
Centrum Doskonalenia
Umiejętności
Nauczycielskich 
w Katowicach

Oferta 2022/2023

Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty



O CDUN
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

      Jesteśmy akredytowaną placówką
doskonalenia nauczycieli istniejącą na

rynku edukacyjnym od 20 lat.

      Współpracujemy ze spacjalistami z
różnych dziedzin: trenerami, mediatorami

sądowymi, metodykami, doradcami
metodycznymi, konsultantami,

terapeutami, pracownikami służb
mundurowych oraz nauczycielami 

i dyrektorami.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Nasza oferta
Posiadamy szeroką ofertę tematów
szkoleń rad pedagogicznych, które
dostosujemy do indywidualnych
potrzeb Państwa szkoły. 
 W zależności od zakresu
tematycznego proponujemy Państwu
ciekawe szkolenia. 

Termin szkolenia jest ustalany 
wg potrzeb szkoły. 

Koszt szkolenia zależny jest od tematyki,
czasu trwania, osób prowadzących, jak
również ilości uczestniczących osób w
szkoleniu.



Gwarantujemy Państwu wysoką
jakość szkoleń, tworzonych 

w miłej atmosferze sprzyjającej
wymianie doświadczeń. 
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Uczestnicy szkolenia otrzymują
zaświadczenia ukończenia

szkolenia zgodnie ze
stosownym rozporządzeniem

MEN w tym zakresie. 



Szkolenia w CDUN

Kursy kwalifikacyjne:
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Szkolenia rad pedagogicznych

Tematyka dobrana do potrzeb
placówki

Termin ustalony w
porozumieniu ze zlecającym

Miejsce szkolenia ustalone ze
zlecającym

Cena od 800 zł (cena
uzależniona jest od godzin 
i ilości osób)

z zakresu pedagogiki specjalnej
dla nauczycieli praktycznej
nauki zawodu pracujących z
młodzieżą niepełnosprawną,
    

pedagogiczny dla nauczycieli
praktycznej nauki zawodu,
   

wychowania do życia w
rodzinie,
     

z zakresu zarządzania oświatą.

Kursy pedagogiczne:
   

pedagogiczny dla instruktorów 
 praktycznej nauki zawodu,
   

kierownik wypoczynku,
     
      

wychowawca wypoczynku,

dla wykładowców
pozaszkolnych form kształcenia.
     
       

https://www.cdun.katowice.zdz.pl/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-pedagogiki-specjalnej-dla-nauczycieli-p-n-z-
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-pedagogiki-specjalnej-dla-nauczycieli-p-n-z-
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-pedagogiki-specjalnej-dla-nauczycieli-p-n-z-
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/kurs-kwalifikacyjny-w-zakresie-wychowania-do-zycia-w-rodzinie
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/zarzadzanie-w-oswiacie
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-pedagogiki-specjalnej-dla-nauczycieli-p-n-z-
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-pedagogiki-specjalnej-dla-nauczycieli-p-n-z-
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-pedagogiki-specjalnej-dla-nauczycieli-p-n-z-
https://www.cdun.katowice.zdz.pl/zarzadzanie-w-oswiacie
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Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Nowości w ofercie skierowanej do nauczycieli:

Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu
   

Pomoc dzieciom i młodzieży w kryzysie
   

Rozmawiajmy - Dialog rodziców i szkoły
   

Profilaktyka psychologiczna i zdrowotna w szkole

 
Pomocne w pracy nauczyciela:

Tworzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących

Proces edukacyjny, jako efekt współdziałania nauczycieli

Depresja wśród młodzieży



Tematyka ciesząca się największym zainteresowaniem
- szkolenia rad pedagogicznych:
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Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Pomocne w pracy nauczyciela:

Aktywizacja uczniów w trakcie lekcji - metody pracy nauczyciela

Bezpieczeństwo w szkole - jak działać w sytuacji zagrożenia

Doradztwo zawodowe w szkole

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach -  

opcje szkoleń w zależności od rodzaju niepełnosprawności

i wiele innych tematów zgodnych z Państwa oczekiwaniami
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Pomocne w pracy zdalnej nauczyciela:

Wybrane narzędzia edukacyjne w pracy nauczyciela  

Aspekty w pracy edukacji zdalnej w zakresie psychospołecznym

Multimedialne zasoby edukacyjne 

Narzędzia do edukacji zdalnej (do wyboru)

Bezpieczeństwo cyfrowe w edukacji zdalnej

Edukacja zdalne a aspekty prawne

 
 

Tematyka ciesząca się największym zainteresowaniem
- szkolenia rad pedagogicznych:
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Kursy kwalifikacyjne:
    

Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  

Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
   

 W zakresie wychowania do życia w rodzinie
   

Organizacja i zarządzanie oświatą 

Kursy pedagogiczne:
    

 Kierownik wypoczynku
 

Wychowawca wypoczynku
   

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej 
nauki zawodu

  
   

Kurs pedagogiczny dla wykładowców 
pozaszkolnych form kształcenia
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Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

 Pedagogika specjalna dla nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu (150 godz.)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są nauczycielami w szkołach
specjalnych i chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia

zajęć praktycznej nauki zawodu. Podczas kursu kwalifikacyjnego
prowadzone są między innymi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, 

 oligofrenopedagogiki, podstaw psychologicznych walidacji i
resocjalizacji, ortodydaktyki szkoły zawodowej oraz umiejętności

interpersonalnych.
 

                                                                            cena: 1200 zł przy grupie 10 os.
                                                                      przy mniejszej ilości uczestników 

 cena ustalana indywidualnie  
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Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Kwalifikacyjny kurs 
pedagogiczny dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu (150 godz.)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są nauczycielami praktycznej
nauki zawodu, ale chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do
prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu. Podczas kursu

kwalifikacyjnego prowadzone są między innymi zajęcia z zakresu
pedagogiki i psychologii oraz prowadzona jest obserwacja zajęć. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy  otrzymują świadectwo ukończenia
kursu kwalifikacyjnego zgodne z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie. 
 

                                                                               cena: 1200 zł przy grupie 10 os.
 przy mniejszej ilości uczestników 

 cena ustalana indywidualnie
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Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje 
(w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) i  którzy po   ukończeniu kursu uzyskają

dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do  życia
w rodzinie w szkołach podstawowych. 

                                                                                                
                                                                   cena: 2100 zł przy grupie 10 os.

 przy mniejszej ilości uczestników 
 cena ustalana indywidualnie

 

Kwalifikacyjny kurs 
w zakresie wychowania do życia w rodzinie 

(300 godz.) 
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Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania oświatą  

(250 godz.)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają pełnić funkcje
kierownicze w placówkach edukacyjnych.  Celem kursu jest

wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje
społeczne potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą /

placówką oświatową, uwzględniające koncepcję przywództwa
edukacyjnego.

                                                                           
 cena: 1800 zł przy grupie 10 os.

 przy mniejszej ilości uczestników 
 cena ustalana indywidualnie
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Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu
zarządzania placówką wypoczynku oraz przeszkolenia z zakresu
ABC ratownictwa. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem
zaświadczenia (jest realizowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie).
   
Wymagania od uczestnika: 
minimum trzyletnie doświadczenie opiekuńczo
- wychowawcze lub dydaktyczno-wychowawcze. 

                                          cena: 150 zł przy grupie 10 os.
                                                             przy mniejszej ilości uczestników 
                                                                    cena ustalana indywidualnie

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Kierownik wypoczynku (10 godz.)



O
fe

rt
a 

20
22

/2
0

23
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Wychowawca wypoczynku (36 godz.)

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu
sprawowania należytej opieki nad wychowankami w trakcie
wypoczynku oraz przeszkolenia z zakresu ABC ratownictwa. 
Kurs kończy się egzaminem   i wydaniem zaświadczenia. 
  

Wymagania od uczestnika: 
ukończone 18 lat oraz minimum                  
wykształcenie średnie.

                                                         cena: 250 zł przy grupie 10 os.
                                                                                  przy mniejszej ilości uczestników 
                                                                                          cena ustalana indywidualnie
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Kursy pedagogiczne:
    

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  

 Kierownik wypoczynku
 

Wychowawca wypoczynku
 
 

Nowość!!!
 

Kurs pedagogiczny dla wykładowców 
pozaszkolnych form kształcenia

Podstawy pedagogiki
za szczególnym

uwzględnianiem
pedagogiki Elementy psychologii 

w komunikacji i relacjach 

Metodyka nauczania
 praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje
instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W ramach tego kursu
uzyskuje się uprawnienia umożliwiające     przyuczenie
praktykanta w miejscu pracy.
   

UWAGA: Kurs organizowany w formie e-learningu oraz stacjonarnie
lub zdalnie.
    

                                                               cena: 750 zł przy grupie 10 os.
 przy mniejszej ilości uczestników 

 cena ustalana indywidualnie

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (48 godz.)

Umiejętności dydaktyczne



O
fe

rt
a 

20
22

/2
0

23
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

Nowość!!!
 

Kurs pedagogiczny dla wykładowców 
pozaszkolnych form kształcenia

(30 godz.)
 
 

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących prowadzić zajęcia szkoleniowe dla
dorosłych. W ramach kursu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności 

z zakresu metodyki kształcenia osób dorosłych.
 

                                                                                            cena: 300 zł przy grupie 10 os.
 przy mniejszej ilości uczestników 

 cena ustalana indywidualnie
 
 



Zapraszamy
do kontaktu

32/ 603 77 26
605 762 860

 
 

cdun@zdz.katowice.pl
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ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice


