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Dlaczego warto wybrać
nasze szkolenia?

„Szkolenie zostało poprzedzone
dokładną diagnozą potrzeb i oczekiwań
uczestników i modyfikowane
w zależności od zgłaszanych przez
nauczycieli problemów”.
Dyrektor ZS nr 80 w Warszawie

„Na uwagę zasługuje doskonała
współpraca z koordynatorem
„Przygotowane materiały
szkolenia – kompetentnym
dydaktyczne stanowią wartościową
i znającym swoją rolę”.
pomoc w planowaniu i organizacji
pracy szkoły”.
Dyrektor Przedszkola nr 9
w Siemianowicach Śląskich

17

lat doświadczenia

Dyrektor XLIV LO im. Ks. Stanisława
Konarskiego w Krakowie

72 000
uczestników szkoleń rocznie

100

aktywnie szkolących
specjalistów - praktyków

Jak zamówić szkolenie
rady pedagogicznej?
Skontaktuj się z nami
Doradzimy lub przeprowadzimy diagnozę potrzeb
rady pedagogicznej
Przygotujemy indywidualną ofertę
Wspólnie ustalimy termin szkolenia
Wypełnij i odeślij nam kartę zgłoszenia
Edukator przeprowadzi szkolenie w Twojej placówce

Chcesz zmienić formę?

Szkolenia otwarte

Wybierz szkolenie wyjazdowe - profesjonalnie przekazaną
wiedzę połączoną z dużą dawką integracji!
Oferujemy kompleksową organizację szkoleń wyjazdowych
dla Twojej rady pedagogicznej, a także dla większych grup
nauczycieli z zaprzyjaźnionych placówek. Miejsce wyjazdu
oraz tematykę szkolenia dopasujemy do Twoich potrzeb.

Przez cały rok szkolny organizujemy
liczne szkolenia i konferencje otwarte.
Ich tematyka dopasowana jest do
harmonogramu roku szkolnego
oraz bieżących zmian w prawie
oświatowym.
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NADZÓR PEDAGOGICZNY

Standardy pracy szkoły

Celem szkolenia jest omówienie zadań nauczycieli wynikających z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym i rozporządzenia o wymaganiach dla szkół i placówek. Podczas szkolenia stworzony zostanie katalog zadań, które wynikają z ww. i odnoszą się do pracy dydaktycznej,
wychowawczej i organizacyjnej szkoły.
Program szkolenia:
•

Rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym
i wymaganiach dla szkół i placówek.

•

Wymagania – zadania szkoły.

•

Wymagania MEN jako zadania dla nauczycieli w organizacji pracy
szkoły w obszarze dydaktyki.

•

Wymagania MEN jako zadania dla nauczycieli w organizacji pracy
szkoły w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

•

Wymagania MEN jako zadania dla nauczycieli w organizacji pracy
szkoły w obszarze profilaktyki i wychowania.

Prawo oświatowe dla

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i rad pedago-

nauczycieli w warunkach

gicznych. Na szkoleniu edukator omówi funkcjonowanie oświaty na

reformy edukacji

podstawie ustawy Prawo Oświatowe oraz wskaże najnowsze zmiany
zawarte w aktach prawnych.
Program szkolenia:
•

Funkcjonowanie oświaty - ustawa Prawo Oświatowe.

•

Prawo oświatowe a praktyka szkolna.

•

Sytuacja prawna nauczycieli po nowelizacji Ustawy Karta
Nauczyciela:
-

awans zawodowy, ocena pracy nauczycieli, zatrudnianie,
zwalnianie,

-

udzielanie urlopów dla poratowania zdrowia, uprawnienia
socjalne,

•

urlopy dla nauczycieli.

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność prawna nauczycieli
w świetle uregulowań prawnych.
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Ocena pracy nauczyciela

Celem szkolenia jest praca nad aktami prawnymi dotyczącymi oceny

zgodnie z aktualnymi

pracy nauczyciela. Warsztat dostarczy uczestnikom ciekawych rozwią-

przepisami prawa

zań w tym obszarze i przykładowych narzędzi.
Program szkolenia:
•

Wybrane informacje ogólne dotyczące oceny pracy nauczyciela
w oparciu o zapisy w aktach prawnych.

•

Propozycje pism i zestawień związanych z oceną pracy
nauczyciela.

•

Materiał, który można wykorzystać w regulaminie określającym
ocenę pracy nauczyciela – warsztat.

Ewaluacja wewnętrzna

Głównym celem zajęć jest przygotowanie nauczycieli szkół do prowa-

metodą „profil szkoły”

dzenia ewaluacji wewnętrznej metodą „profil szkoły”. Podczas warsz-

– warsztaty

tatów zostanie wypracowane konkretne narzędzie do przeprowadzenia badania. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności oraz
otrzymają gotowe plany działań do zorganizowania, przeprowadzenia
i podsumowania badania wybranego obszaru pracy szkoły.
Program szkolenia:

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020

•

Zasady przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w szkole.

•

Pojęcia podstawowe w ewaluacji metodą „profil szkoły”.

•

Prezentacja metody „profil szkoły”.

•

Warsztaty: opracowanie kwestionariuszy dla grup ewaluacyjnych.

•

Przygotowanie planu ewaluacji i raportu.
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Planowanie i organizacja

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i rad pedagogicz-

ewaluacji jako formy

nych. Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad przeprowadzenia

nadzoru pedagogicznego

ewaluacji zewnętrznej, a także przygotowanie rady pedagogicznej do

z uwzględnieniem

zaplanowania i przeprowadzenia w placówce ewaluacji wewnętrznej.

najnowszych zmian
w prawie oświatowym

Program szkolenia:
•

Nadzór pedagogiczny wg ustawy Prawo Oświatowe i przepisów
wykonawczych.

•

Zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej z uwzględnieniem
aktualnych wymagań wobec szkół i placówek oświatowych.

•

Rola nauczyciela i dyrektora w ewaluacji wewnętrznej.

•

Planowanie działań ewaluacyjnych.

•

Zasady przeprowadzania, narzędzia i sposób dokumentowania
ewaluacji wewnętrznej.

•

Raport – zasady opracowywania i prezentowania go.

•

Rola ewaluacji wewnętrznej w doskonaleniu jakości pracy szkoły.

Budowanie wizerunku

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i rad pedago-

szkoły w środowisku

gicznych. Jego celem jest przekazanie wiedzy na temat tworzenia

lokalnym

koncepcji pracy ukierunkowanej na budowanie wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym.
Program szkolenia:
•

Aspekty prawne – elementy marketingu w prawie oświatowym.

•

Podstawowe obszary planowania strategicznego, taktycznego
i operacyjnego.

•

Moja szkoła jako produkt marketingowy a szkoła moich marzeń.

•

Prezentowanie i upowszechnianie informacji o ofercie.

•

Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym.

•
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Przykładowe formy realizacji zadań.
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Tworzenie koncepcji pracy

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli pracujących

szkoły

w zespole kierowniczym oraz rad pedagogicznych. Jego celem jest
tworzenie koncepcji pracy zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w obszarach do ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej dyrektora szkoły.
Program szkolenia:
•

Koncepcja pracy w prawie oświatowym.

•

Planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne w szkole
– podstawowe obszary planowania.

•

Kryteria i pytania kluczowe.

•

Moja szkoła w roku… (szkoła moich marzeń) – warsztaty
o przyszłości.

•

Zależność celów taktycznych z wymaganiami w obszarach do
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły.

•

Wypracowanie celów szczegółowych do określonych celów
taktycznych na poszczególne lata szkolne.

Program rozwoju szkoły

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli pracujących

– zacznijmy wszystko od

w zespole kierowniczym, rad pedagogicznych. Jego celem jest prze-

początku!

kazanie wiedzy na temat tworzenia koncepcji rozwoju szkoły.
Program szkolenia:
•

Analiza sytuacji obecnej.

•

Wymagania stawiane przez organ prowadzący i klientów szkoły
(rodziców i uczniów).

•

Prawne aspekty zmian ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji organów szkoły.

•

Kreowanie nowego lub wzmocnienie starego wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym.

•

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020

Różne sposoby planowania – wspomaganie komputerowe.
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Od szkoły inteligentnej do

Szkolenie przeznaczone jest dla rad pedagogicznych zainteresowa-

kreatywnej – innowacja

nych wprowadzaniem innowacji i nowatorstwa pedagogicznego jako

i nowatorstwo pedagogiczne

stałego elementu koncepcji pracy szkoły.

w praktyce szkolnej
Program szkolenia:
•

Działalność innowacyjna szkół i placówek oświatowych w świetle
obowiązujących przepisów prawa.

•

Zakres i treść pojęcia innowacji pedagogicznej.

•

Standardy i wskaźniki działalności innowacyjnej.

•

Analiza interesariuszy.

•

Etapy wprowadzania innowacji pedagogicznej.

•

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność innowacyjną.

•

Bariery w nowatorstwie pedagogicznym.

Rada pedagogiczna jako

Szkolenie porządkuje i pogłębia świadomość nauczycieli w zakresie

organ szkoły

autonomii, obowiązków i kompetencji organu, którego są członkami.
Program szkolenia:
•

Uwarunkowania prawne działalności rady pedagogicznej
w świetle aktów prawnych.

•

Regulamin rady pedagogicznej.

•

Uprawnienia rady pedagogicznej – kompetencje stanowiące
i opiniujące oraz inne wynikające z przepisów oświatowych.

•

Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej.

•

Uchwała rady pedagogicznej – jej konstruowanie
i podejmowanie.

•

Wniosek rady pedagogicznej – jego konstruowanie
i przyjmowanie.

•

Opinia rady pedagogicznej – jej konstruowanie i wyrażanie.

•

Uchylanie uchwał niezgodnych z prawem.

•

Prawa i obowiązki osób biorących udział w zebraniu rady
pedagogicznej.

•

Protokołowanie zebrań rady z uwzględnieniem zasad
protokołowania elektronicznego.

•

Definicja protokołu, „żelazne” punkty protokołu, zasady elektronicznego protokołowania zebrań rady pedagogicznej, zatwierdzanie protokołu i sposoby wnoszenia poprawek do protokołu.
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Ewaluacja wewnętrzna

Szkolenie ma na celu omówienie priorytetowych zadań w nadzorze

w szkole

pedagogicznym na bieżący rok szkolny. Uczestnicy z pomocą edukatora wybiorą konkretny przedmiot ewaluacji, określą cel i wyznaczą odpowiednie metody badawcze. Osoba prowadząca zaprezentuje cały przebieg ewaluacji na przykładzie wybranego zagadnienia.
Program szkolenia:
•

Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej – ewaluacja
krok po kroku. Analiza przykładowych wymagań.

•

Metody badawcze w ewaluacji.

•

Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania działań
podnoszących jakość pracy szkoły – wyciąganie wniosków
i formułowanie rekomendacji.

•

Wykorzystanie raportu z ewaluacji zewnętrznej.

Jak przygotować szkołę

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli pracujących

do ewaluacji zewnętrznej

w zespole kierowniczym, rad pedagogicznych szkoły. Ma ono na celu
jak najlepsze przygotowanie nauczycieli do ewaluacji zewnętrznej
(problemowej bądź całościowej), a także podniesienie ich umiejętności
zawodowych poprzez dostarczenie wiedzy na temat analizy wymagań zgodnie z nowym modelem nadzoru pedagogicznego.
Program szkolenia:
•

Nadzór pedagogiczny wynikający z prawa oświatowego.

•

Przedmiot ewaluacji zewnętrznej – cele, zakresy, kryteria,
procedury badawcze, opis form upowszechnienia, czas
prowadzenia.

•

Związek ewaluacji wewnętrznej z ewaluacją zewnętrzną.

•

Przykłady raportów z ewaluacji zewnętrznej jako informacja
zwrotna na temat spełnienia poziomu wymagań.

•

Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń
dotyczących raportu z ewaluacji zewnętrznej.
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Raport z ewaluacji

Szkolenie pokazuje sposób, w jaki rada pedagogiczna może wyko-

i co dalej?

rzystać wnioski zawarte w raportach z ewaluacji wewnętrznej lub

Jak wykorzystać wnioski

zewnętrznej do planowania dalszej działalności szkoły.

z ewaluacji w planowaniu
pracy szkoły („konsumpcja

Program szkolenia:

raportu”)

•

Raport jako źródło informacji o szkole.

•

Identyfikacja problemów oraz analiza ich przyczyn.

•

Planowanie przyszłości jako metoda „konsumpcji raportu”,
określenie perspektywicznych i bieżących celów działań.

•

Planowanie konkretnych działań – terminy, odpowiedzialne osoby,
zasoby, kryteria sukcesu.

•

Refleksja nad wynikami jako punkt wyjścia do autoewaluacji.

Statut szkoły/placówki

Statut jako najważniejszy dokument pracy szkoły/placówki wymaga

zgodnie z obowiązującymi

szczególnej analizy w świetle zmian w prawie oświatowym. Właści-

przepisami prawa

wa budowa statutu, jego dostosowanie, a także znajomość przepisów
prawa to obowiązek nie tylko dyrektora, ale i nauczycieli. Na szkoleniu edukator wskaże te zapisy ustaw i rozporządzeń, które wymuszają w nowym roku szkolnym pracę nad statutem. Zapisy zawarte w tym
dokumencie ukazują bieżący stan prawny i samorządne rozwiązania
w danej szkole/placówce, stanowią też informację dla całej społeczności szkolnej o tychże rozwiązaniach. Celem głównym szkolenia jest
dostosowanie statutu szkoły do potrzeb nowego ustroju szkolnego.
Program szkolenia:
•

Regulacje prawne dotyczące statutu szkoły.

•

Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne używane w statucie
szkoły i w regulaminach szkolnych.

•

Ramowy statut publicznej szkoły określony w ustawie – Prawo
oświatowe.

•

Zapisy dotyczące organizacji pracy szkoły zawarte w ustawie
– Prawo oświatowe.

•

Przykładowa struktura statutu szkoły.

•

Propozycja zapisów zawarta w statucie szkoły dotycząca różnych
obszarów pracy szkoły.

•

Uchwały rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły,
uchwalenia statutu szkoły.

14
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Dokumentacja pracy

Szkolenie pomoże dyrektorowi i nauczycielom uporządkować wiedzę

szkoły, nauczyciela,

i umiejętności w zakresie prowadzenia obowiązkowej dokumentacji

wychowawcy klasy

szkolnej na podstawie aktualnych aktów prawnych.
Program szkolenia:
•

Dokumentacja przebiegu nauczania oraz działalności
wychowawczej i opiekuńczej.

•

Dokumentacja nauczyciela wynikająca z organizacji przebiegu
kształcenia.

•

Dokumentacja wychowawcy klasy i zespołu nauczycielskiego
uczącego dany oddział.

•

Uchwały i zarządzenia dyrektora jako wewnętrzne akty
normatywne obowiązujące w szkole – jednostki redakcyjne
i systematyzacyjne.
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•

Druki ścisłego zarachowania w szkole.

•

Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki.
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Nowa podstawa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawą programową

programowa kształcenia

w zakresie budowy wskazań do pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli,

ogólnego w szkole

ze szczególnym uwzględnieniem treści kształcenia, które mają wpływ

ponadpodstawowej

na efekty nauczania danego przedmiotu. Edukator wskaże nauczycielom sposób monitorowania wdrażania podstawy programowej poprzez
realizację minimalnej liczby godzin w cyklu nauczania.
Program szkolenia:
•

Obowiązki dyrektora związane z realizacją podstawy programowej
– umocowania prawne, podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa.

•

Pojęcia monitorowania, podstawy programowej, programu
nauczania.

•

Wewnętrzna struktura podstawy programowej a efekty
kształcenia.

•

Realizacja obowiązkowych przedmiotów wyznaczonych podstawą
programową.

•

Rozliczanie minimalnej liczby godzin związanej z realizacją
podstawy programowej.

•

Sposoby realizacji podstawy programowej, wybór programu
nauczania ogólnego.

•

Przykłady narzędzi jakościowych i ilościowych służących do
monitorowania wdrażania i realizacji podstawy programowej.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020
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Planowanie pracy

Szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych szkół podstawowych.

zgodnie z nową podstawą

Jego celem jest doskonalenia umiejętności pracy z nową podstawą

programową kształcenia

programową kształcenia ogólnego oraz planowania dydaktycznego

ogólnego w szkole

przez nauczycieli i rozliczania minimalnej obowiązkowej liczby go-

podstawowej

dzin z przedmiotu w cyklu nauczania.
Program szkolenia:
•

Wewnętrzna struktura podstawy programowej a efekty
kształcenia.

•

Wybór programu nauczania ogólnego, procedura dopuszczenia
programów nauczania w szkole.

•

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, obowiązek dostosowania wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych zgodnie
z modelem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

•

Rozliczanie minimalnej liczby godzin związanej z realizacją podstawy programowej – zgodność organizacji nauczania danego
przedmiotu z liczbą godzin zajęć edukacyjnych.

•

Przykłady narzędzi jakościowych i ilościowych służących do monitoringu realizacji podstawy programowej, sposoby monitorowania wdrażania i realizacji podstawy programowej.

•

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad planowaniem pracy
dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.

18
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Monitorowanie wdrażania

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów i rad pedago-

podstawy programowej

gicznych. Jego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy

kształcenia ogólnego

z podstawą programową, wyboru i dopuszczenia w szkole programu
nauczania ogólnego oraz monitorowania tego procesu i prowadzenia
prawidłowej dokumentacji.
Program szkolenia:
•

Pojęcie monitorowania, związek z podstawą programową
i programem nauczania.

•

Wewnętrzna struktura podstawy programowej a efekty
kształcenia.

•

Sposoby realizacji podstawy programowej, wybór programu
nauczania ogólnego i jego dopuszczenie.

•

Rozliczenie minimalnej liczby godzin związanej z realizacją
podstawy programowej.

•

Przykłady narzędzi (jakościowych i ilościowych) służących do
realizacji podstawy programowej.

•

Obowiązki dyrektora związane z monitorowaniem wdrażania
i realizacją podstawy programowej – umocowania prawne, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, wskazania zawarte w arkuszach Kuratora Oświaty i w wymaganiach
MEN do ewaluacji zewnętrznej.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020
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Escape room

Szkolenie przeznaczone jest dla rad pedagogicznych, które szukają nowych metod pracy z uczniem oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie
organizacji obchodów świąt i rocznic.
Program szkolenia:
•

Neurodydaktyczne aspekty pracy z klasą.

•

Gra dydaktyczna jako metoda pracy.

•

Charakterystyka metody escape room.

•

Przykładowy escape room.

Dobry początek i dobre

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą pogłębiać

zakończenie lekcji

umiejętności w zakresie angażowania uczniów w proces nauczania-uczenia się oraz zdają sobie sprawę ze znaczenia ewaluacji dla oceny
skuteczności swoich działań i planowania pracy w przyszłości.
Program szkolenia:
•

Metody pozwalające na dobre otwarcie zajęć uwzględniające
psychologiczne potrzeby uczniów.

•

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych do angażowania
uczniów w proces nauczania-uczenia się.

•

Ewaluacja treści, atmosfery i metod pracy wykorzystanych na
zajęciach.

•

Wykorzystanie informacji z ewaluacji do modyfikacji pracy.

Proste pomoce dydak-

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dla których ważne jest

tyczne a zaangażowanie

zwiększanie zaangażowania uczniów w proces nauczania-uczenia się

i koncentracja uczniów

i którzy chcą w tym celu wykorzystać stworzone przez siebie i uczniów
pomoce dydaktyczne.
Program szkolenia:
•

Psychologiczne uwarunkowania motywowania do
zaangażowania i koncentracji na lekcji.

•

Metodniki, sklerotki, kapselki, kostki, ryślenie itd. i ich
wykorzystanie do koncentrowania uwagi uczniów.

•

22

Nagradzanie uczniów a zaangażowanie.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020

INDY WIDUALIZACJA NAUCZANIA

Praca z uczniem

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w pracy edukacyjno-tera-

z zespołem Aspergera

peutycznej z dzieckiem z zespołem Aspergera w zespole klasowym.
Omówione zostaną także sposoby dokumentowania podejmowanych
działań oraz metody pracy zespołu pomocy PP dla ucznia z zespołem
Aspergera.
Program szkolenia:
•

Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera – charakterystyka cech
klinicznych. Diagnoza kliniczna i funkcjonalna.

•

Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

•

Zachowania trudne i procedury postępowania.

•

Podstawy prawne i projektowanie Indywidualnych Planów
Edukacyjno-Terapeutycznych.

•

Planowanie i monitorowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej.

•

Praca zespołu nauczycieli uczących.

Praca z uczniem

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w organizacji procesów

z dysleksją

edukacyjnych dla uczniów z dysleksją. W trakcie szkolenia nauczyciele będą mogli przeanalizować praktyczne pomysły na dostosowanie
form, metod i wymagań edukacyjnych dla uczniów z dysleksją.
Program szkolenia:

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020

•

Symptomy dysleksji.

•

Trudności szkolne ucznia z dysleksją.

•

Dostosowanie form i metod pracy dla ucznia z dysleksją.

•

Dokumentowanie dostosowania wymagań.

•

Przykłady dostosowania na różnych przedmiotach.
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Praca z uczniem

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w organizacji procesów edu-

z zaburzeniami

kacyjnych dla uczniów z zaburzeniami koncentracji różnego pochodze-

koncentracji

nia. Szkolenie pozwala zdobyć niezbędne wiadomości, które stanowią
podstawę do budowania strategii postępowania z takimi uczniami.
Podpowiada praktyczne rozwiązania dla nauczycieli i rodziców.
Program szkolenia:
•

Akty prawne regulujące zasady kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

•

Specjalne potrzeby dydaktyczne i wychowawcze, społeczne
i psychofizyczne ucznia z zaburzoną koncentracją.

•

Sposoby dostosowywania wymagań.

•

Praca w klasie, w której jest uczeń (uczniowie) z zaburzeniami
koncentracji.

•

Współpraca z rodzicami.

Organizacja procesów

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z realizacją

edukacyjnych dla uczniów

zadań nauczycieli dotyczących wsparcia uczniów niepełnosprawnych.

niepełnosprawnych

Szkolenie dostarczy nie tylko wiedzy, ale także pomysłów na praktycz-

– niedowidzących,

ne rozwiązania wspierające edukację ucznia niepełnosprawnego.

niedosłyszących,
z zaburzeniem centralnego

Program szkolenia:

przetwarzania słuchowego

•

Podstawy prawne kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

•

Organizacja procesów edukacyjnych dla ucznia niedowidzącego.

•

Organizacja procesów edukacyjnych dla ucznia
niedosłyszącego.

•

Organizacja procesów edukacyjnych dla ucznia z zaburzeniem
centralnego przetwarzania słuchowego.
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•

Dokumentowanie działań.

•

Współpraca nauczycieli.
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Jak uruchomić uwagę

Tak jak dobra przystawka zachęca do dalszej konsumpcji, tak energe-

ucznia w pierwszej fazie

tyczno-motywacyjny koktajl serwowany w pierwszej fazie lekcji przy-

lekcji

gotowuje mózg do nauki. Uaktywnienie układu nagrody podnosi chęć
do dalszej pracy. Warto pamiętać o różnicowaniu „przystawek” – dla
różnych uczniów różne rzeczy mogą być inspirujące i motywujące.
Celem szkolenia jest poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela o kolejne metody i techniki do wykorzystania w pierwszej fazie lekcji. Przedstawione przez edukatora propozycje uwzględnią różne preferencje
sensoryczne i wielorakie inteligencje uczniów.
Program szkolenia:
•

Po co ten „koktajl” na początku lekcji? Uaktywnianie mózgu.

•

Metody na aktywną pracę – rozgrzewki mentalne (krzyżówka,
wykreślanka, rebus, zagadka, metafora, collage, sudoku, tangram,
akrostych, pytania na dobry początek, sentencje, amortyzacje itd.).

•

Ćwiczenia na koncentrację z elementami kinezjologii edukacyjnej
P. Denisona.

•

Ćwiczenia na podniesienie poziomu energii.

•

Symulacje i prowokacje jako elementy zaskoczenia, zdziwienia,
tajemniczości.

•

Ćwiczenia relaksacyjne.

•

Dopasowanie różnych metody i technik uruchomiających uwagę
do indywidualnych stylów uczenia się uczniów.

Neurodydaktyka

Szkolenie omówi warunki konieczne do podjęcia wyzwania, jakim

– edukacja nowej

jest nowatorstwo edukacyjne. Przedstawiając ten temat, przyjrzy-

generacji

my się najnowszym badaniom dotyczącym pracy ludzkiego mózgu.
Innowacyjne działanie jest zawsze pochodną innowacyjnego myślenia. Dlatego celem szkolenia jest zachęcenie do kreatywności i przekraczania własnych granic.
Program szkolenia:
•

Budowa i funkcje mózgu.

•

Wpływ stresu na poszczególne rodzaje pamięci.

•

Procesy uczenia się.

•

Optymalizacja środowiska uczenia się i nauczania – ich wpływ
na proces zdobywania wiedzy.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020
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Podnoszenie jakości

Przygotowywane w edukacji zmiany otwierają szkoły ogólnodostęp-

edukacji włączającej

ne na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Niezbędnym staje się

w szkołach i placówkach

przygotowanie nauczycieli do wdrażania idei edukacji włączającej. Na

systemu oświaty

szkoleniu edukator zapozna uczestników z terminami i aktami prawnymi związanymi z edukacją włączającą, a także poruszy kwestie związane z dostosowaniem procesu edukacyjnego w klasie odpowiednio
do potrzeby uczniów z orzeczeniem.
Program szkolenia:
•

Obowiązki szkoły/nauczyciela wobec uczniów z orzeczeniem.

•

Podobieństwa i różnice między edukacją integracyjną
a włączającą.

•

Jak wprowadzać edukację włączającą w szkole.

•

Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły
wspomagających uczniów niepełnosprawnych.

•

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kiedy kończy się lekcja…

Refleksja po zrealizowanej lekcji jest bardzo ważna, choć często nie-

Podsumowanie

doceniana. Warto w niej uwzględnić nie tylko swoje spostrzeżenia, ale

i informacje zwrotne

też informacje pozyskane od uczniów. Aby podsumowywanie lekcji nie
było powtarzalne i nudne – podzielimy się ciekawymi pomysłami na
jego przeprowadzenie. Wypracujemy też pakiet własnych ewaluacji
przydatnych do wykorzystania na lekcjach z różnych przedmiotów.
Celem warsztatu jest poznanie narzędzi pomagających zebrać wartościowe informacje zwrotne i wykorzystać je do efektywnego projektowania zajęć uwzględniających indywidualne preferencje uczniów.
Program szkolenia:
•

Po co nauczycielowi ewaluacja po lekcjach.

•

Pozyskiwanie rzetelnej informacji zwrotnej.

•

Samoocena i ocena koleżeńska – jak pogłębiać umiejętności ucznia.

•

Cel, wskaźniki i poziom ich realizacji – pozyskiwanie informacji
od uczniów.

•

Wybrane metody służące pozyskiwaniu informacji zwrotnych,
uwzględniające różne strategie uczenia się uczniów (w tym:
„Runda bez przymusu”, „Weryfikarty” – zdania podsumowujące,
„Metodnik”, „Światła”, „Zajmij miejsce”, „Pokaż dłonią”, „Cztery
kąty” i inne).

•
26

Budowanie własnej narzędziowni ewaluacyjnej.
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Ukierunkowanie

Po co mam się tego uczyć i dlaczego jest tego tak dużo? To pytania, któ-

i utrzymanie uwagi

re coraz częściej stawiają uczniowie. Brak poczucia sensu zgłębiania

ucznia

wskazywanych przez nauczyciela zagadnień oraz brak umiejętności
koncentracji poważnie osłabiają efektywność procesu edukacyjnego. W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak – w ramach
tematów realizowanych z podstawy programowej i z uwzględnieniem
indywidualnych preferencji uczniów – wskazywać im celowość podejmowanych działań i utrzymać ich czujność poznawczą.
Program szkolenia:
•

Siedem ścieżek formułowania celów lekcji – wybór drogi
ze względu na profil poznawczy klasy.

•

Błądzenie myśli – metody przywoływania uwagi, reguły
sprzyjające głębszemu i trwalszemu zainteresowaniu tematem.

•

Sposoby na utrzymanie równowagi między napięciem
a rozluźnieniem.

Dostosowanie wymagań

Zapoznanie nauczycieli z obowiązkiem dostosowania wymagań

edukacyjnych do

edukacyjnych do potrzeb ucznia.

indywidualnych potrzeb
psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia

Program szkolenia:

zgodnie z wymogami

•

podstawy programowej

Podstawy prawne obowiązku dostosowania wymagań
edukacyjnych.

•

Przełożenie wymagań egzaminacyjnych OKE na codzienną pracę
nauczyciela.

•

Profil ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

•

Cel i obszary dostosowania wymagań.

•

Typy i charakterystyka specyficznych trudności w uczeniu się.

•

Oczekiwania ucznia związane z formami dostosowań.

•

Analiza i interpretacja opinii poradni psychologicznopedagogicznej pod kątem dostosowań.

•

Dostosowanie aktualnego programu kształcenia ogólnego do
potrzeb i możliwości ucznia ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się.

•

Wypracowanie szkolnego systemu form dostosowań.

•

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi
w szkole w świetle najnowszych przepisów.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020
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Organizacja pomocy

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczy-

psychologiczno-

cieli pracujących w zespole kierowniczym szkoły, pedagogów,

pedagogicznej

psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli-

w szkole – możliwość

wychowawców i innych nauczycieli pracujących z uczniem.

wykorzystania
dotychczasowych działań

Program szkolenia:

szkoły w nowych

•

rozwiązaniach
organizacyjnych

Przyczyny udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej.

•

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.

•

Działania pedagogiczne nauczycieli służące rozpoznawaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów.

•

Rola i zadania dyrektora, nauczyciela-wychowawcy i nauczycieli
przedmiotów obowiązkowych, a także innych nauczycieli
w udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

•

Przykładowe opracowanie indywidualnego programu pracy
z uczniem.

•

Zadania psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego,
terapeuty pedagogicznego w szkole.

•

Planowanie i koordynowanie pomocy psychologicznopedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego.
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Eksperyment

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętność opracowania kart pra-

w przyrodzie

cy, doświadczeń przyrodniczych, lekcji modelowych oraz scenariuszy
zajęć terenowych z zakresu eksperymentu w przyrodzie. Nauczyciele
poznają przykłady międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych
realizowanych w oparciu o metodę eksperymentu.
Program szkolenia:
•

Model kształcenia oparty na doświadczeniu i metodzie
eksperymentu.

•

Obserwacja bezpośrednia w procesie kształcenia.

•

Metody, formy i techniki badawcze i ich wykorzystanie
w praktyce szkolnej.

•

Prowadzenie i dokumentowanie doświadczeń i obserwacji
przyrodniczych zgodnych z podstawą programową.

•

Rozwiązania wpływające na efektywność procesu uczenia się.

Rozwijanie kompetencji

Podczas szkolenia nauczyciele będą doskonalili swoje umiejętności

matematycznych uczniów

w zakresie metodyki nauczania matematyki. Poznają nowe metody
i formy pracy, sposoby oceniana uczniów, zdobędą umiejętności diagnozy i ewaluacji umiejętności uczniów.
Program szkolenia:
•

Analiza podstawy programowej matematyki.

•

Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych.

•

Sposoby rozwiązywania zadań otwartych.

•

Nauczanie twórcze matematyki.

•

Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki.

•

TIK na lekcjach matematyki.

Kreatywność w procesie

W czasie zajęć nauczyciele zdobędą umiejętność stosowania w prakty-

uczenia się i nauczania

ce szkolnej technik aktywizowania i wspierania pracy ucznia. Poznają
zasady pracy zespołowej oraz techniki kreatywnego i twórczego rozwiązywania problemu.
Program szkolenia:
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•

Metody pracy związane ze wzbudzaniem kreatywności u uczniów.

•

Trening kreatywności – teoria i praktyka.

•

Techniki twórczego rozwiązywania problemów.
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Zabezpieczenia danych

Szkolenie ma na celu wskazać miejsca newralgiczne pod względem

osobowych w świetle

bezpieczeństwa i ryzyka utraty kontroli nad danymi. Szkolenie podzie-

wymogów w zakresie

lone jest na dwie części – pierwszą informacyjną i drugą praktyczną,

bezpieczeństwa

dotyczącą projektowania planu szkolnych zabezpieczeń (w tym: two-

– RODO

rzenie procedury zabezpieczenia cyfrowych danych oraz instrukcji dotyczących działania w określonych przypadkach).
Program szkolenia:
•

Zmiany zabezpieczenia danych osobowych przechowywanych
cyfrowo wynikające z nowych przepisów.

•

Newralgiczne miejsca szkolne – kontrola, procedury.

•

Jak kodować dane wrażliwe – przykładowe sposoby
i zabezpieczenia.

•

Przygotowanie procedury szkolnej – część warsztatowa
szkolenia.

Odpowiedzialność prawna

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i rad pedagogicz-

rodziców za ich dzieci

nych. Na szkoleniu edukator omówi odpowiedzialność prawną rodzi-

w kontekście obowiązków

ców za ich dzieci w kontekście obowiązków względem szkoły. Poda

względem szkoły

przykłady procedur rozpatrywania skarg i wniosków oraz sytuacji kryzysowych.
Program szkolenia:
•

Obowiązki rodziców względem własnych dzieci i szkoły
uwarunkowane przez obowiązujące dekrety prawne.

•

Rodzice biologiczni, opiekunowie prawni i faktyczni, sytuacja
prawna eurosierot.

•

Wiek dziecka a odpowiedzialność prawna rodziców.

•

Przykłady przestępstw przeciwko nauczycielom chronionym, jak
funkcjonariusze publiczni i kary za nie.

•

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków – prawa i obowiązki
rodziców w tym zakresie. Kwestia rozpatrywania donosów
i anonimów.

•

Konflikty z rodzicami – przykłady procedur w sytuacjach
kryzysowych.

32
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Zasady stosowania RODO

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i rad pedagogicz-

w placówkach oświatowych

nych. Edukator przedstawi prawne aspekty (podstawy) przetwarzania
danych osobowych, rodzaje tych danych oraz zasady ich przetwarzania. Wskaże na obowiązek szkoły i nauczycieli w tym zakresie.
Program szkolenia:
•

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych.

•

Rodzaje danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii wg
RODO. Zbiory danych, jakie obowiązują w szkołach i placówkach
oświatowych.

•

Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO i wynikające
z nich obowiązki administratora.

•

Prawa osób fizycznych i ich realizacja.

•

Obowiązek informacyjny i klauzula zgody wg RODO – zadania
związane z dostosowaniem wzorów druków.

•

Obowiązek zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych
osobowych.

•

Dokumentacja niezbędna w zasadzie rozliczalności.

•

Praktyczne wskazówki stosowania prawidłowej polityki ochrony
danych osobowych w szkole.

Odpowiedzialność

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i rad pedagogicz-

prawna nauczycieli

nych. Na szkoleniu edukator wskaże te elementy odpowiedzialności

z uwzględnieniem

prawnej nauczycieli, które związane są bezpośrednio z obowiązujący-

najnowszych przepisów

mi przepisami dot. RODO.

krajowych i RODO
Program szkolenia:
•

Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli.

•

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

•

Odpowiedzialność karna nauczycieli.

•

Odpowiedzialność cywilna nauczycieli.

•

Odpowiedzialność nauczycieli za wypadki uczniowskie.

•

Odpowiedzialność materialna i za powierzone mienie.

•

Uregulowania prawne w odpowiedzialności nauczycieli.

•

Praktyczne stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych
w placówce wg RODO.

•
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Ochrona nauczycieli jak funkcjonariuszy publicznych.
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Program wychowawczo-

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów

profilaktyczny

szkolnych, nauczycieli oraz liderów zespołów nauczycielskich szkół

w świetle zapisów praw-

i placówek odpowiedzialnych za konstruowanie programu wychowaw-

nych, czyli jak

czo-profilaktycznego. Jego celem jest wskazanie odbiorcom zapisów

zmienić troskę o dobre

Prawa oświatowego i rozporządzeń mających bezpośredni wpływ na

wychowanie w efektywne

konstrukcję programu i jego późniejszą realizację.

metody wiodące do celu
Ustawa – Prawo oświatowe w art. 26. wskazuje na obowiązek skonstruowania w szkole i dla szkoły programu wychowawczo-profilaktycznego.
Program powinien powstać w oparciu o definicję wychowania podaną
w art.1. ustawy, przy założeniu, że jego powstanie poprzedza diagnoza potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
Nie chodzi bowiem o uniwersalny program wychowawcz-profilaktyczny,
ale o program dla konkretnej społeczności szkolnej, której członkami są
uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Program szkolenia:
•

Program wychowawczo-profilaktyczny – aspekt prawny
i definicyjny.
-

Podstawa programowa jako źródło wartości, wokół
których powinien skoncentrować się program 			
wychowawczo-profilaktyczny.

•

Diagnoza obszarów problemowych.
-

Narzędzia i techniki badawcze pomocne w ocenie 		
środowiska szkolnego – przykłady.

•

Przykładowe rozwiązania w zakresie działań wychowawczych,
informacyjnych i edukacyjnych oraz profilaktyki niezbędne do
budowy programu.

•

Konstrukcja programu wychowawczo-profilaktycznego
– przykładowe zapisy.

•

Etapy tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego.

•

Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu
i realizacji programu.

•

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole
– praktyka.

•

34

Ewaluacja programu – sposoby, realizacja wniosków.
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Bezpieczeństwo

Internet niesie ze sobą nieograniczone informacje, treści zarówno

w Internecie

pozytywne, jak i negatywne. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie

– odpowiedzialne

z tego medium, warto ustalić, jakie działania podjąć na terenie szkoły,

korzystanie z mediów

aby uchronić podopiecznych przed dostępem do niepożądanych tre-

społecznych

ści i manipulacją. Zaangażowanie nauczycieli w tę tematykę pomaga
zrozumieć współczesne problemy dzieci i młodzieży oraz przygotować je na bezpieczne korzystanie z Internetu.
Program szkolenia:
•

Zjawiska występujące w Internecie, identyfikacja zagrożeń
oraz ich pozytywne aspekty.

•

Portale społecznościowe – czy to tylko zagrożenie?

•

Sposoby interwencji w przypadku podejrzenia zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

•

Zasady bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu.

Kształtowanie postaw

Kształtowanie prospołecznych postaw to nie tylko przekazywanie

– wychowanie do wartości

wiedzy czy kształcenie konkretnych umiejętności. Niezwykle ważne
jest wychowanie oparte na solidnych podstawach, jakie dają konstruktywne wartości. Nauczyciele podejmując działania wychowawcze, powinni zadać sobie pytanie co chcę osiągnąć? Jaką wartość zrealizować?
Program szkolenia:
•

Założenia wychowania w oparciu o wartości.

•

Sytuacja trudna a szansa wychowawcza.

•

Spójny system wychowawczy, czyli relacja rodzic-szkoła.

•

Regulaminy i kontrakty a kształtowanie postaw uczniów.

Bezpieczeństwo uczniów

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli. Jego celem jest pogłę-

w szkole

bienie świadomości w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo
ucznia w szkole i w czasie imprez organizowanych przez szkołę.
Program szkolenia:
•

Zasady klasowe oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania.

•

Metody pracy z uczniem przejawiającym trudności
w funkcjonowaniu społecznym.
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Odpowiedzialność prawna

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli. Jego celem jest pogłębie-

nauczycieli, rodziców

nie wiedzy w zakresie odpowiedzialności prawnej, ochrony nauczycieli

i uczniów

jako funkcjonariuszy publicznych oraz praktycznego stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
Program szkolenia:
•

Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli.

•

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

•

Odpowiedzialność cywilna nauczycieli.

•

Odpowiedzialność nauczycieli za wypadki uczniowskie.

•

Odpowiedzialność materialna i za powierzone mienie.

•

Odpowiedzialność rodziców i uczniów wobec szkoły.

•

Ochrona nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych.

•

Praktyczne zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych,
czyli jak się nie narazić Głównemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych.

Sytuacje kryzysowe

Na terenie szkoły może dochodzić do zdarzeń, które bezpośrednio za-

a sytuacje trudne – system

grażają bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. Szkolenie przeznaczone

reagowania w szkole

jest dla dyrektorów i wszystkich pracowników szkoły. Ma ono na celu

(używanie substancji

zapoznanie uczestników z właściwą reakcją i procedurą adekwatną do

psychoaktywnych, kradzież,

poziomu zagrożenia, zgodną z aktami prawnymi.

agresja fizyczna)
Program szkolenia:
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•

Podstawy prawne działań profilaktycznych i interwencyjnych.

•

Poziomy i strategie działań profilaktycznych.

•

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.

•

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
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Działania profilaktyczne

Jednym z podstawowych obowiązków szkoły jest dbanie o bezpie-

na terenie szkoły

czeństwo uczniów oraz wspieranie wychowawczej roli rodziny. Stąd
obowiązek podejmowania przez szkołę działań profilaktycznych
i tworzenie odpowiednich programów umożliwiających realizację tego
zadania. Co zrobić, by były one skuteczne? Jak programować działania na terenie szkoły? W perspektywie wzrastających oczekiwań wobec nauczycieli warto skoncentrować się na analizie podejmowanych
dotychczas działań i zaplanować strategię, która będzie wspomagać
pracę wychowawczą każdego z nich.
Program szkolenia:
•

Wyjaśnienie celów i założeń programów profilaktycznych.

•

Podstawy prawne działań profilaktycznych.

•

Współpraca profilaktyczna szkoła-dom.

•

Poziomy i strategie oddziaływań profilaktycznych.

•

Przykłady zapisów szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego.

System reagowania na

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i wszystkich pracowników

zjawisko cyberprzemocy

szkoły. Ma ono na celu pokazanie, jak zapewnić uczniom bezpieczne

w szkole

korzystanie z nowoczesnych technologii. Edukator wskaże, jakie działania należy podjąć na terenie szkoły, aby uchronić podopiecznych przed
dostępem do niepożądanych treści w Internecie oraz cyberprzemocą.
Program szkolenia:
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•

Identyfikacja zagrożeń oraz ich psychologiczne aspekty.

•

Zasady bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu.

•

Sposoby interwencji w przypadku cyberprzemocy.
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Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży to temat szczególnie ważny

w szkole

w obecnych czasach – każdego roku rośnie liczba dzieci i młodzieży,
które wchodzą na drogę uzależnienia. Jak je przed tym uchronić? Jak
działać skutecznie, gdy uzależnienie się już pojawiło? Na te pytania odpowie na szkoleniu edukator.
Program szkolenia:
•

Przedstawienie pojęć związanych z uzależnieniem.

•

Uzależnienia od substancji a uzależnienia behawioralne
– od czynności (np. Internet, komputer, telefon).

•

Przedstawienie metod pracy w profilaktyce i psychoterapii
uzależnień.
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•

Przedstawienie przyczyn uzależnień.

•

Jak pomagać – kierunki działań interwencyjnych w profilaktyce.
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ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA

Jak nawiązać relację

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy zdają sobie spra-

z klasą

wę z wpływu relacji nauczyciel-uczeń na efekty nauczania i dyscypliny
w klasie.
Program szkolenia:
•

Psychologiczne aspekty nawiązywania relacji nauczyciel-uczeń.

•

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

•

„Pochwała szyta na miarę” i jej znaczenie w nawiązywaniu
relacji.

•

Metody nawiązywania relacji przynoszącej korzyści obu
stronom.

Kształcenie kompetencji

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat kompetencji klu-

kluczowych w procesie

czowych oraz aspektów zewnętrznych i wewnętrznych wpływających

uczenia się przez całe

na ich kształtowanie. Edukator uświadomi nauczycielom potrzebę

życie

kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania
i wychowania.
Program szkolenia:
•

Profil kompetencyjny nauczyciela.

•

Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

•

Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego.

•

Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności
zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego
określone w podstawie programowej.

•

Zadania nauczycieli w zakresie realizacji procesu kształtowania
kompetencji, w tym:
-

tworzenie planów dydaktycznych uwzględniających 		
rozwijanie kompetencji kluczowych,

-

prowadzenie procesu dydaktycznego 				
uwzględniającego realizację kompetencji,

-

monitorowanie i ewaluację w zakresie kształtowanych
kompetencji na kolejnych etapach edukacyjnych.

•
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Efektywne metody kształcenia kompetencji kluczowych.
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Autoewaluacja – analiza

Refleksyjność to jedna z najbardziej pożądanych cech nauczyciela. Nie

pracy własnej

może on ograniczać się do przekazywania wiedzy. Zadawanie sobie
pytań: co dzieje się w klasie, jakie są alternatywne drogi osiągnięcia
zamierzonych celów, jak swoją pracę uczynić bardziej efektywną – powinno być praktyką powszechną. Szkolenie ma na celu dostarczenie
nauczycielom narzędzi do autoewaluacji i wskazania wartości tego
procesu.
Program szkolenia:
•

Wartość autoewaluacji:
-

osobisty sposób samooceny,

-	ocena pracy zespołowej,

•

-

źródło identyfikujące problemy,

-

podstawa sformalizowanej oceny,

-

przegląd jakości nauczania.

Wybrane obszary dokonywania autoanalizy w pracy
nauczyciela i wychowawcy:
-

analiza sposobu prowadzenia zajęć,

-

analiza efektów edukacyjnych,

-

analiza własnej pracy wychowawczej
(w tym udzielania uczniom niezbędnej pomocy 		
psychologiczno-pedagogicznej),

•
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-

analiza współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów,

-

analiza współpracy z innymi pracownikami placówki,

-

analiza własnego rozwoju zawodowego.

Narzędzia służące autoewaluacji:
-

ankiety,

-

testy,

-

samodzielne tworzenie ankiet i testów autoewaluacyjnych,

-

wnioski – po co ta wiedza?
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Dyscyplina i kierowanie

Szkolenie ma na celu pokazanie uczestnikom, jak zbudować system

klasą

wspierający efektywną naukę i dyscyplinę w klasie.
Program szkolenia:
•

Zasady klasowe oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania.

•

Metody pracy z uczniem przejawiającym trudności
w funkcjonowaniu społecznym.

Skuteczna komunikacja

Okres dojrzewania to okres przełomowy i trudny zarówno dla młodzie-

z nastolatkiem

ży dorastającej, jak i rodziców czy wychowawców. Młodzi ludzie czują
się często zagubieni i zdezorientowani. Szkolenie ma na celu zapoznanie z prawidłowościami rozwojowymi okresu dojrzewania oraz przygotowanie do bezkonfliktowego porozumiewania się z nastolatkami.
Program szkolenia:
•

Prawidłowości rozwojowe okresu dojrzewania.

•

Zasady postępowania z dorastającymi dziećmi.

Jak pozytywnie

Świadomość niekorzystnych nawyków w pracy z dziećmi w zakresie

motywować uczniów

motywowania ich do nauki jest niezbędna w pracy każdego pedagoga.

do nauki i rozwoju

Szkoła stawia przed uczniem wiele zadań – zarówno wychowawczych,
jak i dydaktycznych. Wysoka motywacja pozwala sprostać nawet najtrudniejszym z nich. Dajemy Państwu możliwość poznania otwartych
i partnerskich metod współpracy z uczniami. Pokażemy, co zrobić, aby
uczniowie byli zmotywowani i wytrwale kończyli wszystkie powierzone im zadania.
Program szkolenia:
•

Wyeliminowanie negatywnych metod motywowania uczniów
do nauki.
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•

Poznanie 5-elementowego systemu motywacyjnego.

•

Wdrażanie nowych pomysłów nagradzania uczniów.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2019/2020

ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZ YCIEL A

Konflikt jako potencjalny

Szkolenie ma na celu ukazanie konfliktu jako siły tworzącej, a nie bu-

początek zmiany na

rzącej. Nauczy ono, jak dostrzegać początkową fazę sporów i wskaże,

lepsze

jak należy reagować, aby stały się one podstawą poprawienia sytuacji,
a nie eskalowały w groźny konflikt, który trudno załagodzić. Pokaże
też, jak podjąć rolę mediatora, aby skuteczniej wpływać na rozwiązywanie konfliktów.
Program szkolenia:
•

Zdefiniowanie konfliktu.

•

Określenie sposobów reakcji na konflikt w zależności od jego
rodzaju.

•

Istota procesu sterowania konfliktem w kierunku wykorzystania
jego pozytywnych aspektów.

•

Istota procesu mediacji i jego główne etapy.

•

Ćwiczenie poznanych technik mediacji przy rozwiązywaniu
przykładowych sytuacji konfliktowych w różnych relacjach.

Nie spali się ten, kto

Podczas zajęć dokonamy diagnozy własnego poziomu wypalenia pra-

nigdy nie płonął

cą z uczniem. Poznamy symptomy tej choroby oraz sposoby skutecz-

– o stresie i wypaleniu

nego radzenia sobie z wypaleniem.

zawodowym nauczycieli
Program szkolenia:
•

Autodiagnoza – czy grozi mi wypalenie?

•

Co to jest wypalenie – przyczyny i symptomy wypalenia.

•

Moje wartości…

•

Fazy wypalenia zawodowego.

•

Sposoby radzenia sobie z wypaleniem (relaksacja, optymizm,
hobby, grupy wsparcia, sport, nauka zarządzania czasem, stawianie
realistycznych i osiągalnych celów).
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ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA

Sztuka autoprezentacji

Nauczyciel kilka razy dziennie występuje w teatrze jednego aktora. Jak
sprawić, aby każda „kreacja” była zbliżona do doskonałości? Jaki wpływ
mamy na uczniów, ukazując im świat z perspektywy nauczanego przedmiotu? Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki mają
wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani. Pozwoli także podnieść poziom
umiejętności autoprezentacji – zarówno podczas lekcji, jak i w czasie
wystąpień publicznych przed szerokim audytorium.
Program szkolenia:

Wywiadówka inaczej

•

Autoprezentacja – elementy wizerunku.

•

Efektywne komunikowanie się z otoczeniem.

•

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

•

Autoprezentacja w zespole klasowym (uczniowie i rodzice).

•

Autoprezentacja w wystąpieniach publicznych.

Jednym z ważniejszych a zarazem bardzo trudnych elementów pracy
wychowawczej jest prowadzenie spotkań z rodzicami. Tak zwane „wywiadówki” budzą ich duży opór. Statystyka pokazuje, że frekwencja na
tych spotkaniach jest niska. Szkolenie ma na celu przedstawienie efektywnych sposobów komunikowania się z rodzicami oraz urozmaicenia
spotkań w szkole.
Program szkolenia:
•

Kompetencje nauczyciela związane z sytuacją ekspozycji
społecznej.
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•

Klimat wzajemnego zaufania.

•

Pomaganie a wywieranie wpływu.
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Rodzic w szkole

Relacja nauczyciel-rodzic wymaga wiedzy z zakresu efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Uczestnicy
szkolenia zdobędą wiedzę, która ułatwia współpracę i pomaga budować pozytywne relacje z rodzicami.
Program szkolenia:
•

Techniki ułatwiające skuteczną komunikację z rodzicem.

•

Charakterystyka typów „trudnego” rodzica.

•

Sposoby zachęcania rodziców do współpracy.

•

Strategia budowania konstruktywnej krytyki wobec rodzica.

Współpraca z trudnym

Aby zapewnić sobie dobre relacje z rodzicami, nauczyciel musi posia-

rodzicem w pracy

dać wiedzę z zakresu technik komunikacyjnych, dotyczącą w szcze-

nauczyciela

gólności rozpoznawania typów tzw. trudnego rodzica. Wiedza ta pomaga zapobiegać sytuacjom konfliktowym i niwelować je. Edukator
zapozna uczestników z technikami wspomagającymi budowanie pozytywnych relacji i atmosfery współpracy z rodzicami.
Program szkolenia:
•

Charakterystyka typów trudnego rodzica.

•

Techniki ułatwiające skuteczną komunikację z trudnym rodzicem.

•

Sposoby przekazywania trudnych informacji.

•

Strategia budowania konstruktywnej krytyki wobec rodzica.

Jak osiągnąć sukces jako

Podczas warsztatów uczestnicy poznają narzędzia przydatne do kształ-

nauczyciel-profesjonalista

towania profesjonalnego wizerunku nauczyciela, a także zbudowania
pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami.
Program szkolenia:
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•

Tworzenie dobrego planu jako podstawy działania.

•

Skuteczne zarządzanie zespołem klasowym.

•

Sposoby nauczania aktywizujące uczniów.

•

Konsekwentne dyscyplinowanie.

•

Motywowanie i inspirowanie uczniów.
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TIK

Technologie
informacyjnokomunikacyjne

TIK – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

WebQuest a praca

WebQuest – według Dodge’a – jest metodą nauczania nakierowaną

z uczniem metodą

na wyszukiwanie, w której większość lub całość informacji pozyska-

projektu edukacyjnego

na zostaje w sposób interaktywny i pochodzi z zasobów internetowych, opcjonalnie uzupełniana zaś jest telekonferencjami i materiałami podręcznymi.
Program szkolenia:
•

ICT jako wirtualne środowisko uczenia się.

•

WebQuest a metoda projektu w pracy z uczniami.

•

Etapy konstruowania WebQuestu.

•

Przykłady realizacji WebQuestu.

•

WebQuest jako interaktywna metoda kształcenia na
odległość.

Lekcje

Wykorzystanie TIK na zajęciach staje się współcześnie koniecznością,

z wykorzystaniem TIK

jednak często w realiach szkolnych jest też wyzwaniem. Jakich narzędzi użyć, by uczynić lekcję ciekawszą? Jak wykorzystać telefon na zajęciach przedmiotowych? Na te pytanie odpowiemy na szkoleniu.
Program szkolenia:
•

Projektowanie zajęć z wykorzystaniem TIK.

•

Zakres stosowania narzędzi TIK.

•

Efektywne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK.

•

Przykłady narzędzi do zastosowania na lekcjach
przedmiotowych.

Ciekawa lekcja?

Wykorzystanie narzędzi TIK do weryfikacji wiedzy czy umiejętności

Ciekawe jak?

uczniów może uczynić lekcję żywą – ciekawszą dla ucznia. Na szkole-

Użyteczne programy

niu edukator zapozna uczestników z popularnymi aplikacjami, które

i aplikacje na lekcjach

wspomagają pracę nauczyciela.

przedmiotowych
Program szkolenia:
•

Popularne programy i aplikacje edukacyjne.

•

Wykorzystanie TIK w codziennej pracy z uczniami.

•

Przykłady scenariuszy zajęć z wykorzystaniem gamifikacji,
webquest’u czy lekcji odwróconej.
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TIK – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

Strona autorska

Podczas szkolenia rada pedagogiczna przygotowuje się do samodziel-

nauczyciela – tworzymy

nego prowadzenia autorskich stron WWW. Prowadzone przez nauczy-

wirtualną lekcję

ciela/ucznia zasoby edukacyjne w sieci umożliwiają permanentny dostęp do informacji oraz wykonanie zadań w każdym miejscu i czasie. Są
nową, interesującą formułą pracy domowej, projektu czy też indywidualnej konsultacji. Stanowią pomoc w kontaktach z uczniem zdolnym lub
słabym w zależności od rodzaju zgromadzonego materiału edukacyjnego i typu ćwiczeń. Część warsztatu realizowana jest w formie praktycznej przy komputerach.
Program szkolenia:
•

Poznanie zasad pracy z multimediami i zasad pracy zdalnej.

•

Poznanie działania darmowego narzędzia chmury do edycji
strony internetowej z funkcj serwera.

•

Projektowanie własnej lekcji online do wybranego przedmiotu
– ćwiczenia praktyczne.

Rozwijanie kompetencji

Współczesny uczeń powinien zostać wyposażony w specjalistyczną

cyfrowych uczniów

wiedzę – szczególnie w kompetencje cyfrowe oraz umiejętność właściwego korzystania z nich. Szkoły powinny opierać proces edukacyjny właśnie na kompetencjach cyfrowych i bezpiecznym korzystaniu
z mediów cyfrowych. Dzięki wykorzystaniu na lekcji nowoczesnych
technologii uczniowie chętniej aktywnie uczestniczą w zajęciach
oraz szybciej nabywają wiedzę i umiejętności. Na szkoleniu nauczyciele nauczą się korzystania z e-zasobów edukacyjnych, poznają ciekawe strony WWW i aplikacje z edukacyjnym kontentem. Edukator
poruszy także kwestię bezpiecznego korzystania z Internetu.
Program szkolenia:
•

Kompetencje cyfrowe w pracy nauczyciela.

•

Jak rozwijać na lekcji kompetencje cyfrowe uczniów.

•

Przykłady zasobów edukacyjnych.

•

Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego. Odpowiedzialne
korzystanie z dostępnych zasobów.
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TIK – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

Zdalne nauczanie.

E-learning służy nauczaniu na odległość, jednak może być również

Tworzenie materiałów

łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych

edukacyjnych w oparciu

(blended learning). Umożliwia samodzielne wybranie preferowane-

o platformy e-learningowe

go formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania uczniom
(indywidualizacja procesu nauczania).
Program szkolenia:
•

Platforma e-learningowa jako profesjonalne narzędzie
służące do zarządzania i wspomagania procesu kształcenia
poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnokomunikacyjnych.

•

Metodyka nauczania zdalnego.

•

Tworzenie autorskich zasobów e-learningowych.

•

Zdalne przeprowadzanie testów, sprawdzianów (e-learning),
automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauce.

Szkoła XXI wieku

Szkolenie (prezentacja) przeznaczone dla nauczycieli chcących za-

– lekcje interaktywne

poznać się z możliwościami uatrakcyjnienia lekcji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.
Program szkolenia:
Każdy uczestnik będzie wiedział, jak wykorzystywać na lekcji TI,
a w szczególności:
•

zapozna się z materiałami dotyczącymi różnych przedmiotów,
dostępnymi na platformach e-learningowych,

•

dowie się, w jaki sposób wykorzystywać dostępne materiały na
swoich lekcjach,

•

nauczy się, jak stworzyć standardową lekcję oraz lekcję z wykorzystaniem gotowego dokumentu (Word, Power-Point, PDF) i przećwiczy
tworzenie prostych testów: wyboru, lokalizacyjnego, łączenia.
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KARTA ZGŁOSZENIA SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Wypełnioną kartę należy przesłać na e–mail ckn@librus.pl lub faks 32 258 12 86.

T E M AT

M I E J S C E S Z KO L E N I A

DATA

G O DZ I N A

ZGŁOSZENIE SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ
L I C Z B A U C Z E S T N I KÓW
N A Z WA P L ACÓW K I

A D R E S P L ACÓW K I

N R KO N TA K TOW Y

E–MAIL

OśWIADCZENIE
Proszę o wystawienie faktury VAT na następujące dane:

P E Ł N A N A Z WA P L ACÓW K I

T E R M I N P Ł AT N O ś C I

14 dni
ULICA I NUMER

S P O S Ó B P Ł AT N O ś C I

przelew bankowy
KO D P O C Z TOW Y I M I E J S COWO ś Ć

K WOTA

NIP

Pieczęć, data i czytelny podpis osoby upoważnionej

www.ckn.librus.pl
Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS
al. Korfantego 193, 40-153 Katowice
e-mail: ckn@librus.pl
tel. 32 350 85 85

Nie chcesz czekać
na połączenie?
Wyślij SMS-a.
Oddzwonimy!
tel. + 48 605 11 11 03

