CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF w Krakowie ogłasza nabór na:
KURS DOSKONALĄCY
„REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE”
Liczba miejsc ograniczona.
Termin składania dokumentów do momentu zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.
Po utworzeniu grupy CEZ przekaże informacje drogą e-mailową o terminie wpłat i
numerze konta.
Koszt warsztatów ok.
zakwalifikowanych osób/

250,00-

zł.

/uzależniony

jest

od

ostatecznej

liczby

Dokumenty można składać osobiście w CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF w
Krakowie PŁYWALNIA AWF pok. 2/50 lub pocztą
informacja telefoniczna (12)683-14-45
e-mail:studium@awf.krakow.pl
Wymagane dokumenty:
1. druk zgłoszenia typ C
do pobrania: http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/studium/druk-c.doc
2. dyplom ukończenia studiów (ksero)-potwierdzone za zgodność z oryginałem , lub
oryginał do wglądu.
3. ksero dowodu osobistego
Kurs skierowany jest do:
- Nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, biologii, przyrody
oraz innych przedmiotów
- Dyrektorów szkół
Czas trwania kursu, miejsce i sposób organizacji kursu:
•
•

Ogółem 20 godzin, w tym 6 godzin wykładów, 14 godzin zajęć warsztatowych.
Zajęcia odbywać się będą w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w
trakcie dwóch weekendów w soboty i niedziele.
Cel:
• Celem kursu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
praktycznych z zakresu problematyki edukacji zdrowotnej i przygotowania do zadań
wynikających z aktualnej podstawy programowej, (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23.grudnia.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. 2009,
Nr 4, poz.17) tj. do realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.
• Rozwijanie zainteresowań problemami zdrowotnymi oraz sposobami ich
rozwiązywania.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i uczniów.
• Przygotowanie do roli przyszłych liderów, kreatorów, koordynatorów edukacji
zdrowotnej o promocji zdrowia w szkole.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Bank PeKaO S.A. w Krakowie 90 1240 4722 1111 0000 4859 4185
Tytułem: Warsztaty – REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

Ramowy program zajęć:
1. Historia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
2. Założenia i cele edukacji zdrowotnej w aktualnie obowiązującej podstawie
programowej. Edukacja zdrowotna w procesie kształcenia permanentnego.
3. Wybrane zagadnienia etyczne z edukacji zdrowotnej
4. Edukacja ukierunkowana na kształtowanie umiejętności życiowych w szkole
5. Kompetencje nauczycieli do realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.
6. Budowanie klimatu psychicznego w szkole. Umiejętność komunikowania się.
7. Współdziałanie szkoły z rodzicami w zakresie edukacji zdrowotnej. Wywiadówka
profilaktyczna.
8. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.
9. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.
10. Metodyka edukacji zdrowotnej. Metoda projektu edukacyjnego i portfolio.
11. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej.
12. 12. Założenia i cele szkół promujących zdrowie. Projekt HEPS (Promowanie
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach).
13. Etapy planowania programu z edukacji zdrowotnej; Zasady układania scenariusza
zajęć.
Realizatorzy zajęć:
•
•
•

dr hab. prof. nadzw. Ewa Kałamacka – wykłady
dr Bożena Makowska – zajęcia warsztatowe
dr hab. prof. nadzw. Weronika Wrona-Wolny – wykłady i zajęcia warsztatowe

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach warsztatowych,
opracowanie scenariusza lekcji w zakresie dowolnej tematyki zdrowotnej a także
obecność na wykładach.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego.

