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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE 
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną 

VIII. KURSY KWALIFIKACYJNE 

Numer Temat / Działanie Adresaci Termin realizacji 
Liczba godzin / 

cena 
Kierownik kursu 

VIII-1  
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry 
kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania 
oświatą.  

Nauczyciele, wicedyrektorzy, 
pracownicy JST odpowiedzialni za 
oświatę, wizytatorzy 

Po dokonaniu naboru 
220/ 

1500 zł 
J. Paszuk 

VIII-2  Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.  

Nauczyciele pracujący z uczniem 
z upośledzeniem umysłowym w 
szkołach specjalnych, integracyjnych, 
ogólnodostępnych 

Po dokonaniu naboru 
290/ 

1800 zł 
M. Jasińska- 

Zamarja 

VIII-3  
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych 
zawodowo nauczycieli.  

Nauczyciele pracujący w szkole lub 
placówce oświatowej bez 
przygotowania pedagogicznego 

Po dokonaniu naboru 
270/ 

1700 zł 
E. Wierczuk 

VIII-4  Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.  
Nauczyciele z kwalifikacjami 
w zakresie nauczania zintegrowanego, 
edukacji wczesnoszkolnej 

Po dokonaniu naboru 
270/ 

1800 zł 

 
A. Spikert 

 

VIII-5  
Kurs kwalifikacyjny z zajęć edukacyjnych 
"Wychowanie do życia w rodzinie".  

Nauczyciele z przygotowaniem 
pedagogicznym 

Po dokonaniu naboru 
250/ 

1600 zł 
B. Osik 

VIII-6  Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa.  Zainteresowani nauczyciele Po dokonaniu naboru 
270/ 

1700 zł 
J. Brojek 

VIII-7  

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli  Praktycznej 

Nauki Zawodu 
Uczestnicy uzyskają przygotowanie pedagogiczne zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (…) (Dz. U. nr 50, poz. 400 

z późniejszymi zmianami). 

Nauczyciele zajęć praktycznych bez 

przygotowania pedagogicznego 
Po dokonaniu naboru 

150/ 

900 zł 
Ewa Wierczuk 
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IX. KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 

Numer 
formy 

Temat / Działanie Adresaci Termin realizacji 
Ilość godzin 

/ cena 
Kierownik 

kursu 

IX-1 
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy – nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa. 

Nauczyciele Po dokonaniu naboru 32/400 zł E. Wierczuk 

IX-2 
Kurs instruktażowy dla kierowników placówek 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Nauczyciele Po dokonaniu naboru 10/100 zł J. Rogowski 

IX-3 
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na 
wychowawców placówek wypoczynku dzieci 
i młodzieży. 

Zainteresowani, wymagane minimum 
wykształcenie średnie 

Po dokonaniu naboru 36/160 zł J. Rogowski 

IX-4 

Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej 
nauki Zawodu 
Cel: Wyposażenie słuchaczy w umiejętności 
metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu 
diagnozowania uczestników szkolenia, planowania 
pracy, organizowania i prowadzenia zajęć z praktycznej 
nauki zawodu. 

Pracodawcy i pracownicy prowadzący 
zajęcia praktyczne/praktyki 
zawodowe z uczniami. 

Po dokonaniu naboru 80/500 zł Ewa Wierczuk 

 


