OFERTA
SZKOLENIOWA
2019/2020
z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki
oświatowej państwa

SZKOLENIA I KURSY DOSKONALĄCE
SIECI WSPÓŁPRACY
KONFERENCJE DLA DYREKTORÓW

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach
oświatowych
Wychowanie do wartości przez kształtowanie
postaw obywatelskich i patriotycznych
Wdrażanie nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych uczniów
Tworzenie oferty programowej w kształceniu
zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw
programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego

www.roe.pl

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest nowoczesną placówką edukacyjną. Organem prowadzącym
jest Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.
Świadczymy usługi szkoleniowe, wspomagając rozwój zawodowy dyrektorów, kadry zarządzającej, nauczycieli
oraz pracowników administracyjnych instytucji oświatowych. Formę, temat i czas trwania szkoleń każdorazowo
dostosowujemy do potrzeb uczestników. Wspieramy poszczególne podmioty w planowaniu, rozwoju i tworzeniu
programów wsparcia, z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich. Współpracujemy z placówkami sektora
państwowego i prywatnego, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, mediami.
Szkolimy na terenie całego kraju
Posiadamy cztery oddziały w Polsce: Wrocław, Warszawa, Poznań i Katowice.
Metodyka
Dobór narzędzi metodycznych jest każdorazowo dostosowany do celów szkolenia i konkretnej grupy
uczestników. Gwarantujemy warsztatową, aktywną formę zajęć.
Kadra dydaktyczna
Zatrudniamy ponad 150 ekspertów: certyfikowani trenerzy, mistrzowie coachingu, doświadczeni
konsultanci z uprawnieniami edukatorskimi, nauczyciele dyplomowani, doradcy metodyczni,
specjaliści praktycy, wykładowcy wyższych uczelni oraz inni kompetentni pracownicy pedagogiczni.
Baza szkoleniowa
Organizację szkoleń zamkniętych i otwartych dopasowujemy do potrzeb uczestników, zapewniamy
pełną obsługę organizacyjną oraz własny sprzęt szkoleniowy.
Przeszkoliliśmy ponad 20 000 nauczycieli
Bogata oferta szkoleń dedykowana nauczycielom i dyrektorom wszystkich
etapów kształcenia
Wszystkie szkolenia prowadzone są metodami aktywizującymi, dostosowanymi
do potrzeb uczestników
Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin dydaktycznych lub zgodnie z indywidualnymi
potrzebami placówki
Standard i jakość szkoleń RODN potwierdzają:
• Spełnianie Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
• Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS
• Realizacja projektów systemowych (3.5 POKL)
• Partnerstwo w ramach Poddziałania 8.1.2
• Realizacja grantów kuratoryjnych
W
•
•
•
•

ramach organizacji szkoleń zapewniamy:
Diagnozy potrzeb szkoleniowych
Materiały szkoleniowe
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
Doradztwo

Pełna oferta prowadzonych działań oraz szkoleń znajduje się na stronie www.roe.pl.
Zapraszam do wspólnej edukacyjnej drogi w imieniu swoim oraz współpracowników RODN.
Dyrektor RODN
Anetta Prajzner

KOMPLEKSOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE Nowość!
Naszym klientom oferujemy usługę kompleksowego wsparcia w zakresie organizacji doskonalenia
zawodowego nauczycieli, doradztwa metodycznego oraz organizacji rad szkoleniowych, zgodnie
z bieżącymi potrzebami i aktualnym planem szkoleniowym danej placówki.
Szczegółowe zasady umowy o stałej współpracy ustalane są z każdym klientem indywidualnie.
Więcej informacji na www.roe.pl

KONFERENCJE
KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu.
Preorientacja zawodowa.
Terminy:
23 września 2019 - Poznań
24 września 2019 - Wrocław
25 września 2019 - Zabrze
26 września 2019 - Warszawa
II OGÓLNOPOLSKI KONGRES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
„Szkoła w obliczu zmian od 1 września 2019 w kształceniu zawodowym - wnioski i dobre praktyki”.
Termin:
kwiecień 2020

SIECI DYREKTORÓW
Zapraszamy dyrektorów szkół do czynnego udziału w sieciach moderowanych przez RODN.
Współpraca w sieci daje uczestnikom możliwości poszerzania swojej wiedzy i rozwoju kompetencji,
wymiany, podobnych z racji pełnionej funkcji, doświadczeń zawodowych oraz wspólnej pracy nad
wybranymi zagadnieniami.
W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy cykliczne spotkania dla dyrektorów szkół w następujących
obszarach tematycznych:
1. Sieć kształcenia zawodowego - prawo i praktyka.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w obliczu zmian oświatowych.
3. Zadania i obowiązki nauczycieli w obliczu zmian oświatowych i kodeksu pracy.

WYBRANE TEMATY SZKOLEŃ
Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
•

Kreatywne metody budowania właściwych
relacji w profilaktyce uzależnień.

•

Co możemy razem zrobić w szkole, by zapobiec uzależnieniom dzieci i młodzieży.

•

AKADEMIA WYCHOWAWCY - Jak kształtować
kompetencje osobiste i społeczne uczniów?

•

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz ich
profilaktyka.

•

Cyberprzemoc, czyli agresja w sieci.
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI PRZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH
I PATRIOTYCZNYCH

•

•

KTO TY JESTEŚ…? Wychowanie do wartości
przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.

•

Tradycja, a współczesne wartości młodzieży.

•

Wymiana wartości w transferze
międzypokoleniowym.

Czy patriotyzmu można (się) nauczyć?

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
•

Sprawdzian ósmoklasisty – konstruowanie
zadań i sposoby oceniania.

•

Podstawa programowa jako fundamentalny
dokument w planowaniu pracy nauczyciela.

•

Wdrażanie nowej podstawy programowej
z matematyki w szkołach podstawowych.

•

Proces indywidualizacji nauczania.

•

Realizacja podstawy programowej w szkole
specjalnej przysposabiającej do pracy - rozwiązania praktyczne.

•

Rozwijanie umiejętności uczniów z autyzmem
(wybrane metody i techniki pracy) - w obliczu
podstawy programowej.

•

Wdrażanie nowej podstawy programowej
z matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

•

Podstawa programowa jako wykładnia przyjaznego poszukiwania potencjału ucznia
i wolności nauczyciela.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW
•

Eksperyment na lekcji matematyki jako
metoda rozwijająca kreatywność ucznia.

•

Gry i zabawy w edukacji matematycznej.

•

Kahoot – nowoczesne nauczanie i uczenie się
matematyki.

•
•

•

Rozwijanie kompetencji matematycznych
u dzieci typowo rozwijających się w wieku
przedszkolnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku
szkolnym. „Dziecko z problemami w uczeniu
się matematyki - zagrożenie czy wyzwanie?”

Lekcje matematyki w oparciu o nowe
technologie.

•

Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą w ramach edukacji matematycznej.

Realizacja podstawy programowej z matematyki z GeoGebrą.

•

BYOD w nauczaniu matematyki.

Czas trwania szkoleń: 4-6 godz. w zależności od tematu
Ceny szkoleń: uzgadniane indywidualnie z klientem
Szczegółowe informacje i pełna oferta szkoleń na: www.roe.pl

ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH
UCZNIÓW, W TYM BEZPIECZNE I CELOWE WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
•

KOMPETENCJE CYFROWE Lubię to!
Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego
w tworzeniu bezpieczeństwa w sieci.

•

Rozwój umiejętności uczenia się w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej przez eksperymentowanie i doświadczanie.

•

Kreatywność w procesie uczenia się. Trening
kreatywności. Jak rozwijać kompetencje
w zakresie kreatywności i innowacyjności?

•

I Ty możesz zostać przestępca komputerowym?

•

•

Eksperyment uczniowski w edukacji
wczesnoszkolnej.

Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów w szkole i w życiu.

•

•

Rozwijanie kompetencji społecznych z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo.

Metoda Webquest’u w rozwoju kompetencji
cyfrowych.

•

Baw się i ucz!

•

Współpraca i realizacja celu – warsztat z wykorzystaniem symulacji hybrydowych.

•

Internet - lek na całe zło!

TWORZENIE OFERTY PROGRAMOWEJ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM. WDRAŻANIE
NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA
BRANŻOWEGO
•

Wdrażanie nowej podstawy programowej
w Szkołach Przysposabiających do Pracy.

•

Wzmacnianie pracy zespołowej w tworzeniu
oferty programowej kształcenia zawodowego.

WYBRANE TEMATY SZKOLEŃ
z zakresu prawa, organizacji i wyzwań współczesnej szkoły
•

Kształcenie zawodowe w zmianach od 1 września 2019.

•

Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny
element współpracy i wpływu nauczycieli.

•

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna –
w obliczu zmian oświatowych.

•

•

Zadania i obowiązki nauczycieli w obliczu
zmian oświatowych i kodeksu pracy.

Trudne rozmowy z rodzicami – jak skutecznie
i satysfakcjonująco porozumiewać się z rodzicami uczniów.

•

Typy rozmówców - z kim i jak postępować?

•

Praca z uczniem z dysleksją.

•

•

Zebrania z rodzicami - wynalazek do niszczenia czy budowania relacji?

•

Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją
uczniów i nauczycieli.

Rola oraz obowiązki ucznia i jego opiekunów
w zindywidualizowanym procesie edukacyjnym – dostosowania do zaleceń opinii PPP,
nauczanie indywidualne, zindywidualizowana
ścieżka kształcenia.

•

O obowiązkach nauczycieli w świetle rozporządzenia o PPP oraz wewnątrzszkolnych
procedur i standardów pracy.

•

Praca w warunkach zmiany.

•

Stop nudnym lekcjom.

•

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces
edukacyjny - metody aktywizujące w nauczaniu.

•

Rozmowy z uczniami o pokonywaniu trudności
i poszukiwaniu rozwiązań.

Czas trwania szkoleń: 4-6 godz. w zależności od tematu
Ceny szkoleń: uzgadniane indywidualnie z klientem
Szczegółowe informacje i pełna oferta szkoleń na: www.roe.pl

Wrocław

ul. Ruska 47/48a
50-079 Wrocław
tel. 71 342 27 74
e-mail: szkolenia@rodn.pl

Katowice

ul. Czerwińskiego 6
40-123 Katowice
tel. 32 209 80 29
e-mail: szkolenia@rodn.pl

Warszawa

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. 22 827 01 37
e-mail: szkolenia@rodn.pl

Poznań

ul. Woźna 9/4
61-777 Poznań
tel. 61 852 79 99
e-mail: szkolenia@rodn.pl

www.roe.pl

