkoły promującej zdrowie
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Szkolenie organizowane jest na terenie placówki.
Cena: 130 zł
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PLACÓWCE
OŚWIATOWEJ
SYMBOL: 1861/O/20/21
Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, wizytatorzy, kadra kierownicza
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 5
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności zarządzania personelem administracyjno-technicznym
i kadrą pedagogiczną w placówce oświatowej
Treści kształcenia:
Rekrutacja i selekcja pracowników szkół
Sposoby efektywnego zarządzania kadrą pedagogiczną placówki oświatowej
Rozwój zawodowy kadry i program szkoleń w placówce oświatowej
Zastosowanie w szkole aktualnych metod w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Motywacja pracowników
Ocenianie pracowników
Termin: 7 września 2020, 11 stycznia 2021 , 14 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
SYMBOL: 1862/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele starający się o awans zawodowy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zapoznanie z zadaniami, wymogami, kwalifikacyjnymi i procedurami awansu zawodowego,
przygotowanie do opracowania wniosku do awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi normami
i zasadami.
Treści kształcenia:
Podstawy prawne awansu zawodowego
Przygotowanie dokumentów zgodnie z wymogami formalnymi dla każdego etapu awansu
zawodowego nauczyciela
Wy znaczanie merytorycznych warunków spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na stopień awansu
zawodowego
Autoprezentacja dorobku zawodowego i dróg kariery zawodowej
Kompetencje nauczyciela mianowanego, dyplomowanego
Dobór, sposoby gromadzenia i opracowania dokumentów
Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne (charakter prawny i forma aktu nadania stopnia awansu
zawodowego)
Termin: 19 października 2020, 8 grudnia 2020, 8 lutego 2021, 16 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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SYSTEM, ZASADY I RODZAJE OCENIANIA. POMIAR
OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
SYMBOL: 1863/O/20/21SYMBOL: 1714/O/17/18
Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia w grupach
Liczba godzin: 5
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności:
prawidłowego konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego
obiektywnego, kształtującego oceniania osiągnięć ucznia
opracowanie zasad oceniania
wykorzystanie wyników oceniania do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły
Treści kształcenia:
Prawne regulacje dotyczące oceniania
Kryteria formułowania oceny szkolnej i ich znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia
Rodzaje pomiarów – konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, opracowywanie wyników i ich
prezentacja
Rodzaje oceniania ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego i sumującego
Szkolny i przedmiotowy system oceniania. Funkcja oceny szkolnej w procesie kształcenia
Termin: 2 listopada 2020, 25 stycznia 2021, 10 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 130 zł

KONSTRUOWANIE AUTORSKIEGO PROGRAMU
NAUCZANIA
SYMBOL: 1864/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani opracowaniem i wdrożeniem
własnego programu
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, ćwiczenia
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności konstruowania autorskiego programu nauczania
Opracowanie programu autorskiego i metod jego ewaluacji
Treści kształcenia:
Podstawy prawne opracowania i stosowania programów autorskich
Rodzaje programów autorskich i ich charakterystyka
Struktura programu – dobór treści programowych
Wyznaczenie celów programów autorskich na poziomie ogólnym i szczegółowym
Kryteria ewaluacji
Termin: 21 września 2020, 20 stycznia 2021, 2 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE JAKO FILOZOFIA
NAUCZANIA
SYMBOL: 1865/O/20/218OL
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych,
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Jaką rolę w procesie nauki odgrywa ocenianie kształtujące.
Ocenianie kształtujące jako strategie, które pomagają uczniowi się uczyć, a nauczycielowi
pokazują, jak ma wspierać ucznia w jego zmaganiach.
Treści kształcenia:
Podstawa oceniania kształtującego – rozmowa, dialog ucznia z nauczycielem, pozytywne relacje z
uczniem
Wpływ ocen na naukę ucznia, cel nauczania, kontakty rówieśnicze
Techniki oceniania kształtującego
Filozofia oceniania kształtującego – nauka w dialogu
Termin: 17 wrzesień 2020, 28 październik 2020, 13 kwiecień 2021,
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

UMIEJĘTNE PLANOWANIE LEKCJI
SYMBOL: 1866/O/20/218OL
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych,
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Umiejętne planowanie lekcji jako znaczący i stały wpływ na proces nauki
Treści kształcenia:
Planowanie lekcji i zadań edukacyjnych
Opracowywanie zadań o odpowiednich wymaganiach poznawczych
Interakcja i współpraca uczniów, praca w parach i grupach
Ocenianie kształtujące rozumiane jako monitorowanie postępów uczniów i udzielanie im
informacji zwrotnej oraz umiejętne zadawanie pytań
Stymulowanie dyskusji zorientowanej na ucznia
Polecanie uczniom częstego zapisywania własnych przemyśleń
Regularne odwoływanie się do przemyśleń uczniów oraz regularne podsumowania (metapoznanie)
Zaawansowane projekty, w których zagadnienia zostają praktycznie zastosowane i zintegrowane
Termin: 21 wrzesień 2020, 30 wrzesień 2020,18 styczeń 2021, 29 kwiecień 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
SYMBOL: 1867/O/20/218OL
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat ochrony przestrzeni przetwarzania informacji oraz
zachodzących interakcji w sieciach teleinformatycznych.
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Treści kształcenia:
Jak zrozumieć pojęcie cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo w wymiarze cyberprzestrzeni
Cyberbezpieczeństwo w ujęciu danych osobowych
Cyberbezpieczeństwo informacji niejawnych
Rodzaje cyberataków
Cyberprzestępczość a kodeks karny
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Termin: 7 wrzesień 2020, 10 wrzesień 2020, 3 grudnia 2021, 22 marzec 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W
CYBERPRZESTRZENI
SYMBOL: 1868/O/20/218OL
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych, uczniowie
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Działania podejmowane dla ochrony i zwiększenia świadomości zagrożeń w
cyberprzestrzeni
Treści kształcenia:
Cyberprzestrzeń
Bezpieczeństwo – zagrożenia
Uzależnienie od internetu
Zagrożenia sprzętowe
Niepożądany dostęp do danych
Szkodliwe treści
Ochrona prawna
Działania podejmowane dla ochrony bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni
Termin: 9 październik 2020, 14 grudnia 2020, 20 kwiecień 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

DZIAŁ V.
WSPIERANIE PRACY NAUCZYCIELA
PLANOWANIE PRACY I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELA
SYMBOL: 1869/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Nabycie umiejętności:
Sposobów rozpoznania potrzeb wychowawczych klasy
Zasad tworzenia programu i planu wychowawczego klasy
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Planowania oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji
W zakresie sposobów planowania pracy wychowawczej i jej ewaluacji, Poznanie metod przydatnych w
pracy wychowawczej w klasie
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
Treści kształcenia:
Sposoby rozpoznawania potrzeb wychowawczych klasy
Zasady tworzenia programu i planu wychowawczego klasy
Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji
Wychowawca klasy – spotkanie nauczycieli z rodzicami
Dialog nauczycieli z rodzicami – spotkanie rady pedagogicznej
Diagnozowanie i planowanie oddziaływań wychowawczych
Kryteria doboru metod przydatnych przy pracy wychowawczej
Techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów
Dokumentowanie pracy wychowawczej
Kryteria doboru metod przydatnych w pracy wychowawczej
Organizowanie współpracy z rodzicami
Termin: 5 października 2020, 19 stycznia 2021, 14 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

KRYTERIA DOBORU I OCENA ŚRODKÓW
DYDAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PODRĘCZNIKA,
ZESZYTÓW ĆWICZEŃ
SYMBOL: 1870/O/20/218OL
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół,
Forma zajęć: Wykład, warsztaty.
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Wpływ, wykorzystanie i zastosowanie analizy środków dydaktycznych na proces nauczania- uczenia się.
Treści kształcenia:
Zasady konstruowania podręcznika zeszytów ćwiczeń, cele zamieszczonych poleceń i
zadań.
Ocena ich przydatności przy kształtowaniu umiejętności.
Ocena poprawności ilustracji (tablic, zdjęć, rysunków) zamieszczonych w podręczniku i
zeszycie ćwiczeń.
Termin: 11 wrzesień 2020, 9 marzec 2021, 8 czerwiec 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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METODY AKTYWIZUJĄCE PRACĘ UCZNIA – PROJEKT W
PRAKTYCE SZKOLNEJ
SYMBOL: 1871/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności:
Wyboru problemu projektu dostosowanego do etapu edukacyjnego uczniów zgodnie z ich potrzebami
edukacyjnymi
Oceny wpływu realizacji projektu na rozwój osobowościowy ucznia
Treści kształcenia:
Zalety i wady metody projektu w pracy z uczniami
Podział projektów ze względu na różne kryteria / Etapy pracy metodą projektów
Rola konsultacji dla uczniów pracujących metodą projektów
Zasady konstruowania kryteriów oceny pracy uczniów
Przygotowanie prezentacji efektów pracy uczniów
Dokumentowanie działań podejmowanych w czasie realizacji przez uczniów
Rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy szkoły i doskonaleniu współpracy
nauczycieli
Termin: 23 listopada 2020, 27 stycznia 2021, 28 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW W PROCESIE
EDUKACYJNYM
SYMBOL: 1872/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 6
Cele kształcenia:
Komputery, tablety jako narzędzie kultury współczesnej.
Poznanie sposobów wykorzystania komputerów podczas zajęć lekcyjnych.
Nabycie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do sporządzania pomocy
dydaktycznych.
Wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa pracy z komputerem i Internetem.
Treści kształcenia:
Czym są nowe media? – charakterystyka./ Zastosowanie komputera w edukacji.
Zapoznanie ze specyfiką pracy na komputerze z dzieckiem w wieku szkolnym.
Funkcje komputera jako środka dydaktycznego
Zamysł tworzenia komputerowych programów edukacyjnych.
Cele komputerowego wspomagania nauczania.
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Zalety i wady wspomagania nauczania poprzez komputer. / Multimedia w szkole.
Technologie multimedialne w nauczaniu dzieci/uczniów (tworzenie prezentacji tematycznych,
pomocy dydaktycznych)
Praca z przekazem cyfrowym – grafiką, filmem oraz dźwiękiem.
Bezpieczeństwo dzieci, uczniów, nauczycieli wykorzystujących do nauki komputer:
o zasady bezpieczeństwa w pracy z komputerem
o bezpieczny internet dla nauczycieli i uczniów
o sposoby ochrony uczniów przed treściami niepożądanymi?
Programowanie w języku LOGO – podstawy.
Termin: 12 października 2020, 8 grudnia 2020, 22 marca 2021(oraz termin do ustalenia po zebraniu grupy)
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA / UCZNIA W SIECI UZALEŻNIENIE MŁODEGO CZŁOWIEKA OD KOMPUTERA
I INTERNETU
SYMBOL: 1873/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele bibliotek
Forma zajęć:
Konwersatorium, wykład
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci;
Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Przeciwdziałanie i sposoby postępowania w przypadkach uzależnień.
Treści kształcenia:
Dzieci a komputer - nowy problem społeczny
Dynamika internetu, voyeuryzm społeczny
Symptomy wskazujące na nadużywanie internetu (M. Griffiths)
Czynniki ryzyka i przyczyny nadużywania internetu
Formy nadmiernych aktywności w sieci (gry internetowe, portale społecznościowe i komunikatory,
pornografia i cyberseks)
Cyberprzemoc, niebezpieczne treści i znajomości w sieci
Możliwości i ograniczenia szkoły w zakresie ochrony uczniów przed zagrożeniami czyhającymi w
internecie
Praktyczne postępowanie w przypadku cyberprzemocy w szkole: rozmowa
z pokrzywdzonym, świadkami, sprawcą, zabezpieczenie materiałów cyfrowych, procedury
wychowawcze i aspekty prawne
Współpraca z rodzicami uczniów, którzy mają kłopoty w Sieci
Metody sprawdzania przez rodziców i opiekunów w jaki sposób korzysta uczeń z internetu.
Niepokojące zachowania ucznia w sytuacji długotrwałego korzystania z Internetu
Terapia nadmiernego korzystania z internetu i komputera (teoria poznawczo-behawioralna,
ericksonowska, systemowa, skoncentrowana na rozwiązaniu, nurt psychologii zorientowanej na
proces).
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Termin: 23 października 2020, 3 grudnia 2020, 1 lutego 2021, 24 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU "CENTRUM IB" Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE
SYMBOL: 1874/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, liderzy WDN
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności organizowania działalności samorządu szkolnego w różnego typu placówkach;
zapoznanie z zasadami organizacyjno - prawnymi funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
Treści kształcenia:
Samorząd – regulacje prawne
Zasady organizacji samorządu uczniowskiego
Kompetencje i działalność samorządu uczniowskiego (prawo współdecydowania, prawo do działania)
Regulamin samorządu w różnych typach szkół
Opiekun samorządu – zadania i kompetencje
Termin: 22 września 2020, 16 listopada 2020, 5 lutego 2021, 20 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PROCESY GRUPOWE W KLASIE – BUDOWANIE WIĘZI
WŚRÓD UCZNIÓW. PROGRAM UKRYTY.
SYMBOL: 1875/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabywanie umiejętności: budowania poczucia wspólnoty grupowej, zaufania i otwartości
w kontaktach interpersonalnych
Nabycie: wykorzystania metod pracy z grupą, sposoby nabywania przez uczniów umiejętności
pełnienia różnych ról w grupie, zapoznanie z metodami pracy z grupą oraz stosowania ich, jako formy
pracy podczas zajęć, wykorzystywanie ról grupowych uczniów w planowaniu pracy dydaktycznej i
wychowawczej
Treści kształcenia:
Etapy rozwoju grupy
Cechy wspomagające oraz utrudniające pracę z grupą
Cechy lidera grupy
Diagnoza potrzeb grupy i planowanie pracy w oparciu o wyniki diagnozy
Etapy rozwoju grupowego – jak je rozpoznawać i pomagać grupie przechodzić przez kolejne etapy
Gry i zabawy szczególnie przydatne w integracji grupy
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
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Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
Rozpoznawanie ról pełnionych przez członków grupy i wspieranie uczniów w rozwijaniu ról
pozytywnych i korygowaniu zachowań negatywnych
Charakterystyka procesu integracji nowej grupy rówieśniczej
Czynniki mające istotny wpływ na budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz otwartości
w grupie
Sposoby umiejętnego, konstruktywnego zaprezentowania się członków grupy
Ćwiczenia i zabawy integracyjne
Kształtowanie u uczniów zachowań istotnych dla prawidłowego procesu integracji
Umiejętność wyłapywania nieprawidłowości integracyjnych, szybkie i skuteczne reagowanie
Termin: 13 października 2020, 14 grudnia 2020, 15 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z RODZICAMI
SYMBOL: 1876/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice
Forma zajęć:
Warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców
w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci.
Treści kształcenia:
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Rola perswazji w komunikacji
Bariery w komunikacji ze strony nauczycieli i rodziców
Typy rodzicielskich postaw
Dynamika zachowań rodzicielskich
Sposoby przekazywania informacji i wypracowywanie porozumienia
Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
Poznawanie problemów rodzinnych za pośrednictwem testu zdań niedokończonych
Program wychowawczy wspierający rodzinę
Sytuacje kryzysowe – asertywność i umiejętność negocjacji
Zasady prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami
Metody współdziałania z rodzicami przyjmującymi postawę unikającą, odtrącającą, przesadnie
opiekuńczą lub przesadnie wymagającą
Dzielenie się własnymi, sprawdzonymi sposobami budowania dobrych relacji z rodzicami uczniów
Termin: 21 października 2020, 11 stycznia 2020, 12 kwietnia 2021, 17 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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PIERWSZAK W SZKOLE WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELA
SYMBOL: 1877/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Ułatwienie dzieciom z klas pierwszych adaptacji do środowiska szkolnego
Treści kształcenia:
Metody pracy ułatwiające adaptację dzieci do nowego środowiska
Zabawy i gry integracyjne ułatwiające dziecku wkroczenie w nowe środowisko
Przedszkolne przyzwyczajenia dzieci w zderzeniu ze szkołą
Obserwacja klasy w celu zdiagnozowania potencjalnych trudności dzieci
Charakterystyka rozwojowa dzieci z klas I
Zakres umiejętności i wiedzy pierwszaków według podstawy programowej
Pobudzanie zdolności poznawczych dzieci w klasach I – metody
Szkoła przyjazna pierwszakom
Termin: 29 września 2020, 23 listopada 2020, 26 lutego 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PRACA EDUKACYJNA Z DZIECKIEM/UCZNIEM ZDOLNYM
– TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA
SYMBOL: 1878/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Metody i formy pracy z dzieckiem / uczniem zdolnym, wspierające jego rozwój intelektualny i
społeczny
Stymulacja rozwoju intelektualnego z uwzględnieniem rozwoju myślenia twórczego, oryginalnego
Treści kształcenia:
Trening twórczego myślenia
Rozwój samoświadomości i samooceny dziecka
Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości
Werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć i emocji
Nauka współpracy w zespole i budowania zaufania w grupie
Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
Ćwiczenie umiejętności rozładowywania napięć i stresów – metody odprężania i relaksacji
Termin: 9 listopada 2020, 22 marca 2021, 8 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł
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WYPALENIE ZAWODOWE I STRES - SPOSOBY
PRZECIWDZIAŁANIA
SYMBOL: 1879/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabywanie umiejętności rozpoznawania stresu, przyczyn wypalenia zawodowego
Treści kształcenia:
Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela
Czynniki stresujące
Negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem (rutyna, unikanie wsparcia społecznego,
depersonalizacja)
Pozytywne strategie zapobiegania czynnikom stresującym
Dbałość o higienę psychiczną na co dzień poprzez ruch, wypoczynek, otoczenie, relaks, akceptację
siebie, twórczość, inicjatywę
Edukacja i rozwijanie takich umiejętności jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, kompetencje
wychowawcze
Harmonijne życie (Desiderata)
Termin: 18 listopada 2020, 9 marca 2021, 24 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

EMISJA I HIGIENA GŁOSU
SYMBOL: 1880/O/20/218
Adresaci:
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, inne osoby pracujące intensywnie
głosem- instruktorzy, terapeuci, wykładowcy. Kurs jest skierowany szczególnie do osób, które odczuwają
problemy związane ze swoim głosem.
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Poznanie zasad prawidłowego korzystania z głosu
Nabycie umiejętności rozpoznawania własnych możliwości posługiwania się głosem
Uświadomienie własnych błędów w przemówieniu
Umożliwienie każdemu, pod kontrolą instruktora, skorzystanie z nowych możliwości posługiwania
się głosem
Treści kształcenia:
Przekazanie informacji na temat budowy aparatu mowy
Co powoduje, że mamy kłopoty z głosem?
Oddychanie i jego znaczenie dla naszego głosu?
Pomaganie głosowi poprzez prawidłowe oddychanie
Znaczenie rezonatorów i poznanie sposobów wykorzystywania rezonatorów czaszkowych
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Uświadomienie każdej osobie, w jaki sposób posługuje się poszczególnymi rezonatorami
Poznanie ćwiczeń, które umożliwiają świadome korzystanie z różnych rezonatorów
Dobieranie ćwiczeń mimicznych i oddechowych do indywidualnych potrzeb uczestnika zajęć
Jak mówić by zainteresować innych
Rola postawy ciała w tworzeniu wizerunku publicznego
Wymagania komunikacyjne związane z prezentacją tekstów
Zagospodarowywanie przestrzeni w różnych sytuacjach komunikacyjnych
Intonacyjne aspekty istotne przy prezentacji
Termin: 16 października 2020, 12 stycznia 2021, 5 marca 2021, 14 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

AUTOPREZENTACJA DROGĄ DO SUKCESU – ROZWÓJ
KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIÓW
SYMBOL: 1881/O/20/21
Adresaci: Uczniowie, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Kształtowanie umiejętności autoprezentacji
Treści kształcenia:
Prezentacja własnych zainteresowań i silnych stron osobowości uczestników
Zasady służące rozwijaniu umiejętności rozróżniania dobra i zła
Film: „tajemnica zaginionej skarbonki”
Praca w grupach – tworzenie listy pytań
Wykład z dyskusją na temat zagrożeń i prezentacja konkretnych przykładów
Turniej łgarzy – podsumowanie i wnioski
Termin: 15 października 2020, 15 grudnia 2020, 23 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

SZTUKA NEGOCJACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
SYMBOL: 1882/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, poprzez negocjacje
Treści kształcenia:
Zawarcie kontraktu w oparciu o zasady negocjacji
Krótka charakterystyka konfliktu – przyczyny, rodzaje
Emocje i uczucia, a relacje międzyludzkie
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Umiejętność wyrażania uczuć „trudnych”
Krytyka konstruktywna i nie konstruktywna - jak ją przyjmować
Wyrażanie swych potrzeb, swego zdania zgodnie z zasadami konstruktywnej komunikacji
Asertywność w konfliktach rówieśniczych, a także w kontaktach z dorosłymi
Style negocjacji – jak z nich korzystać, w jakich momentach używać
Rozwiązywanie konfliktów na podstawie konkretnych przykładów
Inne sposoby rozwiązywania problemów – ustalanie ich poprawności, a także efektów dla siebie
i otoczenia
Termin: 23 października 2020, 11 grudnia 2020, 10 marca 2021, 8 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

PROCES KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI W OKRESIE
ADOLESCENCJI
SYMBOL: 1883/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Kształtowanie i rozwijanie osobowości wychowanka
Odkrywanie własnego potencjału
Planowanie własnych konstruktywnych stylów życia
Treści kształcenia:
Proces kształtowania tożsamości w okresie adolescencji i jej wpływ na późniejszy rozwój młodego
człowieka
Poznawanie swych mocnych i słabych stron
Umiejętność poznawania oraz korzystania z własnych sił i możliwości
Wady – jak nad nimi pracować
Akceptacja samego siebie – próba obiektywnej oceny własnej osoby w oparciu o konkretne przykłady
Wpływ obecnych wartości na przyszłe życie
Pozytywna samoocena – umiejętność dostrzegania pozytywnych cech u siebie samego
Dostrzeganie pozytywnych cech u innych i ich omawianie
Termin: 22 października 2020, 3 grudnia 2020, 17 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł
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WARSZTATY POZYTYWNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA
SYMBOL: 1884/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności i sposobów rozbudzania, kształtowania u siebie twórczego myślenia
Postrzegania różnic w procesie myślenia
Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie – autoakceptacja
Treści kształcenia:
Samoakceptacja
Rozwijanie motywacji do działania
Zdolność rozwiązywania problemów
Pobudzanie i wzmacnianie zdolności twórczych i wyobraźni
Odkrywanie różnych form ekspresji, aktywizacja 5 zmysłów
Optymistyczne i pesymistyczne myślenie i jego wpływ na efektywność działania
Kształtowanie wrażliwości na „inność” i „odmienność”
Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów
analizowanych podczas zajęć lekcyjnych
Tworzenie opowiadań abstrakcyjnych
Gry strategiczne oraz etiudy teatralne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku
Integracja grupy poprzez wspólną kreację muzyczną z wykorzystaniem orientalnych
instrumentów akustycznych i przedmiotów codziennego użytku
Tworzenie historii inspirowanych dźwiękami i obrazami z otaczającej przestrzeni
animacja otaczającej przestrzeni poprzez tworzenie rzeźb i instalacji z wykorzystaniem
podstawowych materiałów plastycznych
Aktywizowanie wyobraźni przestrzennej i myślenia obrazowego poprzez niestandardowe
stosowanie „zwykłych” przedmiotów
Pobudzenie myślenia symbolicznego poprzez stworzenie warunków dla swobodnej kreacji
każdego bez konieczności posiadania szczególnych umiejętności plastycznych
Termin: 7 października 2020, 3 grudnia 2020, 26 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU JAKO WYCHOWAWCA
SYMBOL: 1885/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty, wykład.
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności i rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów w klasie
Tworzenia programu i planu wychowawczego dla wychowanków
Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji.
Treści kształcenia:
Sposoby rozpoznawania potrzeb wychowawczych klasy.
Zasady tworzenia programu i planu wychowawczego klasy.
Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji.
Wychowawca klasy – spotkanie nauczycieli z rodzicami.
Dialog nauczycieli z rodzicami – spotkanie rady pedagogicznej
Termin: 24 września 2020, 17 listopada 2020, 4 stycznia 2021, 29 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

MS EXCEL W PRACY NAUCZYCIELA
SYMBOL: 1886/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp.
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel w pracy nauczyciela.
Treści kształcenia:
Funkcje tekstowe, daty, czasu itd.
Kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami
Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
Sortowanie danych
Zaawansowane opcje wydruku
Funkcje warunkowe (JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI)
Funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH
Termin: 25 września 2020, 8 października 2020, 18 stycznia 2021, 32 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł
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NAUCZYCIEL NA ZEBRANIACH – SZTUKA WYSTĄPIEŃ
PUBLICZNYCH
SYMBOL: 1887/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp.
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia, prezentacja.
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności wybrania najlepszych narzędzi komunikacyjnych do autoprezentacji
Treści kształcenia:
Autoprezentacja – jak wybrać najlepszy wizerunek
Body language – język ciała
Narzędzia komunikacyjne
Technika mówienia (z elementami emisji głosu)
Autoprezentacja werbalna i niewerbalna
Stres w wystąpieniach publicznych
Termin: 7 października 2020, 2 grudnia 2020, 16 lutego 2021, 19 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

OPANOWAĆ JĘZYK POLSKI - KREATYWNE ZAJĘCIA DLA
UCZNIÓW KLAS IV-VIII
SYMBOL: 1888/O/20/21
Adresaci: nauczyciele języka polskiego
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: Przygotowanie do organizacji kreatywnych zajęć z języka polskiego dla uczniów IV-VII
Treści kształcenia:
Charakterystyka programu nauczania
Cele kształcenia – wymagania ogólne
Treści nauczania – wymagania szczegółowe i przewidywane osiągnięcia uczniów po ukończeniu
szkoły podstawowej
Sposoby osiągania celów kształcenia – innowacyjne metody, kreatywne formy pracy,
indywidualizacja
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów
Cele wychowawcze i sposoby ich osiągania
Termin: 25 listopada 2020, 9 lutego 2021, 20 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA ŚWIETLICY
SYMBOL: 1889/O/20/21
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele świetlicy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Nauczyciel świetlicy jako organizator własnej działalności i działalności uczniów
Poznanie kreatywnych form pracy przydatnych dla wychowawcy świetlicy
Treści kształcenia:
zdolność obserwacji zachowań dzieci i wykrywania na tej podstawie problemów wychowawczych
formy pracy z zespołem
jak tworzyć warsztat pracy (poradniki metodyczne i techniczne, wzory do prac z dziećmi, teksty
itp., zbiory wierszy i piosenek, gier i zabaw oraz materiały i narzędzia do zajęć)
jak zainteresować swoją pracą dzieci i zjednać sobie grupę
Termin: 29 październik 2020, 11 lutego 2021, 22 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PROBLEM W KLASIE? - INDYWIDUALNY DOBÓR TECHNIK
SYMBOL: 1890/O/20/21
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, nauczyciele świetlicy, wychowawcy, pedagodzy, terapeuci
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Jak budować dobrą atmosferę w klasie, tworzyć zgrany i gotowy do współpracy zespół?
Jak rozpoznać problem w grupie?
Jak przeciwdziałać i rozwiązywać problemy w grupach wiekowych?
Treści kształcenia:
problemy wychowawcze i grupy wiekowe których dotyczą
sposoby rozwiązywania problemów – indywidualny dobór technik
studium przypadków
Coaching
Termin: 8 wrzesień 2020, 16 lutego 2021, 27 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

INDYWIDUALNY PROGRAM ODSTRESOWUJĄCO ODREAGOWUJĄCY DLA NAUCZYCIELI
SYMBOL: 1891/O/20/21
Adresaci: nauczyciele wszystkich placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: Program odstresowująco – odreagowujący ma na celu wspomaganie nauczycieli w
zapobieganiu negatywnym skutkom stresu. Program w formie grupowej, ale w pryzmacie indywidualnej
kondycji poszczególnych osób.
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Treści kształcenia:
Wpływ stresu na zdrowie
Proste techniki relaksu
Odstresowujące ćwiczenia fizyczne
Ćwiczenia oddechowe
Wyobraźnia w służbie relaksu
Dieta, aromaterapia i zioła na stres
Asertywność i panowanie nad emocjami jako czynnik obniżania stresu
Odpowiednia organizacja czasu dla unikania sytuacji stresowych
Termin: 10 wrzesień 2020, 12 luty 2021, 23 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ŚCIĄGA, PLAGIAT, GOTOWIEC – JAK ZAPOBIEC TAKIM
ZJAWISKOM
SYMBOL: 1892/O/20/21
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele,
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: Jak uświadomić uczniom walory uczciwości, wzmocnić ich odpowiednie postawy i
wartości.
Treści kształcenia:
Powszechność i przyczynowość ściągania i plagiaryzmu.
Rodzaje plagiatu i jego konsekwencje.
Wartość uczciwości edukacyjnej
Konsekwencje ściągania –odpowiednia procedura szkoły w sytuacjach nieuczciwości
Możliwe działania zapobiegawcze i przeciwdziałające ściąganiu i plagiatom.
Termin: 15 październik 2020, 3 grudzień 2020, 24 marzec 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

MEDIA I ICH WPŁYW NA NASZE ŻYCIE
SYMBOL: 1893/O/20/21
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych, rodzice uczniów
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Uświadomienie wpływu mass mediów na życie i osobowość człowieka
Treści kształcenia:
Mass media jako „czwarta władza”
Funkcje mediów w naszym życiu
Uzależnienie behawioralne od mediów
Brak równowagi między między korzystaniem z danego medium a innymi sferami życia
„Szum informacyjny” – filtrowanie, analiza i interpretacja napływających informacji
Manipulacje zawarte w przekazie
Termin: 21 wrzesień 2020, 11 styczeń 2021, 23 marzec 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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JAK ANGAŻOWAĆ UCZNIA W PROCES LEKCYJNY ?
SYMBOL: 1894/O/20/21
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: włączenie uczniów w proces aktywnego uczenia się, wykorzystanie potencjału
intelektualnego, zachęcanie do zaangażowania w proces lekcyjny.
Treści kształcenia:
Wewnętrzna motywacja- zmotywowanie uczniów do nauki i rozwoju
Strategie motywacyjne podczas planowania lekcji, aranżacji przestrzeni lekcyjnej, dobierania
metod nauczania
Sposoby na wyzwolenie w uczniach dobrych, pozytywnych emocji zachęcających do uczenia się
Wpływ nagrody na zaangażowanie ucznia
Termin: 8 październik 2020, 4 grudnia 2020, 19 kwiecień 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ORGANIZACJA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
SYMBOL: 1895/O/20/21
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz
zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.
Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy,
otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
Treści kształcenia:
ustalenie celu rozwojowego
zaplanowanie działań jako logicznej całości programu profilaktycznego
adekwatność zadań do kompetencji i potrzeb uczniów; wsparcie dla działań
powołanie do życia Szkolnego Koła Wolontariatu
rola opiekuna szkolnego wolontariatu w motywowaniu i przygotowaniu uczniów do podjęcia
wolontariatu
wsparcie rozwojowe szkolnych wolontariuszy poprzez szkolenia i warsztaty
rola dyrekcji, nauczycieli i uczniów w funkcjonowaniu klubu wolontariatu
Termin: 9 październik 2020, 14 grudnia 2020, 20 kwiecień 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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MENADŻER W SZKOLE, MENADŻER W KLASIE
SYMBOL: 1896/O/20/21
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Dobry menedżer to zwierzchnik, który odpowiada za przewodzenie działaniami innych w taki
sposób, aby realizować określone cele.
Czego dotyczą Twoje główne zadania jako zarządcy i za co jesteś odpowiedzialny?
Treści kształcenia:
menadżer czy lider?
umiejętności zarządzania klasą (rozumieć i rozpoznawać zjawiska zachodzące w grupie
i adekwatnie na nie reagować, kreować pozytywną atmosferę, dbać o porządek i dyscyplinę),
poznanie i realizowanie scenariuszy zajęć,
utrzymanie zainteresowania uczniów,
motywowanie do wysiłku,
ocena efektów pracy.
szkodliwe postawy i zachowania w pełnieniu funkcji menadżera
Termin: 19 październik 2020, 8 grudnia 2020, 27 kwiecień 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

NIEZAWODNE SPOSOBY NA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ
DYREKTORA Z ZESPOŁEM RADY PEDAGOGICZNEJ
SYMBOL: 1897/O/20/21
Adresaci: dyrektorzy placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Wpływ efektywności pracy na stosunki interpersonalne dyrektora i pracowników.
Treści kształcenia:
Czym jest kierowanie szkołą i jakie są jego podstawowe funkcje.
Dyrektor szkoły w roli przywódcy.
Zasady skutecznego przywództwa
Współpraca z zespołem Rady Pedagogicznej
Teorie i modele motywacji.
Narzędzia motywacyjne dyrektora szkoły - dodatki motywacyjne i nagrody, podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli, nadzór pedagogiczny, zapewnienie zatrudnienia, dobra atmosfera w
szkole, rozwój szkoły
Budowanie i utrzymanie zespołu – dyrektor jako lider.
Termin: 18 wrzesień 2020, 22 październik 2020, 24 marzec 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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DZIAŁ VI.
SZTUKI PIĘKNE W EDUKACJI SZKOLNEJ
PLASTYKA – NIETYPOWE TECHNIKI
SYMBOL: 1898/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeuci i nie tylko…
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Wzbogacenie warsztatu i świadomości plastycznej. Wprowadzenie nietypowych technik.
Wyposażenie w umiejętności zorganizowania warsztatu plastycznego.
Przygotowanie do tworzenia własnych projektów.
Treści kształcenia:
Wskazówki jak zorganizować warsztat plastyczny i warsztat pracy

Poznanie nowych możliwości zastosowania znanych i nietypowych materiałów, technik plastycznych:
malarskich, papieroplastycznych, złotniczych, płaskorzeźba decoupage’u itp.
Wzbogacenie własnego warsztatu i świadomości plastycznej
Termin: 18 października 2020, 3 grudnia 2020, 5 marca 2021, 28 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 115 zł (w cenę wliczone materiały do ćwiczeń)

INTEGRACJA SENSOPLASTYCZNA
SYMBOL: 1899/O/20/21/18
Adresaci:
Nauczyciele żłobków, przedszkoli, szkół, klubów malucha, instruktorzy instytucji edukacyjnych,
kulturalnych, terapeuci, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności dokonywania stymulowania zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku
Treści kształcenia:
Budowanie świadomości ciała i przestrzeni dziecka
Zaburzenia i zakresie integracji sensoplastycznej
Usprawnienie ruchowe
Wspieranie rozwoju zmysłów poprzez zabawę
Wpływamy na rozwój mowy poprzez pracę dłoni
Działania pogłębiające nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie
bezpieczeństwa.
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach
Termin: 26 października 2017, 5 grudnia 2017, 15 marca 201
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł (cena zawiera materiały do ćwiczeń).
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TEATR SZKOLNY
SYMBOL: 1900/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Ukazanie zajęć teatralnych, jako sposobu wspierania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
prezentacja technik, które pomagają stymulować aktywność literacką uczestników zajęć teatralnych
Treści kształcenia:
Konflikt jako oś zdarzenia teatralnego
Włączenie doświadczenia życiowego oraz aparatu komunikacyjnego uczestników zajęć do tworzenia
lub modyfikowania planowanego scenariusza
Przedstawienie
strategii
zajęć
teatralnych,
i młodzieży rozwijając ich zdolności twórcze

którego

realizacja

służy

dzieciom

Prezentacja ćwiczeń ruchowych, rozwijających ekspresję fizyczną uczniów ćwiczenia i gry
interaktywne
Włączanie ekspresji plastycznej uczniów w realizację klasowych lub szkolnych projektów scenicznych
Ukazywanie sposobów wykorzystywania materiału literackiego lub tematycznych zainteresowań
uczniów do tworzenia z ich aktywnym udziałem scenariuszy przyszłych prezentacji teatralnych
Wykorzystanie technik i strategii dramowych do tworzenia przedstawień teatralnych
Prezentacja różnych technik i możliwości organizowania ruchu scenicznego przydatnych w tworzeniu
przedstawień teatralnych z młodzieżą
Organizowanie przestrzeni scenicznej - praktyczne wskazówki reżyserskie dla przedsięwzięć
amatorskich
Analiza tekstu scenicznego - dykcja i mowa sceniczna
Termin: 28 października 2020, 25 stycznia 2021, 29 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 130 zł

MUZYKA JAKO ELEMENT RELAKSACJI - FORMY
STYMULOWANIA POTENCJAŁU TWÓRCZEGO DZIECI
SYMBOL: 1901/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Przedstawienie możliwości terapii muzyką i ruchem w celu stymulowania twórczego myślenia
i działania
umożliwianie dzieciom / uczniom swobodniejszego i pełniejszego wyrażania siebie
nawiązywania bliższych relacji z innymi dziećmi/uczniami
Treści kształcenia:
Zabawy integracyjne pt. „Zabawy na dobry początek” mające na celu nabywanie poczucia
bezpieczeństwa i pozytywnych doświadczeń w grupie
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na środowisko dźwiękowe otoczenia
Zabawa z wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych
Ruch z muzyką / Ćwiczenia głosowe
Wykorzystanie nietypowych, niedrogich i łatwo dostępnych przedmiotów do muzykoterapii (gazet,
linek, balonów)
Termin: 18 listopada 2020, 15 lutego 2021, 27 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

TAŃCE REGIONALNE - UKŁADY TANECZNE DO
WYKORZYSTANIA NA UROCZYSTOŚCIACH I IMPREZACH
SZKOLNYCH
SYMBOL: 1902/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zapoznanie uczestników z wybranymi tańcami regionalnymi
przygotowanie ich do wykorzystania tych umiejętności na lekcjach, w różnego rodzaju
uroczystościach, imprezach itp.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do problematyki tańców regionalnych (muzyka, podstawowe kroki, strój ludowy)
Nauka oraz wielokrotne przećwiczenie wybranych kroków i układów polskich tańców regionalnych
oraz wybranych układów tanecznych
Sposoby wykorzystania wiedzy i umiejętności dotyczących polskich tańców regionalnych na lekcjach
języka polskiego, edukacji regionalnej, europejskiej, na imprezach szkolnych itp.
Psychologiczne i społeczne funkcje tańca
Termin: 21 października 2020, 18 stycznia 2021, 26 marca 2021, 24 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 130 zł

MUZYKOTERAPIA JAKO SPOSÓB POROZUMIEWANIASIĘ
I WSPÓŁODCZUWANIA DZIECI / UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. STYMULOWANIE ICH ROZWOJU
SYMBOL: 1903/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, psycholodzy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Specyfika pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Stymulowanie i wykorzystanie potencjału twórczego dzieci
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Treści kształcenia:
Teoria rozumienia potencjału twórczego dzieci
Historia muzykoterapii – krótki zarys
Walory terapeutyczne muzyki. Bodźce wzmacniające „lecznicze działanie muzyki”
Dobór i sposób ekspozycji muzyki
Muzykoterapia dziecięca – podstawy oraz prezentacja najciekawszych metod/podejść
Zajęcia praktyczne
Termin: 5 listopada 2020, 26 stycznia 2021, 17 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

TERAPIA ZAJĘCIOWA JAKO FORMA TWÓRCZEJ EKSPRESJI
SYMBOL: 1904/O/20/218
Adresaci: Rodzice, pedagodzy przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlicy, placówek
dla dzieci i młodzieży
Forma zajęć: Wykład, konserwatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zapoznanie z treściami dotyczącymi teoretycznych uwarunkowań terapii zajęciowej
Umiejętność wykorzystania terapii w rozwoju dziecka/ucznia
Umiejętność oceny
dziecka/ucznia
Treści kształcenia:

korzystnych

wpływów

terapii

zajęciowej

na

rozwój

psychofizyczny

Teoretyczne wprowadzenie w tematykę terapii zajęciowej – jej rodzaje, charakterystyka
Możliwości wykorzystania terapii zajęciowej w naturalnym rozwoju dziecka/ucznia
Twórcza ekspresja, jako metoda komunikowania się z dzieckiem/uczniem wycofanym, zamkniętym w
sobie
Odreagowanie napięcia poprzez symulację pozytywnych emocji podczas improwizacji terapii
zajęciowej
Prezentacja pozytywnych efektów stosowania terapii zajęciowej
Przykłady twórczego działania dzieci i młodzieży
Terapia zajęciowa, jako nagroda w oddziaływaniu wychowawczym
Termin: 23 listopada 2020, 24 lutego 2021, 10 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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BAJKOTERAPIA JAKO FORMA PRACY Z DZIEĆMI
MŁODSZYMI
SYMBOL: 1905/O/20/21
Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy przedszkoli oraz szkół podstawowych, wychowawcy placówek
dla dzieci
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabywanie umiejętności zastosowania bajkoterapii w rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających
zaburzenia natury emocjonalnej, wychowawczej
Treści kształcenia:
Bajka i baśń – jak z nich korzystać w naturalnym rozwoju dziecka
Bajki terapeutyczne – umiejętne korzystanie z gotowych tekstów
Bajka i co dalej – dalsza zabawa z wykorzystaniem twórczego działania dziecka
Symbolika, metafora w pracy z dziećmi młodszymi
Specyfika języka bajkowego
Przykłady pracy z bajką z uwzględnieniem wytworów plastycznych, zabaw dziecięcych, elementów
muzycznych
Praca indywidualna i grupowa w oparciu o bajki i baśnie
Termin: 22 września 2020, 4 listopada 2020, 29 marca 2021, 14 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

ARTTERAPIA W PRACY PEDAGOGICZNEJ
SYMBOL: 1906/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wychowania plastycznego, nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego,
pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i środowiskowych,
psycholodzy, pedagodzy
Forma zajęć: Warsztat integrujący elementy psychologii i teatru
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Możliwości terapii sztuką w psychoterapii
Nabycie umiejętności dostosowania i wykorzystania metod interpretacji koloru oraz rysunku w terapii
Umiejętność interpretacji koloru oraz rysunku na wybrany przez ucznia temat
Treści kształcenia:
Historia i przedmiot artterapii
Psychologiczno-kinezjologiczne podstawy interpretacji percepcji stosunku człowieka do
traumatycznych wydarzeń
Podstawy psychologicznej interpretacji koloru wg M. Lüschera
Kolory w różnych kulturach – aspekt historyczno – religijny
Kolor a preferencje socjalne / Mózgowy kontrast kolorów
Termin: 23 listopada 2020, 23 marca 2021, 27 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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FILM I ZDJĘCIA POMYSŁEM NA KREATYWNE LEKCJE
SYMBOL: 1907/O/20/21
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: Przygotowanie do organizacji kreatywnych zajęć z wykorzystaniem filmu i zdjęć
Treści kształcenia:
Jak pracować z filmem i obrazem
Wykorzystanie filmu/zdjęć w pracy indywidualnej i w grupie
Wprowadzenie, rozgrzewka, zadanie oraz podsumowanie lekcji z wykorzystaniem filmu
Termin: 26 listopada 2020, 10 lutego 2021, 21 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

OZDOBY, DEKORACJE ŚWIĄTECZNE – NIETYPOWE
TECHNIKI
SYMBOL: 1908/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic, placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeuci
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Wzbogacenie warsztatu i świadomości plastycznej
Wyposażenie w umiejętności zorganizowania warsztatu pracy w każdych warunkach
Przygotowanie do tworzenia własnych projektów
Treści kształcenia:
Umiejętność organizacji warsztatu plastycznego
Poznanie nowych możliwości zastosowania znanych i nietypowych materiałów plastycznych, w
Przygotowaniu oryginalnych ozdób świątecznych np. szyszki złotka, tasiemki, koraliki, papier
Poznanie technik tworzenia ozdób świątecznych o różnym stopniu trudności
Wzbogacenie własnego warsztatu i świadomości plastycznej
Zapoznanie z nowymi materiałami z dziedziny złocenia
Prezentacja tańszych rozwiązań i zamienników
Wprowadzenie elementów takich technik jak decoupage i quilling
Zastosowanie tuszy akrylowych i stempli
Prezentacja trendów w stosowaniu różnych technik tworzenia ozdób świątecznych
Termin: 5 listopada 2020, 1 grudnia 2020, 8 grudnia 2020, 15 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł (w cenę wliczone materiały do ćwiczeń)

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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SZTUKA CZYTANIA SYMBOLI(PLASTYKA, MUZYKA, TEATR)
SYMBOL: 1909/O/20/21
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele świetlicy, wychowawcy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: Ukazanie pochodzenia, stylu i znaczenia najważniejszych symboli używanych w sztuce
różnych kultur. Poznanie kontekstów ich występowania.
Treści kształcenia:
Istota symbolu
Pochodzenie, styl i znaczenie najważniejszych symboli ikonografii światowej
Tajemnica i tabu w sztuce
Symbol w terapiach psychoanalitycznych
Termin: 14 październik 2020, 17 lutego 2021, 28 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PODSTAWY PISANIA IKON
SYMBOL: 1910/O/20/21
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele świetlicy, wszyscy zainteresowani pisaniem ikon
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Wprowadzenie w istotę oraz język ikony
Poznanie i nauka pisania ikony
Treści kształcenia:
Estetyka bizantyjska w krótkim zarysie
Podstawy teologiczne ikony
Geometria, kolor i światło w ikonie
Praktyczne wskazówki (przygotowanie deski, szkic, farby, wykończenie ikony)
Termin: 7 październik 2020, 1 marzec 2021, 28 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł

WARSZTATY DYRYGENTURY CHÓRALNEJ
(PROSTE UTWORY, PODSTAWY DYRYGOWANIA)
SYMBOL: 1911/O/20/21
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele wczesnoszkolni i przedszkola, nauczyciele muzyki
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności dyrygenckiej, umożliwiającej
prowadzenie chórów, zespołów kameralnych i zespołów wokalno - instrumentalnych.
Treści kształcenia:
Funkcja dyrygenta
Praktyczna znajomość schematów muzycznych, metrum, kontrola tempa, artykulacja
Partytura i jej realizacja
Dobór repertuaru
Termin: 15 październik 2020, 2 marzec 2021, 10 maj 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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TEATR CIENI W PROGRAMIE LEKTUR SZKOLNYCH
SYMBOL: 1912/O/20/21
Adresaci: nauczyciele języka polskiego, wychowawcy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: rozwijanie twórczego potencjału i stymulowanie kreatywności uczestników amatorskiego
ruchu teatralnego, jak również wspieranie kadr w procesie pracy teatralnej z dziećmi.
Treści kształcenia:
Pochodzenie teatru cieni-krótki zarys historyczny
Animacja, dialog i fabuła
Recepcja i percepcja spektaklu teatralnego przez dzieci
Przygotowanie spektaklu(integracja grupy, repertuar, przestrzeń, scenografia)
Termin: 21 październik 2020, 25 lutego 2021, 11 maj 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

DZIAŁ VII.
PSYCHOLOGIA W PRACY WYCHOWAWCZEJ
ŚRODKI LEGALNE I ZABRONIONE - CZYM ODURZA SIĘ
MŁODZIEŻ?
SYMBOL: 1913/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zapoznanie się ze współczesnymi środkami odurzającymi
Umiejętność rozpoznania ucznia, który sięga po środki odurzające
Treści kształcenia:
Legalne substancje, którymi odurza się młodzież / Dopalacze / Marihuana i inne narkotyki
Dlaczego młodzież sięga po używki?
Konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych
Rozpoznawanie objawów osób pod wpływem narkotyków
Profilaktyka uzależnień
Termin: 16 listopada 2020, 11 stycznia 2021, 19 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

POMOC UCZNIOWI Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ
SYMBOL: 1914/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności udzielenia pomocy uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Treści kształcenia:
Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej
Rola, którą przyjmuje dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
Rozpoznawanie dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
Pomóc dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej
Termin: 27 listopada 2020, 9 marca 2021, 7 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PATOLOGIA SPOŁECZNA NA TERENIE SZKOŁY:
PRZYCZYNY, OBJAWY, ZAPOBIEGANIE
SYMBOL: 1915/O/20/21
Adresaci: Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne, pracownicy
świetlic
Forma zajęć: Ćwiczenia, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Rozpoznawanie przyczyn zaburzeń w zachowaniu uczniów
Sposoby diagnozowania zaburzeń
Przygotowanie do organizowania profilaktyki I i II rzędu na terenie szkoły
Treści kształcenia:
Definicje patologii społecznej, klasyfikacje i objawy
Uzależnienia społeczne, psychiczne oraz współuzależnienia
Przyczyny niedostosowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem przekraczania progów
szkolnych
Diagnozowanie niedostosowania społecznego
Trzy poziomy profilaktyki: cele, zadania i organizacja
Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki
Termin: 27 listopada 2020, 16 lutego 2021, 31 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PRZEMOC WŚRÓD UCZNIÓW - AGRESJI STOP!
SYMBOL: 1916/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice
Forma zajęć: Wykład, konserwatorium, ćwiczenia Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności rozpoznawanie mechanizmów kształtowania się zachowań agresywnych u dzieci
i młodzieży
Profilaktyka i terapii zachowań agresywnych
Wykorzystanie metod socjoterapeutycznych w pracy z dzieckiem agresywnym
Treści kształcenia:
Cechy sprawców i ofiar ataków przemocy wśród nastolatków – analiza sytuacji
Rozwój zachowań agresywnych w kolejnych stadiach rozwoju życia dziecka/ucznia – czynniki ryzyka
Agresja, a środowisko – dom, szkoła, grupa rówieśnicza
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Specyfika funkcjonowania dziecka/ucznia agresywnego
Przyczyny agresji i przemocy
Rodzaje agresji dziecięcej
Przeciwdziałanie agresji dziecięcej
Program działań profilaktyczno – interwencyjnych stosowanych w stosunku do agresywnych
nastolatków
Ćwiczenia wykorzystujące elementy Treningu Zastępowania Agresji oraz Treningu Kształtowania
Umiejętności Społecznych
Termin: 28 września 2020, 30 listopada 2020, 25 stycznia 2021, 26 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

TECHNIKI RELAKSACYJNE JAKO ODPOWIEDŹ NA STRES
I ZMĘCZENIE FIZYCZNE
SYMBOL: 1917/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabywanie umiejętności odreagowywania, radzenia sobie z nadmiernym obciążeniem psychicznym i
fizycznym
Treści kształcenia:
Stres fizjologiczny i psychologiczny –źródła stresu
Przebieg reakcji stresowych w organizmie
Konsekwencje reakcji stresowych
Stres będące źródłem powstawania nadmiernego obciążenia psychicznego i fizycznego
Mechanizmy obronne uruchamiające się w sytuacjach stresowych
Sposoby radzenia sobie w sytuacjach nadmiernego obciążenia
Relaksacja – jej rodzaje i sposoby stosowania
Dobór odpowiedniej formy relaksacyjnej do stanu fizycznego i psychicznego
Wizualizacja, niedokończone historie, trening rozluźniania mięśni, dokańczanie bajek, twórczość
własna itp.
Termin:15 października 2020, 15 marca 2021, 17 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

SZTUKA MOTYWOWANIA UCZNIÓW
SYMBOL: 1918/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Konwersatoria, ćwiczenia
Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności automotywacji i motywowania innych
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Treści kształcenia:
Definicja motywacji i automotywacji
Prawa motywacji
Pytania, które pozwolą odkryć ci własny potencjał
Piramida potrzeb Maslowa
Sposoby automotywacji
Termin: 7 października 2020, 2 grudnia 2020, 21 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE
SYMBOL: 1919/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, osoby pracujące z młodzieżą, w tym zagrożoną
społecznie
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Przedstawienie technik dramowych rozwijających twórcze myślenie
Umiejętność pracy w grupie
Twórcze rozwiązywanie konfliktów
Przygotowanie do stosowania technik dramowych w celu pobudzenia aktywności poznawczej np.
przy omawianiu lektur szkolnych
Analiza informacji medialnych
Treści kształcenia:
Gry i zabawy integracyjne służące zniesieniu barier w grupie
Techniki dramowe (improwizacja, żywe rzeźby, stop klatka, metoda Teatru Forum i inne)
Sposoby konstruowania sytuacji konfliktowych tak, by w sposób bezpieczny nawiązywały one do ich
źródeł
Mechanizmy będące przyczyną konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania
Techniki dramowe jako stymulatory pozytywnych wzorców zachowań
Termin: 16 września 2020, 26 listopada 2020, 29 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

TRENING PAMIĘCI Z ELEMENTAMI SZYBKIEGO
CZYTANIA
SYMBOL: 1920/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności technik szybkiego czytania z wykorzystaniem pamięci krótkotrwałej i
długotrwałej
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Treści kształcenia:
Trening pamięci krótkotrwałej i długotrwałej
Mnemotechniki
Metoda łańcuszkowa, lokalizacji, symboli
Elementy metody Dennisona („gimnastyka mózgu”)
Pobudzenie kreatywnego myślenia
Termin: 7 października 2020, 9 grudnia 2020, 24 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
SYMBOL: 1921/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice
Forma zajęć: Wykład – konwersatorium z wykorzystaniem środków audio – video,
dyskusja
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Rozpoznawanie rodzajów niepełnosprawności
Poznanie typów, metod i funkcji szkolnictwa specjalnego
Akty normatywne w zakresie kształcenia specjalnego
Treści kształcenia:
Historia rozwoju opieki i edukacji nad dzieckiem / uczniem specjalnej troski na kartach historii
Definicje i rodzaje niepełnosprawności
Zasady obowiązujące w dydaktyce i wychowaniu w szkolnictwie specjalnym
Integracja społeczna (środowiskowa) i włączająca
Obowiązujące akty normatywne w zakresie kształcenia specjalnego
Termin: 8 października 2020, 22 stycznia 2021, 27 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

KOD KOLORÓW W NAUCZANIU
SYMBOL: 1922/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności wykorzystania kodu kolorów w procesie edukacji
Zapoznanie z językiem kolorów i jego wpływem na proces nauczania
Treści kształcenia:
Język kolorów
Wpływ kolorów na charakter człowieka i jego relacje z innymi
Określenie własnego typu osobowości
Motywy w kolorach osobowości
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Kolory w relacjach międzyludzkich
Wykorzystanie kodu kolorów w pracy nauczyciela
Termin: 22 października 2020, 7 grudnia 2020, 23 marca 2021, 15 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
SYMBOL: 1923/O/20/21
Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Rozpoznawanie zaburzeń sensorycznych u dziecka
Treści kształcenia:
Rozwój ruchowy dziecka i neurobiologiczne podstawy zaburzeń integracji sensorycznej
Zaburzenia integracji sensorycznej w obrębie poszczególnych zmysłów
Problemy szkolne dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej – zrozumieć przyczynę by pomóc
Rady dla rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych i psychologów
Sposoby interwencji
Studium przypadku
Analiza rysunku wskazująca na integrację sensoryczną
Termin: 23 listopada 2020, 29 marca 2021, 10 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

NEURODYDAKTYKA – UCZENIE PRZYJAZNE DLA MÓZGU
SYMBOL: 1924/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz inne osoby
zainteresowane problematyką
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Uświadamianie wagi projektowania edukacji opartej o wyniki najnowszych badań z dziedziny
neurobiologii i kognitywistyki
Zapoznanie z zasadami efektywnego – przyjaznego mózgowi – uczenia się
Treści kształcenia:
Prezentacja i dyskusja badań z zakresu neuronauki
Funkcje poznawcze człowieka żyjącego w XXI wieku
Wykorzystanie wiedzy naukowej w procesie planowania edukacji
Metody efektywnego uczenia się
Mnemotechniki – szybkie zapamiętywanie
Podstawy szybkiego czytania-emocje a uczenie się
Termin: 28 października 2020, 14 grudnia 2020, 25 stycznia 2021, 23 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł
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MNEMOTECHNIKI (ĆWICZENIA I ZABAWY ROZWIJAJĄCE
PAMIĘĆ, UWAGĘ, KONCENTRACJĘ I MYŚLENIE
TWÓRCZE)
SYMBOL: 1925/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Liczba godzin: 7
Cele kształcenia:
o Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi
o Ćwiczenia na koncentracje, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzające półkule mózgu ( pamięć,
uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)
Treści kształcenia:
Przedstawienie technik pamięciowych tj.: łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda słów
zastępczych, piktogramy
Tworzenie „map myśli”
Ćwiczenia na podniesie poziomu: wyobraźni, koncentracji i kojarzenia
Wzmocnienie i skrócenie czasu potrzebnego na zapamiętanie
Termin: 28 września 2020, 17 listopada 2020, 26 lutego 2021, 24 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł

DIETA W DYDAKTYCE, CZYLI CO JEŚĆ, ŻEBY MIEĆ DOBRĄ
PAMIĘĆ
SYMBOL: 1926/O/20/21
Adresaci: wszyscy zainteresowani wpływem diety na kondycję pamięci
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia: Upowszechnianie wiedzy na temat wpływu diety na kondycje pamięci
Treści kształcenia:
Raport z najnowszych badań w dziedzinie neurodietetyki
Żywienie a samopoczucie
Co lubi jeść mózg?
Neurodieta a prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci i dorosłych
Termin: 11 wrzesień 2020, 15 lutego 2021, 26 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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DZIAŁ VIII.
PRACA Z PRZEDSZKOLAKIEM
STYMULACJA JĘZYKOWA PRZEDSZKOLAKÓW
SYMBOL: 1927/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Treści kształcenia:
Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,
podniebienia, żuchwy)
Ćwiczenia oddechowe – zapobieganie mówieniu na wdechu, arytmii oddechowej, rozbieżności między
tekstem mówionym a torem oddychania. / Ćwiczenia i zabawy artykulacyjne – praca nad rozwojem
funkcji analizatorów: słuchowego, wzrokowego, motorycznego
Konstruowanie ćwiczeń polegających na tworzeniu wątków tematycznych dla poszczególnych głosek
objętych ćwiczeniami artykulacyjnymi
Masaż relaksacyjny w formie zabawy –rozluźnienie mięśni ciała, nauka opanowania umiejętności
odprężenia się w różnych sytuacjach. Masaż – jako forma nawiązania kontaktu emocjonalnego, co
ułatwia pracę terapeutyczną
z dzieckiem
Rysowane wierszyki – uczenie korzystania ze słowa mówionego, uczenie kojarzenia słowa ze
schematem graficznym, rysunkiem
Logorytmika – stymulacja ruchu dziecka z muzyką i tekstem. Uporządkowanie i korygowanie
nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka. Prezentacje piosenek, zabaw ortofonicznych,
zabaw taneczno- ruchowych ze śpiewem
Termin: 9 listopada 2020, 18 stycznia 2021, 5 marca 2021, 24 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

RYTMIKA - ĆWICZENIA I ZABAWY
SYMBOL: 1928/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zapoznanie z metodą potęgowania rozwoju motorycznego i muzycznego dzieci, jaką jest rytmika
Treści kształcenia:
Kształcenie umiejętności odtwarzania rytmu, poczucia tempa, ekspresja ruchu, rozwijanie aparatu
głosowego i orientacji przestrzennej; koordynacja ruchowa
Termin: 3 listopada 2020, 24 marca 2021, 13 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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MUTYZM – CO TO JEST I JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM
MUTYSTYCZNYM
SYMBOL: 1929/O/20/21
Adresaci:
Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych,
pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Przedstawienie cech charakterystycznych dziecka z mutyzmem całkowitym i wybiórczym
Wskazówki do postępowania z dzieckiem mutystycznym w środowisku rodzinnym, szkolnym.
Treści kształcenia:
Specyfika mutyzmu, mity na temat problemu //Mutyzm – problem logopedyczny czy psychologiczny
W jaki sposób dziecko wybiera osoby, z którymi nawiązuje kontakt werbalny
Grupa, a dziecko mutystyczne – dobór grupy, relacje z poszczególnymi członkami, włączanie nowych
osób do grupy
Specyfika kontaktów dziecka mutystycznego z osobami dorosłymi
Mutyzm i co dalej – elementarne metody pracy
Informacje dotyczące organizacji placówce i specjalistów pracujących z dziećmi z mutyzmem
Termin: 27 listopada 2020, 3 marca 2021, 7 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

ĆWICZENIA I ZABAWY UŁATWIAJĄCE MÓWIENIE,
CZYTANIE I PISANIE
SYMBOL: 1930/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 4
Cel kształcenia:
Zaprezentowanie ćwiczeń, zabaw, komunikacji interpersonalnej ze wskazaniem czynników
niezbędnych dla sukcesów dziecka w nauce mówienia, czytania i pisania
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w prowadzonych grupach wyrównawczych
Treści kształcenia:
Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym - umiejętność rozpoznawania wśród dzieci tych, które
mogą mieć problem i kłopoty z opanowaniem nauki czytania i pisania
Psychomotoryczny rozwój dziecka – aktywność ruchowa poparta słowem - motorem do nabywania
umiejętności na różnych obszarach.
Sprawność manualna - ćwiczenia grafomotoryczne, trening małej motoryki, usprawnianie
precyzyjnych ruchów ręki niezbędnych do nauki pisania
Produktywność wypowiedzi / Otwarty sposób komunikowania
Językowe ujmowanie doświadczeń / Zainteresowanie czytaniem i pisaniem
Podejmowanie samodzielnych prób czytania i pisania przez dzieci
Termin: 28 września 2020, 22 listopada 2020, 18 stycznia 2020, 22 marca 2021, 10 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WYPOWIADANIA SIĘ
U DZIECI
SYMBOL: 1931/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zasady tworzenia tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym.
Nabycie umiejętności określenia stopnia „ryzyka dysleksji”, uwzględniające działania czynników
odpowiedzialnych za osiągnięcia w uczeniu się czytania (płynność słowna, szybkość nazywania,
pamięć sekwencyjna)
Treści kształcenia:
Praca nad słownikiem dziecka / Kształtowanie gramatycznej poprawności wypowiedzi
Rozwijanie sprawności rozumienia zdań wyrażających różne relacje
Kształtowanie umiejętności komponowania dłuższych wypowiedzi
Rozwijanie mowy dialogowej
Ćwiczenia werbalnego aktywizowania dzieci – spontaniczna twórczość plastyczna, wymyślanie
opowiadań na temat ilustracji, teatrzyki sylwetkowe i kukiełkowe, układanie własnych opowiadań
przez dzieci
Termin: 4 grudnia 2020, 11 marca 2021, 25 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

PRZEDSZKOLAK MA SWOJĄ OSOBOWOŚĆ – POZNAJMY JĄ
SYMBOL: 1932/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Wspomaganie nauczyciela w umiejętnościach zrozumienia psychiki dziecka przedszkolnego na
kolejnych etapach jego rozwoju
Stymulowanie w kierunku kształtowania prawidłowych mechanizmów psychofizycznego rozwoju
Treści kształcenia:
Przedstawienie sylwetki psychicznej dziecka od 3 do 6 roku życia
Przedszkolak moczący się / Przedszkolak nadpobudliwy
Przedszkolak zacinający się / Wprowadzenie w Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Wprowadzenie w praktykę programu rozwijającego percepcję wzrokową M. Frosting: Wzory i
Obrazki
Wprowadzenie w praktykę ćwiczeń M. Tymichowej
Termin: 29 września 2020, 2 grudnia 2020, 9 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI
NADPOBUDLIWYMI
SYMBOL: 1933/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Przyczyny i objawy zaburzeń emocjonalnych, uświadomienie wpływu tych zaburzeń na sukces
szkolny
Kształtowanie umiejętności postępowania z dziećmi nadpobudliwymi na terenie placówki oświatowej
Treści kształcenia:
Rodzaje zaburzeń emocjonalnych występujących u dzieci: nerwice, zahamowanie psychoruchowe,
obojętność uczuciowa, nadpobudliwość psychoruchowa, agresja
Przejawy w sferze ruchowej, poznawczej i emocjonalnej
Uczniowie o modalności kinestetycznej wg NLP
Obraz kliniczny zespołu ADHD
Projekcja filmu o szkole terapeutycznej dla dzieci z ADHD
Zasady postępowania z dziećmi nadpobudliwymi i terapia wkomponowana w proces dydaktyczny
Prezentacja metody biofeedback
Termin: 14 grudnia 2020, 29 marca 2021, 10 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ZABURZENIE I CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO DZIECI
MŁODSZYCH
SYMBOL: 1934/O/20/218
Adresaci: Nauczyciele przedszkolni, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni
Forma zajęć: Wykład, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Przygotowanie do zrozumienia specyfiki choroby układu nerwowego
Nabycie umiejętności radzenia sobie z chorym dzieckiem w przedszkolu i szkole.
Organizacja doradztwa dla rodziców
Treści kształcenia:
Choroby układu nerwowego wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego:
o padaczka wczesno – dziecięca? / choroba „tików” u dzieci?
o moczenie i zanieczyszczanie się / zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Metody terapeutyczne łagodzące objawy choroby; Metoda Ruchu Rozwijającego, metody relaksacyjne,
terapia bajką, terapia rysunkiem
Termin: 29 października 2020, 19 stycznia 2021, 11 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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RELAKSACYJNE METODY RUCHOWO – DOTYKOWE
W LOGOPEDII I REEDUKACJI
SYMBOL: 1935/O/20/21
Adresaci:
Logopedzi, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni, reedukatorzy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Przygotowanie do zrozumienia specyfiki zaburzeń mowy u dzieci,
Nabycie umiejętności tworzenia efektywnych indywidualnych programów reedukacyjnych dla
każdego dziecka,
Doradztwo rodzicom w zakresie reedukacji dzieci w zakresie mowy
Treści kształcenia:
Program aktywności – metoda M. i Ch. Knillów – założenia, metody i ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia logarytmiczne w terapii wad mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Ćwiczenia oddechowe / Ćwiczenia fonacyjno-emisyjne / Ćwiczenia usprawniające narząd mowy
Terapia Weroniki Sherborne / Terapia Dennisona
Kinezjoterapia edukacyjna / Metoda Videotreningu komunikacji
Masaż dziecięcy do znanych wierszy i porzekadeł wg opracowania M. Bogdanowicz
Termin: 15 października 2020, 12 stycznia 2021, 29 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

DZIAŁ IX.
POMOC UCZNIOM Z PROBLEMAMI
PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
SYMBOL: 1936/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, pedagogowie, psychologowie, logopedzi i inni specjaliści pracujący zarówno w
przedszkolach, szkołach jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także do rodzice uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Rozwinięcie kompetencji w zakresie koordynowania kompleksowego wsparcia uczniów.
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Treści kształcenia:
Metodologia opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjnych(IPE) dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zespół opracowujący IPE: nauczyciele, psycholog, terapeuta, rodzice.
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
o czym są specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) / kim jest uczeń ze SPE?
o wskazówki do pracy z uczniem ze SPE / charakterystyka uczniów ze SPE
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)
o na co należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do konstruowania
Planu działań wspierających i IPET-u?
o zasady i wskazówki dotyczące konstruowania IPET-u
o zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów / omówienie przykładowego IPET-u
Szkolny zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
o organizacja pracy zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
o kto wchodzi w skład szkolnego zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów?
o zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
Ewaluacja realizacji programu
o dokumentowanie pracy z uczniem ze Specjalnym Potrzebami Edukacyjnymi
o dokonywanie ewaluacji i nanoszenie poprawek do programów
o szukanie pomocy i informacji
Termin: 4 października 2020, 26 listopada 2020, 11 stycznia 2021, 18 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 120 zł

„WIDZĘ, ŻE MASZ PROBLEM”, CZYLI JAK POMÓC
UCZNIOWI Z ZABURZENIAMI EMOCJI
SYMBOL: 1937/O/20/21
Adresaci: Rodzice nastolatków oraz nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Umiejętności rozpoznawania uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi
Charakterystyka ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi – (specyfika objawów, metody pracy)
Treści kształcenia:
Przedstawienie dominującej problematyki okresu dorastania
Identyfikacja podstawowych mechanizmów i zaburzeń w okresie adolescencji
Charakterystyka objawów lękowych, depresyjnych (prób samobójczych)
Opis symptomów wskazujących na możliwość pojawienia się samookaleczeń
Prezentacja kwestii związanych z obrazem własnego ciała
Prezentacja zagadnień związanych z kształtującą się tożsamością
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Identyfikacja sygnałów pozawerbalnych świadczących o problemie
Prezentacja podstawowych metod pracy / Informacje dotyczące specjalistów, placówek pomocnych
w pracy z uczniem / Studium przypadku
Termin: 17 listopada 2020, 19 stycznia 2021, 26 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE W PRACY
NAUCZYCIELA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ
SYMBOL: 1938/O/20/21
Adresaci: nauczyciele, terapeuci
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Przygotowanie do organizacji zajęć dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub
dysgrafii
Treści kształcenia:
rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności
specyficznych, a więc: usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej,
orientacji
przestrzennej,
koordynacji
wzrokowo-ruchowej,
funkcji
motorycznych;
wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie
pozytywnej motywacji do pracy
stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego
uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych
umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych,
tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych
konsekwencji.
Termin: 19 listopada 2020, 1 lutego 2021, 16 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł

TERAPIA ZDALNA - WYKORZYSTANIE TIK W PRACY
TERAPEUTY
SYMBOL: 1939/O/20/21
Adresaci: dla pedagogów specjalnych, pedagogów, nauczycieli i osób, które chcą wykorzystać TIK w swojej
pracy dydaktycznej
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Praktyczne metody wykorzystania darmowych generatorów do tworzenia materiałów.
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Treści kształcenia:
Jak TIK można i należy wdrażać ucząc dzieci z niepełnosprawnością intelektualną?
W jaki sposób konstruować zadania online z indywidualnym uczniem w zależności od jego
potrzeb?
Jakie bezpłatne narzędzia - generatory online, wykorzystać w pracy z dziećmi z różnymi
dysfunkcjami?
Jak wykorzystać potencjał generatorów do tworzenia fiszek, etykiet, krzyżówek, tarcz
zegarowych czy kart pracy np. pisania po śladzie podczas lekcji z uczniami ze SPE?
W jaki sposób udostępniać wygenerowane karty z wykorzystaniem darmowych usług i portali?
Termin: 25 listopada 2020, 8 lutego 2021, 19 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł

WSPIERANIE TRUDNEGO UCZNIA W KARIERZE
SZKOLNEJ
SYMBOL: 1940/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, reedukatorzy
Forma zajęć: Ćwiczenia wzbogacone metodami aktywnymi
Liczba godzin: 4
Cel kształcenia:
Uświadomienie uczestnikom przyczyn problemów uczniów,
Przyczyny zależności między brakiem sukcesów dydaktycznych a niedostosowaniem społecznym i
zaburzeniami zachowania
Nabycie umiejętności wstępnego rozpoznania problemów ucznia, skierowanie go do dalszej diagnozy,
Zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem trudnym
Treści kształcenia:
Reforma edukacji – nowe paradygmaty / Podmiotowość jako cel i droga do celu
Wieloaspektowe przyczyny niepowodzeń szkolnych tkwiące w dziecku, w środowisku rodzinnym
i szkolnym
Analiza wybranych problemów: potencjał intelektualny, typy inteligencji, modalności wg NLP,
zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej i schematu własnego ciała
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia /
Zaburzenia emocjonalne u uczniów – objawy i przyczyny
Specyficzne problemy uczniów wynikające z przekraczania progów szkolnych
Program wspierania dziecka w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkole podstawowej i
ponadpodstawowej
Termin: 14 grudnia 2020, 26 marca 2021, 7 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
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ZABURZENIA ZACHOWANIA I ZAGROŻENIE
NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM –
METODY PRACY Z UCZNIEM Z ORZECZENIEM
SYMBOL: 1941/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego
Metody pracy z dzieckiem / uczniem oraz jego rodziną w zakresie zaburzeń zachowań
Treści kształcenia:
Sposoby organizowania współdziałania szkoły, nauczycieli i wychowawców z poradniami
Objawy oraz cechy zachowania destrukcyjnego w klasie i w szkole
Systemowa terapia rodzin i możliwości współpracy pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy
poradniami specjalistycznymi
Kontrakt indywidualny i grupowy, jako metoda wychowawcza – negocjacje jako warunek wstępny
kontraktu. / Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem
Analiza przypadków, przykładów z wybranych szkół
Termin: 18 listopada 2020, 2 lutego 2021, 15 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania
na terenie placówki)
Cena: 100 zł

SPOSÓB NA TABLICZKĘ MNOŻENIA
SYMBOL: 1942/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy, rodzice uczniów klas I-III, nauczyciele szkół specjalnych
oraz wszyscy zainteresowani nauczaniem tabliczki mnożenia nowymi metodami
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Praktyczne sposoby uczenia się tabliczki mnożenia dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
Treści kształcenia:
Strategie oraz style uczenia się wzrokowców, słuchowców i kinestetyków wykorzystanych do pracy
z książką Iwony Dziuby pt. ”Sposób na tabliczkę mnożenia”, Wydawnictwo SKRZAT, Kraków 2001r.
Przebieg lekcji na przykładzie mnożenia przez 7 wykorzystującej różne możliwości uczenia się
mnożenia m.in.: swobodne teksty do ilustracji mnożenia danej liczby, tabelę oraz oś liczbową
uwzględniającą wyniki z mnożenia danej liczby, piosenkę oraz szyfr obrazkowy wyników tabliczki
mnożenia utrwalający mnożenie, kolorowankę według klucza kolorów, rymowankę tabliczki
mnożenia
Termin: 30 września 2020, 23 listopada 2020, 24 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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RODZAJE DYSFUNKCJI, ICH DIAGNOZOWANIE I TERAPIA
SYMBOL: 1943/O/20/21
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, terapeuci
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: Rozpoznanie rodzajów dysfunkcji i ich diagnozowanie. Opracowanie indywidualnej terapii
dla ucznia ze zdiagnozowaną dysfunkcją.
Treści kształcenia:
Rozpoznanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Co oznaczają terminy: dysleksja, dysortografia, dysgrafia i inne związane ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się?
Jakie działania należy podjąć, aby pobyt w szkole ucznia z dysfunkcją uczynić łatwiejszym i
przyjaźniejszym?
Kto może pomóc wychowawcy w pracy z uczniem z dysfunkcją?
Jakie przepisy prawa regulują postępowanie z uczniem z dysfunkcją?
Termin: 11 wrzesień 2020, 9 marzec 2021, 8 czerwiec 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

DYSLEKSJA - RYZYKO DYSLEKSJI, PROBLEM
I DIAGNOZOWANIE
SYMBOL: 1944/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego, pedagodzy, rodzice
Forma zajęć: Wykład, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Nabycie umiejętności rozpoznawania u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu, sposoby diagnozowania
dysleksji
Treści kształcenia:
Dysleksja – definicja, typowe objawy
Ryzyko dysleksji-problemy psychopedagogiczne i społeczne.
Przyczyny i objawy zaburzeń dyslektycznych
Diagnoza jako podstawa oddziaływań terapeutycznych.
Rodzaje dysleksji
Propozycje ćwiczeń stosowanych w terapii dzieci dyslektycznych (stymulacja bezpośrednia i
pośrednia)
Prezentacja specjalnych metod nauki czytania i pisania
Formy pomocy dzieciom z dysleksją
Termin: 17 września 2020, 25 stycznia 2021, 26 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 140 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
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DYSKALKULIA
SYMBOL: 1945/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele klas I – III i matematycy
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Przygotowanie do pracy z dziećmi/uczniami mającymi problemy w uczeniu się matematyki,
Metody prowadzenia zajęć korekcyjno – wyrównawczych
Treści kształcenia:
Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się; definicje, podłoże
Trudności w uczeniu się matematyki, przyczyny niepowodzeń; zwykłe a specyficzne
Wskaźniki dojrzałości do uczenia się matematyki
Przedstawienie wyników badań (zespół prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej) nad poziomem dojrzałości
do uczenia się matematyki polskich dzieci/uczniów
Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki
Metody diagnozy dzieci/uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Zasady i metody prowadzenia zajęć z uczniami z dyskalkulią
Propozycje konkretnych ćwiczeń stymulujących rozwój myślenia, kształtowanie pojęć i umiejętności
matematycznych / Współpraca: rodzic – nauczyciel – pedagog – psycholog
Konsekwencje wynikające z rozpoczęcia nauki szkolnej bez dojrzałości do uczenia się matematyki
Termin: 15 września 2020, 26 stycznia 2021, 29 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I
PRZEDSZKOLNYM
SYMBOL: 1946/O/20/21
Adresaci: Rodzice, nauczyciele
Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia
Cele kształcenia:

Liczba godzin: 4

Rozpoznawanie dzieci/uczniów z wadą słuchu,
Nabycie umiejętności wyboru stosowania specjalnych metod i ćwiczeń w edukacji z dziećmi/uczniami
niesłyszącymi i słabo słyszącymi,
rozwijanie mowy dziecka/ucznia z wadą słuchu
Treści kształcenia:
Ćwiczenia uświadamiające znaczenie słuchu
Definicja i klasyfikacje głuchoty (M. Grzegorzewskiej, K. Kirejczyka, BIAP)
Przyczyny i rodzaje uszkodzenia słuchu
Specyfika procesów poznawczych u dziecka/ucznia z wadą słuchu
Ćwiczenia słuchowe i usprawniające w procesie rewalidacji dziecka/ucznia z wadą słuchu
Projektowanie programu do rewalidacji indywidualnej dziecka/ucznia z wadą słuchu
Metody i ćwiczenia w kształtowaniu i rozwijaniu mowy dzieci/uczniów z wadą słuchu
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Termin: 8 października 2020, 14 stycznia 2021, 15 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

ZABAWA I RUCH W PRACY Z DZIECKIEM
Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI
SYMBOL: 1947/O/20/218
Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół
podstawowych, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych
Określenie roli zabawy i jej zastosowanie w toku pracy z dzieckiem/uczniem przejawiającym
problemy emocjonalne
Treści kształcenia:
Prezentacja mechanizmów zaburzeń emocjonalnych
Krótka charakterystyka zaburzeń lękowych, depresyjnych, nadpobudliwości psychoruchowej,
mutyzmu, tików
Dobór grupy dla dziecka/ucznia z problemem emocjonalnym, jako istotny czynnik skutecznego
oddziaływania
Metoda Weroniki Sherborne, jako jedna z form pracy z dzieckiem/uczniem wykorzystująca ruch i
swobodę
Zabawy ruchowe korzystnie wpływające na rozwój emocjonalny dziecka/ucznia – prezentacja
wykorzystanie twórczego potencjału dziecka/ucznia
Termin: 18 października 2020, 18 stycznia 2021, 22 marca 2021, 8 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

LOGOPEDIA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ
SYMBOL: 1948/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy
Forma zajęć: Wykład, warsztaty.
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Sposoby pobudzania aktywności dzieci/uczniów do prowadzenia systematycznych ćwiczeń nad
poprawną wymową
Treści kształcenia:
Miejsce nauczycieli przedszkola i kształcenia zintegrowanego we wspieraniu diagnozy i terapii
logopedycznej
Dziecko jąkające się
Dzieci z ryzykiem dysleksji w klasie zerowej
Dziecko niesłyszące
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Wspomaganie terapii logopedycznej w przypadku dyslalii
Wczesne wspomaganie rozwoju – aspekty prawa oświatowego
Termin: 23 listopada 2020, 5 lutego 2021, 12 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł

WCZESNA INTERWENCJA - STYMULOWANIE ROZWOJU
DZIECKA OD PIERWSZYCH DNI DO 6 ROKU ŻYCIA
SYMBOL: 1949/O/20/21
Adresaci: Rodzice, nauczyciele, terapeuci
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia: upowszechnianie wiedzy oraz inspiracja do uważnej obserwacji dziecka i jego rozwoju, a w
razie zauważenia niepokojących symptomów – do szukania optymalnego wsparcia.
Treści kształcenia:
Zrozumieć niepełnosprawność: wczesne wspomaganie w uczeniu – wskazówki dla rodziców,
nauczycieli i terapeutów
Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Jak organizować grupę wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
dziecka?
Praktyczne rozwiązania dotyczące struktury funkcjonowania zespołu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i jego rodziny w szkole specjalnej
Wspieranie rodziny dziecka z niepełnosprawnością z pomocą lokalnych i globalnych organizacji
pozarządowych
Model wspierania rodziców w rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka we wczesnym
wspomaganiu
Nierozłączność diagnozy i terapii w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze
spektrum autyzmu
Wykorzystanie materiałów codziennego użytku do stymulacji rozwoju małego dziecka
Termin: 17 listopada 2020, 3 lutego 2021, 14 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 150 zł
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LOGOPEDIA KREATYWNIE I WESOŁO
SYMBOL: 1950/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Sposoby pobudzania aktywności dzieci/uczniów do prowadzenia systematycznych ćwiczeń nad
poprawną wymową
Treści kształcenia:
Organizacja zespołów korekcyjnych i pracy indywidualnej dla dzieci/uczniów z opóźnionym
rozwojem mowy i zaburzeniami mowy
Metody stosowane w ćwiczeniach korekcyjnych
Zasady dydaktyczne w pracy logopedycznej
Współpraca z rodzicami
Stymulacja mowy każdego dnia- profilaktyka pracy / Dojrzałość szkolna
„Logopedia na wesoło”- kreatywny zbiór ćwiczeń, zajęć i zabaw do pracy profilaktycznej,
wyrównawczej i korekcyjnej
Termin: 24 listopada 2020, 4 lutego 2021, 13 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania
na terenie placówki)
Cena: 100 zł

MUZYKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
SYMBOL: 1951/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Znaczenie muzyki w terapii logopedycznej,
Wykorzystywanie logorytmiki w terapii pedagogicznej
Treści kształcenia:
Logorytmika - jako nowa forma możliwości terapeutycznych, realizowanych
z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, upośledzonym słuchem lub wzrokiem
Założenia programowe logorytmiki
Treści i formy zajęć logorytmicznych
o stymulacja ruchu dziecka/ucznia z muzyką / ćwiczenia oddechowe
o ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
o mowa ekspresyjna z akompaniamentem naturalnym i perkusyjnym
o ćwiczenia grafomotoryczne / śpiew / zabawy z rekwizytami
MUZYKA, TANIEC, OBRAZ - czyli zabawy wszystkich zmysłów- scenariusze zajęć
Termin: 16 grudnia 2020, 17 marca 2021, 30 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
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TERAPIA POPRZEZ TANIEC I RUCH
SYMBOL: 1952/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych i
świetlic środowiskowych
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Wykorzystanie metod dramy i art - terapii w pracy z grupami w różnym okresie szkolnym
zagrożonymi społecznie
Przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń terapeutycznych z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi
Treści kształcenia:
Symulacja pozytywnych emocji podczas improwizacji ruchowo – tanecznej
Techniki tańca – ćwiczenia na plastykę ciała – elementy wschodniego tańca Butoh oraz Suzuki
Ćwiczenia na koncentrację psychofizyczną
Ćwiczenia na plastykę ciała
Masaże energetyczne i rozluźniające
Improwizacje taneczne do skojarzeń stworzonych podczas ćwiczeń relaksacyjnych
Wyrażanie emocji w formie ruchowej lub pantomimicznej praca z przestrzenią teatralną
Termin: : 15 października 2020, 17 grudnia 2020, 29 stycznia 2021, 15 marca 2021, 12 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 110 zł

POMOC UCZNIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW
SYMBOL: 1953/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztat. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Sposoby i metody postępowania z dziećmi/uczniami z zaburzeniami spowodowanymi życiem w
rodzinie zastępczej, dysfunkcyjnej, z problemem alkoholowym oraz wychowywanymi w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych
przedstawienie metod współpracy i pomocy dzieciom/uczniom
Treści kształcenia:
Znaczenie kontaktu matka – dziecko w okresie prenatalnym i jego związki z późniejszymi
zaburzeniami w rozwoju
Nieprawidłowości w dziecięcej socjalizacji i rozwoju społecznym u dzieci wychowywanych we
wczesnym okresie życia w instytucjach opieki masowej
Konsekwencje przebywania w rodzinie dysfunkcyjnej przed umieszczeniem w domu dziecka
System wychowawczy tradycyjnego domu dziecka, jako źródło niedostosowania społecznego
wychowanków
Trudności wychowawcze związane z przekazaniem, przyjęciem i akceptacją informacji o swoim
pochodzeniu / Modele osobowości dzieci alkoholików
Specyficzne zaburzenia rozwojowe dzieci z alkoholowym zespołem płodowym FAS i FAE. Zasady
postępowania – program „Fastryga”
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Projekcja filmu „To nie musi tak być” / Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem/uczniem
Termin: 21 października 2020, 18 stycznia 2021, 30 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA NA CO DZIEŃ
SYMBOL: 1954/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych i świetlic
środowiskowych.
Forma zajęć: Warsztaty Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Sposoby kształtowania twórczego myślenia z wykorzystaniem technik i przedmiotów codziennego
użytku
Treści kształcenia:
Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów
analizowanych podczas zajęć lekcyjnych
Tworzenie opowiadań abstrakcyjnych
Gry strategiczne oraz etiudy teatralne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku
Integracja grupy poprzez wspólną kreację muzyczną z wykorzystaniem orientalnych instrumentów
akustycznych i przedmiotów codziennego użytku
Tworzenie historii inspirowanych dźwiękami i obrazami z otaczającej przestrzeni
Animacja otaczającej przestrzeni poprzez tworzenie rzeźb i instalacji z wykorzystaniem
podstawowych materiałów plastycznych
Aktywizowanie wyobraźni przestrzennej i myślenia obrazowego poprzez niestandardowe stosowanie
„zwykłych” przedmiotów
Pobudzenie myślenia symbolicznego poprzez stworzenie warunków dla swobodnej kreacji każdego
bez konieczności posiadania szczególnych umiejętności plastycznych
Termin: 16 listopada 2020, 26 lutego 2021, 26 kwietnia 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 80 zł

RESOCJALIZACJA UCZNIA NIEDOSTOSOWANEGO
SPOŁECZNIE
SYMBOL: 1955/O/20/21
Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy PPP i świetlic
terapeutycznych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty. Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Zapoznanie ze sposobami sprawnego rozwiązywania problemów wychowawczych
Przygotowanie do postępowania z uczniami niedostosowanymi społecznie i przejawiającymi
zaburzenia w zachowaniu

ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
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Treści kształcenia:
Zaburzenia zachowania a niedostosowanie społeczne
Zapoznanie z tematyką dotyczącą zachowań dysfunkcyjnych uczniów i zasad oddziaływań
resocjalizacyjnych
Kryteria niedostosowania – rodzaje i rozmiary
środowisku szkolnym

/

Przyczyny tkwiące w dziecku, uczniu, rodzinie,

Diagnozowanie zjawiska niedostosowania społecznego
Indywidualny dobór metod resocjalizacyjnych
Termin: 24 listopada 2020, 28 stycznia 2021, 29 marca 2021, 14 czerwca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ZESPÓŁ ADHD - DIAGNOZOWANIE I TERAPIA
SYMBOL: 1956/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Umiejętność doboru sposobów diagnozowania i postępowania z uczniami z zespołem ADHD oraz
pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom
Treści kształcenia:
Zdefiniowanie problemu, diagnoza
Studium przypadku
Przyczyny ADHD, czynniki podtrzymujące i wzmacniające objawy / Studium przypadku
Terapia indywidualna, grupowa, farmakoterapia
Interwencje nauczycieli, wychowawców
Wskazówki dla rodziców
Studium przypadku
Termin: 15 listopada 2020, 26 lutego 2021, 18 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

DZIECKO / UCZEŃ DEPRESYJNO - LĘKOWY –
ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE I TERAPEUTYCZNE
SYMBOL: 1957/O/20/218
Adresaci:
Rodzice, pedagodzy przedszkoli, oraz wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci
i młodzieży
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Liczba godzin: 3
Cele kształcenia:
Prezentacja cech dziecka / ucznia z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi,
Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem / uczniem depresyjnym i lękowym
Treści kształcenia:
Charakterystyka problematyki związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi
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Różnice pomiędzy zmianami występującymi w naturalnym rozwoju dziecka, a zachowaniami
zaburzonymi. / Objawy lękowe, depresyjne w okresie dojrzewania
Myśli samobójcze, próby samobójcze – kiedy i jak reagować
Dziecko/uczeń z problemem w domu rodzinnym, w szkole, w placówce – jego funkcjonowanie,
zmiany
w zachowaniu
Możliwości oddziaływania wychowawczego – do którego momentu stosować, kiedy poprosić o pomoc
specjalisty
Terapia dziecka/ucznia – wybór metody, formy terapii
Współpraca rodziny, szkoły, placówki ze specjalistami, placówkami terapeutycznymi
Termin: 21 października 2020, 27 stycznia 2021, 11 marca 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI I MŁODZIEŻY
SYMBOL: 1958/O/20/218
Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Rozpoznawanie i definiowanie emocji dziecka
Oddziaływania na dziecko / ucznia z pozytywnym skutkiem w sytuacji trudnych emocji
Treści kształcenia:
Uczucia i emocje – czym są, jakie są między nimi podobieństwa i różnice
Emocje – mity odnoszące się do nazewnictwa emocji „pozytywnych” i „negatywnych”
Złość – jak sobie z nią radzić w konstruktywny sposób
Życie emocjonalno – uczuciowe – nazywanie stanów w oparciu o własne doświadczenia
Empatia – czy młody człowiek potrafi współodczuwać
Czy młody człowiek ma prawo do przeżywania „trudnych” do zaakceptowania przez dorosłych
emocji
Sposoby pomocy w sytuacjach naładowanych dużym pokładem emocji
Termin: 30 listopada 2020, 18 stycznia 2021, 8 marca 2021, 17 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł

ZAGROŻENIA UCZNIÓW W SZKOLE I W DOMU
SYMBOL: 1959/O/20/21
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice
Forma zajęć: Warsztaty
Liczba godzin: 4
Cele kształcenia:
Uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telewizji
przedstawienie innych ciekawych i rozwijających sposobów zagospodarowania wolnego czasu
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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Problematyka zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków
Postępowania w obliczu zagrożenia ze strony grup destrukcyjnych, sekt, subkultur
Treści kształcenia:
Skutki uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telewizji
Wpływ reklamy na psychikę uczniów
Pokazanie alternatywnych zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu
Przedstawienie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i brania narkotyków oraz zapoznanie
ze sposobami obrony przed nimi
Prawda, mity i zagrożenia spowodowane używaniem narkotyków i alkoholu
Cechy wskazujące na spożycie – jak odczytać na podstawie zachowania ucznia
Moje mocne strony – pozytywny wpływ na ucznia
Specyfika aktualnie występujących młodzieżowych grup destrukcyjnych, sekt i subkultur
Socjotechniki stosowane w pozyskiwaniu i utrzymaniu zwolenników
Techniki radzenia sobie z manipulacją społeczną
Tworzenie zgranego zespołu, uczniów, sposoby/metody umacniania przyjaźni tak, aby nie uciekać się
do alkoholu i narkotyków?
Termin: 3 grudnia 2020, 5 marca 2021, 24 maja 2021
Miejsce: Sale wykładowe PKU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)
Cena: 100 zł
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KARTA ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO
na szkolenie oświatowe
(wypełniając kartę odręcznie, prosimy uzupełnić ją pismem drukowanym)
Nazwa formy doskonalenia .................................................................................................................................
Numer w ofercie........................................................................................................................................
Termin .....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia.......................................................................................................................................
Adres zamieszkania.............................................................................................................................................
Wykształcenie (poziom i specjalizacja)................................................................................................................
Miejsce pracy.......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.............................................. adres e - mail........................................................................

Fakturę proszę wystawić na:
Imię i nazwisko ( instytucja )..............................................................................................................................
Adres............................................................................................ nr NIP..........................................................

………………………………………………………………..
Data i podpis zgłaszającego się

Należność za udział w szkoleniach można przesłać na rachunek bankowy:
KBS Kraków 08 8591 0007 0020 0048 6833 0001 lub opłacić osobiście w siedzibie Ośrodka przed terminem
szkolenia.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz informacji przez PKU
„CENTRUM IB” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Z 1997 r., Nr 1333, poz. 883 z późn. zm.)
ul. św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, Tel.: 12 634-32-50, 608 102 228
www.ibc.edu.pl, e-mail: ibc@ibcentrum.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA GRUPOWEGO
na SZKOLENIE OŚWIATOWE
(wypełniając kartę odręcznie, prosimy uzupełnić ją pismem drukowanym)

Nazwa Placówki
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
e–mail ............................................................................................................................................................
Zamawiane szkolenie (nazwa, symbol): …............................................................................................................
Proponowany termin (miesiąc, dzień, godzina) ...................................................................................................
Ilość uczestników ** …..........................................................................................................................................
Ustalona kwota za
szkolenie***...........................................................................................................................................................
Osoba, z którą należy się kontaktować……...........................................................................................................
** W załączeniu do zamówienia lista uczestników z datami urodzenia
*** W przypadku faktur indywidualnych należy dołączyć listę uczestników z podaniem adresów
zamieszkania i nr NIP.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz informacji przez
CENTRUM IB Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Z 1997 r., Nr 1333, poz. 883 z późn. zm.)

(pieczęć instytucji)

(pieczęć i podpis osoby zamawiającej)

Koszty szkolenia i wszystkie warunki organizacyjne ustalamy indywidualnie.
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