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                                                           Szanowni Państwo! 

Przed Wami oferta szkoleń dla członków Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2020/2021. Jeśli 

interesuje Was inna tematyka, przygotujemy szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 
 

 
SZKOLENIA Z NIEPUBLICZNYM OŚRODKIEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
TO: 

• tematy uwzględniające zmieniające się potrzeby rozwojowe nauczycieli 

• szkoleń wpisujących się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

• możliwość kontaktu i wymiany doświadczeń z ekspertami 

• propozycja dla szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych 
 
 

OFERTA OŚRODKA: 
 

 

• wsparcie indywidualne nauczycieli przez doradców metodycznych i konsultantów, 

• szkolenia otwarte w ODiDN oraz szkolenia członków rad pedagogicznych w szkołach, 

• konferencje i inne wydarzenia edukacyjne, 

• bogaty księgozbiór ODiDN z wieloma publikacjami z zakresu pedagogiki i psychologii. 
 

 
>>> Jesteśmy na Facebooku  

 
 
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 

 
EDU SPINAKER w Grudziądzu 
 
86-300 Grudziądz, Waryńskiego 104 
 

 

 

Kontakt : 

 

Dyrektor; mgr Ewa Sało- Kłobukowska  

Godziny otwarcia sekretariatu: 7:00 – 15:00 
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Lp. 

 
Nazwa szkolenia 

 
Zakres tematyczny 

 
Prowadzący 

 
Liczba 
godz. 

 
Cena 

za 
osobę 

 
I.PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 2021/2022 

 
Priorytet 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

1. Wdrażanie nowej 
podstawy 

programowej w 
szkołach 

ponadpodstawowych 

Szkolenie dotyczy założeń 

nowej podstawy programowej i 

sposobów jej realizacji. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

2 25 zł 

2.  
Strategie myślenia 
matematycznego 

Prezentacja kompetencji 3, 
charakterystyka jej składowych, 

dopasowanie zagadnień 
możliwych do realizacji na 
określonym przedmiocie, 

tworzenie zadań edukacyjnych 
przedmiotowych rozwijających 

w/w 
kompetencję. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

3.  

Nauczanie metoda 

projektu  

Charakterystyka metody 

projektu, przykłady projektów 

matematycznych,zasady 

planowania 

projektu. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

4. Eksperymenty, 

doświadczenia i 

pytania badawcze na 

lekcjach matematyki. 

Praca z metodą naukową 
(etapy, przykłady, umocowanie 
w podstawie programowej) w 

klasach VI-VIII szkoły 
podstawowej. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

5. Jak nauczyć dzieci 

sztuki 

konstruowania gier . 

Tworzenie z uczniami gier 

edukacyjnych opartych na 

rozwoju matematycznym, a 

nie na rywalizacji (planszówki, 

„heksy”, memory, 
krzyżówki). 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

6. Gamifikacja w 
edukacji. 

Podczas szkolenia nauczyciele 
dowiedzą się, dlaczego warto 

stosować mechanizmy 
współczesnych gier w procesie 
dydaktycznym. Na co pozwala 

gamifikacja? Jak podtrzymywać 
aktywność gracza-ucznia na 

lekcji? 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

7. Kształtowanie 

kreatywnych postaw 

nauczycieli – trening 

twórczego myślenia. 

Czym jest twórcze myślenie? 
Przygotowanie do twórczej 

aktywności 
nauczyciela i ucznia. Poznaj 

trening twórczości jako metodę 
służącą podniesieniu 
efektywności pracy 

i nauczania. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 
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8. Metody i techniki 

aktywizujące 

pomagające uczyć 

się i nauczać. 

Podczas szkolenia dowiesz się, 
na czym polega budowanie 

ducha współpracy, 
motywowanie i dyscyplinowanie 

uczniów. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

9. Rozwijanie 
kompetencji 

przedsiębiorczych 
u uczniów. 

Przedsiębiorczość to cecha, 
która znacznie ułatwia 
odnalezienie się we 

współczesnym świecie. Podczas 
szkolenia porozmawiamy o tym, 
jak uczyć i kształtować postawy 
przedsiębiorcze u uczniów, w 

czasach dynamicznie 
zmieniającego się świata. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

10. Trening pamięci, 
koncentracji i uwagi. 

Celem zajęć jest dostarczenie 
wiedzy z zakresu 

funkcjonowania pamięci oraz 
procesu uwagi. Uczestnicy 

zajęć poznają zasady 
skutecznego uczenia się, 
sposoby koncentrowania 

i utrzymywania uwagi, a także 
różne strategie uczenia się i 

techniki zapamiętywania. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

11. Lekcje on-line               Cel szkolenia: 
- wykorzystanie narzędzi 

edukacyjnych i zasobów 
cyfrowych na lekcjach 

przedmiotów ścisłych w szkole 
podstawowej. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

2 25 zł 

 
Priorytet 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia osób dorosłych. 

 
12. Poczucie własnej 

wartości kluczem do 
przedsiębiorczości. 

Bywa, że zamiast 
pokazywać to, w czym 

jesteśmy dobrzy, 
koncentrujemy uwagę na swoich 

słabościach. W trakcie zajęć 
poznasz sposoby budowania 
poczucia własnej wartości i 
nauczysz się, jak wspierać 

uczniów w przygotowaniach do 
wejścia na rynek pracy. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 

13. Zmiany w 
kształceniu 

zawodowym. 
Realizacja podstawy 

programowej w 
zawodach 

szkolnictwa 
branżowego. 

Organizacyjne i programowe 
zmiany w szkolnictwie 

branżowym. Nowe regulacje 
prawne. Klasyfikacja 

zawodów, a Zintegrowany 
System 

Kwalifikacji. Współpraca 
z pracodawcami w zakresie 

tworzenia oferty programowej. 
Nowa podstawa programowa i 

możliwości uzyskania 
dodatkowych kwalifikacji i 

umiejętności przez uczniów. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 
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14. Bilans kompetencji 
i Zintegrowany 

System Kwalifikacji - 
wyzwania dla 

doradztwa 
zawodowego w 

procesie 
projektowania 

kariery zawodowej. 

Metoda bilansu kompetencji - 
diagnoza kompetencji 

rozumianych, jako efekty 
uczenia się z zakresu wiedzy 
umiejętności oraz kompetencji 

społecznych. Praktyczne 
wykorzystanie metody w 

planowaniu kariery zawodowej. 
Nowe regulacje prawne 
w zakresie doradztwa 

zawodowego. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 

15. Odkryj swój 
potencjał 

zawodowy. 

Szkolenie ma na celu 
przygotowanie nauczycieli do 
diagnozowania predyspozycji 
zawodowych swoich uczniów. 

Uczestnicy zapoznają się 
z aktualną wiedzą na ten tematy. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 
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Priorytet 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych. 

16. Organizacja pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej dla 

dzieci ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi. 

Jak zorganizować 

pomoc psychologiczno-

pedagogiczną dla dzieci 

z SPE. 

Konsultanci 
Pracownicy 
poradni PPP 

3 50 zł 

17. Cyberprzemoc Nauczyciele powinni znać 

zagrożenia, z jakimi 

można spotkać się 

w Internecie. Podczas 
szkolenia będzie 

mowa o uzależnieniu od 

Internetu, rodzajach 

niebezpiecznych zachowań 

(np. hejt, cyberbullying, 

seksting) i ich 

profilaktyce. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni   

3 50 zł 

18. Procedury 
postępowania 
w sytuacjach 

trudnych. 

Nauczyciele poznają zbiór 

zasad postępowania na 

terenie szkoły 

w przypadku ucznia 

będącego pod wpływem 

alkoholu, narkotyków, 

popełniającego czyn 

karalny. 

Konsultanci 
Pracownicy 
poradni PPP 

3 50 zł 

19. Jak zadbać o 

bezpieczne 

korzystanie z sieci  

 Czy aplikacje są 
bezpieczne? Internet może 
z pozytywnego wynalazku 

stać się czynnikiem 
ingerującym 

w prywatność i 

wpływającym na ludzką 

seksualność. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni   

2 50 zł 

20. Wspieranie 
i motywowanie 

uczniów 
do nauki w procesie 
aktywnego uczenia 

się. 

Identyfikacja możliwości 
uczniów – 

formalne i nieformalne 
sposoby 

rozpoznawania uzdolnień. 
Sposoby wspierania i 

mobilizowania uczniów do 
nauki. Kształtowanie 

myślenia 
twórczego jako zadanie 

edukacji. 

Konsultanci 
Pracownicy 
poradni PPP 

4 50 zł 

21. Praca z uczniem 

zdolnym 

Podniesienie jakości pracy 
poprzez rozwijanie 

umiejętności 
rozpoznawania dziecka 

zdolnego 
i diagnozowania jego 

potrzeb. 
Uczestnik zapozna się 

z podstawami 

prawnymi, metodami, 

Konsultanci 
Pracownicy 
poradni PPP 

3 50 zł 
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formami pracy z 

dzieckiem zdolnym i 

potrafi je zastosować w 

praktyce. 

22. Kształtowanie 

kompetencji 

kluczowych w 

praktyce szkolnej. 

Uczestnicy dowiedzą się, 
jak zdefiniować 

kompetencje kluczowe 
oraz jak dobrze 

zaplanować 
i realizować proces 

kształtowania 
kompetencji kluczowych 

w szkole 

Konsultanci 
Pracownicy 
poradni PPP 

3 50 zł 

23. Diagnoza edukacyjna 

– doskonalenie 

kompetencji 

nauczycieli. 

Teoria Wielorakiej Inteligencji 
w praktyce. Ocenianie w 

szkole i jego funkcje. 
Motywacja ucznia 
i metaprogramy. 
Projektowanie 

wymagań 

programowych. 

Komunikowanie 

wyników. 

Konsultanci 
Pracownicy 
poradni PPP 

3 50 zł 

24. Wybrane metody 
aktywizujące ucznia w 

procesie 

edukacyjnym. 

Charakterystyka 
wybranych metod 

aktywizujących ucznia na 
lekcji – wskazanie ich 
zalet i wad. Warsztat 

umożliwia uczestnikom 
praktyczne przećwiczenie 

przedstawionych 
przykładów. 

Konsultanci 
Pracownicy 
poradni PPP 

3 50 zł 

 
Priorytet 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 
metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

25.    Programowanie 

przez zabawę  

Podczas szkolenia 

nauczyciele dowiedzą 

się, jak wykorzystywać 

roboty do nauki 

programowania. 

Ozoboty mogą być 

stosowane podczas różnych 

zajęć. Są proste w obsłudze 

i programowaniu, a 

powodują, że lekcje stają 

się ekscytujące i 

angażujące. 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

26. Tablica 
interaktywna 

jako środowisko 
cyfrowe pracy 
nauczyciela 

Podczas szkolenia 
nauczyciele 

dowiedzą się, jak 
wykorzystywać w pracy 

tablice interaktywną i jakie 
posiada możliwości  Jak 

przeprowadzić   
zabawy interaktywne 
interaktywne , które 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 
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uatrakcyjnią każdą lekcję. 
 

33. Wykorzystanie w 
szkole Pracy w 

chmurze 

Kurs kształtuje umiejętności 
korzystania z darmowej, 

legalnej chmury OneDrive. 
Po jego zakończeniu 

nauczyciel będzie potrafił 
samodzielnie założyć 

chmurę i sprawnie 
posługiwać się 

oprogramowaniem on-line. 
Dodatkowo zaprezentowane 

zostanie praktyczne 
zastosowanie chmury w 

procesie nauczania, 
organizacji pracy w szkole 
czy prowadzeniu projektów 

uczniowskich.   

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

34. Rozwijanie 
kompetencji 
cyfrowych na 
przedmiotach 

humanistycznych 

Szkolenie obejmuje 
prezentację narzędzi i 
zasobów cyfrowych 

pomocnych przy 
prowadzeniu zajęć z 

przedmiotów 
humanistycznych. 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

35. Bezpieczeństwo w 
sieci -  

Nauczyciele powinni być 
wyposażeni w wiedzę na 

temat zagrożeń, jakie 
mogą nieść nowe 

technologie. Podczas 
spotkania porozmawiamy 
o bezpiecznym używaniu 

nowych technologii, 
zagrożeniach i szansach 
z nich płynących oraz roli 
nauczyciela w profilaktyce 

wyżej wymienionych. 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

Priorytet 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 
respektowanie norm społecznych. 

36. Dopalacze, alkohol, 
narkotyki - 
dlaczego 

nastolatki sięgają 
po używki? 

Szkolenie służy refleksji nad 
przyczynami sięgania przez 

uczniów po używki. To 
pierwszy krok do tworzenia 

skutecznych działań 
profilaktycznych 

i naprawczych w szkole. 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

37. Jestem Polakiem - 
małym patriotą. 

Podczas szkolenia 
uczestnicy dowiedzą się, w 

jaki sposób realizować 
edukację patriotyczną w 

przedszkolu. 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

 38. Jak reagować na 
agresywne 
zachowania 
uczniów? 

Uczestnicy szkolenia: 
 - rozwiną wiedzę na temat 
źródeł agresji 
- nauczą się przewidywać 

zachowania agresywne 
- przećwiczą strategie 

reagowania na 
prowokacyjne zachowania 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 
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uczniów 

39. Przemoc 
psychiczna 

wśród młodzieży 
- jak ją 

zauważyć? 

Podczas szkolenia 
nauczyciele poznają sposoby 

rozpoznawania przemocy 
psychicznej wśród uczniów 
oraz dowiedzą się, jak jej 

przeciwdziałać. 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

40. Zadania nauczyciela 
w zakresie 
wspierania 

kompetencji 
wychowawczych 

rodziców. 

Uczestnicy szkolenia: 
- dowiedzą się, jak 

przekazywać trudne 
informacje rodzicom 

- poznają wychowawczą rolę 
pochwały 

przeanalizują sposoby 
angażowania rodziców w 

proces wychowawczy 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

41. Programy 
profilaktyczne w 

wychowaniu 
przedszkolnym  

i wczesnej 
edukacji  

- Przyjaciele 
Zippiego 

Podczas warsztatów 

nauczyciele poznają 

międzynarodowy program 

promocji zdrowia 

psychicznego, „Przyjaciele 

Zippiego”  który kształtuje i 

rozwija umiejętności 

psychospołeczne u małych 

dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy 

różnych sposobów radzenia 

sobie z trudnościami i 

wykorzystywania nabytych 

umiejętności w codziennym 

życiu oraz doskonali relacje 

dzieci z innymi ludźmi. Nie 

koncentruje się on na 

dzieciach z konkretnymi 

problemami czy 

trudnościami, ale promuje 

zdrowie emocjonalne 

wszystkich małych dzieci. 

Konsultanci 
Specjaliści zewnętrzni 

10 250 zł 

42. Programy 
profilaktyczne w 

wychowaniu 
przedszkolnym  

i wczesnej 
edukacji  

- Magiczne kryształy  

Podczas warsztatów 

nauczyciele poznają 

program pt. "Magiczne 

Kryształy" i zawiera 

propozycję zajęć dla dzieci 

w wieku 7-10 lat. Dotyka 

zagadnień związanych z 

odpowiedzialnym 

korzystaniem z mediów 

(telewizji, komputera), a 

także pośrednio kwestii 

naśladownictwa 

negatywnych wzorców 

zachowań, np. agresji. 

Identyfikacja z fikcyjnymi 

bohaterami pozwala na 

przebycie jedynie w 

wyobraźni wydarzeń, które 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

10 250 zł 
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mogą stać się istotnym 

stopniem w ich rozwoju 

intelektualnym i 

społecznym. Ukazuje i 

promuje pozytywne, 

aktywne i twórcze 

spędzanie czasu wolnego. 

Celem programu jest 

uwrażliwienie na problem 

wpływu mediów na więzi 

międzyludzkie. Program 

zachęca do twórczego 

spędzania czasu ze swoją 

rodziną. 
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II. PODSTAWA PROGRAMOWA, DYDAKTYKA, ORGANIZACJA PRACY, INNE 

43. Realizacja nowej 
podstawy 

programowej 
kształcenia 
ogólnego 

w szkołach 
podstawowych. 

Szkolenie dotyczy zasad 
realizacji podstawy 

programowej 8-letniej szkoły 
podstawowej. 

Konsultanci 3 50 zł 

44. Realizacja 
podstawy 

programowej 
wychowania 

przedszkolnego. 

Szkolenie dotyczy zasad 
realizacji podstawy 

programowej wychowania 
przedszkolnego. 

Konsultanci 3 50 zł 

45. Efektywna 
organizacja 

pracy dyrektora 
szkoły. 

Szkolenie dla  

Szkolenie ma pomóc nowo 
powołanym 

dyrektorom i kandydatom na 
dyrektorów szkół i 

przedszkoli w optymalizacji 
organizacji pracy 

własnej, zarządzaniu 
czasem 

i delegowaniu uprawnień. 
Uczestnicy poszerzą też 

wiedzę nt. stylów 
kierowania i przywództwa 

edukacyjnego 

Konsultanci 3 50 zł 

46. Diagnozowanie 
pracy 

szkoły z 
uwzględnieniem 

kompetencji 
kluczowych. 

Uczestnicy przygotują się do 
diagnozowania pracy szkoły 

w zakresie wybranej 
kompetencji. 

Konsultanci 3 50 zł 

47. Efektywna 
współpraca z 
rodzicami – 

kreatywny wymiar 
wywiadówki. 

Uczestnicy zapoznają się 
z podstawami prawnymi 

określającymi role rodzica w 
procesie wychowawczym oraz 

ze sposobami 
kontaktowania się z rodzicami. 

Dowiedzą się, jak zorganizować 
dobrą wywiadówkę i pozyskać 

rodziców do współpracy w 
różnych obszarach. 

Konsultanci 3 50 zł 

48. Rola oceniania 
w procesie 
edukacji. 

Nauczyciele dowiedzą się, jak 
wspierać 

ucznia w procesie edukacyjnym 
wykorzystując ocenianie 
kształtujące. Naucza się 

budować na lekcjach atmosferę 
sprzyjającą uczeniu się. 

Konsultanci 3 50 zł 
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49. Modyfikowanie, 
opiniowanie 

i dopuszczanie do 
użytku 

programów 
nuczania. 

Nauczyciele zapoznają się ze 
strukturą programów nauczania 
oraz procedurą dopuszczania 

programów nauczania do użytku 
w szkole. 

Konsultanci 3 50 zł 

50. Emisja i higiena 
głosu. 

Uczestnicy nabędą wiedzę o: 
- sposobach posługiwania się 

głosem 
- technikach profesjonalnej 

emisji 
głosu 

- zasadach działania głosu 

Konsultanci 3 50 zł 

51. Jak przygotować 
angażujące 
wystąpienie 
publiczne? 

Uczestnik: 
- projektuje angażujące 
wystąpienie 

- zna techniki 
zwiększające 
zaangażowanie 
publiczności 
tworzy plan prezentacji 

multimedialnej 

Konsultanci 3 50 zł 

52. Pracujmy 
zespołowo, czyli 
waga współpracy 

nauczycieli. 

Podczas szkolenia uczestnicy 
dowiedzą się, jak skutecznie 

organizować współprace 
zespołów nauczycielskich. 

Konsultanci 3 50 zł 

 
 

 
III. PRAWO OŚWIATOWE 

53. Awans zawodowy 
nauczyciela: 
stażysta na 

kontraktowego. 

Ścieżka awansu zawodowego 
od startu do mety: ważne 

terminy, zadania do realizacji, 
wymagania kwalifikacyjne, 
formy realizacji wymagań. 

Plan rozwoju zawodowego, 
sprawozdanie 

z realizacji, 
przygotowanie 
dokumentacji i 

autoprezentacja. 

Konsultanci 
Specjaliści 

zewnętrzni 

5 70 zł 
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54. Awans 
zawodowy 

nauczyciela: 
kontraktowy na 
mianowanego. 

Ścieżka awansu zawodowego 
od startu do mety: ważne 

terminy, zadania do realizacji, 
wymagania kwalifikacyjne, 
formy realizacji wymagań. 

Plan rozwoju zawodowego, 
sprawozdanie 

z realizacji, 
przygotowanie 
dokumentacji i 

autoprezentacja. 

Konsultanci 
Specjaliści 

zewnętrzni 

5 70 zł 

55. Awans zawodowy 
nauczyciela: 

mianowany na 
dyplomowanego. 

Ścieżka awansu zawodowego 
od startu do mety: ważne 

terminy, zadania do realizacji, 
wymagania kwalifikacyjne, 
formy realizacji wymagań. 

Plan rozwoju zawodowego, 
sprawozdanie 

z realizacji, 
przygotowanie 
dokumentacji i 

autoprezentacja. 

Konsultanci 
Specjaliści 

zewnętrzni 

5 70 zł 

56. Wymagania 
państwa wobec 

szkół/placówek – 
ewaluacja 

zewnętrzna 
i wewnętrzna. 

Ustalenie priorytetów i 
celów szkoły pod kątem 
oczekiwań społecznych 

i wymagań określonych 
przez państwo. Analiza 
wymagań i narzędzi 

badawczych. 

Konsultanci 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 

 
IV. ZAGADNIENIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE 

57. Samodzielność 
ucznia w aspekcie 

rozwiązywania 
różnorodnych 

problemów 
życiowych 

Uczestnicy rozwijają 
umiejętności interpersonalne, 

zachęcają dziecko do 
samodzielności i zapewniają 
poczucie bezpieczeństwa w 
sytuacjach trudnych. Stosują 

odpowiednie metody 
rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych. 

 
 
 

Konsultanci 
Specjaliści 

zewnętrzni 

5 70 zł 

58. Budowanie 
odporności 
psychicznej w 
profilaktyce 
wypalenia 
zawodowego 

Nauczyciele są jedną z grup 
zawodowych najbardziej 

narażonych na wypalenie. 
Podczas szkolenia 

nauczyciele poznają 
najnowsze wyniki badań nt. 

stresu, poznają reakcje 
stresowe, a w serii ćwiczeń 

popracują nad własną 
odpornością psychiczną. 

Konsultanci 
Specjaliści 

zewnętrzni 

5 70 zł 
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59. Jak uczyć języka 
obcego dzieci ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 

Celem zajęć jest 
dostarczenie praktycznych 
pomysłów z zakresu 
wykorzystywania różnych 
technik pracy z uczniem ze 
specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 
Uczestnicy dowiedzą się, jak 
zagospodarować lekcję i które 
zagadnienia wybrać aby 

uczeń ze specjalnymi 
potrzebami chciał i potrafił 

brać w niej udział. 

Konsultanci 
Specjaliści 

zewnętrzni 

5 70 zł 

60. Seksualność osób 
niepełnosprawnych  

Rozmowa o seksualności z 
uczniem jest dla wielu 

pedagogów krępującym 
doświadczeniem. Ponadto, 

pojawia się wiele obaw 
dotyczących poziomu 

rozmowy, ilości informacji. 

Konsultanci 
Specjaliści 

zewnętrzni 

5 70 zł 

61. Uczeń z Zespołem 
Aspergera okiem 
rodzica i 
nauczyciela. 

Cele szkolenia: 
- funkcjonowanie 

dziecka z ZA w domu, 
- zróżnicowanie emocjonalne 

dziecka 
z ZA w domu i szkole, 

- współpraca na linii: rodzic - 
nauczyciel 

Konsultanci 
Specjaliściv 

zewnętrzni 

5 70 zł 

 

V. PRZEDSZKOLA 

61. Techniki 
Celestyna 
Freineta 

Podczas szkolenia uczestnicy 
dowiedzą się jak napisać 
program własny lub 
innowację. Poznają także 
przepisy dotyczące 
dopuszczenia programów 

i innowacji do użytku. 

Konsultanci 5 70 zł 

62. Edukacja 
matematyczn

a w 
przedszkolu 

wg Edyty 
Kruszczyk – 
Kolczyńskiej  

Podczas szkolenia uczestnicy 
podniosą swoje 
kwalifikacje w zakresie 
sposobów prowadzenia 
zajęć 

matematycznych w 
przedszkolu i poznają 

przykłady zabaw 
matematycznych oparciu o 
metodę Edyty Gruszczyk- 

Kolczynskiej  

Konsultanci 5 70 zł 

63. Plan 
Daltoński 

Szkolenie plan daltoński 
przedstawi  

propozycje rozwiązań 
praktycznych 

w wykorzystaniu elementów 
metody 

w pracy z dziećmi, 
pomoce dydaktyczne”. 
Nauczyciele poznają 
Charakterystyczną 

płaszczyzną dla przedszkoli 
daltońskich jest stosowanie 

Konsultanci 5 70 zł 
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systemu kolorów dnia. 

64. Percepcja 
wzrokowa 
i słuchowa – 

praca z 
dzieckiem w 
wieku 
przedszkolnym 

 

Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się, w jaki 
sposób prawidłowo 
rozwijać percepcję 

wzrokową i słuchową 
podczas codziennych 

zajęć 
w przedszkolu. 

Konsultanci 5 70 zł 

65. Zajęcia 
Porannego 

kręgu – 
terapia 

polisensoryc
zna  

Zajęcia dla nauczycieli 
przedszkoli oraz edukacji 

wczesnoszkolnej. Uczestnicy 
poznają techniki 

oddziałujące na wzrok, dotyk, 
słuch i smak dziecka. 

Konsultanci 5 70 zł 

66. Metody aktywne 
pracy 

w 
przedszkolu. 

Poznaj ciekawe i sprawdzone 
propozycje pracy z dziećmi. 

Zadbaj 
o to, żeby zajęcia nie były 

zawsze takie 
same. 

Konsultanci 5 70 zł 

 
UWAGA: w uzasadnionych sytuacjach cena szkoleń Rad Pedagogicznych może ulec zmianie 


