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                                                           Szanowni Państwo! 

Przed Wami oferta szkoleń dla członków Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2021/2022. 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. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez 
właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 
realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego 

1. Trudne 
rozmowy  

Szkolenie dotyczy współpracy 

nauczyciela z rodzicami dziecka 

i budowanie strategii dialogu 

z rodzicami, zarówno w sytuacji 

problemowej, jak 

i wychowawczej. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

2.  
Program 

profilaktyczy
Szkoła dla 
rodziców i 

wychowawcó
w 

Prezentacja programu  
profilaktyki uniwersalnej 

ukierunkowany na 
przeciwdziałanie zachowaniom 

problemowym dzieci i młodzieży 
oraz podnoszenie kompetencji 

wychowawczych rodziców i 
nauczycieli. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

3.  
Program 

wychowawczo-
profilaktyczny 

szkoły/placówki 
- tworzenie i 
ewaluacja 

 

 Istota szkolenia jest nauka  
konstruowania Programu 

wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły/placówki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 
prawa oświatowego. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

4. Interwencja 
profilaktyczna 
wobec ucznia 

eksperymentują
cego ze 

środkami 
psychoaktywny

mi i 
wchodzącego w 

zachowania 
problemowe 

. 

Celem warsztatów jest 
poszerzenie wiedzy na temat 
środków psychoaktywnych,, 
przygotowanie do rozmowy 
z uczniem i jego rodzicami, 
przygotowanie do podjęcia 
interwencji profilaktycznej. 

. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

5.  

Wykorzystanie 
technik 

mediacyjnych, 
jako sposób 

dochodzenia do 
porozumienia w 

środowisku 
szkolnym 

. 

Celem warsztatów jest poznanie 
podstaw prawnych do  
prowadzenia w szkole działań 
o charakterze mediacyjnym. 
Ponadto nauczyciele poznają 
korzyści z wprowadzenie 
elementów mediacji w szkole, 
przygotowani zostaną  
do spotkań z uczniami 
i rodzicami, poznają podstawowe 
techniki mediacyjne i ich 
wykorzystanie w pracy 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 
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z uczniami i rodzicami. 

 

6. Jak dbać o 
dobrostan 
uczniów, 

rodziców i 
nauczycieli 

 

Warsztaty maja na celu 
refleksję na temat sposobów 

dbania o dobrostan 

psychofizyczny. Dobrostan – 

co to jest i jak go osiągnąć?, 
co robimy dla siebie? 
co robimy dla swoich 
nauczycieli, uczniów 
i rodziców, fenomen 
rezyliencji, pięć dróg 

do dobrostanu psychicznego. 

 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

7. Zajęcia on-
line 

              Cel szkolenia: 
- wykorzystanie narzędzi 

edukacyjnych i zasobów 
cyfrowych na lekcjach 

przedmiotów ścisłych w szkole 
podstawowej. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

2 25 zł 

 
Priorytet 2. Wychowanie do wrażliwości na piękno i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

 
8..   Kształtowanie 

kompetencji 
społecznych – 

projekty uczące 
postaw 

szlachetności i 
zaangażowania 
społecznego. 

 
 
 

 
 

Poznają cel i sposoby 
kształtowania postaw 

szlachetności i 
zaangażowania 

społecznego uczniów 
 

 
Edukator 

Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 

9.   Pomysły na 
działania  

samorządu 
uczniowskiego 

 w celu 
pobudzenia 
wrażliwości 
społecznej i 
zachowań 

prozdrowotnych. 
 

Nabycie kompetencji na 
inicjowanie współpracy z 

rodzicami, uczniami i 
środowiskiem lokalnym 

przy planowaniu  
i realizowaniu działań na 

rzecz kształtowania 
kompetencji społecznych i 

prozdrowotnych. 
 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 

10
. 

Upowszechnianie 
czytelnictwa wśród 

osób 
niepełnosprawnych, 

w tym 
niedowidzących 
niedowidzących 
wykorzystaniem 

narzędzi TIK 

 
Warsztaty maja na celu 

ukazanie 
najnowocześniejszych 

narzędzi umożliwiających 
uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
dostęp do książek i ułatwienie  

czytelnictwa 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 
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11
. 

- Biblioteki – nowe 
technologie 

Warsztaty maja na celu 
zaprezentowanie sposobów 

wykorzystania mediów 
społecznościowych i nowych 
technologii (robotów i płytek 

Arduido) w  rozwoju 
czytelnictwa u dzieci i 

młodzieży 
  

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 

12
. 

Zabawy 
wychowujące do 

wartości 

W trakcie warsztatów 
nauczyciele poznaja techniki w 

 jaki sposób rozmawiać z 
młodzieżą o wartościach, jak 
poprowadzic ciekawe lekcje  

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 
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Priorytet 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii 
oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 
przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 
 

13. Kształtowanie 

właściwych postaw 

dzieci i młodzieży w 

oparciu o duchowe i 

materialne 

dziedzictwo 

cywilizacyjne Polski i 

Europy   

W trakcie warsztatów 

nauczyciele uzyskają 

wsparcie merytoryczne i 

metodyczne nauczycieli 

w zakresie rozwijania 

duchowości uczniów i 

uczennic podczas lekcji 

i zajęć różnych 

edukacji.Doskonalenie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieliw zakresie 

kształtowania 

właściwych postaw w 

oparciu 

o dziedzictwo 

cywilizacyjne Polski i 

Europy. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni   

5 70 zł 

14. Warsztaty plastyczne 

„Moja Ojczyzna” 

W trakcie warsztatów 

nauczyciele poznają 

ciekawe techniki które 

można wykorzystać w  

trakcie zajęć 

plastycznych   

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni   

5 70 zł 

15. Działania na rzecz 

szerszego 

udostępnienia kanonu 

edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w 

dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, 

edukacji 

patriotycznej, 

nauczania historii 

oraz poznawania 

polskiej kultur 

Nauczyciele nabędą 
wiedzę i umiejętności do 

prowadzenia procesu 
dydaktycznego z 

wykorzystaniem elementów 
edukacji klasycznej w 
szkole i umiejętności 

metodyczne do 
atrakcyjnego  

i przemyślanego 
wykorzystania poznanych 

treści w edukacji 
dzieci/uczniów. 

 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni   

5 70 zł 

16. Edukacja Patriotyczna 

w przedszkolu  

Nauczyciele poznają 

sposoby przybliżania 

problematyki 

patriotycznej dzieciom w 

wieku przedszkolnym  

przybliżają dziecku w 

tym wizualne symbole i 

znaki. Treści związane z 

symboliką narodową są 

wdzięcznym materiałem 

wiążącym wychowanka 

z ojczyzną. Ich 

barwność, tajemniczość 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni   

5 70 zł 
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treści którą oznaczają, 

działają korzystnie na 

wyobraźnię i emocje, 

pomagają w tworzeniu 

estetycznego obrazu 

Polski.  

17. Jak zorganizować 

patriotyczną 

wycieczkę.  

Warsztat prezentować 

będą sposoby 

organizacji 

patriotycznych 

wycieczek, tematykę 

jaka można zrealizować 

i jakie miejsca warto z 

uczniami odwiedzić. 

Warsztat ty przybliża 

również ministerialny  

projektu „Poznaj Polskę” 

Edukator 5 70 zł 

 
Priorytet 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 
psychologiczno pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 
COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 
szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne. 

18.    Oswoić tabu 

dziecko 

niepełnosprawne 

w szkole 

Podczas szkolenia 

nauczyciele poznają 

mechanizmy  godzenia się 

rodziców z diagnozą, że 

ich dziecko będzie 

niepełnosprawne? Co 

może pomóc rodzicom w 

przyjęciu trudnej diagnozy i 

gdzie mogą szukać 

pomocy? W jaki sposób 

będąc osobą towarzyszącą 

rodzinie, rozpoznać, że 

choroba dziecka nie 

została przez nią 

zaakceptowana i jak 

można w takiej sytuacji 

pomóc? 

Edukator 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

19. Warsztaty z 
programu 
rozwoju 

komunikacji 
MAKATON 

W trakcie szkolenia 
uczestnicy poznają 

poznają gesty i symbole 
graficzne systemu Makaton. 
 Warsztaty skierowane są do 
osób , które pragną poznać 
metodę i wspomagać osoby, 
którym porozumiewanie się 

sprawia trudność.  

Edukator 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

20. Co pomaga nam radzić 
sobie z 

psychologicznymi 
skutkami kryzysu 

pandemii? 

Przekazanie wiedzy 
i materiałów nt. sposobów 

łagodzenia stresu związanego 
z pandemią. Przedstawienie 

Integracyjnego modelu BASIC 
Ph radzenia sobie ze stresem, 

Edukator 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 
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prezentacja wybranych 
elementów modelu – 
skuteczność ruchu, 

relaksu, siły własnych 
przekonań 

i twórczości/wyobraźni 
w radzeniu sobie 

ze stresem, prezentacja 
rekomendowanych 

ćwiczeń z w/w obszarów. 

 

21, Warsztaty w 
zakresie 

kluczowych 
umiejętności 

porozumiewania 
się PECS 

Warsztaty maja na celu 
ukazanie metody PECS, 

która za pomocą sześciu faz 
treningowych, czyli 

konkretnych rozwiązań 
i strategii, rozwija zdolność 

komunikacji za pomocą 
obrazków.  

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

22. 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 

uatrakcyjnią każdą lekcję. 
 

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

23. 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. 

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 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.   

Edukator 
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 
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Priorytet 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 
w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

25. Wdrażanie 
Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności 

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. 

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

3 50 zł 

26 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. 

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

3 50 zł 

Priorytet 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

27 Eksperyment w 
edukacji  

Warsztaty ukazywać będą 
sposoby prowadzenia 
doświadczeń poprzez 
zabawę, wykonywanie 

eksperymentów naukowych, 
eksplorację, 

przeprowadzanie badań, 
rozwiązywanie problemów 

wniosków i spostrzeżeń 

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 

28 „Edukacja dla 
klimatu” 

Warsztaty mają na celu 
przybliżyć nauczycielom i 

nauczycielkom zagadnienia 
związane z edukacją 

klimatyczną. Uczestnicy i 
uczestniczki poznają 

możliwości działania w szkole 
jako nauczyciele, bibliotekarze, 
wychowawcy i zapoznają się z 
kompetencjami jakie edukacja 

klimatyczna kształci w 
młodzieży. Poznają przykłady 
dobrych praktyk i otrzymają 

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 
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informacje o tym, gdzie znaleźć 
rzetelną wiedzę o zmianie 

klimatu. Uczestnicy otrzymają 
również scenariusz lekcji do 
zastosowania na godzinie 

wychowawczej 

29 „Szkiełko i oko „ Warsztaty przybliżać będą 
treści z z zakresu przyrody 
i botaniki. Głównym celem 
jest poznanie atrakcyjnych 
sposobów na rozbudzenie 
zainteresowania dziecka 
na otaczający świat oraz 
rozbudzenie ciekawości 

przyrodniczej.  

Edukator  
Specjaliści zewnętrzni 

5 70 zł 
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II. PODSTAWA PROGRAMOWA, DYDAKTYKA, ORGANIZACJA PRACY, INNE 

30. Realizacja nowej 
podstawy 

programowej 
kształcenia 
ogólnego 

w szkołach 
podstawowych. 

Szkolenie dotyczy zasad 
realizacji podstawy 

programowej 8-letniej szkoły 
podstawowej. 

Edukator 3 50 zł 

31. Realizacja 
podstawy 

programowej 
wychowania 

przedszkolnego. 

Szkolenie dotyczy zasad 
realizacji podstawy 

programowej wychowania 
przedszkolnego. 

Edukator 3 50 zł 

32. 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 

Edukator 3 50 zł 

33. Diagnozowanie 
pracy 

szkoły z 
uwzględnieniem 

kompetencji 
kluczowych. 

Uczestnicy przygotują się do 
diagnozowania pracy szkoły 

w zakresie wybranej 
kompetencji. 

Edukator 3 50 zł 

34. 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. 

Edukator 3 50 zł 

35. 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. 

Edukator 3 50 zł 
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36. Modyfikowanie, 
opiniowanie 

i dopuszczanie do 
użytku 

programów 
nuczania. 

Nauczyciele zapoznają się ze 
strukturą programów nauczania 
oraz procedurą dopuszczania 

programów nauczania do użytku 
w szkole. 

Edukator 3 50 zł 

37. Emisja i higiena 
głosu. 

Uczestnicy nabędą wiedzę o: 
- sposobach posługiwania się 

głosem 
- technikach profesjonalnej 

emisji 
głosu 

- zasadach działania głosu 

Edukator 3 50 zł 

38. Jak przygotować 
angażujące 
wystąpienie 
publiczne? 

Uczestnik: 
- projektuje angażujące 
wystąpienie 

- zna techniki 
zwiększające 
zaangażowanie 
publiczności 
tworzy plan prezentacji 

multimedialnej 

Edukator 3 50 zł 

39. Pracujmy 
zespołowo, czyli 
waga współpracy 

nauczycieli. 

Podczas szkolenia uczestnicy 
dowiedzą się, jak skutecznie 

organizować współprace 
zespołów nauczycielskich. 

Edukator 3 50 zł 

 
 

 
III. PRAWO OŚWIATOWE 

40. 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. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 
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41. 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. 

Edukator  
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

42. 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. 

Edukator  
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

43. 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. 

Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

3 50 zł 

 
IV. ZAGADNIENIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE 

44. 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. 

 
 
 

        Edukator  
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

45. 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. 

          Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 
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46. 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. 

          Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

47. Seksualność osób 
niepełnosprawnych  

Rozmowa o seksualności z 
uczniem jest dla wielu 

pedagogów krępującym 
doświadczeniem. Ponadto, 

pojawia się wiele obaw 
dotyczących poziomu 

rozmowy, ilości informacji. 

          Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

48. 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 

         Edukator 
Specjaliści 
zewnętrzni 

5 70 zł 

 

V. PRZEDSZKOLA 

49. Techniki 
Celestyna 
Freineta 

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

i innowacji do użytku. 

Edukator 5 70 zł 

50. Edukacja 
matematyczn

a w 
przedszkolu 

wg Edyty 
Gruszczyk – 
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  

Edukator 5 70 zł 

51. 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 

Edukator 5 70 zł 
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systemu kolorów dnia. 

52. Zajęcia 
Porannego 

kręgu – 
terapia 

polisensoryc
zna  

Zajęcia dla nauczycieli 
przedszkoli oraz edukacji 

wczesnoszkolnej. Uczestnicy 
poznają techniki 

oddziałujące na wzrok, dotyk, 
słuch i smak dziecka. 

Edukator 5 70 zł 

53. Metody aktywne 
pracy 

w 
przedszkolu. 

Poznaj ciekawe i sprawdzone 
propozycje pracy z dziećmi. 

Zadbaj 
o to, żeby zajęcia nie były 

zawsze takie 
same. 

Edukator 5 70 zł 

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


