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Zapisy na szkolenia
Zasady korzystania z form doskonalenia zawodowego, ofertę naszych szkoleń oraz form wsparcia  
przez doradców metodycznych znajdą Państwo na stronie:

www.polkowice.edu.pl

DORADZTWO METODYCZNE

Oferta bezpłatnych form wsparcia nauczycieli przez doradców metodycznych publikowana jest na stronie www.
polkowice.edu.pl oraz przesyłana do szkół i placówek oświatowych do dnia 25 każdego miesiąca. Zgłoszenie na 
podstawie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie www.polkowice.edu.pl.

SZKOLENIA OTWARTE

Aby zapisać się na szkolenie otwarte, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na stronie www.
polkowice.edu.pl

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

W celu uzgodnienia szczegółów realizacji szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Katarzyna Walecka-Maj – specjalista ds. kształcenia ustawicznego

Dane kontaktowe: adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl. telefon: 76 746 15 70 wew. 85, fax. 76 746 15 71, 
telefon komórkowy: 667 787 782

Pomożemy dopasować szkolenie odpowiednie do Państwa potrzeb, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji, 
wesprzemy w podjęciu decyzji.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w ofercie szkoleniowej w zakresie tematów szkoleń, oraz kosztów realizacji szkoleń.
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Szanowni Państwo!

Od 2002 roku jesteście Państwo dla nas inspiracją w organizowaniu środowiska uczenia się nauczycieli 
i dyrektorów szkół, placówek oświatowych w rozwoju zawodowym. Skupiamy się nie tylko na uczeniu 
konkretnych treści czy umiejętności, ale zapraszamy Państwa do dyskusji i  refleksji nad własnym 
doświadczeniem. Tworzymy przestrzeń dla wspólnego dialogu, rozumienia istoty zmian oraz 
skutecznego wpływania na rzeczywistość szkolną z  zachowaniem poczucia autonomii i  kompetencji 
szkół, placówek oświatowych.

Posiadamy koncepcję pracy, która jest dokumentem planistycznym, zawierającym program działań 
wypracowanych w  oparciu o  rzetelną analizę zasobów, potrzeb placówki i  środowiska lokalnego na 
rzecz wzajemnego rozwoju. Posiadanie koncepcji jest dla nas gwarancją skuteczności działania oraz 
szansą na wysoką jakość świadczonych usług. Wiąże się z myśleniem o przyszłości, a pomyślna realizacja 
zadań wyzwala w  nas poczucie sukcesu, nastawia pozytywnie, co z  czasem staje się dodatkową 
motywacją do podejmowania kolejnych przedsięwzięć i wyzwań.

Decyzją Nr 29/2016 z  dnia 5 lipca 2016 roku, dołączyliśmy do prestiżowego grona placówek 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, otrzymując akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 
Dokument jest zewnętrznym potwierdzeniem świadczenia usług na najwyższym poziomie, naszego 
zaangażowania w  każdy inicjowany proces szkoleniowy oraz nastawienie na rozwój kompetencji 
osobistych i zawodowych. Pozyskujemy trenerów, będących praktykami, co pozwala na pozostawanie 
blisko szkoły oraz skuteczne wsparcie w procesie edukacyjno-wychowawczym. 

W  roku szkolnym 2019/2020, oprócz sprawdzonych form współpracy z  Państwem rozwijamy 
i  upowszechniamy nowe działania. Naszym kierunkiem rozwojowym jest świadczone doradztwo 
metodyczne oraz kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych, zapewniając dyrektorom 
zaplanowanie i  realizację skutecznego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Reasumując – 
pomagamy wyznaczać cele rozwojowe, wspierać ich realizację oraz tworzyć warunki do ich osiągania. 

Do zobaczenia na szkoleniach! 
 

 Renata Czapczyńska 
 Dyrektor 

 Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach 
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Zaufaj nam! 

Pozostając z nami zyskujesz gwarancję jakości, którą zapewnia:

AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
która jest potwierdzeniem, że:

• realizujemy zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowa-
dzanych w oświacie;

• zapewniamy wysoką jakość procesu kształcenia;

• posiadamy wykwalifikowaną kadrę doradców metodycznych oraz edukatorów zewnętrznych 
współpracujących z naszą placówką, specjaliści i eksperci w swojej dziedzinie;

• opracowujemy i  wdrażamy programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
przeprowadzamy ich ewaluację;

• realizujemy wspomaganie szkół i  placówek oświatowych oraz prowadzimy sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli;

• posiadamy bazę materialną i zasady organizacji szkoleń, co pozwala na zachowanie wysokiego 
stopnia zadowolenia odbiorów (klimat i  przyjazna atmosfera, ciekawe materiały dydaktyczne 
i szkoleniowe), „Centrum dydaktyczne” – pomoce dydaktyczne i fachowa literatura do korzystania 
przez nauczycieli;

• wydajemy zaświadczenia akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli mające wartość 
w procedurze awansu zawodowego, ocenie pracy nauczyciela. 

Co oferujemy?

BEZPŁATNE DORADZTWO METODYCZNE
Realizacja zadań, poprzez: wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w  rozwijaniu umie-
jętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywaniu, doborze i adaptacji 
programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych, udzielanie indywidualnych konsulta-
cji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, organizowanie in-
nych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

PRAKTYCZNE SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK
Dodatkowa inicjatywa! 
Realizacja zadań przez doradców metodycznych w projekcie „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wdro-
żenie kompleksowego systemu wspomagania placówki, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów: matematyczno – przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewaniu się w języku angielskim, 
postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez na-
uczanie eksperymentalne i doświadczanie. 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

KURSY KWALIFIKACYJNE
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Jakość ma znaczenie!

98%
nauczycieli  
ocenia nasze działania  
na najwyższym poziomie

98%
poleca 

nasze szkolenia  
i trenerów

POPRZEZ NASZĄ OFERTĘ REALIZUJEMY KIERUNKI POLITYKI 
OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w  szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 
bezpieczne i  celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 
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Szkolenia dedykow
ane 

 nauczycielom

KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE

SZKOLENIA DEDYKOWANE 
NAUCZYCIELOM
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„Jeśli myślisz rok naprzód- zasiej ziarno;
Jeśli myślisz dziesięć lat naprzód – zasadź drzewo;

Lecz jeśli myślisz sto lat naprzód – ucz ludzi.”
Konfucjusz
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Kod formy Temat szkolenia

01-1/19/20 Zachowania seksualne dzieci i młodzieży.  
Jak je i identyfikować i zrozumieć? Jak na nie reagować?

01-2/19/20 Kompetencje kluczowe w przedszkolu.

01-3/19/20 Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole.

01-4/19/20 Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja czasu pracy w celu wartościowego uczenia 
uczniów.

01-5/19/20 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku. 
Jesienne inspiracje na Dzień Edukacji Narodowej i nie tylko.

01-6/19/20 Pedagogiczna ODA, czyli o organizowaniu pracy z uczniem, dyscyplinie i budowaniu autorytetu.

01-7/19/20 Matematyka to nie kosmos! Czyli o tym jak ucząc programowania, doskonalić kompetencje 
matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem zestawu Scottie Go!

01-8/19/20 Warsztat emisja głosu – poziom podstawowy.

01-9/19/20 Zachowania przestępcze wśród dzieci i młodzieży w praktyce życia szkolnego – jak rozpoznawać, 
przeciwdziałać i reagować.

01-10/19/20 Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu.

01-11/19/20 Praca z rodziną ucznia niepełnosprawnego.

01-12/19/20 Cyberdzieciaki – przedszkolaki w świecie TIK.

01-13/19/20 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku. 
Z guzikami jest zabawa – samodzielność dobra sprawa.

01-14/19/20 Dokumentowanie pracy własnej nauczyciela do formułowania oceny jego pracy.

01-15/19/20 Prezenty na różne okazje. Filcowanie na mokro i na sucho.

01-16/19/20 Metodyczny dekalog: o zasadach prowadzenia zajęć szachowych z uczniami klas I-III.

01-17/19/20 Anioły mają skrzydła – zrób sobie anioła. 
Anioł siedzący w ramie.

01-18/19/20 Gimnastyka wyobraźni – metoda Storyline, czyli edukacyjne podchody w nauczaniu przedszkolnym.

01-19/19/20 Katecheza w świecie VUCA – postawy, które pomogą rozwijać kompetencje kluczowe i wartościowe 
uczenie uczniów.

01-20/19/20 Wprowadzenie do pedagogiki Montessori i zastosowanie jej elementów w pedagogice 
konwencjonalnej.

01-21/19/20 Wykorzystanie robotów edukacyjnych Ozoboty i Lego Wedo w nauce programowania.

01-22/19/20 Świat opowiadany – warsztaty w pięciu opowieściach dla logopedów, pedagogów psychologów. 

01-23/19/20 Zielone okulary – pedagogika zabawy w edukacji przyrodniczej.

01-24/19/20 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku.
Teatralne sztuczki od wnuka i wnuczki - scenariusze teatrzyków na Dzień Babci i Dziadka (również 
propozycja jasełek).

01-25/19/20 Sztuka przełamywania barier i budowania mostów: sprawna komunikacja w pracy z uczniem.

01-26/19/20 Anioły mają skrzydła – zrób sobie anioła.
Anioł siedzący na cokole – różne rodzaje skrzydeł.

01-27/19/20 Sztuka komunikacji w zespole. Jak skutecznie zarządzać fochem? 

01-28/19/20 Niepożądane zachowania seksualne w szkole w świetle prawa karnego – gdzie jest granica?

01-29/19/20 Rurowy dżem - podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji.

01-30/19/20 Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa.

01-31/19/20 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku. 
Czy sylaba to czy głoska, z wierszem sprawa całkiem prosta – rozwijanie percepcji słuchowej, słuchu 
fonematycznego.

01-32/19/20 Prezenty na różne okazje. Decupage krok po kroku.

01-33/19/20  Jak rozbudzić dobrego ducha klasy i zmotywować uczniów do nauki? 
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01-34/19/20 Nauczyciel w świecie VUCA– podstawy, które pomogą rozwijać kompetencje kluczowe i wartościowe 
uczenie uczniów.

01-35/19/20 Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole i szkoła – tańce i zabawy na różne uroczystości 
przedszkolne i szkolne.

01-36/19/20 Strategia postępowania wobec zachowań trudnych.

01-37/19/20 Pod hasłem kreatywność – programowanie i mechatronika.

01-38/19/20 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku.
Co potrafią małolaty na Dzień Mamy i Dzień Taty.

01-39/19/20 Sprawność językowa jako kompetencja kluczowa i narzędzie oddziaływań wychowawczych.

01-40/19/20 Depresja, alkoholizm, narkomania, uzależnienia behawioralne – opracuj autorskie warsztaty 
profilaktyczne oparte o koncepcje potrzeb i emocji pierwotnych.

01-41/19/20 Ewaluacja pracy własnej nauczyciela – obszary, techniki, formułowanie wniosków do 
doskonalenia pracy własnej.

01-42/19/20 Konflikt i rozwiązywanie konfliktów w szkole.

01-43/19/20 Zachowania seksualne dzieci i młodzieży: Przemoc i wykorzystanie seksualne dziecka.

01-44/19/20 Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku.
My jesteśmy krasnoludki, każdy z nas jest inny… - niepełnosprawność w oczach dziecka.

01-45/19/20 Warsztaty pracy z ciałem jako profilaktyka wypalenia zawodowego.

01-46/19/20 Ogrody w szkle.

01-47/19/20 Śladami Stanisława Moniuszki.

01-48/19/20 Z nauką na Ty. Odkrycia neuronauki a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej.

01-49/19/20 Podróże po Polsce.

01-50/19/20 Przeciwdziałanie mowie nienawiści jako przedmiot działań wychowawczych.

01-51/19/20 Warsztat emisja głosu – poziom rozszerzony.

01-52/19/20 Przedszkolne ABC matematyki ze Scottie Go!

Informacje praktyczne:
1. NABÓR W CYKLU 2 -MIESIĘCZNYM zgodnie z aktualną ofertą i podanymi terminami szkoleń. Zapisy 

przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia (dotyczy to wszystkich form doskonalenia 
nauczycieli) do pobrania na www.polkowice.edu.pl 

2. Krótkie formy szkoleniowe realizowane w formie szkoleń otwartych w ośrodku. Możliwość realizacji 
tematów w formie szkoleń zamkniętych, w tym szkoleń rad pedagogicznych. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form doskonalenia są publikowane 
w  aktualnościach oraz w  zakładce oferta bieżąca na www.polkowice.edu.pl oraz rozsyłane do 
placówek oświatowych drogą mailową. 

4. Dodatkowych informacji na temat organizowanych form doskonalenia nauczycieli i  doradztwa 
metodycznego udziela: Katarzyna Walecka-Maj specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli.

Dane kontaktowe: 
adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl

telefon: 76 746 15 70 wew. 85, fax. 76 746 15 71

telefon komórkowy: 667 787 782 
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Celem szkolenia jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka zgodnie 
z  wytycznymi WHO, zrozumienie rozwoju psychoseksualnego dzieci i  młodzieży, nabycie umiejętności 
rozróżnienia normy od patologii w rozwoju psychoseksualnym, nabycie umiejętności swobodnej rozmowy/ 
pracy z dzieckiem na temat seksualności, wypracowanie bezpiecznych zasad.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

Program:
1.  Rozwój psychoseksualny człowieka.

2. Anatomia i fizjologia narządów płciowych, wiedza adekwatna do wieku.

3. Masturbacja dziecięca, formy erotyzmu dziecięcego.

4.  Popęd seksualny oraz sposoby realizacji potrzeb seksualnych, w różnych okresach rozwojowych, strefa 
intymności.

5.  Zdrowie seksualne i prawa seksualne.

6.  Zjawisko seksualizacji wśród młodzieży, cyberseks, seksting.

7.  Mity na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposoby weryfikowania ich w pracy z młodzieżą, 
bezpieczne zasady-strefa intymności.

Edukator:
Jolanta Cieślak
Psycholog-seksuolog, psycholog transportu, biegły sądowy. Absolwentka studiów podyplomowych 
seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, odbyła 100 godzinny staż kliniczny 
w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, ukończyła liczne kursy z zakresu seksuologii 
w  CMKP w  Warszawie min. zaburzenia seksualne kobiet, mężczyzn, nowe zjawiska w  seksuologii, 
seksuologia sądowa, absolwentka studiów podyplomowych psychologia transportu i psychologia sądowa 
na Uniwersytecie Warszawskim, od 2016 roku biegły z listy Sądu Okręgowego w Łodzi z zakresu psychologii 
i oligofrenopedagogiki. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

ZACHOWANIA SEKSUALNE DZIECI I MŁODZIEŻY 
JAK JE IDENTYFIKOWAĆ I ZROZUMIEĆ? 
JAK NA NIE REAGOWAĆ?

KOD FORMY
01-1/19/20

Człowiek jest istotą seksualną od poczęcia. W  cyklu życia seksualność zmienia się i  na każdym 
etapie jest podporządkowana innym celom rozwojowym (Havighurst, 1972). Tak jak pozostałe sfery 
rozwoju dziecka, również seksualność wymaga wsparcia kompetentnych dorosłych. Otoczenie 
opieką od najmłodszych lat sprzyja kształtowaniu właściwych postaw i pozwala na rozwój zdrowej 
seksualności. Rzetelne i skuteczne oddziaływania w dzieciństwie zwiększają prawdopodobieństwo 
szczęśliwego, świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłości.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest przybliżenie najnowszych zaleceń Rady Europejskiej w  sprawie kompetencji 
kluczowych w  procesie uczenia się przez całe życie. Uczestnicy szkolenia poznają przykłady realizacji 
kompetencji kluczowych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Program:
1. Kompetentny przedszkolak – kompetentny uczeń. Kompetencje w ujęciu procesowym.

2. Kompetentny czyli jaki? Kompetencje kluczowe jako baza podstawy programowej.

3. „Mówię pięknie i poprawnie” – porozumiewanie się w języku ojczystym.

4.  „I am a Person of the world” – porozumiewanie się w językach obcych.

5.  „Lubię myśleć!” – kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 
i kompetencje informatyczne.

6. „Uczę się i umiem” – umiejętność uczenia się.

7. „Poznaję i rozumiem innych” – kompetencje społeczne i obywatelskie.

8.  „Mam pomysł! Zrobię to!” – inicjatywność i przedsiębiorczość.

9.  „Podziwiam i tworzę” świadomość i ekspresja kulturalna.

Edukator:
Beata Szynalska-Skarżyńska
Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, edukator z wieloletnim 
doświadczeniem, wcześniej doradca metodyczny ds. wychowania; autorka i  realizatorka kilkudziesięciu 
warsztatów metodycznych prowadzonych dla nauczycieli wielu miast Polski; psycholog w  jednym 
z  warszawskich przedszkoli; od 2005 roku czynnie współpracuje z  fundacjami „Niezwykłe dzieci” 
i „Vademecum”, które wspierają dzieci i  dorosłych z  zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i  innymi 
zaburzeniami; fascynuje się neurodydaktyką, neuroróżnorodnością i  nieprzewidywalnością w  pracy 
z dziećmi.

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRZEDSZKOLU
KOD FORMY
01-2/19/20

Skoro pięćdziesiąt procent zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych czterech lat życia, a 
kolejne trzydzieści procent do ukończenia ośmiu lat, to programy rozwojowe dla okresu wczesnego 
dzieciństwa powinny być traktowane jako najwyższy priorytet.
    Gordon Dryden, Jeannette Vos
Nie jest przesadą stwierdzenie, że tworzenie trwałego fundamentu do uczenia się jest zadaniem 
współczesnej edukacji przedszkolnej. To co zostanie wdrożone i zapoczątkowane w tym czasie 
rozwojowym ma szansę w pełni dojrzeć na następnych etapach edukacyjnych. Dlatego tak ważnym 
jest wyposażenie dzieci w kompetencje niezbędne dla efektywnego działania w wielozadaniowym 
i wielowymiarowym środowisku.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy w  zakresie specyfiki funkcjonowania oraz umiejętności 
praktycznych do organizacji bezpośredniej pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, terapeuci i  specjaliści szkoły podstawowej 
i ponadpodstawowej.

Program:
1. Funkcjonowanie ucznia z autyzmem i z zespołem Aspergera.

2. Organizacja pracy z uczniem z autystycznego spektrum:

a. plany aktywności

b. wizualizacja informacji

c. instrukcje zachowań.

3. Zaburzenia sensoryczne: diagnoza i usprawnianie.

4. Deficyt teorii umysłu w autyzmie.

5. Współpraca z rodziną ucznia z autystycznego spektrum.

Edukator:
Izabela Sokołowska-Zatorska
Praktyk w zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy 
w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki w 1998 r. W latach 1994-2007 członek Zarządu 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla oświaty.

UCZEŃ Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM 
ASPERGERA W SZKOLE

KOD FORMY 
01-3/19/20

„Aby dotrzeć do dziecka autystycznego trzeba najpierw nauczyć się patrzeć jego oczyma, słyszeć 
świat jego uszami, czuć jego ciałem, doświadczać jego poczucie czasu”
Uczniowie z autystycznego spektrum to wciąż wielkie wyzwanie dla systemu edukacji, a sama 
edukacja bywa źródłem wielu negatywnych doświadczeń dla samych uczniów i ich rodziców.
Samo włączenie do grupy rówieśniczej - nawet przy wysokim potencjale intelektualnym, nie 
wystarcza, aby zniwelować specyficzne dla tego zaburzenia problemy czy spowodować przyrost 
kompetencji społecznych.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia szkolenia jest nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi z zakresu zarządzania sobą
w czasie po to by efektywniej wykonywać swoją pracę i zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.

Program:
1. Czas - zarządzanie czasem czy sobą w czasie?

2. Efektywne planowanie - dlaczego jest ważne i przydatne techniki.

3. Złodzieje czasu - jak identyfikować i eliminować.

4. Priorytety - ustalanie i przydatne techniki.

Edukator:
Maciej Woropaj
Trener, coach i  doradca od ponad 15 lat. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w  Polsko – Amerykańskim 
Instytucje Zarządzania przy UŁ, a  także coaching i  mentoring w  biznesie na Politechnice Łódzkiej oraz 
studia podyplomowe Fundusze Strukturalne UE. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management 
Trainter – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg 
Uniwersytetu w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pracował 
jako trener, konsultant i menedżer zarówno w biznesie jak i administracji samorządowej. Pasja to rodzina 
i  muzyka. Od wielu lat zaangażowany jest w  zespole muzycznym, w  którym nie tylko wykonuje, ale 
też tworzy i  nagrywa muzykę „dla ducha”. Oprócz tego jest założycielem Fundacji „Aby nikt nie zginął” 
(www.aby-nikt.org).

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA 
ORGANIZACJA CZASU PRACY W CELU 
WARTOŚCIOWEGO UCZENIA SIĘ

KOD FORMY
01-4/19/20

W wolnym zawodzie nauczyciela oraz w świecie, który wciąż się zmienia, jest niepewny i wymaga 
od nauczyciela coraz bardziej złożonych kompetencji, szybko możemy ulec wypaleniu, dlatego 
coraz bardziej istotna staje się umiejętność dobrego, sensownego i  efektywnego wykorzystania 
czasu, która uchroni cię przed przemęczeniem, przysłowiowym „gonieniem własnego ogona” 
i  wypaleniem zawodowym, a  nawet życiowym. Przyjdź na szkolenie i  poznaj przydatne metody 
i narzędzia.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest zapoznanie z  wypracowaną metodą pracy i  sposobem tworzenia autorskich 
scenariuszy teatrzyków i uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczyciele pracujący z młodszymi dziećmi.

Program:
1. Wprowadzenie do wypracowanej metody pracy.

2. Zapoznanie ze sposobem tworzenia scenariuszy teatrzyków – założenia teoretyczne 
(przedstawienie celów i efektów pracy).

3. Ćwiczenia warsztatowe – metody pracy z dziećmi w zakresie orientacji przestrzennej 
(orientacji scenicznej) oraz emisji głosu.

4. Teatrzyki: Królewna Ola; Koniec Świata, Baba Jaga.

Edukator:
Małgorzata Walicka
Nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach - 32 lat pracy z dziećmi, dodatkowe 
kwalifikacje pedagogiczne „Opieka i pomoc środowiskowa” oraz „Terapia Pedagogiczna”

Wielokrotny laureat w  konkursach literackich: Ogólnopolski Konkurs „Olsztyńskie spotkania z  poezją” 
– II miejsce; Ogólnopolski konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i  Wiersz o  Tematyce 
Bożonarodzeniowej „Na szczęście na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2009r, Ogólnopolski 
konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i  Wiersz o  Tematyce Bożonarodzeniowej „Na szczęście 
na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2010r., Konkurs Literacki – edycja dolnośląska „W kilku 
strofach o… Polkowicach” – I  miejsce, Liczne nagrody Grand Prix i  wyróżnienia w  Przeglądach Teatrów 
Szkolnych i Przedszkolnych „Kurtyna”.

Publikacje - strona internetowa https://sites.google.com/site/bajkowyteatrzyk/

FIKU MIKU W WIERSZU BAJCE TEATRZYKU
JESIENNE INSPIRACJE NA DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ I NIE TYLKO

KOD FORMY 
01-5/19/20

Fiku miku w  wierszu bajce teatrzyku… to cykl niezależnych spotkań oferujących materiał 
autorski na uroczystości takie, jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci Dziadka, Dzień Rodziny, 
Pożegnanie przedszkola. W  ofercie znajdują się również szkolenia z  zakresu metodyki pracy 
z  dziećmi w  poszczególnych obszarach podstawy programowej tj. problem niepełnosprawności, 
rozwijanie samodzielności czy słuchu fonematycznego. Zebrany w nich materiał przygotowany jest 
zarówno do pracy z dziećmi, jak i prezentacji scenicznej podczas zajęć otwartych czy uroczystości 
przedszkolnych.

Uczestnicy z  każdego szkolenia otrzymają autorskie scenariusze teatrzyków z  opracowaną 
aranżacją muzyczną.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w  narzędzia, dzięki którym będą oni mogli 
adekwatnie i  efektywnie działać w  tych obszarach przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, które 
zawarte są w akronimie ODA (organizacja – dyscyplina – autorytet).

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Program:
1. Jak organizować pracę, by pedagogiczny zasiew przyniósł obfite plony?

2. Jak zapewnić dyscyplinę w klasie, nie raniąc uczuć uczniów?

3. Jak demonstrować autorytet, by skutecznie nauczać i nawiązać dobry kontakt z wychowankami?

Edukator:
Cezary Piątkowski
Doktor nauk humanistycznych, a  zarazem nauczyciel z  trzydziestoletnim doświadczeniem dydaktyczno-
metodycznym, zdobywanym w  szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i  wyższych, a  także 
w  kolegiach nauczycielskich i  centrach kształcenia ustawicznego i  praktycznego, dyrektor terytorialny 
studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków 
budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

PEDAGOGICZNA ODA, CZYLI O ORGANIZOWANIU 
PRACY Z UCZNIEM, DYSCYPLINIE I BUDOWANIU 
AUTORYTETU

KOD FORMY
01-6/19/20

Nauczyciel powinien odznaczać się pewnością siebie i stałością postępowania. Idealna sytuacja 
będzie wtedy, gdy cała rada pedagogiczna będzie zgodnie tę drogę wytyczać. Uczniowie cenią 
nauczycieli, u których to, co mówią, zgadza się z tym, jak mówią i jak się zachowują. Tylko tacy 
nauczyciele są w stanie utrzymać dyscyplinę w szkole i pozostać na długo w pamięci uczniów. I nie 
są to przykre wspomnienia.

„Do zdyscyplinowanego zachowania w klasie należy dążyć nie tylko w interesie uczniów; jest ono 
niezbędne do utrzymania psychicznego zdrowia nauczyciela. Ma on prawo brać pod uwagę własne 
odczucia. Poświęcanie się oraz wystawianie na pośmiewisko nie należą do jego zawodowych 
obowiązków” (Schaefer).

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania podstaw kodowania i programowania 
do nauki matematyki. Wszystkie zaplanowane zabawy i gry zakładają aktywny udział uczestników według 
zasady: gdy się samemu doświadcza, lepiej się zapamiętuje i szybciej rozumie.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Program:
1. Kompetencje matematyczne a kodowanie i programowanie na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

2. Zestaw Kosmiczne kodowanie Scottie Go! do rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym.

3. Konstruowanie samodzielnej zabawy doskonalącej myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, 
algorytmiczne.

4. Współpraca na zajęciach z uczniami, poprzez budowanie wspólnych strategii.

Edukator:
Agnieszka Ogiegło
Nauczyciel dyplomowany matematyki i  informatyki, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. 
Pasjonatka eTwinning (ambasador i  trener), edukacji globalnej oraz nowoczesnych technologii 
w nauczaniu z programowaniem włącznie. Jest opiekunem grupy „Programowanie z eTwinning” oraz grupy 
„Superkoderzy” na fb. Członek grupy Superbelfrzy RP. W czasie zajęć z matematyki i  informatyki realizuje 
różne programy oraz projekty.

Relacje z  zajęć można zobaczyć na stronie https://www.facebook.com/Si%C3%B3demka-koduje-
programuje-428925194305018/?modal=admin_todo_tour.

Trener ORKE, tematy kodowanie i  programowanie, bezpieczeństwo cyfrowe, TIK w  edukacji, innowacje, 
zajęcia w terenie.

MATEMATYKA TO NIE KOSMOS! CZYLI O TYM 
JAK UCZĄC PROGRAMOWANIA, DOSKONALIĆ 
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM 
ZESTAWU SCOTTIE GO!

KOD FORMY 
01-7/19/20

Precyzja, dokładność, logiczne myślenie to coś, co niezwykle przydaje się na co dzień, natomiast 
współpraca i budowanie wspólnych strategii to wartości warte wzmocnienia, zwłaszcza na etapie 
edukacji wczesnoszkolnej.

Program zakłada wykorzystanie w edukacji matematycznej gry edukacyjnej Kosmiczne kodowanie 
Scottie Go! na poziomie edukacji wczesnoszkolnej jako łagodne przejście z działań offline do działań 
hybrydowych, czyli połączenia pracy w trybach offline i online w grze Scottie Go!

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest poznanie metod i  technik pracy z  własnym głosem, które pozwalają na szybką 
regenerację, relaks i uchronią nas przed przemęczeniem oraz wypaleniem zawodowym.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Jak pracować gardłem w różnych stanach (gardło zdrowe, chore, chrypa).

2. Jak współpracować z dobrym oddechem podczas mowy.

3.  Jak radzić sobie ze stresem, który zaciska gardło.

Edukator:
Inga Pozorska
Trenerka jest absolwentką Akademii Muzycznej w  Łodzi na wydziale prowadzenia chórów i  zespołów 
muzycznych. Wokalistka i kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”, od 21 lat uczy w nim kolejne 
już pokolenia osób emisji i  śpiewu. Współprowadzi warsztaty wokalne dla dorosłych, młodzieży i  dzieci. 
Od 25 lat pracuje głosem oraz z głosami innych osób. Stale doskonali swój warsztat wokalny pod okiem 
najlepszych fachowców żeby, jak mówi: „poznawać wciąż nowe sposoby i  techniki prawidłowego jego 
używania, dzięki temu nieustannie cieszyć się dobrym aparatem mowy i oddechu, a  także odkrywać jak 
można więcej i lepiej osiągać w sposobie pracy głosem”.

WARSZTAT EMISJA GŁOSU – 
POZIOM PODSTAWOWY

KOD FORMY
01-8/19/20

Doświadczasz w  pracy przemęczenia, wyczerpania, masz problemy z  głosem i  nawracającymi 
infekcjami? Przyjdź na warsztaty pracy z  głosem. Doświadczona wokalistka i  pedagog, praktyk 
pracy z głosem nauczy Cię jak stosować ćwiczenia wspomagające prawidłową mowę i oddychanie, 
jak zastosować techniki zmniejszania stresu, który wpływa na mowę i całe ciało, jak pracować nad 
poprawą dykcji.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest przedstawienie przestępczości nieletnich w  świetle obowiązujących zasad prawa 
karnego. Zaprezentowane zostaną również dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród dzieci 
i młodzieży, najczęstsze rodzaje czynów zabronionych dotyczących tej grupy przestępstw, a także związana 
z nimi odpowiedzialność karna.

Adresatem szkolenia są pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Przestępczość nieletnich na tle przestępczości w Polsce.

2. Przestępstwa dokonywane w szkołach – statystyka.

3. Najczęstsze przestępstwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Odpowiedzialność karna.

5. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

6. Obowiązki nauczycieli w związku z podejrzeniem wykrycia przestępstwa.

Edukator:
Paweł Wasilewski
Trener, radca prawny, konsultant, specjalista od rynków wschodnich. Z  wykształcenia radca prawny, 
historyk oraz muzyk. Z  zamiłowania przedsiębiorca i  trener szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył 
m.in. w jednej z największych kancelarii w województwie łódzkim, zajmując się przede wszystkim obsługą 
prawną przedsiębiorców, prawem imigracyjnym, zatrudnianiem cudzoziemców i  międzynarodowym 
prawem cywilnym. Obecnie prowadzi swoją własną kancelarię, współpracując z przedsiębiorcami polskimi 
oferującymi usługi oparte na nowych technologiach, eksporcie, zatrudnianiu cudzoziemców, a  także 
klientami pochodzącymi z  Chin, Indii, Ukrainy, Izraela i  krajów Europy Zachodniej. Prowadzi również 
szkolenia z  różnych dziedzin prawa z elementem transgranicznym oraz z zakresu biznesowych relacji 
międzykulturowych.

ZACHOWANIA PRZESTĘPCZE WŚRÓD DZIECI 
I MŁODZIEŻY W PRAKTYCE ŻYCIA SZKOLNEGO 
– JAK ROZPOZNAWAĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ 
I REAGOWAĆ

KOD FORMY 
01-9/19/20

Uczestnicy dowiedzą się, które zachowania przestępcze wśród nieletnich najczęściej występują 
w Polsce, jakie środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich 
przewidziane są w polskim prawie karnym oraz jakie obowiązki nauczycieli wiążą się z wykryciem 
dokonania czynu zabronionego.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy w  zakresie specyfiki funkcjonowania oraz umiejętności 
praktycznych do organizacji bezpośredniej pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy, terapeuci i specjaliści .

Program:
1. Funkcjonowanie ucznia z autyzmem i z zespołem Aspergera.

2. Organizacja pracy z uczniem z autystycznego spektrum:

a. plany aktywności

b. wizualizacja informacji

c. instrukcje zachowań.

3. Zaburzenia sensoryczne: diagnoza i usprawnianie.

4. Deficyt teorii umysłu w autyzmie.

5. Współpraca z rodziną ucznia z autystycznego spektrum.

Edukator:
Izabela Sokołowska-Zatorska
Praktyk w  zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji 
Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki w 1998 r. W latach 1994-2007 członek 
Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla 
oświaty.

DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM 
ASPERGERA W PRZEDSZKOLU

KOD FORMY
01-10/19/20

„Aby dotrzeć do dziecka autystycznego trzeba najpierw nauczyć się patrzeć jego oczyma, słyszeć 
świat jego uszami, czuć jego ciałem, doświadczać jego poczucie czasu”

Uczniowie z autystycznego spektrum to wciąż wielkie wyzwanie dla systemu edukacji, a sama 
edukacja bywa źródłem wielu negatywnych doświadczeń dla samych uczniów i ich rodziców.

Samo włączenie do grupy rówieśniczej - nawet przy wysokim potencjale intelektualnym nie 
wystarcza, aby zniwelować specyficzne dla tego zaburzenia problemy, czy spowodować przyrost 
kompetencji społecznych.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat działań wspierających rodzinę dziecka 
niepełnosprawnego.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, specjaliści pracujący z  dziećmi niepełnosprawnymi, (pedagodzy, 
psychologowie, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci pedagogiczni), którzy chcieliby nauczyć się „radzić sobie 
z rodzicami” w swojej pracy.

Program:
1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.

2. Postawy rodzicielskie.

3. Współdziałanie z rodzicami – obszary.

Edukator:
Izabela Sokołowska-Zatorska
Praktyk w zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy 
w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki w 1998 r. W latach 1994-2007 członek Zarządu 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla oświaty.

PRACA Z RODZINĄ DZIECKA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO

KOD FORMY 
01-11/19/20

 „Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci nie ma takich ładnych 
torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasionka wyrośnie i instrukcji jak się o to nasionko troszczyć. 
Wszystko jest wymieszane, wsadza się rękę do worka i bierze co popadnie. Gdy rodzice zaczynają 
hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, by wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że 
zasadzili bratek. I wtedy rodzic, który się uprze przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb. 
A w rezultacie nie będzie ani dębu ani bratka. Wyhoduje coś bardzo nieszczęśliwego. I skrzywdzi 
to nasionko. Mądry rodzic w takiej sytuacji dowie się jak hodować bratki i zrobi wszystko, by jego 
bratek był jak najbardziej udany.”

Wojciech Eichelberger

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów i  metod pracy z  małymi dziećmi, uwzględniających 
pozytywne rezultaty korzystania z TIK.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Program:
1. Neurobiologiczni giganci – charakterystyka rozwoju dziecka w  wieku 3-6 lat w  kontekście 

nowoczesnych technologii.

2. „3 in 1” – zabawa, ciekawość, szybkość. Dostęp i korzystanie z Internetu przez małe dzieci.

3. Od twórczej eksploracji do LLL (life long learning).

4. Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

5. „Pokolenie kciuka” i  tablet w  roli trzeciego rodzica – ciemne strony TIK. Zagrożenia realne czy 
wyolbrzymione?

6.  Modelowanie i moderowanie czyli rola dorosłych w wychowaniu małych dzieci do życia w świecie 
nowych technologii.

7. Funkcjonowanie w hybrydowym świecie – edukacja medialna małego dziecka.

Edukator:
Beata Szynalska-Skarżyńska
Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, edukator 
z  wieloletnim doświadczeniem, wcześniej doradca metodyczny ds. wychowania; autorka i  realizatorka 
kilkudziesięciu warsztatów metodycznych prowadzonych dla nauczycieli wielu miast Polski; psycholog 
w  jednym z  warszawskich przedszkoli; od 2005 roku czynnie współpracuje z  fundacjami „Niezwykłe 
dzieci” i „Vademecum”, które wspierają dzieci i  dorosłych z  Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją 
i  innymi zaburzeniami; fascynuje się neurodydaktyką, neuroróżnorodnością i  nieprzewidywalnością 
w pracy z dziećmi.

CYBERDZIECIAKI – PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE TIK
KOD FORMY
01-12/19/20

Zagadnienia wykorzystywania nowych mediów przez małe dzieci budzi wiele emocji. Z jednej 
strony spotykamy się z poglądami, które uznają technologie za poważne zagrożenie dla rozwoju 
młodych użytkowników. Z drugiej istnieje społeczny nacisk, aby upowszechniać korzystanie z TIK 
i Internetu w grupie coraz młodszych dzieci, by przygotować je do życia w stechnicyzowanym 
świecie. Wykorzystywanie TIK jest rekomendowane w programach nauczania i wychowania 
przedszkolnego, wspomagając proces nauczania i wspierając twórcze działania dzieci.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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FIKU MIKU W WIERSZU BAJCE TEATRZYKU
 Z GUZIKAMI JEST ZABAWA – SAMODZIELNOŚĆ 
DOBRA SPRAWNA

KOD FORMY 
01-13/19/20

Fiku miku w  wierszu bajce teatrzyku… to cykl niezależnych spotkań oferujących materiał 
autorski na uroczystości takie jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci Dziadka, Dzień Rodziny, 
Pożegnanie przedszkola. W  ofercie znajdują się również szkolenia z  zakresu metodyki pracy 
z  dziećmi w  poszczególnych obszarach podstawy programowej tj. problem niepełnosprawności, 
rozwijanie samodzielności czy słuchu fonematycznego. Zebrany w nich materiał przygotowany jest 
zarówno do pracy z dziećmi jak i prezentacji scenicznej podczas zajęć otwartych czy uroczystości 
przedszkolnych.

Uczestnicy z  każdego szkolenia otrzymają autorskie scenariusze teatrzyków z  opracowaną 
aranżacją muzyczną.

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodą nauki samodzielności dziecka poprzez zabawę.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz osoby pracujący z małymi dziećmi.

Program:
1. Wprowadzenie do wypracowanej metody pracy.

2.  Scenariusz Spartakiady Guzikowej.

3.  Wiersze i piosenki o samodzielności.

Edukator:
Małgorzata Walicka
Nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach - 32 lat pracy z dziećmi, dodatkowe 
kwalifikacje pedagogiczne „Opieka i pomoc środowiskowa” oraz „Terapia Pedagogiczna”

Wielokrotny laureat w konkursach literackich: Ogólnopolski Konkurs „Olsztyńskie spotkania z poezją” 
– II miejsce; Ogólnopolski konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce 
Bożonarodzeniowej „Na szczęście na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2009r., Ogólnopolski 
konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce Bożonarodzeniowej „Na szczęście 
na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2010 r; Konkurs Literacki – edycja dolnośląska „W kilku 
strofach o… Polkowicach” – I miejsce; Liczne nagrody Grand Prix i wyróżnienia w Przeglądach Teatrów 
Szkolnych i Przedszkolnych „Kurtyna”.

Publikacje - strona internetowa https://sites.google.com/site/bajkowyteatrzyk/

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowymi zasadami oceny pracy nauczyciela; poznanie narzędzi do 
dokumentowani pracy własnej.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Nowe przepisy prawa dotyczące oceny pracy nauczyciela.

2. Obowiązki i zadania nauczycieli podlegające ocenie.

3.  Procedura oceny pracy nauczyciela.

4. Narzędzia do dokumentowania pracy nauczyciela do oceny jego pracy.

Edukator:
Magdalena Bogusławska
Menedżer oświaty, edukator, trener. Pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych - zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół i nauczycieli, 
a  także - dyrektora podległego MEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obszarami jej 
szczególnych zainteresowań są: zarządzanie jakością, zagadnienia przywództwa, wdrażanie zmiany oraz 
problematyka uczniowskiej aktywności i  nowoczesne technologie w  procesie uczenia się i  nauczania. 
Autorka publikacji z dziedziny edukacji, lubiany wykładowca.

DOKUMENTOWANIE PRACY WŁASNEJ 
NAUCZYCIELA DO FORMUŁOWANIA OCENY 
JEGO PRACY

KOD FORMY
01-14/19/20

Nauczyciel refleksyjny pomaga w  uczeniu się i  wspiera w  wychowaniu, nie narzuca własnych 
pomysłów, ale stara się negocjować najkorzystniejsze rozwiązania w  ramach nakreślonych 
stale współtworzonym wraz z  uczniem programem kształcenia wspólnego działania. Taki styl 
pracy nakłada na nauczyciela wymaganie zrozumienia swojej roli i  miejsca w  rzeczywistości 
społecznej, podejmowania sensownych decyzji i krytycznej oceny swoich osiągnięć dydaktycznych 
i wychowawczych.

Refleksyjny praktyk - to nie kompendium wiedzy, to autonomiczny poszukiwacz wiedzy - 
i w dodatku odnajdujący w tym radość.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
180 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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PREZENTY NA RÓŻNE OKAZJE.
FILCOWANIE NA MOKRO I NA SUCHO.

KOD FORMY 
01-15/19/20

Filcowanie wełny jest bardzo ciekawą techniką znaną od wieków, która rozbudza kreatywność, 
pobudza wyobraźnię, uczy skupienia, cierpliwości, rozwija małą motorykę, pozytywnie wpływa 
na obie półkule mózgowe, wpływa na wiele zmysłów. Daje wrażenia dotykowe i  zapachowe. 
A dodatkowo, w wyniku filcowania wełny, powstają niepowtarzalne, kolorowe dzieła.

Podczas warsztatu, poza technikami filcowania, skupimy się na umiejętności poprawiania prac 
dzieci. Czasem wystarczy kilka trików, by skorygować poważne błędy. Poznamy dokładne etapy 
pracy, dzięki którym błędy ograniczymy do minimum. Dzięki temu prowadzenie warsztatów 
filcowania stanie się znacznie prostsze i da dużo satysfakcji.

Dzieci bardzo cenią sobie prace wykonane własnoręcznie, tym bardziej, gdy wkładają w  to dużo 
czasu i uwagi.

Celem szkolenia jest poznanie technik filcowania na sucho i  na mokro. Zdobycie umiejętności 
przeprowadzenia warsztatów filcowania wraz z nauką korekty prac uczniów.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1.  Zapoznanie się z technikami filcowania wełny na sucho i na mokro.
2. Podstawowy warsztat – narzędzia do gręplowania, akcesoria do filcowania – poznanie przydatnych 

materiałów wspomagających filcowanie.
3. Nauka tworzenia form płaskich i przestrzennych na mokro (obrazek, bałwanek, owieczka itp.).
4. Filcowanie igłowe – leśne skrzaty.
5. Gdy coś nie wychodzi – jak w prosty sposób reperować prace wykonane przez dzieci.

Edukator:
Danuta Nowak
Pedagog, animatorka społeczno-kulturalna, trenerka biznesu i  rozwoju osobistego, coach kryzysowy, 
facylitatorka, moderatorka, rękodzielniczka.
Między innymi ukończyła Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury SKIBA na 
specjalizacji teatralnej we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w  Zielonej Górze, Szkołę Trenerów 
Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie, a  także kurs Pedagogika dzikiej przyrody w Wildnisschule 
w Niemczech. W latach 2002-2006 stała współpracowniczka Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia. 
Koordynatorka programów:”Krąg” z  zakresu edukacji ekologicznej, „Święto Buków“, „Złote Runo”,”Czyste 
środowisko – komfort na co dzień”, „Wiejskie Ośrodki Edukacji ku zrównoważonej przyszłości” na Dolnym 
Śląsku . Jako specjalistka ds. edukacji ekologicznej pracowała w Karkonoskim Parku Narodowym.
W  2004 r. stypendystka Szkoły Ludowej w  Danii gdzie poznała różnorodne techniki rękodzielnicze. Brała 
udział w  wielu szkoleniach z  filcowania w  Danii, Turcji, u  nauczycieli z  Finlandii, Anglii. Prowadzi zajęcia 
z  rękodzieła w  szkołach, przedszkolach, warsztatach terapii zajęciowej, domach kultury, na festiwalach 
rozwojowych, zielonych szkołach i obozach wakacyjnych.
Propagatorka zdrowego stylu życia, rozwoju poprzez ruch i taniec oraz uprawy naturalnych ogrodów.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające ciekawe
i efektywne prowadzenie zajęć szachowych dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Program warsztatów, 
oprócz przybliżenia i przedyskutowania dziesięciu zasad usprawniających pracę z młodymi adeptami 
królewskiej gry, obejmie też takie zagadnienia, jak: dobór metod i środków dydaktycznych oraz 
proponowany układ lekcji szachów.

Adresatem szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe, zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. 10 zasad usprawniających pracę z młodymi adeptami królewskiej gry.

2. Dobór metod i środków dydaktycznych.

3.  Propozycje układu lekcji szachów.

Edukator:
Cezary Piątkowski
Doktor nauk humanistycznych, a zarazem nauczyciel z trzydziestoletnim doświadczeniem dydaktyczno-
metodycznym, zdobywanym w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, a także 
w kolegiach nauczycielskich i centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego; dyrektor terytorialny 
studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizowanych w ramach projektu finansowanego ze 
środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

METODYCZNY DEKALOG: O ZASADACH 
PROWADZENIA ZAJĘĆ SZACHOWYCH 
W UCZNIAMI KLAS I-III

KOD FORMY
01-16/19/20

„Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia 
spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich, jak integracja społeczna, zwalczanie 
dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości, czy nawet walka z różnymi rodzajami 
uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć 
cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności 
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też 
determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ANIOŁY MAJĄ SKRZYDŁA – ZRÓB SOBIE ANIOŁA
ANIOŁ SIEDZĄCY W RAMIE

KOD FORMY 
01-17/19/20

„Mama powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła. Każdy ma i będzie go miał.“

 Ryszard Riedel

W życiu każdego z nas towarzyszą Nam anioły. Nie widzimy ich, kiedy wskazują nam drogę życia, 
lub ratują z tarapatów. To piękne, pomocne i świetliste istoty, które tylko czekają, aż ktoś poprosi 
ich o pomoc. Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji i potrzebujesz szybkiego, ciepłego wsparcia, to 
warto skorzystać z przesłania od aniołów. Stwórz własnego Anioła Stróża…

Celem szkolenia jest rozwijanie twórczego myślenia i  wyobraźni przestrzennej, kształtowanie 
zainteresowań i  zamiłowań rękodzielniczych. Szkolenie umożliwia rozładowanie wewnętrznych napięć 
i negatywnych emocji; podwyższa poczucie własnej wartości.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Charakterystyka oraz wykorzystanie utwardzacza firmy Powertex.
2. Prezentacja środków, materiałów oraz tkanin wykorzystywanych podczas tworzenia figury.
3. Tworzenie szkieletu a następnie figury anioła.
4.  Formowanie postaci przy pomocy Powertex wg własnego projektu.
5. Obróbka figury.

Edukator:
Agnieszka Czerniawska
Z zawodu nauczyciel z 20 letnim stażem pracy, kobieta z artystyczną duszą. Czuje potrzebę przebywania 
blisko przyrody i wyrażania siebie poprzez twórczość.
Z  dziećmi i  młodzieżą prowadziłam warsztaty artystyczne: tworzenie wianków, kompozycji kwiatowych, 
ozdabiania jajka metodą decupage, ogrody w szkle, anioły z Powertexu, zajęcia z materiałów recyklingowych 
i wiele innych .

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
200 zł/ osoba
(w cenie materiał 
i wykonany anioł)

INFORMACJE 
DODATKOWE:



KRÓ
TKIE FO

RM
Y 

SZKO
LEN

IO
W

E
Szkolenia dedykow

ane nauczycielom

27

Koszt:
200 zł/ osoba
(w cenie materiał 
i wykonany anioł)

Celem szkolenia jest przybliżenie koncepcji pracy metodą Storyline, uczestnik pozna zasady pracy metodą 
Storyline oraz przykłady innych metod aktywizujących przydatnych do pracy z grupą dzieci 5,6 letnich.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Program:
1.  Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci 5,6-letnich.

2. Założenia metody Storyline (struktura i etapy metody).

3. Metody aktywizujące a metoda Storyline – wybrane przykłady metod aktywizujących, przydatnych 
w realizacji koncepcji Storyline.

4. Praktyczne ćwiczenia przygotowujące dzieci do twórczej aktywności.

5. Pomoce dydaktyczne przydatne do kształtowania postaw twórczych i kreatywnych.

6. Ćwiczenia wzmacniające percepcje dzieci i koordynacje ruchową (kinezjologia edukacyjna).

7. Pomysł i działanie – wypracowanie kilku scenariuszy zajęć metody Storyline.

Edukator:
Agnieszka Magdar
Twórca Planety Kreatywnej Edukacji. Nauczyciel, trener rozwoju osobistego, efektywnej nauki i motywacji. 
Prowadzi szkolenia z  zakresu miękkich kompetencji oraz szybkiego czytania, technik pamięciowych 
i motywacji z wykorzystaniem skutecznych strategii neurolingwistycznego programowania. Wieloletnie 
doświadczenie w pracy w szkole i problemy, z  jakimi wzmagali się uczniowie i nauczyciele w procesie 
nauczania stały się punktem zwrotnym do szukania coraz to nowszych sposobów na efektywną, szybką 
i przyjemną naukę.

GIMNASTYKA WYOBRAŹNI – METODA STORYLINE, 
CZYLI EDUKACYJNE PODCHODY W NAUCZANIU 
PRZEDSZKOLNYM

KOD FORMY
01-18/19/20

Wszyscy chcą, aby zajęcia dla dzieci były nie tylko ciekawe, atrakcyjne i zabawne, ale również pełne 
treści kształcenia i zgodne z założeniami podstawy programowej. Podczas zajęć poznacie Państwo 
metodę Storyline, która zaliczana jest do metod aktywizujących , gdyż pobudza do samodzielnego 
działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność dzieci (przy czym aktywność dziecka jest 
zawsze większa od aktywności nauczyciela).

Dzięki pracy tą metodą dzieci są aktywnie zaangażowane w tworzenie całości opowieści, 
dotyczącej tematu zadanego przez nauczyciela. On sam nie zna odpowiedzi na tzw. pytania 
kluczowe, zadawane dzieciom, a więc nie wie, jak potoczy się cała opowieść. Sztuka polega na tym, 
aby tak pokierować przebiegiem wydarzenia, aby dzieci dotarły do prawidłowej odpowiedzi.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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KATECHEZA W ŚWIECIE VUCA– POSTAWY, KTÓRE 
POMOGĄ ROZWIJAĆ KOMPETENCJE KLUCZOWE 
I WARTOŚCIOWE UCZENIE UCZNIÓW

KOD FORMY 
01-19/19/20

Jeśli chcesz być katechetą, który zapala młodych ludzi do wiary, a  jednocześnie nie spala się 
i podejmuje z odwagą i radością wyzwania zawodowe w realiach szybko zmieniającego się świata, 
to szkolenie jest dla Ciebie. Dowiesz się od trenera, a jednocześnie osoby od wielu lat zaangażowanej 
w dzieło ewangelizacji jak na szkolnym polu walki być katechetą z wizją, jednocześnie blisko świata 
ucznia, z czytelnymi zasadami i sprytnym w prowadzeniu do efektywnej nauki.

Celem szkolenia jest ukazanie jak rozwijać własne kompetencje wychowawcze, pedagogiczne, 
metodyczne i  dydaktyczne oraz kluczowe kompetencje uczniów na katechezie w  świecie, podobnym 
do pola walki, który określa się mianem VUCA - zmiennym, niepewnym, złożonym i  niejednoznacznym, 
a  jednocześnie wpływać na budowanie pozytywnego wizerunku współczesnego katechety, który 
identyfikowany będzie jako przywódca.

Adresatem szkolenia są nauczyciele katecheci, etyki i osoby duchowne.

Program:
1. Świat VUCA - pojęcie i odniesienie do realiów pracy katechety i nauczania katechezy.

2. Kompetencje kluczowe w szkole – pojęcie.

3. Jak rozwijać kompetencje kluczowe w nauczaniu katechezy w realiach VUCA – warsztat.

Edukator:
Maciej Woropaj
Trener, coach i  doradca od ponad 15 lat. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w  Polsko – Amerykańskim 
Instytucje Zarządzania przy UŁ, a  także coaching i  mentoring w  biznesie na Politechnice Łódzkiej oraz 
studia podyplomowe Fundusze Strukturalne UE. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management 
Trainter – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketing 
Uniwersytetu w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pracował 
jako trener, konsultant i menedżer zarówno w biznesie, jak i administracji samorządowej. Pasja to rodzina 
i  muzyka. Od ponad wielu lat zaangażowany jest w  zespole muzycznym, w  którym nie tylko wykonuje, 
ale też tworzy i nagrywa muzykę „dla ducha”. Oprócz tego jest założycielem Fundacji „Aby nikt nie zginął” 
(www.aby-nikt.org).

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł/ osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł/ osoba

Celem szkolenia jest zapoznanie z elementami pedagogiki Montessori pracy z dzieckiem .

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, nauczyciele 
rozpoczynający pracę w placówkach Montessori.

Program:
I część: Wprowadzenie do pedagogiki Montessori

1. Postać Marii Montessori, jej koncepcja dziecka i wychowania.
2. Jak dziecko się uczy – absorbujący umysł, wrażliwe fazy, polaryzacja uwagi, normalizacja.
3. Przygotowane otoczenie.
4. Swoboda, samodzielność, brak konkurencji.
5. Podążać za dzieckiem – rola nauczyciela przewodnika.
6. Zarys działów pedagogiki Marii Montessori: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, edukacja 

językowa, edukacja matematyczna, wychowanie kosmiczne, lekcje ciszy.
7. Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych.
8. Specyfika przedszkola Montessori na tle tradycyjnych placówek oświatowych.

II część: Praktyczne wykorzystanie pedagogiki Montessori w przedszkolach konwencjonalnych i w domu

Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się jakie elementy pedagogiki Montessori i w  jaki sposób 
można wprowadzić do każdej grupy przedszkolnej oraz w domu. Nauczyciele zobaczą pomoce, które można 
samodzielnie wykonać i  skompletować oraz otrzymają wiele praktycznych rad na temat funkcjonowania 
grupy wiekowo mieszanej.

Edukator:
Iwona Lipowska
Od 17 lat nauczyciel Montessori, współzałożycielka pierwszego we Wrocławiu przedszkola Montessori, 
obecnie dyrektorka Przedszkola Montessori Pestka oraz Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej DCEM. 
Nauczycielka Montessori z  dyplomami Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz Polskiego Instytutu 
Montessori. Certyfikowany trener metody komunikacji dr Thomasa Gordona oraz S. Coveya. Członek 
Zarządu Dolnośląskiego Centrum Edukacji Montessori, prowadzi kursy Montessori dla rodziców oraz 
pedagogów. Przez 3 lata – kierownik studiów podyplomowych „Pedagogika Montessori w przedszkolu” 
na WSB we Wrocławiu.

WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI MONTESSORI 
I ZASTOSOWANIE JEJ ELEMENTÓW 
W PEDAGOGICE KONWENCJONALNEJ

KOD FORMY
01-20/19/20

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, 
ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”.

„Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało, i wyraziłam to, 
i tak powstała metoda zwana metodą Montessori”.

dr Maria Montessori

Ponad 100 lat temu pewna włoska lekarka założyła szkołę w biedniejszej dzielnicy Rzymu. Tym samym Maria 
Montessori, o której mowa, będąc jedną z pierwszych kobiet lekarzy, stała się także pionierką nowej metody 
wychowawczej. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi bez względu na ich rasę, narodowość i majętność. Była 
pedagogiem i antropologiem. Stworzona przez nią pedagogika jest oparta na dokładnej obserwacji dzieci oraz 
zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich.

Wymiar godzin:
8 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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WYKORZYSTANIE ROBOTÓW EDUKACYJNYCH 
OZOBOTY I LEGO WEDO W NAUCE 
PROGRAMOWANIA

KOD FORMY 
01-21/19/20

Dziś coraz częściej pojawiają się zajęcia, które wykorzystują roboty edukacyjne, by przygotowywać 
dzieci i młodzież do konstruowania, programowania i robotyki, która bezsprzecznie jest naszą 
przyszłością.

Jak wykorzystać roboty do realizowania treści wynikających z podstawy programowej w szkole 
podstawowej na pierwszym etapie edukacyjnym? Jak zaprogramować robota Ozobot za pomocą 
kolorowych pisaków i z jego użyciem poprowadzić zajęcia? Jak zbudować i zaprogramować robota 
WeDo?

Na te i inne pytania odpowiedz poznają uczestnicy proponowanego szkolenia.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy z  robotami edukacyjnymi, przedstawienie 
innego spojrzenia na naukę programowania.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
2. Wykorzystanie robotów edukacycjnych Ozobot i Lego Wedo w nauce programowania.
3. Włączanie treści programistycznych do różnych zajęć.
4. Programowanie robotów offline - za pomocą kartki papieru i kolorowych pisaków.
5. Programowanie online za pomcą bloczków w darmowych aplikacjach - warunki, pętle, elementy 

logiki.
6. Proste maszyny i wykorzystanie czujników w programowaniu.
7. Aplikacje do nauki programowania: Scratch Junior, Scratch, Baltie...

Edukator:
Marek Fularz
Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w szkole podstawowej. Ambasador i trener, trener programu 
eTwinning. Trener i autor kursów online w programie eTwinning poświęconych wykorzystaniu narzędzi ICT 
w edukacji. Trener warsztatów w kampanii Programowanie z eTwinning. Wspólpracownik PSPiA Klanza o/
Bogatynia.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest zapoznanie z  autorską metodą rozwijającą mowę z  małymi dziećmi „Świat 
opowiadany”. Uczestnicy poznają pięć opowieści, które posłużą do praktycznego przepracowania.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele realizujący WWR, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy oraz osoby pracujący z młodszymi dziećmi.

Program:
1. Jak tworzyć ciekawe opowieści, pełne (ważnych dla dzieci) emocji, wartości, refleksji, żartów.
2. Jak uzupełniać proste sekwencje zdarzeń (historyjki) „wartościami dodanymi”.
3. Jak stosować metody / techniki skupiające uwagę grupy dzieci podczas pracy ze scenariuszami 

obrazkowymi - zajęcia z jedną opowieścią trwają godzinę.
4. Jak umiejętnie - wielopłaszczyznowo korzystać z rekwizytów towarzyszących opowieściom.
5. Jak, dysponując odpowiednią sekwencją obrazków zaplanować godzinną terapię/ zabawę grupową 

lub indywidualną uwzględniającą ćw. ruchowe, słuchowe, artykulacyjne, oddechowe i inne.
6.  Jak wzbogacać słownictwo dziecka, ćwiczyć poprawność struktur gramatycznych oraz dłuższych 

wypowiedzi.
7. Jak prowadzić ćwiczenia językowe w  sposób interesujący dla dziecka, wykorzystując naśladowanie 

naturalnych sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy.
8.  Jak programować terapię dziecka z zaburzonym rozwojem językowym i prowadzić efektywny dialog 

z dzieckiem.

Edukatorzy:
Dorota Szubstarska
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (filolog z  wykształcenia i  zamiłowania), 
doświadczony surdologopeda, od 2003 r. kieruje gdańskim Ośrodkiem PZG, twórczyni metody narracji 
i dialogu, autorka serii pomocy dydaktycznych Świat Opowiadany oraz Słowa w akcji (wyd. Harmonia).

Barbara Bednarska
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczony logopeda ze specjalnościami: 
surdologopedia, neurologopedia, wczesna interwencja logopedyczna; współtwórczyni metody 
narracji i dialogu; współautorka poradników dla rodziców dzieci z wadą słuchu (dostępnych na stronie 
www.osrodekpzg.pl) pasjonuje się szeroko rozumianą komunikacją oraz językiem migowym, który zna 
i stosuje w środowisku osób Głuchych.

ŚWIAT OPOWIADANY – WARSZTATY W PIĘCIU 
OPOWIEŚCIACH. METODA PRACY OPARTA 
O DIALOG I NARRACJĘ STOSOWANA DO ZAJĘĆ 
WSPOMAGAJACYCH ROZWÓJ MOWY DZIECKA

KOD FORMY
01-22/19/20

W świecie opowiadanym zawsze coś się dzieje. Jest ruch i zmienne emocje, a wszystkie historie dobrze się 
kończą. Narracja uruchamia wyobraźnię terapeuty i budzi zainteresowanie dziecka.

Autorska metoda pracy terapeutycznej opiera się na wykorzystaniu obrazkowych scenariuszy do zajęć 
z małymi dziećmi. Materiały dydaktyczne „Świat opowiadany”, „Nowy świat opowiadany” oraz „Słowa 
w   akcji” ukazały się nakładem wydawnictwa Harmonia (kolejne części w  przygotowaniu). Bogaty 
i  ciekawy materiał poznawczy pozwala rozwinąć narrację i  dialog w  oparciu o  fabułę porządkującą 
przebieg zajęć. Metoda od kilkunastu lat z  powodzeniem stosowana jest w  Specjalistycznym Ośrodku 
Diagnozy i Rehabilitacji PZG w Gdańsku. Praca ze scenariuszami zakłada twórcze podejście do wczesnej 
terapii mowy. Jest uniwersalna, bo ma otwartą formułę i  łatwo przystosować ją do różnych potrzeb 
dydaktycznych. Znajduje zastosowanie na zajęciach terapeutycznych oraz ogólnorozwojowych 
w żłobkach i przedszkolach, w terapii logopedycznej i na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wymiar godzin:
7 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ZIELONE OKULARY – PEDAGOGIKA ZABAWY 
W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

KOD FORMY 
01-23/19/20

Zabawa była znana człowiekowi od samego początku jego istnienia. Pedagodzy opracowali wiele 
definicji terminu „zabawa”. Niektórzy określają ją jako specjalną, naturalną, wrodzoną metodę 
uczenia się człowieka.

Pedagogika zabawy nie jest dyscypliną naukową lecz symboliczną nazwą metodycznych 
poszukiwań ułatwiających pracę z  grupą, proces uczenia. Proponuje ona działania dające 
członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na 
wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z  innymi, ze sobą 
i otaczającą rzeczywistością.

Jak wykorzystać pedagogikę zabawy do nauki przyrody? Jak wprowadzić dzieci w świat recyklingu?

Włóż ZIELONE OKULARY i ruszaj z nami….

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wprowadzenia dzieci, uczniów czy podopiecznych 
w fascynujący świat przyrody przez zabawę, ruch, taniec i muzykę.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i  wczesnoszkolnego, wychowawcy 
placówek.

Program:
W  programie warsztatów oprócz 10 autorskich piosenek o  tematyce przyrodniczej, umieszczonych na 
płycie CD, znajdą się także zabawy ruchowe, działania plastyczne oraz doświadczenia. Teksty piosenek 
pomogą dzieciom zrozumieć niektóre zjawiska przyrodnicze m.in. obieg wody w  przyrodzie, segregację 
śmieci, zjawiska pogodowe itp.

Edukator:
Sylwia Reichel
Trenerka Stowarzyszenia KLANZA; Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA w  Poznaniu; człowiek 
o  „roztańczonych stopach” - miłośniczka tańca towarzyskiego, współautorka płyt: Rozśpiewane, 
roztańczone, rozbawione przedszkole, Od samby do walca wiedeńskiego, Zielone okulary. Autorka/
współautorka warsztatów taneczno-ruchowych: „Od samby do walca wiedeńskiego – integracyjne formy 
tańca towarzyskiego; Tańczące stopy – Ćwiczmy zdrowo na wesoło! Tańce i zabawy kształtujące prawidłową 
postawę i  przeciwdziałające wadom stóp u  dzieci; „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole”- 
tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
170 zł / osoba
(w cenie płyta CD)

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
170 zł / osoba
(w cenie płyta CD)

Celem szkolenia jest zapoznanie z  wypracowaną metodą pracy i  sposobem tworzenia autorskich 
scenariuszy teatrzyków i uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczyciele pracujący z młodszymi dziećmi.

Program:
1. Wprowadzenie do wypracowanej metody pracy.
2. Zapoznanie ze sposobem tworzenia scenariuszy teatrzyków – założenia teoretyczne 

(przedstawienie celów i efektów pracy).
3. Ćwiczenia warsztatowe – metody pracy z dziećmi w zakresie orientacji przestrzennej 

(orientacji scenicznej) oraz emisji głosu.
4. Teatrzyki z dzieciństwa naszych babć: Kozucha Kłamczucha, Jarzębinka, Serduszkowa Wróżka.
5. Propozycja Jasełek

Edukator:
Małgorzata Walicka
Nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach - 32 lat pracy z dziećmi, dodatkowe 
kwalifikacje pedagogiczne „Opieka i pomoc środowiskowa” oraz „Terapia Pedagogiczna”

Wielokrotny laureat w konkursach literackich: Ogólnopolski Konkurs „Olsztyńskie spotkania z poezją” 
– II miejsce; Ogólnopolski konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce 
Bożonarodzeniowej „Na szczęście na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2009r., Ogólnopolski 
konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce Bożonarodzeniowej „Na szczęście na 
zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2010 r; Konkurs Literacki – edycja dolnośląska „W kilku 
strofach o… Polkowicach” – I miejsce. Liczne nagrody Grand Prix i wyróżnienia w Przeglądach Teatrów 
Szkolnych i Przedszkolnych „Kurtyna”.

Publikacje - strona internetowa https://sites.google.com/site/bajkowyteatrzyk/

FIKU MIKU W WIERSZU BAJCE TEATRZYKU…
TEATRALNE SZTUCZKI OD WNUKA I WNUCZKI 
- SCENARIUSZE TEATRZYKÓW NA DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA (RÓWNIEŻ PROPOZYCJA JASEŁEK)

KOD FORMY
01-24/19/20

Fiku miku w  wierszu bajce teatrzyku… to cykl niezależnych spotkań oferujących materiał 
autorski na uroczystości takie jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci Dziadka, Dzień Rodziny, 
Pożegnanie przedszkola. W  ofercie znajdują się również szkolenia z  zakresu metodyki pracy 
z  dziećmi w  poszczególnych obszarach podstawy programowej tj. problem niepełnosprawności, 
rozwijanie samodzielności czy słuchu fonematycznego. Zebrany w nich materiał przygotowany jest 
zarówno do pracy z dziećmi jak i prezentacji scenicznej podczas zajęć otwartych czy uroczystości 
przedszkolnych.

Uczestnicy z  każdego szkolenia otrzymają autorskie scenariusze teatrzyków z  opracowaną 
aranżacją muzyczną.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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SZTUKA PRZEŁAMYWANIA BARIER I BUDOWANIA 
MOSTÓW: SPRAWNA KOMUNIKACJA W PRACY 
Z UCZNIEM

KOD FORMY 
01-25/19/20

„Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne; 
 żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej”

 Jonathan Edwrds

Dzisiaj potrzebujemy ludzi kreatywnych, krytycznych i  odpowiedzialnych za siebie, dlatego tak 
ważne jest nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami, które są podstawą efektywnej 
nauki – są tajemnicą sukcesu udanego nauczania. Jeśli uczeń czuje się akceptowany i  ma 
świadomość, że jego problemy są zauważane i  rozumiane, wtedy jego umysł otwiera się i  istnieje 
możliwość pełnego wykorzystania potencjału, z  jakim przyszedł do szkoły. Reagując na problem 
ucznia troską i zrozumieniem, pozwalamy mu skoncentrować się na tym problemie i samodzielnie 
znaleźć rozwiązanie. Zamiast przekonywać, tłumaczyć czy moralizować należy dać uczniowi do 
zrozumienia, że akceptujemy jego uczucia i pragnienia, co ułatwi mu radzenie sobie z rzeczywistymi 
problemami.

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w  narzędzia usprawniające komunikację 
interpersonalną, ze szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel – uczeń.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Program:
• Rola żywego słowa i mowy ciała w oddziaływaniu dydaktyczno-wychowawczym.

• Błędy, bariery i konflikty w komunikacji interpersonalnej; sposoby ich przełamywania i rozwiązywania 
w szkole.

Edukator:
Cezary Piątkowski
Doktor nauk humanistycznych, a  zarazem nauczyciel z  trzydziestoletnim doświadczeniem dydaktyczno-
metodycznym, zdobywanym w  szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i  wyższych, a  także 
w  kolegiach nauczycielskich i  centrach kształcenia ustawicznego i  praktycznego; dyrektor terytorialny 
studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków 
budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest rozwijanie twórczego myślenia i  wyobraźni przestrzennej, kształtowanie 
zainteresowań i  zamiłowań rękodzielniczych. Szkolenie umożliwia rozładowanie wewnętrznych napięć 
i negatywnych emocji; podwyższa poczucie własnej wartości.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Charakterystyka oraz wykorzystanie utwardzacza firmy Powertex.

2. Prezentacja środków, materiałów oraz tkanin wykorzystywanych podczas tworzenia figury.

3. Tworzenie szkielet,u a następnie figury anioła.

4.  Różne rodzaje skrzydeł – metody tworzenia.

5. Formowanie postaci przy pomocy Powertex wg własnego projektu.

6. Obróbka figury.

Edukator:
Agnieszka Czerniawska
Z zawodu nauczyciel z 20 letnim stażem pracy, kobieta z artystyczną duszą. Czuje potrzebę przebywania 
blisko przyrody i wyrażania siebie poprzez twórczość.

Z  dziećmi i  młodzieżą prowadziła warsztaty artystyczne: tworzenie wianków, kompozycji kwiatowych, 
ozdabiania jajka metodą decupage, ogrody w  szkle, anioły z  Powertexu, zajęcia z  materiałów 
recyklingowych i wiele innych.

ANIOŁY MAJĄ SKRZYDŁA – ZRÓB SOBIE ANIOŁA
ANIOŁ SIEDZĄCY NA COKOLE – RÓŻNE RODZAJE 
SKRZYDEŁ

KOD FORMY
01-26/19/20

„Mama powiedziała mi, że każdy ma swojego anioła. Każdy ma i będzie go miał.“

 Ryszard Riedel

W życiu każdego z nas towarzyszą Nam anioły. Nie widzimy ich, kiedy wskazują nam drogę życia, 
lub ratują z tarapatów. To piękne, pomocne i świetliste istoty, które tylko czekają, aż ktoś poprosi 
ich o pomoc. Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji i potrzebujesz szybkiego, ciepłego wsparcia, to 
warto skorzystać z przesłania od aniołów. Stwórz własnego Anioła Stróża…

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
200 zł / osoba  
(w cenie materiał 
i wykonany anioł) 

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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SZTUKA KOMUNIKACJI W ZESPOLE. 
JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FOCHEM?

KOD FORMY 
01-27/19/20

Narzędziem komunikacji jest język oraz zachowania niewerbalne, gesty, mimika, pantomimika, 
nieartykułowane dźwięki, uściski dłoni, sposób ubierania się, makijaż, pewne formy zachowania 
się itp. Funkcją komunikacji jest przekazywanie stanów psychicznych jednej osoby lub grupy za 
pośrednictwem uzgodnionego kodu innej osobie lub grupom. Celem komunikowania się jest 
wywieranie na siebie wzajemnego, zamierzonego lub nie, wpływu. Mechanizm komunikowania się 
posiada trzy podstawowe elementy: nadawca, komunikat, odbiorca. Nie może brakować żadnego 
z tych elementów, ponieważ wtedy komunikat nie wystąpi.

Celem szkolenia jest wzmocnienie sztuki komunikacji w zespole. Uczestnicy uzyskają wiedzę nt. „focha” 
i wpływu emocji na rozwiązywanie zadań i współpracę w grupie.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Najpierw zarządzaj sobą w komunikacji, potem wspieraj efektywną komunikację z innymi.
2. Zasoby osobiste w relacji i komunikacji.
3. Zasady komunikacji wspierające realizację wspólnych działań w zespole. Uważność w komunikacji.
4. Porozumienie w komunikacji. Jak sobie radzić z fochem w zespole? Sztuka bycia dorosłym i dojrzałym.
5. Misja komunikacyjna - jakie wartości są dla nas najważniejsze?

Edukator:
Anna Hildebrandt-Mrozek
Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego 
i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia 
Europejskie (1998) na Odense University (Dania), studia językowe (1996) na Uniwersitá per Stranieri 
w Perugii (Włochy) oraz podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej (2019) na Uniwersytecie SWPS.
Doświadczony coach, trener, konsultant i  doradca w  obszarach: zarządzania sobą, zarządzania zmianą, 
odkrywania talentów i  mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Certyfikowany trener Career 
Direct. Jej specjalizacją trenerską jest obszar rozwijania potencjału osobistego, budowania poczucia 
własnej wartości, zarządzania emocjami i życia w zgodzie ze sobą. Jej domeną są talenty na rynku pracy 
przyszłości i profilaktyka stresu we współczesnym świecie. Przez 16 lat pracowała w Instytucie Badań nad 
Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Aktualnie trener rozwoju osobistego w Instytucie Talentów FLASHPOINT. 
Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę MOVUS MOVERE 
www.movusmovere.pl.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest ukazanie regulacji prawnokarnych z  zakresu przestępstw na tle seksualnym, 
w szczególności, że coraz częściej dochodzi do nich w związku z wykorzystaniem Internetu. Przedstawione 
zostaną najczęstsze rodzaje czynów zabronionych, a także związana z nimi odpowiedzialność karna.

Adresatem szkolenia są pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Rodzaje czynów zabronionych związanych z zachowaniami seksualnymi.

2. Odpowiedzialność karna - kryterium wieku.

3. Czyny karalne a przejawy demoralizacji.

4. Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat.

5. Seksting.

6. Zgwałcenie.

7. Molestowanie na tle seksualnym.

Edukator:
Paweł Wasilewski
Trener, radca prawny, konsultant, specjalista od rynków wschodnich. Z  wykształcenia radca prawny, 
historyk oraz muzyk. Z  zamiłowania przedsiębiorca i  trener szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył 
m.in. w jednej z największych kancelarii w województwie łódzkim, zajmując się przede wszystkim obsługą 
prawną przedsiębiorców, prawem imigracyjnym, zatrudnianiem cudzoziemców i  międzynarodowym 
prawem cywilnym. Obecnie prowadzi swoją własną kancelarię, współpracując z  przedsiębiorcami 
polskimi oferującymi usługi oparte na nowych technologiach, eksporcie, zatrudnianiu cudzoziemców, 
a  także klientami pochodzącymi z  Chin, Indii, Ukrainy, Izraela i  krajów Europy Zachodniej. Prowadzi 
również szkolenia z różnych dziedzin prawa z elementem transgranicznym oraz z zakresu biznesowych 
relacji międzykulturowych.

NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIA SEKSUALNE 
W SZKOLE W ŚWIETLE PRAWA KARNEGO – GDZIE 
JEST GRANICA?

KOD FORMY
01-28/19/20

Jak rozróżniać typowe zachowania przestępcze związane z  wolnością seksualną i  grożącą 
w  związku z  nimi odpowiedzialnością karną? Co jest szczególnie istotne w  tzw. dobie Internetu, 
w  jaki sposób środki masowego przekazu przyczyniają się do popełnienia czynów zabronionych 
na tle seksualnym? Jakie obowiązki prawne ciążącą na nauczycielach, w sytuacji podejrzenia lub 
wykrycia przestępstwa seksualnego?

Na te pytania odpowiedź uzyskają uczestnicy szkolenia.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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RUROWY DŻEM - PODSTAWOWE SPOSOBY 
WYKORZYSTANIA BUM BUM RUREK W ZABAWIE 
I EDUKACJI

KOD FORMY 
01-29/19/20

Boomwhackers nazywane w Polsce Bum Bum Rurkami są jednymi z najtańszych, a jednocześnie 
najwszechstronniejszymi instrumentami na rynku. Używane przez nauczycieli, rodziców, 
animatorów i artystów do urozmaicania prowadzonych przez siebie działań zbierają bardzo dobre 
opinie, o czym świadczą przyznane nagrody w kraju i za granicą.

Bum Bum Rurki wykonane z bezpiecznego tworzywa, są lekkie i dokładnie nastrojone, a ich 
kolorystyka odpowiada określonym dźwiękom. Świetnie sprawdzają się w łatwej i szybkiej nauce 
rytmu. Granie polega na uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy 
wnętrze dłoni – kolorowe rurki wydobędą określone, harmonijne dźwięki. Można tez używać ich jak 
cymbałków – grając pałeczkami. Szeroka gama zestawów – Diatonicznych, Chromatycznych czy 
Basowych oraz dodatkowe akcesoria, umożliwiają rozbudowę instrumentu w zależności od stopnia 
zaawansowania oraz potrzeb kompozycji.

Bum Bum Rurki wspaniale kreują także zabawy grupowe oraz naukę gry zespołowej. Możliwości 
tworzenia muzyki są nieograniczone, a Bum Bum Rurki inspirują dźwiękiem!

Celem szkolenia jest przedstawienie sposobu wykorzystania Bum Bum Rurek podczas działań muzycznych, 
tanecznych i ruchowych, a także podczas wprowadzania dzieci w świat liter i nauki czytania oraz edukacji 
matematycznej.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawcy placówek.

Program:
1. Bum Bum Rurki – co to takiego?
2. Podstawowe zasady gry na Bum Bum Rurkach.
3. Działania muzyczne i ruchowe z użyciem Bum Bum Rurek.
4. Bum Bum Rurki w świecie liter i nauki czytania.
5. Matematyka z Bum Bum Rurkami.

Edukator:
Magdalena Iwanowska
Trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza II stopnia.
Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych kierunek – 
pedagogika: specjalność – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, a także absolwentka studiów 
podyplomowych kierunek pedagogika specjalna, specjalność – resocjalizacja. Autorka i współautorka 
warsztatów: „Rurowy Dżem – podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji”, 
,,Pedagogika zabawy – zarys metod aktywizujących”, „Słowne i pedagogiczne zabawy dydaktyczne”, „O czym 
marzy słońce? – rozwijanie dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym”, ,,Sztuka komunikowania 
się w przedszkolu”.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia lekcji z  użyciem nowych technologii edukacyjnych 
opartych na metodach gamifikacji, WebQuestu i odwróconej klasy. Uczestnicy szkolenia po zapoznaniu się 
z metodyką pracy poszczególnych technik będą współtworzyć WebQuesty, pracować techniką odwróconej 
lekcji oraz gamifikować wybrane zagadnienia dydaktyczne.

Adresatem szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych.

Program:
1. Główne cechy gamifikacji, metody WebQuest i metody odwróconej klasy.

2. Planowanie zajęć z wykorzystaniem gamifikacji, metody WebQuest i metody odwróconej klasy.

3. Opracowywanie scenariusza zajęć z  wykorzystaniem gamifikacji, metody WebQuest i  metody 
odwróconej klasy oraz nowych technologii edukacyjnych.

4. Stosowanie gamifikację, metodę WebQuest i  metodę odwróconej klasy na zajęciach lekcyjnych 
z równoczesnym wykorzystaniem nowych technologii.

5. Korzyści płynące z wykorzystania metody odwróconej klasy i metody WebQuest.

Edukator:
Ewa Szpot
Trener, edukator, mentor w  kursach internetowych, nauczyciel. Obecnie współpracuję z  Ośrodkiem 
Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Działa w obszarach wspomagania 
rad pedagogicznych w  rozwijaniu kompetencji kluczowych, stosowania nowych technologii, 
programowania, bezpieczeństwa cyfrowego, oceniania kształtującego, ewaluacji i motywowania. Pracuje 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Na co dzień jest nauczycielem matematyki i informatyki w liceum oraz 
przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym.

GAMIFIKACJA. WEBQUEST. ODWRÓCONA KLASA
KOD FORMY
01-30/19/20

Czy możliwe jest przeprowadzenie interaktywnych podchodów w  szkole i  poza nią? Co można 
zgamifikować? Na te i  wiele innych pytań uczestnicy szkolenia dostaną odpowiedzi podczas 
interaktywnych sesji tematycznych.

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań służących motywowaniu 
i  angażowaniu uczniów do nauki. Przemodelowanie procesu dydaktycznego w  taki sposób, aby 
uaktywniał ucznia oraz wykorzystywał jego naturalne potrzeby rozwojowe, pozostaje w  sferze 
nowoczesnej dydaktyki. O  tym, jak ważne jest czynne zapamiętywanie przerabianego materiału, 
łączenie faktów, wyciąganie wniosków i  porządkowanie całości, tak żeby osiągnąć z  tego 
maksymalne korzyści w  przyszłości, wiedzą wszyscy nauczyciele. Dlatego szkolenie zbudowano 
w ten sposób, aby wydobywać te elementy i je wzmacniać.

Wymiar godzin:
3 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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FIKU MIKU W WIERSZU BAJCE TEATRZYKU
CZY SYLABA TO CZY GŁOSKA, Z WIERSZEM 
SPRAWA CAŁKIEM PROSTA – ROZWIJANIE 
PERCEPCJI SŁUCHOWEJ, SŁUCHU 
FONEMATYCZNEGO

KOD FORMY 
01-31/19/20

Fiku miku w  wierszu bajce teatrzyku… to cykl niezależnych spotkań oferujących materiał 
autorski na uroczystości takie jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci Dziadka, Dzień Rodziny, 
Pożegnanie przedszkola. W  ofercie znajdują się również szkolenia z  zakresu metodyki pracy 
z  dziećmi w  poszczególnych obszarach podstawy programowej tj. problem niepełnosprawności, 
rozwijanie samodzielności czy słuchu fonematycznego. Zebrany w nich materiał przygotowany jest 
zarówno do pracy z dziećmi jak i prezentacji scenicznej podczas zajęć otwartych czy uroczystości 
przedszkolnych.

Uczestnicy z  każdego szkolenia otrzymają autorskie scenariusze teatrzyków z  opracowaną 
aranżacją muzyczną.

Celem szkolenia jest zapoznanie z  metodami pracy z  dziećmi w  zakresie rozwijania słuchu 
fonematycznego. Szkolenie oparte na metodzie sylabowej nauki czytania.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Program:
1. Wprowadzenie do metody pracy.
2. Autorskie scenariusze zajęć – 5-dniowy plan zajęć.
3. Gotowe scenariusze zajęć otwartych dla rodziców.

Edukator:
Małgorzata Walicka
Nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach - 32 lat pracy z dziećmi, dodatkowe 
kwalifikacje pedagogiczne „Opieka i pomoc środowiskowa” oraz „Terapia Pedagogiczna”

Wielokrotny laureat w  konkursach literackich: Ogólnopolski Konkurs „Olsztyńskie spotkania z  poezją” 
– II miejsce; Ogólnopolski konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i  Wiersz o  Tematyce 
Bożonarodzeniowej „Na szczęście na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2009r., Ogólnopolski 
konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce Bożonarodzeniowej „Na szczęście na 
zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2010 r; Konkurs Literacki – edycja dolnośląska „W  kilku 
strofach o… Polkowicach” – I miejsce; Liczne nagrody Grand Prix i wyróżnienia w Przeglądach Teatrów 
Szkolnych i Przedszkolnych „Kurtyna”.

Publikacje - strona internetowa https://sites.google.com/site/bajkowyteatrzyk/

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest poznanie techniki decupage. Zdobycie umiejętności przeprowadzenia warsztatów 
zdobienia różnych przedmiotów poznaną metodą.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Zapoznanie się z technikami filcowania wełny na sucho i na mokro.

2. Podstawowy warsztat – narzędzia do gręplowania, akcesoria do filcowania – poznanie przydatnych 
materiałów wspomagających filcowanie.

3. Nauka zdobienia.

4. Technika postarzania.

5. Szkatułka.

Edukator:
Danuta Nowak
Pedagog, animatorka społeczno-kulturalna, trenerka biznesu i  rozwoju osobistego, coach kryzysowy, 
facylitatorka, moderatorka, rękodzielniczka.

Między innymi ukończyła Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury SKIBA na 
specjalizacji teatralnej we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w  Zielonej Górze, Szkołę Trenerów 
Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie, a także kurs Pedagogika dzikiej przyrody w Wildnisschule 
Wildniswissen w  Niemczech. W  latach 2002-2006 stała współpracowniczka Dolnośląskiej Fundacji 
Ekorozwoju z  Wrocławia. Koordynatorka programów:”Krąg” z  zakresu edukacji ekologicznej, „Święto 
Buków“, „Złote Runo”,”Czyste środowisko – komfort na co dzień”, „Wiejskie Ośrodki Edukacji ku 
zrównoważonej przyszłości” na Dolnym Śląsku . Jako specjalistka ds. edukacji ekologicznej pracowała 
w Karkonoskim Parku Narodowym.

W 2004 r. stypendystka Szkoły Ludowej w Danii, gdzie poznała różnorodne techniki rękodzielnicze. Brała 
udział w wielu szkoleniach z filcowania w Danii, Turcji, u nauczycieli z Finlandii, Anglii. Prowadzi zajęcia 
z  rękodzieła w  szkołach, przedszkolach, warsztatach terapii zajęciowej, domach kultury, na festiwalach 
rozwojowych, zielonych szkołach i obozach wakacyjnych.

Propagatorka zdrowego stylu życia, rozwoju poprzez ruch i taniec oraz uprawy naturalnych ogrodów.

PREZENTY NA RÓŻNE OKAZJE
DECOUPAGE KROK PO KROKU

KOD FORMY
01-32/19/20

Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio 
spreparowaną powierzchnię, jak drewno, metal, szkło, ceramika, świece, plastik, meble, kompozycji 
wyciętych z  papieru lub papierowej serwetki i  pokryciu jej wieloma warstwami lakieru tak, aby 
wtopiła się całkowicie i nie była wyczuwalna przy dotknięciu. Technika decoupage uprawiana była 
już w starożytnych Chinach skąd przywędrowała do Europy. W XIX wieku popularna była w Anglii 
i Francji i stąd też wzięła się nazwa „decouper” czyli wycinać.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ROZŚPIEWANE, ROZTAŃCZONE, ROZBAWIONE 
PRZEDSZKOLE I SZKOŁA – TAŃCE I ZABAWY 
NA RÓŻNE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE 
I SZKOLNE

KOD FORMY 
01-35/19/20

Praca nauczyciela wymaga od wykonującej ją osoby ogromnej wiedzy, umiejętności, 
zaangażowania, ciągłego poszukiwania, analizowania oraz obserwowania. Jeśli spełnimy te 
warunki, to z pewnością będziemy odczuwać satysfakcję ze swojej pracy i zobaczymy zadowolenie 
w oczach naszych podopiecznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie ciekawych propozycji kreatywnego prowadzenia zajęć dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i  wczesnoszkolnego, wychowawcy 
placówek oświatowych

Program:
Zawiera 12 autorskich piosenek w wersji wokalnej i instrumentalnej, proste układy choreograficzne, 
działania plastyczne oraz wiersze na różne uroczystości przedszkolne. W programie propozycje ciekawego 
przygotowania m.in. przedstawień świątecznych, zabaw karnawałowych, Dnia Babci i Dziadka oraz zajęć 
tematycznych, związanych z porami roku.

Edukator:
Sylwia Reichel
Trenerka Stowarzyszenia KLANZA; Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA w Poznaniu; człowiek 
o „roztańczonych stopach” - miłośniczka tańca towarzyskiego, współautorka płyt: Rozśpiewane, 
roztańczone, rozbawione przedszkole, Od samby do walca wiedeńskiego, Zielone okulary. Autorka/
współautorka warsztatów taneczno-ruchowych: „Od samby do walca wiedeńskiego – integracyjne 
formy tańca towarzyskiego; Tańczące stopy – Ćwiczmy zdrowo na wesoło! Tańce i zabawy kształtujące 
prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom stóp u dzieci; „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione 
przedszkole”- tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
170 zł / osoba
(w cenie płyta CD)

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
170 zł / osoba
(w cenie płyta CD)

Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczyciela w obszarze strategii postępowania 
wobec zachowań trudnych, aby nauczyciel potrafił przeprowadzić analizę zachowania, stosować 
wzmocnienia oraz potrafił formułować instrukcje dotyczące zachowań.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, terapeuci i specjaliści.

Program:
1. Przyczyny zachowań trudnych.

2.  Środowisko pro aktywne.

3. Sekwencja A-B-C.

4.  Wzmocnienia.

5. Zasady dotyczące wzmocnień.

Edukator:
Izabela Sokołowska-Zatorska
Praktyk w  zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji 
Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych-wdrożonego do praktyki w 1998 r. W latach 1994-2007 członek 
Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji oraz inicjatyw dla 
oświaty.

STRATEGIA POSTĘPOWANIA WOBEC ZACHOWAŃ 
TRUDNYCH

KOD FORMY
01-36/19/20

Dzieci i młodzież nie zawsze zachowują się w sposób, który podoba się dorosłym. Rodzice, 
nauczyciele często skarżą się, że dziecko ignoruje ich polecenia, nie przestrzega ustalonych zasad, 
nie słucha, dyskutuje i nie zgadza się z ich zdaniem. Warto pamiętać, że przecież każde dziecko 
miewa zachowania, które nam się podobają i takie, które nam przeszkadzają.

Analizując zachowanie dziecka, należy zadać sobie pytanie, kiedy powinno się interweniować. 
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy zachowanie jest objawem zaburzenia, choroby dziecka, 
czy wynika z trudności rodzica w wyznaczaniu granic, a może wynika ono z niezaspokojonych 
potrzeb?

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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POD HASŁEM KREATYWNOŚĆ – 
PROGRAMOWANIE I MECHATRONIKA

KOD FORMY 
01-37/19/20

Mechatronika wpisuje się w  model STEAM, który łączy przedmioty ścisłe z  inżynierią, nauką 
programowania, sztuką, matematyką. Termin mechatronika – teraz jeszcze mało popularny – z czasem 
będzie określał kompetencje kluczowe młodego człowieka. Zapisane są one już po części w  podstawie 
programowej jako myślenie komputacyjne, tj. łączenie wiedzy z  różnych dyscyplin z  wykorzystaniem 
technologii i  komputera. W  edukacji musimy zadbać o  to, aby młody człowiek przestał być odtwórcą 
poznanej wiedzy, a  stał się jej twórcą, wynalazcą i  konstruktorem. To zadanie nie tylko nauczyciela 
przedmiotów informatycznych, ale całego grona pedagogicznego, które musi stworzyć społeczność 
uczącą się! Szkolenie pomaga nauczycielom przygotować się do wdrażania na lekcjach zagadnień 
związanych z  inżynierią, elektroniką, mechatroniką i  programowaniem. Przedstawia czym jest STEAM, 
Internet rzeczy (IOT), sztuczna inteligencja.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczniom i nauczycielom odpowiedniej metodyki i narzędzi do realizacji 
treści zapisanych w  podstawie programowej: nauczania przez doświadczanie, eksperymentowania, 
podejmowania ryzyka, pracy projektowej. Szkołom poszukującym nowoczesnych i  innowacyjnych 
rozwiązań, dostarczymy bazę pomysłów oraz narzędzi umożliwiających budowanie przestrzeni do rozwoju 
naukowych pasji, realizacji nietuzinkowych pomysłów i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Adresatem szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych, zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Uświadomienie sobie, jakie emocje towarzyszą samodzielnym doświadczeniom i eksperymentom.
2. Dlaczego warto na lekcji konstruować i eksperymentować.
3. Poznanie różnych narzędzi wykorzystywanych do nauki programowania.
4. Zmiany technologiczne.
5. Zapisy w nowej podstawie programowej dotyczące programowania.
6. Znaczenie wprowadzania elementów mechatroniki w kontekście, treści nowej podstawy programowej.
7. Planowanie działań z uczniami lub w funkcjonowaniu szkoły, które można zastosować.
8. Model STEM / STEAM. Przykładowe rozwiązania przydatne w szkole.
9. Pierwsze kroki w pracy z elementami mechatroniki.
10. Gdzie szukać inspiracji do dalszych kroków.

Edukatorzy:
Donata Dzimińska – Bizub
Nauczyciel, trener i  doradca zawodowy w  szkołach, salach szkoleniowych, centrach kształcenia 
praktycznego. Specjalizuję się w  szkoleniach z  dziedziny: motywacji, efektywnego nauczania i  uczenia 
się, kształtowania odporności psychicznej u  dzieci i  młodzieży, rozwijania myślenia algorytmicznego, 
innowacji pedagogicznych.

Mateusz Majewski
Magister filologii polskiej oraz absolwent studiów podyplomowych w  zakresie: public relations, 
nowoczesnego marketingu i  zarządzania w  sektorze publicznym. Jest trenerem w  międzynarodowym 
programie kreatywności DestinationI magination oraz mentorem i  liderem jednego z  zespołów 
w  Akademii Talentów i  Uzdolnień przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz trenerem 
Ośrodka Rozwoju i  Kompetencji Edukacyjnych. Od kilku lat jest nie tylko czynnym nauczycielem, ale 
również inspiratorem i organizatorem wielu działań około edukacyjnych.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest zapoznanie z wypracowaną metodą pracy i sposobem tworzenia autorskich 
scenariuszy teatrzyków i uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczyciele pracujący z młodszymi dziećmi.

Program:
1. Wprowadzenie do wypracowanej metody pracy.

2. Zapoznanie ze sposobem tworzenia scenariuszy teatrzyków – założenia teoretyczne (przedstawienie 
celów i efektów pracy).

3. Ćwiczenia warsztatowe – metody pracy z dziećmi w zakresie orientacji przestrzennej (orientacji 
scenicznej) oraz emisji głosu.

4. Teatrzyk Ach ten Antoś i inne propozycje.

Edukator:
Małgorzata Walicka
Nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach - 32 lat pracy z dziećmi; dodatkowe 
kwalifikacje pedagogiczne „Opieka i pomoc środowiskowa” oraz „Terapia Pedagogiczna”

Wielokrotny laureat w konkursach literackich: Ogólnopolski Konkurs „Olsztyńskie spotkania z poezją” 
– II miejsce; Ogólnopolski konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce 
Bożonarodzeniowej „Na szczęście na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2009 r; Ogólnopolski 
konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce Bożonarodzeniowej „Na szczęście na 
zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2010 r; Konkurs Literacki – edycja dolnośląska „W kilku 
strofach o… Polkowicach” – I miejsce; Liczne nagrody Grand Pri i wyróżnienia w Przeglądach Teatrów 
Szkolnych i Przedszkolnych „Kurtyna”

Publikacje - strona internetowa https://sites.google.com/site/bajkowyteatrzyk/

FIKU MIKU W WIERSZU BAJCE TEATRZYKU…
CO POTRAFIĄ MAŁOLATY NA DZIEŃ MAMY 
I DZIEŃ TATY

KOD FORMY
01-38/19/20

Fiku miku w wierszu bajce teatrzyku… to cykl niezależnych spotkań oferujących materiał 
autorski na uroczystości takie jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci Dziadka, Dzień Rodziny, 
Pożegnanie przedszkola. W ofercie znajdują się również szkolenia z zakresu metodyki pracy z 
dziećmi w poszczególnych obszarach podstawy programowej tj. problem niepełnosprawności, 
rozwijanie samodzielności czy słuchu fonematycznego. Zebrany w nich materiał przygotowany jest 
zarówno do pracy z dziećmi, jak i prezentacji scenicznej podczas zajęć otwartych czy uroczystości 
przedszkolnych.

Uczestnicy z każdego szkolenia otrzymają autorskie scenariusze teatrzyków z opracowaną 
aranżacją muzyczną.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:



KR
Ó

TK
IE

 F
O

RM
Y 

SZ
KO

LE
N

IO
W

E
Sz

ko
le

ni
a 

de
dy

ko
w

an
e 

na
uc

zy
ci

el
om

46

SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA JAKO KOMPETENCJA 
KLUCZOWA I NARZĘDZIE ODDZIAŁYWAŃ 
WYCHOWAWCZYCH

KOD FORMY 
01-39/19/20

„Język organizuje nasze myślenie (…) wymaga nieustannej pracy i dbałości”.

Język jest niezbędnym elementem komunikacji decydującym o uzyskaniu porozumienia między 
uczestnikami procesu dydaktyczno-wychowawczego, warunkującym jego efektywność. Znajomość 
funkcji języka w trakcie przekazywania treści kształcenia umożliwia lepsze przyjmowanie tych 
treści przez uczniów. Nauczyciel wzbogacając swój język o barwę i tonację głosu, wyraz twarzy czy 
sugestywne gesty może efektywniej wyrażać swoje myśli i uczucia. Obowiązkiem nauczyciela jest 
więc dbałość o poprawność języka. Każda wypowiedź nauczyciela powinna być zrozumiała dla 
uczniów.

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w  narzędzia usprawniające komunikację językową 
z uczniami.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Program:
1. Kompetencje kluczowe – sprawność językowa.

2. Poprawność leksykalno-gramatyczna.

3. Jasność, prostota i zwięzłość wypowiedzi.

4. Kultura żywego słowa i etyka porozumiewania się.

Edukatorzy:
Cezary Piątkowski
Doktor nauk humanistycznych, a zarazem nauczyciel z trzydziestoletnim doświadczeniem dydaktyczno-
metodycznym, zdobywanym w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, a także 
w kolegiach nauczycielskich i centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, dyrektor terytorialny 
studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizowanych w ramach projektu finansowanego ze 
środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest ukazanie głównych przyczyn wchodzenia na ścieżkę uzależnienia i  popadania 
w  depresję przez młodzież, zaprezentowanie wiedzy na temat potrzeb i  emocji pierwotnych w  celu 
budowania w oparciu o nią skutecznych programów profilaktycznych, doboru metod pracy i narzędzi.

Adresatem szkolenia są pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Case study - modelowy warsztat profilaktyczny.

2. Przyczyny uzależnień i chorób u dzieci i młodzieży – wnioski z badań i doświadczeń.

3. Koncepcje emocji pierwotnych wg J. Paankseppa i potrzeb wg. E. Deciego, Cykl Kolba, Świat VUCA.

4. Giełda pomysłów – opracowanie autorskich warsztatów profilaktycznych.

Edukator:
Maciej Woropaj
Trener, coach i  doradca od ponad 15 lat. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w  Polsko – Amerykańskim 
Instytucje Zarządzania przy UŁ, a  także coaching i  mentoring w  biznesie na Politechnice Łódzkiej 
oraz studia podyplomowe Fundusze Strukturalne UE. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional 
Management Trainer – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union 
Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. Pracował jako trener, konsultant i  menedżer zarówno w  biznesie jak i  administracji 
samorządowej. Pasja to rodzina i  muzyka. Od wielu lat zaangażowany jest w  zespole muzycznym, 
w którym nie tylko wykonuje, ale też tworzy i nagrywa muzykę „dla ducha”. Oprócz tego jest założycielem 
Fundacji „Aby nikt nie zginął” (www.aby-nikt.org).

DEPRESJA, ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, 
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – OPRACUJ 
AUTORSKIE WARSZTATY PROFILAKTYCZNE 
OPARTE O KONCEPCJE POTRZEB I EMOCJI 
PIERWOTNYCH

KOD FORMY
01-40/19/20

Jeśli uczniowie w twojej szkole mają już dość tematów profilaktycznych, a programy zapraszanych 
gości są oczywiste i „ograne”, przyjdź koniecznie na to szkolenie. Dowiesz się od praktyków jak 
sprawić, żeby profilaktyka w twojej szkole była prezentowana ciekawie, angażująco, a przede 
wszystkim była efektywna. Oprócz tego wyjdziesz ze szkolenia z własnymi pomysłami na ciekawe 
zajęcia.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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EWALUACJA PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA – 
OBSZARY, TECHNIKI, FORMUŁOWANIE WNIOSKÓW 
DO DOSKONALENIA PRACY WŁASNEJ

KOD FORMY 
01-41/19/20

Ewaluacja pracy nauczyciela jest możliwa w  oparciu o  systematyczne monitorowanie przebiegu 
procesu dydaktycznego, ocenę postępów edukacyjnych uczniów i wyniki egzaminów zewnętrznych, 
a także ocenę pracy dyrektora. Ważnym działaniem w dążeniu do wysokiej jakości kształcenia jest 
proces systematycznego zbierania i  analizowania informacji ilościowych i  jakościowych na temat 
programów, procesów i  przedsięwzięć. Gromadzenie danych o  pracy nauczyciela i  ich wnikliwa 
analiza oraz interpretowanie pozwoli na wykrywanie nieprawidłowości i ich korygowanie zanim te 
nieprawidłowości się utrwalą i staną się normalnością w działaniach szkoły.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami dokonywania analizy własnej pracy i konstruowanie 
wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Po co autoewaluacja?

2. Dlaczego autoewaluacja?

3. Co auto-ewaluować?

4. Jak auto-ewaluować?

5. Autoewaluacja w polskich szkołach – badania.

Edukatorzy:
Magdalena Bogusławska
Menedżer oświaty, edukator, trener. Pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych - zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół i nauczycieli, 
a także - dyrektora podległego MEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obszarami jej 
szczególnych zainteresowań są: zarządzanie jakością, zagadnienia przywództwa, wdrażanie zmiany oraz 
problematyka uczniowskiej aktywności i nowoczesne technologie w procesie uczenia się i nauczania. 
Autorka publikacji z dziedziny edukacji, lubiany wykładowca.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
180 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
180 zł / osoba

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym na drodze 
mediacji.

Adresatem szkolenia są pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Formalno-prawne założenia mediacji.

2. Natura i psychospołeczne podłoża konfliktów.

3. Kiedy i w jakich sytuacjach korzystać z mediacji.

4. Techniki i narzędzia mediacyjne przydatne w praktyce nauczyciela i wychowawcy.

Edukator:
Maciej Woropaj
Trener, coach i  doradca od ponad 15 lat. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w  Polsko – Amerykańskim 
Instytucje Zarządzania przy UŁ, a  także coaching i  mentoring w  biznesie na Politechnice Łódzkiej 
oraz studia podyplomowe Fundusze Strukturalne UE. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional 
Management Trainer – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union 
Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. Pracował jako trener, konsultant i  menedżer zarówno w  biznesie jak i  administracji 
samorządowej. Pasja to rodzina i  muzyka. Od wielu lat zaangażowany jest w  zespole muzycznym, 
w którym nie tylko wykonuje, ale też tworzy i nagrywa muzykę „dla ducha”. Oprócz tego jest założycielem 
Fundacji „Aby nikt nie zginął” (www.aby-nikt.org).

KONFLIKT I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 
W SZKOLE

KOD FORMY
01-42/19/20

Złożony charakter relacji w środowisku szkolnym jest powodem tego, że często musimy umiejętnie 
zarządzać sytuacjami konfliktowymi. Dlaczego nie powinniśmy bać się konfliktu? Jak go rozpoznać 
już u źródła i jak nim efektywnie zarządzić? Czym się kierują strony konfliktu i w jaki sposób zaradzić 
mu na drodze mediacji? Tego nauczysz się na tym szkoleniu.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ZACHOWANIA SEKSUALNE DZIECI I MŁODZIEŻY. 
PRZEMOC I WYKORZYSTANIE SEKSUALNE 
DZIECKA

KOD FORMY 
01-43/19/20

Człowiek jest istotą seksualną od poczęcia. W  cyklu życia seksualność zmienia się i  na każdym 
etapie jest podporządkowana innym celom rozwojowym (Havighurst, 1972). Tak jak pozostałe 
sfery rozwoju dziecka, również seksualność wymaga wsparcia kompetentnych dorosłych. Otoczenie 
opieką od najmłodszych lat sprzyja kształtowaniu właściwych postaw i pozwala na rozwój zdrowej 
seksualności. Rzetelne i skuteczne oddziaływania w dzieciństwie zwiększają prawdopodobieństwo 
szczęśliwego, świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłości.

Celem szkolenia jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka zgodnie 
z  wytycznymi WHO, zrozumienie rozwoju psychoseksualnego dzieci i  młodzieży, nabycie umiejętności 
rozpoznawania objawów wykorzystywania seksualnego dzieci oraz diagnozowania przemocy seksualnej, 
wypracowanie bezpiecznych zasad interwencji wobec dzieci – ofiar przemocy seksualnej.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

Program:
1. Rozwój psychoseksualny dziecka.
2. Masturbacja dziecięca, formy erotyzmu dziecięcego.
3. Popęd seksualny oraz sposoby realizacji potrzeb seksualnych w różnych okresach rozwojowych, strefa 

intymności.
4. Zjawisko seksualizacji wśród młodzieży, seksting, tożsamość seksualna, cyberseks.
5. Mity na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposoby weryfikowania ich w pracy z młodzieżą.
6. Przemoc seksualna wobec dziecka – wprowadzenie do zagadnień, nadużycie seksualne/molestowanie 

seksualne.
7. Formy wykorzystywania seksualnego.
8. Nowe formy przemocy seksualnej- „child grooming”, „seksting”.
9. Objawy wykorzystywania seksualnego dziecka.
10. Zaburzenia funkcjonowania dziecka będącego ofiarą przemocy seksualnej.
11. Diagnoza przemocy seksualnej wobec dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych.
12. Podejmowanie interwencji wobec dziecka ujawniającego przemoc seksualną.

Edukatorzy:
mgr Jolanta Cieślak
Psycholog-seksuolog, psycholog transportu, biegły sądowy. Absolwentka studiów podyplomowych 
seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, odbyła 100 godzinny staż kliniczny 
w  Poradni Seksuologicznej i  Patologii Współżycia w  Warszawie, ukończyła liczne kursy z  zakresu 
seksuologii w  CMKP w  Warszawie min. zaburzenia seksualne kobiet, mężczyzn, nowe zjawiska 
w  seksuologii, seksuologia sądowa, absolwentka studiów podyplomowych psychologia transportu 
i  psychologia sądowa na Uniwersytecie Warszawskim, od 2016 roku biegły z  listy Sądu Okręgowego 
w Łodzi z zakresu psychologii i oligofrenopedagogiki. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest zapoznanie z  wypracowaną metodą pracy i  sposobem tworzenia autorskich 
scenariuszy teatrzyków i uroczystości przedszkolnych i szkolnych.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczyciele pracujący z młodszymi dziećmi.

Program:
1. Wprowadzenie do wypracowanej metody pracy.

2. Zapoznanie ze sposobem tworzenia scenariuszy teatrzyków – założenia teoretyczne (przedstawienie 
celów i efektów pracy).

3. Ćwiczenia warsztatowe – metody pracy z  dziećmi w  zakresie orientacji przestrzennej (orientacji 
scenicznej) oraz emisji głosu.

4. Teatrzyk Pantomima.

5. Piosenki i wiersze integracyjne.

Edukator:
Małgorzata Walicka
Nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach - 32 lat pracy z dziećmi, dodatkowe 
kwalifikacje pedagogiczne „Opieka i  pomoc środowiskowa” oraz „Terapia Pedagogiczna”. Wielokrotny 
laureat w  konkursach literackich: Ogólnopolski Konkurs „Olsztyńskie spotkania z  poezją” – II miejsce; 
Ogólnopolski konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce Bożonarodzeniowej 
„Na szczęście na zdrowie na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2009r., Ogólnopolski konkurs na 
Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne i Wiersz o Tematyce Bożonarodzeniowej „Na szczęście na zdrowie 
na to Boże Narodzenie” – wyróżnienie 2010r., Konkurs Literacki – edycja dolnośląska „W  kilku strofach 
o… Polkowicach” – I miejsce; Liczne nagrody Grand Prix i wyróżnienia w Przeglądach Teatrów Szkolnych 
i Przedszkolnych „Kurtyna”

Publikacje - strona internetowa https://sites.google.com/site/bajkowyteatrzyk/

FIKU MIKU W WIERSZU BAJCE TEATRZYKU…
MY JESTEŚMY KRASNOLUDKI, KAŻDY Z NAS JEST 
INNY. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W OCZACH DZIECKA

KOD FORMY
01-44/19/20

Fiku miku w  wierszu bajce teatrzyku… to cykl niezależnych spotkań oferujących materiał 
autorski na uroczystości takie, jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci Dziadka, Dzień Rodziny, 
Pożegnanie przedszkola. W ofercie znajdują się również szkolenia z  zakresu metodyki pracy 
z  dziećmi w  poszczególnych obszarach podstawy programowej tj. problem niepełnosprawności, 
rozwijanie samodzielności czy słuchu fonematycznego. Zebrany w nich materiał przygotowany jest 
zarówno do pracy z dziećmi, jak i prezentacji scenicznej podczas zajęć otwartych czy uroczystości 
przedszkolnych.

Uczestnicy z każdego szkolenia otrzymają autorskie scenariusze teatrzyków z opracowaną 
aranżacją muzyczną.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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WARSZTAT PRACY Z CIAŁEM JAKO PROFILAKTYKA 
WYPALENIA ZAWODOWEGO

KOD FORMY 
01-45/19/20

Doświadczasz w pracy przemęczenia, wyczerpania, masz problemy z akceptacją siebie i samooceną? 
Przyjdź na warsztaty pracy z  ciałem. Doświadczona terapeutka pomoże Ci odbudować twój 
dobrostan. Jesteś tego warta!

Celem szkolenia jest poznanie metod i  technik pracy z  własnym ciałem, które pozwalają na szybką 
regenerację, relaks i uchronią nas przed przemęczeniem oraz wypaleniem zawodowym.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Poznaj i zaakceptuj swoje ciało.
2. Twoje ciało jako źródło twojego dobrostanu.
3. Ćwiczenia i techniki relaksacyjne, odprężające, wzmacniające i terapeutyczne.

Edukatorzy:
Diana Kubicz
Trenerka, psycholog, terapeutka, konsultant.

Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkołę Konsultantów

i Trenerów Zarządzania MATRIK w  Krakowie. Nieprzerwanie rozwija narzędzia pracy. Studiowała pracę 
z ciałem w Lizbonie w C.E.M. oraz w Centrum w Ruchu w Warszawie. Obecnie uczy się Terapii tańcem 
i  ruchem w  Instytucie DMT w  Warszawie. Prowadzi zajęcia pracy z  ciałem w  szkole coachingu we 
Wrocławiu. Jest członkinią Centrum w Zgodzie założonego przez Profesor Alicję Senejko, zrzeszającego 
osoby pracujące z  traumą. Od 2008 roku wspomaga rozwój pracowników szkoląc w  zakresie 
umiejętności psychospołecznych i rozwijania kreatywności, zakresu umiejętności interpersonalnych, 
prowadzi treningi asertywności, treningi twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze 
stresem. Ma doświadczenie w  projektach rekrutacyjnych i  wspiera pracodawców w  budowaniu 
i  zarządzaniu zespołem. Facylitowała też międzykulturowe projekty wymiany doświadczeń, pracując 
w wielokulturowych zespołach m.in. w Portugalii, Czechach, Irlandii i Niemczech. Chce dzielić się swoim 
doświadczeniem, jest autorką projektów integracyjnych i aktywizujących, które angażują różne podmioty 
rynku pracy. Jej pasją jest wypracowywanie porozumienia i szukanie efektywnych dróg rozwoju. Bliska 
jej jest problematyka społeczna i  równościowa. Ponadto ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością. Jej pasją jest literatura, ruch oraz podróże. Lubi uczyć się 
od innych, rozwijać się, a w poszerzaniu pola widzenia pomaga jej sztuka: literatura, film i książki Junga.

Wymiar godzin:
12 godzin dydaktycznych

Koszt:
300 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
300 zł / osoba

Celem szkolenia jest rozwijanie indywidualnych zdolności i  umiejętności manualnych, uzdolnień 
i zainteresowań twórczych. Nowe umiejętności można wykorzystać na zajęciach z dziećmi, młodzieżą.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1.  Zasady tworzenia kompozycji kwiatowej.

2. Tworzenie mini ogrodu.

3. Pomysły i materiały do wykorzystania przy tworzeniu kompozycji.

Edukator:
Agnieszka Czerniawska
Z zawodu nauczyciel z 20 letnim stażem pracy, kobieta z artystyczną duszą. Czuje potrzebę przebywania 
blisko przyrody i wyrażania siebie poprzez twórczość.

Z  dziećmi i  młodzieżą prowadziła warsztaty artystyczne: tworzenie wianków, kompozycji kwiatowych, 
ozdabiania jajka metodą decupage, ogrody w  szkle, anioły z  Powertexu, zajęcia z  materiałów 
recyklingowych i wiele innych.

OGRODY W SZKLE
KOD FORMY
01-46/19/20

„Mój ogród jest mym najpiękniejszym arcydziełem”

Claude Monet

Uprawa roślin w rozmaitego kształtu szklanych naczyniach jest jednym z niebanalnych sposobów 
na zieleń w  naszym domu, stanowiącym ciekawą alternatywę dla tradycyjnej hodowli roślin 
w  donicach. Jeżeli więc znudziły ci się kwiaty w  zwyczajnych plastikowych pojemnikach, szukasz 
pomysłu na uatrakcyjnienie wyglądu swojej domowej zieleni, masz na nią niewiele miejsca 
w mieszkaniu lub po prostu szukasz kreatywnego zajęcia dla siebie, lub dzieci, idealnym pomysłem 
będzie stworzenie własnego miniaturowego ogrodu w szklanym pojemniku.

To także wspaniały pomysł na prezenty z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty i nie tylko …

Wymiar godzin:
3 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ŚLADAMI STANISŁAWA MONIUSZKI
KOD FORMY 
01-47/19/20

Stanisław Moniuszko herbu Krzywda – polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor 
ponad 268 pieśni, wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną 
narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując 
utwory polskich poetów.

Przeprowadź razem z nami swoich uczniów przez twórczość Stanisława Moniuszki. Rozwijajmy 
postawy patriotyczne przez zabawę i ruch.

Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli w ich rozwoju oraz wyposażenie w skuteczne i atrakcyjne 
metody pracy z dziećmi.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawcy placówek oświatowych.

Program:
1. Zabawy integracyjne i gry wprowadzające dzieci w muzyczny świat Moniuszki.

2. Przykłady zabaw wprowadzających i  utrwalających wiadomości związanych z  twórczością 
kompozytora, rozwijających logiczne myślenie, kreatywność.

3. Gra na instrumentach perkusyjnych, zabawy rytmiczne i ruchowe oraz działania plastyczne.

Edukator:
Iwona Wierzbicka
Trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza II stopnia.

Czynny nauczyciel. Wykładowca na Akademii Sztuki w  Szczecinie. Absolwentka Akademii Muzycznej 
w Poznaniu Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej kierunek: Edukacja 
Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; Specjalność-Edukacja Muzyczna, a także absolwentka studiów 
podyplomowych: Arteterapia i  elementy Terapii Pedagogicznej Wyższej Szkoły Bankowej w  Poznaniu. 
Autorka i  współautorka warsztatów: „Od chłopczyka i  dziewczynki własnoręcznie wykonane upominki 
– sztuka użytkowa w  szkole i  przedszkolu” cz.1 i  2 dedykowane nauczycielom szkół podstawowych 
i przedszkoli. Autorka warsztatów gry na flażolecie i ukulele oraz zajęć plastycznych z wykorzystaniem 
technik decouforte, scrapbookingu. Autorka zajęć realizowanych na uczelni: „Muzyka w  terapii”, 
„Instrumenty szkolne” , „Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych” oraz „Metodyka nauczania muzyki 
w klasach 1-3”.

Wymiar godzin:
8 godzin dydaktycznych

Koszt:
130 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
130 zł / osoba

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu edukacyjnego o  nowe metody, które pozwalają wzmacniać 
aktywność poznawczą uczniów i zachęcają ich do ponoszenia odpowiedzialności za swój rozwój.

Adresatem szkolenia są nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Program:
1. Podstawowe pojęcia neuroedukacji, czyli projektowania procesu dydaktycznego zgodnie z  wynikami 

neuronauk.
2. Praktyczne ujęcia pojęć: Zastój psychofizyczny. Model procesu uczenia się (od NN do NK). Pomoc 

edukacyjna. Cztery neurostandardy efektywnego procesu uczenia się.
3. Zastosowanie metod „nauczania partycypacyjnego” [Asocjogram (skojarzenia, „magnes pomysłów”); 

Prowokacje (Antyinstrukcja); Analiza Logiczna (programowanie realizacji zmian); Burza Mózgów, Gry, 
quizy oraz ćwiczenia, które pomagają się uczyć].

Edukatorzy:
Mateusz Majewski
Magister filologii polskiej oraz absolwent studiów podyplomowych w zakresie: public relations, nowoczesnego 
marketingu i zarządzania w sektorze publicznym. Jest trenerem w międzynarodowym programie kreatywności 
DestinationImagination oraz mentorem i liderem jednego z zespołów w Akademii Talentów i Uzdolnień przy 
Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz trenerem Ośrodka Rozwoju i Kompetencji Edukacyjnych. 
Od kilku lat jest nie tylko czynnym nauczycielem, ale również inspiratorem i  organizatorem wielu działań 
około edukacyjnych. W tym: członkiem rady programowej „Studium Procpectus” - projektu dla uczniów liceów 
ogólnokształcących rozwijającego talenty. Członkiem i jurorem „Konkursu na Edukacyjny Projekt Badawczy” dla 
uczniów szkół podstawowych, liceów i techników.

Donata Dzimińska – Bizub
Nauczyciel, trener i doradca zawodowy w szkołach, salach szkoleniowych, centrach kształcenia praktycznego. 
Jest autorem innowacji pedagogicznych, popularyzatorem nauki oraz nowatorskich metod nauczania 
i  oceniania. Współtworzy i  realizuję projekty zarówno lokalne, jak i  międzynarodowe. Specjalizuję się 
w  szkoleniach z  dziedziny: motywacji, efektywnego nauczania i  uczenia się, kształtowania odporności 
psychicznej u dzieci i młodzieży, rozwijania myślenia algorytmicznego, innowacji pedagogicznych.

NAUKĄ NA TY. ODKRYCIA NEURONAUKI 
A WARSZTAT NAUCZYCIELA SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWEJ

KOD FORMY
01-48/19/20

Warto poznać założenia neuronauki, aby efektywnie organizować proces nauczania w szkole.

W trakcie kursu uczestnicy otrzymają znaczny zasób wiedzy praktycznej oraz wskazówki, jak wprowadzić 
elementy neuroedukacji w  szkole. Poznają proste sposoby rozwiązywania podstawowych problemów 
z  uczniami. To metody sprawdzone w  wielu szkołach, w  których prowadzono projekt unijny Umiem 
się uczyć. W  czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z  podstawowymi pojęciami neuroedukacji, czyli 
projektowania procesu dydaktycznego zgodnie z wynikami neuronauki.

Szkolenie podbudowuje podstawami naukowymi konieczność aktywizowania uczniów oraz ich 
partycypacji w  procesie uczenia się. Wskazuje na wiele prostych metod wykorzystywania wiedzy 
neurobiologicznej w  planowaniu aktywności uczniów. Skutkuje to zachęceniem uczniów do 
poszukiwania efektywnych i nowych metod pracy.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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PODRÓŻE PO POLSCE
KOD FORMY 
01-49/19/20

Polska jest pięknym krajem, w którym znajdują się nie tylko miasta z bogatą historią, ale również 
malownicze krajobrazy. Jesteśmy krajem tak zróżnicowanym, że każdy ma szansę znaleźć u  nas 
coś dla siebie. Ci, którzy kochają góry bez wątpienia powinni udać się w Tatry, czyli najwyższe góry 
na terenie naszego kraju. Na uwagę zasługują także Beskidy, Bieszczady czy Karkonosze. Miłośnicy 
morza powinny udać się nad Morze Bałtyckie. Mazury to niezwykle malownicza kraina, która jest 
doskonałym miejscem dla miłośników jezior. Znajdują się tutaj również piękne lasy, które w sezonie 
pełne są grzybów. Polska to bez wątpienia piękny i bardzo zróżnicowany kraj.

Jak pokazać naszym milusińskim ogrom i bogactwo naszej Ojczyzny? Jak przez ruch, taniec i inne 
działania twórcze przemycać legendy czy historyczne fakty? Jak wykorzystać grę planszową”Podróże 
po Polsce” oraz zabawy z mapą do utrwalania podstawowych informacji o Polsce?

Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli w ich rozwoju oraz wyposażenie w skuteczne i atrakcyjne 
metody pracy z dziećmi.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek oświatowych.

Program:
1. Rytmiczne wierszyki i przykłady ich wykorzystania (Dzisiaj w Polskę wyruszamy…, Pojedziemy gdzieś 

daleko…, Znam już mapę i  legendę…, Wędrowała przez puszczę…, Polską stolicę dobrze znam…, 
Kiedyś w falach Wisły…).

2. Gra planszowa „Podróże po Polsce” oraz zabawy z  mapą – propozycje działań wprowadzających 
i  utrwalających podstawowe informacje związane z  Polską (miasta, rzeki, zabytki, sławni Polacy, 
symbole, przysłowia).

3. Metody aktywizujące zapoznające dzieci z  Gnieznem, Krakowem i Warszawą wykorzystujące różne 
rodzaje aktywności – ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację, działania twórcze oraz różne 
metody pracy z legendami.

Edukator:
Lucyna Bzowska
Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Trener III stopnia i  superwizor Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów i  Animatorów KLANZA. Autorka publikacji i  artykułów, warsztatów 
kierowanych do nauczycieli pracujących w przedszkolu oraz w klasach I-III. Prezes Oddziału w Bogatyni 
PSPiA KLANZA. Posiada specjalistyczne kwalifikacje w  zakresie projektowana, prowadzenia oraz 
opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury, uprawnienia do superwizowania i opiniowania szkoleń. 
Pełni role konsultacyjne i doradcze. Wykorzystuje i propaguje metodę KLANZY.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w  narzędzia pomocne w  wyczulaniu uczniów 
na mowę nienawiści (w  tym – na dyskryminujące uprzedzenia zawarte w  stereotypach, np. rasowych, 
dotyczących płci itd.).

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.

Program:
1. Czym jest kultura komunikacji i jak może być wyrażana?

2. Jak odróżnić „bekę” od internetowego hejtu, mowy nienawiści, dyskryminującego stereotypu?

3. Jak przeciwdziałać złym praktykom komunikacyjno-językowym w szkole?

Edukator:
Cezary Piątkowski
Doktor nauk humanistycznych, a  zarazem nauczyciel z  trzydziestoletnim doświadczeniem dydaktyczno-
metodycznym, zdobywanym w  szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i  wyższych, a  także 
w  kolegiach nauczycielskich i  centrach kształcenia ustawicznego i  praktycznego; dyrektor terytorialny 
studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków 
budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZECIWDZIAŁANIE MOWIE NIENAWIŚCI JAKO 
PRZEDMIOT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

KOD FORMY
01-50/19/20

W XXI wieku wiedza jest najcenniejszym zasobem, jaki możemy posiadać. Dlatego należy zadbać 
o  szeroki dostęp do niej przez edukację wszystkich grup społecznych. Konstrukcja systemów 
edukacyjnych powinna prowadzić do tworzenia zasobów ludzi bardzo dobrze wykształconych, 
twórczych, mających szerokie kompetencje. Jest to warunek niezbędny do osiągania nie tylko 
postępu gospodarczego, lecz i  społecznego. Edukacja zawierająca elementy praw człowieka, 
działań antydyskryminacyjnych czy wzmacniających poczucie tożsamości europejskiej z pewnością 
przyczyni się do kształtowania europejskiego wymiaru obywatelstwa, poszanowania godności 
innych osób i grup (w tym mniejszościowych), budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego 
na zasadach równości i tolerancji oraz przeciwdziałania różnym formom przemocy.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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WARSZTAT EMISJA GŁOSU – 
POZIOM ROZSZERZONY

KOD FORMY 
01-51/19/20

Doświadczasz w pracy przemęczenia, wyczerpania, masz problemy z głosem i nawracającymi 
infekcjami? Przyjdź na warsztaty pracy z głosem. Doświadczona wokalistka i pedagog, praktyk 
pracy z głosem nauczy cię jak stosować ćwiczenia wspomagające prawidłową mowę i oddychanie, 
jak zastosować techniki zmniejszania stresu, który wpływa na mowę i całe ciało, jak pracować nad 
poprawą dykcji.

Celem szkolenia jest poznanie metod i  technik pracy z  własnym głosem, które pozwalają na szybką 
regenerację, relaks i uchronią nas przed przemęczeniem oraz wypaleniem zawodowym.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele

Program:
1. Jak pracować gardłem w różnych stanach (gardło zdrowe, chore, chrypa).

2. Jak współpracować z dobrym oddechem podczas mowy.

3. Jak radzić sobie ze stresem, który zaciska gardło.

Edukator:
Inga Pozorska
Trenerka jest absolwentką Akademii Muzycznej w  Łodzi na wydziale prowadzenia chórów i  zespołów 
muzycznych. Wokalistka i kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”, od 21 lat uczy w nim, kolejne 
już pokolenia osób emisji i śpiewu. Współprowadzi warsztaty wokalne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. 
Od 25 lat pracuje głosem oraz z głosami innych osób. Stale doskonali swój warsztat wokalny pod okiem 
najlepszych fachowców żeby, jak mówi: „poznawać wciąż nowe sposoby i  techniki prawidłowego jego 
używania, dzięki temu nieustannie cieszyć się dobrym aparatem mowy i oddechu, a także odkrywać jak 
można więcej i lepiej osiągać w sposobie pracy głosem”.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
250 zł / osoba

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat operacji umysłowych oraz metod ich rozwijaniau 
przedszkolaków, a  także usystematyzowanie wiedzy dotyczącej umiejętności matematycznych dziecka 
w celu zaplanowania właściwej drogi służącej rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Program:
1. Planowanie zajęć wykorzystując aktywności służące rozwijaniu kompetencji w zakresie programowania.

2. Konstruowanie zabaw i  ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne, kodowanie 
i programowanie w przedszkolu.

3.  Zestaw edukacyjny Kosmiczne kodowanie Scottie Go! do rozwijania i  doskonalenia myślenia 
matematycznego u dzieci.

Edukator:
Agnieszka Ogiegło
Nauczyciel dyplomowany matematyki i  informatyki, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. 
Pasjonatka eTwinning (ambasador i  trener), edukacji globalnej oraz nowoczesnych technologii 
w nauczaniu z programowaniem włącznie. Jest opiekunem grupy „Programowanie z eTwinning” oraz grupy 
„Superkoderzy” na fb. Członek grupy Superbelfrzy RP. W czasie zajęć z matematyki i  informatyki realizuje 
różne programy oraz projekty.

Relacje z  zajęć można zobaczyć na stronie https://www.facebook.com/Si%C3%B3demka-koduje-
programuje-428925194305018/?modal=admin_todo_tour.

Trener ORKE, tematy kodowanie i  programowanie, bezpieczeństwo cyfrowe, TIK w  edukacji, innowacje, 
zajęcia w terenie.

PRZEDSZKOLNE ABC MATEMATYKI 
ZE SCOTTIE GO!

KOD FORMY
01-52/19/20

Przez udział w  tajnej misji uczestnicy szkolenia poznają metodykę wprowadzania dzieci 
w  sztukę konstruowania gier ściganek, opowiadań i  gier matematycznych ukierunkowanych na 
wspomaganie sprawności rachunkowych. Zestaw edukacyjny Kosmiczne kodowanie Scottie Go! 
jest dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:





„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy  
zdobywa, ten może być nauczycielem innych”

Konfucjusz

Szkolenia dedykow
ane 

 nauczycielom

DŁUŻSZE FORMY SZKOLENIOWE

SZKOLENIA DEDYKOWANE 
NAUCZYCIELOM

02



D
ŁU

ŻS
ZE

 F
O

RM
Y 

SZ
KO

LE
N

IO
W

E
Sz

ko
le

ni
a 

de
dy

ko
w

an
e 

na
uc

zy
ci

el
om

62

Kod formy Temat szkolenia

02-1/19/20 Terapia i arteterapia ręki i stopy.

02-2/19/20 Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?

02-3/19/20 Jak nauczać porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą? Szkolenie – AAC.

02-4/19/20 Warsztaty naukowo-szkoleniowe. 
Logorytmika – podstawy metodyczne i ćwiczenia praktyczne.

02-5/19/20 Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji.

02-6/19/20 Dysleksja a nauczanie języków obcych.

02-7/19/20 Muzykoterapia integralna Moduł I.

02-8/19/20 Muzykoterapia integralna Moduł II.

02-9/19/20 Kurs polskiego języka migowego (PJM).

02-10/19/20 MOTIVATION PUNCH profilaktyka zachowań ryzykownych typu liderskiego i motywacyjnego.

02-11/19/20 Neurodydaktyka – od wiedzy neurobiologów do praktyki edukacyjnej.

02-12/19/20 Kurs trenerski. Edukacja na nowe czasy.  
Rozwijanie kompetencji kluczowej uczenia (się).

02-13/19/20 Szkoła dla rodziców i wychowawców część I

02-14/19/20 Szkoła dla rodziców i wychowawców część II

02-15/19/20 Szkoła dla rodziców i wychowawców część III

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
1. NABÓR CIĄGŁY OD WRZEŚNIA 2019 r. zgodnie z aktualną ofertą i podanymi terminami szkoleń. 

Uruchomienie szkolenia po zebraniu grupy. Zapisy przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia 
(dotyczy to wszystkich form doskonalenia nauczycieli) do pobrania na www.polkowice.edu.pl 

2. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form doskonalenia są publikowane w aktualno-
ściach, w zakładce oferta bieżąca na www.polkowice.edu.pl oraz rozsyłane do placówek 

3. Dodatkowych informacji na temat organizowanych form doskonalenia nauczycieli i  doradztwa 
metodycznego udziela: Katarzyna Walecka-Maj specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli 

Dane kontaktowe: 

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl

telefon: 76 746 15 70 wew. 85, fax. 76 746 15 71

telefon komórkowy: 667 787 782 
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Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i  narzędzi wspomagających specjalistów pracujących nad 
doskonaleniem sprawności motorycznej, manualnej i grafomotorycznej dzieci. Podczas szkolenia uczestnicy 
poznają ćwiczenia i  techniki pracy z  ręka i  stopą oraz sposoby ich zastosowania poprzrz ćwiczenia 
arteterapeutyczne, techniki teatralne, techniki lalkowe, malowanie, rysowanie, zabawę.

Adresatem szkolenia są pedagodzy, terapeuci, nauczyciele specjaliści, logopedzi, psycholodzy, 
fizjoterapeuci, którzy pragną poszerzyć swój warsztat pracy oraz rodzice i  opiekunowie pragnący na co 
dzień pomagać swoim podopiecznym

Program:
1. Struktura i funkcje ręki.
2. Rozwój manualny dziecka w pierwszych sześciu latach życia.
3. Praca receptorów a wrażenia dotykowe.
4. Budowa i funkcje stopy.
5. Wpływ prawidłowego ukształtowania się stopy na posturę i napięcie mięśniowe.
6. Wpływ terapii ręki i  stopy na motorykę precyzyjną, motorykę dużą, mowę, inteligencję, emocje, 

inteligencję sensomotoryczną.

Realizator/Edukator:
Koryna Opala Rybka od 18 lat prowadzi Ośrodek Artystyczno- Edukacyjny KORART. Jest doświadczonym 
terapeutą diagnostą i szkoleniowcem. Doświadczenie zdobywała prowadząc zajęcia w różnych miejscach 
w Polsce i za granicą (Indie, USA, Singapur, Czechy , Włochy, Niemcy). W ośrodku skutecznie prowadzone 
są terapie dzieci z  różnymi deficytami rozwojowymi. W ośrodku pracuje głównie swoją autorską metodą 
„Korart”. 

Bernadetta Lis prowadzi Ośrodek ASTO we Wrocławiu i  od wielu lat współpracuje z  Koryna Opalą – 
Rybką. Jest terapeutą, diagnostą i instruktorem programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów 
według koncepcji dr Swietłany Masgutowej – szkolenia, praktyki i  współpraca z  dr Masgutową na 
Międzynarodowych Turnusach Rehabilitacyjnych a także jest specjalistą wczesnej interwencji i wczesnego 
wspomagania rozwoju małego dziecka. 

TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY
KOD FORMY
02-1/19/20

„Narządem, który mocno stymuluje rozwój mózgu są ręce, 
 ponieważ mają one stosunkowo dużą reprezentację w korze mózgowej”.

Marzena Żylińska

Szkolenie zostało opracowane dzięki współpracy Koryny Opala-Rybka teatrologa i  arteterapeuty 
i Bernadetty Lis terapeuty metod neurorozwojowych. Autorki szkolenia podczas zajęć pokazują w sposób 
interdyscyplinarny rozwój motoryki manualnej w  kontekście rozwoju psychomotorycznego dziecka. 
Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej czyli precyzyjnych 
ruchów dłoni i  palców. Terapia ręki to również praca z  receptorami skóry i  dostarczanie różnorodnych 
wrażeń dotykowych rozwijających funkcje tych receptorów dzięki czemu ręka i mózg rozpoznają kształty, 
faktury i  struktury dotykanych przedmiotów. Terapia ręki to także praca nad rozwojem komunikacji 
i rozwojem poznawczym.

Wymiar godzin:
18 godzin dydaktycznych

Koszt:
600 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników właściwych nawyków w niedyrektywnej pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Adresatem szkolenia są nauczyciele specjaliści, terapeuci.

Adresatem szkolenia są nauczyciele specjaliści, terapeuci. 

Program:
1.  Teoria pracy niedyrektywnej.
2.  Analiza materiałów filmowych w zakresie różnorodnych sposobów reakcji nauczyciela na  

zachowania i  inicjatywy uczniów z  niepełnosprawnościami i  autyzmem, funkcjonujących na różnych 
poziomach rozwojowych.

3.  Ćwiczenia praktyczne umożliwiające sprawdzenie nabytych umiejętności.

Edukatorzy:
Katarzyna Głowacka 
Pedagog specjalny, terapeuta SI. Swoją pracę zawodową rozpoczynała jako terapeuta behawioralny pracujący 
z  dziećmi z  autyzmem. Wieloletni pracownik Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” oraz Centrum Stymulacji 
Rozwoju Dziecka w  Poznaniu. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i  terapeutów z  zakresu pracy 
z  osobami z  głębokim upośledzeniem umysłowym oraz terapii niedyrektywnej. Osoba radosna i  otwarta na 
niepełnosprawne dzieci i innych ludzi. 
Jacek Kielin 
Dyrektor „Strefy Dobrych Emocji” Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i  Terapeutycznych 
w Poznaniu. Przez 25 lat był dyrektorem Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”. Przez ponad dwadzieścia pięć lat 
prowadził różnego rodzaju szkolenia dla specjalistów, odwiedzając wiele placówek specjalnych w całej Polsce. 
Przeprowadził ponad 300 szkoleń. Jest autorem poradników i  przewodników dla rodziców i  wychowawców 
dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w  stopniu głębokim”, Profil 
osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, „Jak pracować z rodzicami 
dziecka upośledzonego.”, „Krok po kroku”. Nauczanie i  terapia dzieci z  umiarkowaną, znaczną i  głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną”. 

JAK PRACOWAĆ NIEDYREKTYWNIE Z DZIEĆMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI?

KOD FORMY
02-2/19/20

 „Pozwólmy mieć naszym uczniom małe i duże tajemnice.
 Nie żądajmy na wszystkie nasze pytania odpowiedzi. Ulegajmy czasami urokowi tajemnicy. 

 Pamiętajmy, że oprócz śmiechu są także łzy…”

Umiejętność pracy niedyrektywnej jest być może najważniejszą umiejętnością jaką powinien opanować 
specjalista pracujący z  uczniem z  niepełnosprawnością intelektualną i  autyzmem, gdyż tego typu 
praca stanowi punkt wyjścia do pracy z dzieckiem w ogóle. Tego typu zajęcia to podstawa pedagogiki. 
Niedyrektywne zajęcia są najlepszą okazją do rozwijania u dzieci umiejętności komunikowania się, w tym 
także za pomocą alternatywnych metod komunikacji. Skuteczne i  efektywne zajęcia niedyrektywne 
powinny wyzwolić w uczniach aktywność własną, rozwijać ich społecznie i emocjonalnie, oraz nauczyć 
ich posiadania i bronienia własnego zdania.

Wymiar godzin:
20 godzin dydaktycznych

Koszt:
450 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest zapoznanie się z  metodami alternatywnej komunikacji, przedstawienie zalet 
i  wad różnych metod komunikacji, przedstawienie sposobów wyboru najbardziej odpowiedniej metody 
uwzględniając przypadek konkretnego dziecka.

Adresatem szkolenia są nauczyciele specjaliści, terapeuci.

Program:
1. Zalety i wady poszczególnych metod komunikowania się.
2. Jak dobrać właściwa metodę komunikowania się i jak się nią posługiwać w prawidłowy sposób? (Analiza 

materiałów filmowych).
3. Praca nad rozwojem komunikacji przedintencjonalnej, plany aktywności, przekaz wspomagany, sygnał 

uprzedzający, różne klasy symboli, piktogramy, czytanie uczestniczące.
4. Konstruowanie „Osobistego folderu komunikacyjnego” dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi.

Edukatorzy:

Anna Kielin 
Pedagog specjalny, logopeda i neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, licencjonowany 
terapeuta SI, licencjonowany trener Videotreningu Komunikacji – doskonały praktyk, który od wielu lat ma 
doświadczenie w  dzieleniu się swoją wiedzą. Pracując w  Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” oraz w  Poradni 
Rozwojowej dla dzieci i Młodzieży „Jaskółka” ma zawodowy kontakt z wieloma potrzebującymi specjalistycznego 
wsparcia dziećmi i dzięki temu olbrzymie doświadczenie w pracy z nimi. Świetnie rozumie problemy o których 
opowiada na szkoleniach które prowadzi od kilkunastu lat. Jest współautorką książek: „Rozwój daje radość. 
Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim” pod.red. J. Kielina, oraz „Makaton w rozwoju osób 
ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” pod.red. B.B. Kaczmarek.

Jacek Kielin 
Dyrektor „Strefy Dobrych Emocji” Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i  Terapeutycznych 
w Poznaniu. Przez 25 lat był dyrektorem Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”. Przez ponad dwadzieścia pięć lat 
prowadził różnego rodzaju szkolenia dla specjalistów, odwiedzając wiele placówek specjalnych w całej Polsce. 
Przeprowadził ponad 300 szkoleń. Jest autorem poradników i  przewodników dla rodziców i  wychowawców 
dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w  stopniu głębokim”, Profil 
osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami 
dziecka upośledzonego.”, „Krok po kroku. Nauczanie i  terapia dzieci z  umiarkowaną, znaczną i  głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną”. 

JAK NAUCZAĆ POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI, 
KTÓRE CHCIAŁYBY MÓWIĆ, ALE NIE MOGĄ? 
SZKOLENIE – AAC

KOD FORMY
02-3/19/20

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania 
się i kontaktowania ze sobą nawzajem-nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. 
Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej jest to podstawowa ludzka 
siła” 

(Williams, 2000)

Wymiar godzin:
20 godzin dydaktycznych

Koszt:
450 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z grupą przedszkolną, klasą, w 
tym z dziećmi z deficytami rozwojowymi..

Adresatem szkolenia są logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 
terapeuci.

Program:
1. Logorytmika – podstawy metodyczne, zakres oddziaływania, klasyfikacja ćwiczeń.
2.  Dobór ćwiczeń logorytmicznych do stymulacji rozwoju języka oraz do różnych potrzeb terapii 

logopedycznej.
3. Ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę.
4. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.
5. Ćwiczenia prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz prozodii w oparciu o pracę z wierszem i 

piosenką.
6. Instrumentarium muzyczne w logorytmice.
7. Dobór pomocy dydaktycznych do ćwiczeń logorytmicznych.

Prowadzenie:
Anna Walencik-Topiłko 
Doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny. 
Wykształcenie: polonista, językoznawca, logopeda (specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu). 
Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych 
publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich. Autorka m.in. książki „Głos jako 
narzędzie” oraz multimedialnych programów terapeutycznych (Czytam i piszę, Multimedialna logorytmika). 
Doradca merytoryczny serii programów Multimedialna logopedia. Prowadzi praktykę logopedyczną w zakresie 
diagnozy i terapii różnych zaburzeń komunikacji językowej. Trener na warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli 
i terapeutów z zakresu logopedii i logorytmiki, jak też dla różnych grup zawodowych z zakresu wystąpień 
publicznych, komunikacji językowej i emisji głosu. 
Prywatnie: ceni szlachetność i pogodę ducha, a najlepiej relaksuje się wśród bliskich i przy muzyce.

Warsztaty naukowo-szkoleniowe
LOGORYTMIKA – PODSTAWY METODYCZNE 
I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

KOD FORMY
02-4/19/20

Logorytmika jest metodą stosowaną w  terapii logopedycznej opartą na rytmie muzycznym i  tekstach 
słownych zestrajanych przez muzykę i  łączonych z  ruchami całego ciała. Dzięki połączeniu rytmiki 
i  terapii logopedycznej, logorytmika wykorzystuje możliwość oddziaływania na sferę słuchową, 
słuchowo-ruchową i  ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-
ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. To specyficzne połączenie daje w efekcie możliwość 
terapeutycznego wpływania na wiele obszarów rozwojowych dziecka. Ruch jest naturalną potrzebą 
każdego dziecka. Towarzyszy małemu człowiekowi podczas zabaw, często jest wyznacznikiem jego 
rozwoju i  katalizatorem tego procesu. Ruch przy muzyce wpływa korzystnie nie tylko na rozwijanie 
dyspozycji muzycznych, ale także na rozwój ogólny dziecka. Muzyka ze swoim rytmem w  szczególny 
sposób wywołuje nieodpartą często potrzebę ruchu. Naturalny i  swobodny ruch, będący obok muzyki 
podstawową ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich 
intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju.

Wymiar godzin:
16 godzin dydaktycznych
Uczestnicy proszeni są o wygodne stroje do ćwiczeń ruchowych, 
obuwie zmienne na miękkiej podeszwie (lub bawełniane skarpety), 
posiadanie jednego dowolnego instrumentu muzycznego

Koszt:
450 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest poznanie idei „Porozumienia bez przemocy”(ang. Nonviolent Comuniaction - NVC) jest czymś 
więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w  których każdy 
uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do 
zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi, a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica. 
Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, w ychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.

Program:
1. Model Porozumienia bez Przemocy. Jak można go zastosować w szkolnej przestrzeni?
2. Struktura 4 kroków do porozumienia.
3. Jak formułować i odróżniać obserwację od oceny?
4. Jak rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych?
5. Jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt?
6. Różne sposoby słuchania, jak odróżnić je od empatii?
7.  Jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno?
8. Sposoby udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji.
9. Jak stawiać granice i dbać o siebie, pracując w szkole?
10. Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów?
11. Jak zamieniać spór we współpracę?
12.  Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
13.  Jak zobaczyć siebie i uczniów z pespektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
14.  Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
15. Jak znajdować sposoby, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone?
16. Jak odejść od etykietowania uczniów i ich rodziców?
17. Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
18.  Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? 

Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

Edukatorzy:
Elżbieta Więcław 
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediator, nauczyciel - praktyk, 22 lata pracowała jako dyrektor 
szkoły. Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta 
z  siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z  konfliktami. Sama mówi: „Z  pasją i  pokorą szukam w  życiu 
porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć. NVC jest dla mnie w  tych poszukiwaniach bardzo 
pomocną drogą. W  szkołach FILOMATY chcemy uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody 
człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z  empatią i  życzliwością. I  oto jest nasza filozofia 
działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia 
się, przeżywania emocji. Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem 
popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami szukamy wspólnych rozwiązań.”

ZROZUMIEĆ SIEBIE, USŁYSZEĆ UCZNIA –  
NVC W EDUKACJI 

KOD FORMY
02-5/19/20

„Rozumienie potrzeb innych ludzi nie oznacza, że nie możemy dążyć do zaspokojenia własnych.  
Interesujemy się i własnymi – i cudzymi potrzebami”.

Marshall Rosenberg

Jeśli jesteś nauczycielem, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. 
Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) zasady empatycznej komunikacji, zgodnie 
z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC), wg Marshalla Rosenberga. Te warsztaty są jednocześnie 
zaproszeniem, aby empatię dla ucznia zaczynać od siebie. Jeśli pracujesz w szkole, dobrze wiedzieć, jak działają 
słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są 
otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi bywają źródłem 
gniewu i frustracji, a czasem przynoszą ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać słów, które są jak 
okna! Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

Wymiar godzin:
16 godzin dydaktycznych

Koszt:
400 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:

Koszt:
450 zł / osoba
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Celem szkolenia jest poznanie praktycznych metod nauczania uczniów dyslektycznych oraz zdobycie 
solidnych podstaw teoretycznych związanych z dysleksją i nauczaniem.

Adresatem szkolenia są nauczyciele języków obcych borykający się z  problemem nauczania i  oceniania 
uczniów z  dysleksją, nauczyciele innych przedmiotów (np. nauczyciele języka polskiego), pedagodzy, 
psycholodzy.

Program:
1. Przedstawienie się i przywitanie uczestników szkolenia.
2. Burza mózgów: Czy dysleksja istnieje? i inne trudne pytania.
3. Doświadczanie dysleksji.
4. Wykład nr 1 – O dysleksji w pigułce.
5. Warsztat nr 1 – Opis autentycznych przypadków uczniów z dysleksją i analizowanie opinii 

psychologicznych.
6. Wykład nr 2 – Jak pracować z uczniem z dysleksją.
7. Wykład nr 3 – Wykorzystywanie nowoczesnej technologii w pracy z uczniem z dysleksją.
8.  Film – lekcja pokazowa Good Start Method for English.
9. Wykład nr 4 – Wizyta w terapeutycznej szkole Red Rose School w UK i w Foothills Academy w Kanadzie 

(„Style uczenia się” wg Gavina Reida).
10. Warsztat nr 2 – Tworzenie zaplecza dydaktycznego do nauki uczniów z dysleksją.
11. Wykład nr 5 – Prawa i ocenianie uczniów z dysleksją. 
12. Podsumowanie zajęć i pytania.

Edukatorzy:
Katarzyna Maria Bogdanowicz
Doktor psychologii i doświadczony nauczyciel języka angielskiego (CPE, CELTA). Współautorka pierwszego na 
polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o pracy 
z  osobami ze specyficznym zaburzeniem uczenia się („Dyslexia in the English Classroom”), a  także autorka/
współautorka wielu innych publikacji (m.in. „Dysleksja a nauczanie języków obcych...” i „The Good Start Method 
for English”)”. Pełniła rolę konsultanta ds. dysleksji podczas powstawania podręczników wydawanych przez 
Oxford University Press, Pearson i Nową Erę. Więcej informacji na stronie: http://bogdanowicz.edu.pl/”

DYSLEKSJA A NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH KOD FORMY
02-6/19/20

 „W czepku urodzona” - portret dyslektyka
Jestem dyslektykiem. Piszę ten tekst z nadzieją, że moja historia pomoże rodzicom 

i nauczycielom dzieci z dysleksją w pracy z takimi osobami jak ja. (…)
Katarzyna Maria Bogdanowicz

Dysleksja jest problemem powszechnie znanym i  szeroko omawianym w  literaturze przedmiotu, 
a  od jakiegoś czasu także w  mediach. Na jej temat powstało i  wciąż powstaje wiele artykułów 
popularnonaukowych. Tymczasem nauczyciele języków obcych, do których w szczególności adresowana 
jest to szkolenie, często narzekają na brak praktycznych informacji dotyczących metodyki nauczania 
uczniów z  dysleksją. Ponadto część z  nich deklaruje, że cenniejsze i  bardziej przydatne niż podstawy 
teoretyczne są jasne wskazówki i gotowe metody pracy.

Wymiar godzin:
16 godzin dydaktycznych

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia nie jest nauka gry na instrumentach. Ideą jest wielosensoryczne doświadczanie i  odkrywanie 
brzmienia, wibracji, nowych struktur oraz ciała i  przestrzeni. Uczestnik terapii intuicyjnie lub/i  poprzez 
naśladownictwo zaczyna grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, malować. Powoli muzyka i inne sztuki stają się 
niewerbalnym środkiem komunikacji ze sobą samym jak również z innymi uczestnikami terapii.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy.

Program:
1.  Teoretyczne wprowadzenie do metody – elementy składających się na muzykoterapię integralną: 

muzykoterapia holistyczna, arteterapia metodą Korart, praca z  ciałem (elementy terapii taktylnej, ruch 
swobodny, kreatywny i rozwijający, praca z nadwrażliwością ciała oraz z receptorami).

2.  Część praktyczna obejmuje: 
a. zapoznanie z instrumentami terapeutycznymi: misy dźwiękowe, gongi, kalimba, drumla,mini harmonium, 

kij deszczowy, bęben oceaniczny, bębny afrykańskie, etniczne instrumenty perkusyjne („nauka” gry na nich 
i sposoby wykorzystania w terapii),

b. praca z ciałem w ruchu oraz poprzez masaże i terapię manualną,
c. otwieranie się na swój własny głos, będący najlepszym „instrumentem” muzykoterapeutycznym; nauka 

prawidłowego oddechu, przyśpiewek muzykoterapeutycznych,
d. intuicja i improwizacja w muzykoterapii,
e. tworzenie bajki muzykoterapeutycznej, orkiestry muzykoterapeutycznej oraz bębniarskiej,
f. tworzenie muzykoterapii aktywnej i pasywnej. 

Edukatorzy:
Joanna Filas (Johanka) 
Pedagog, muzykoterepauta holistyczny, masażysta misami tybetańskimi, arteterapeuta metodą korart, 
terapeuta metody neurotaktylnej oraz terapii czaszkowo-krzyżowej. W  swojej pracy używa własnego głosu oraz 
instrumentów etnicznych, takich jak: bębny afrykańskie, flety, drumle, balafon) i  archaicznych (misy tybetańskie, 
gongi), aby rozbudzić tkwiący w  drugim człowieku potencjał, energię oraz poczucie wewnętrznej harmonii. 
Studiowała muzykoterapię holistyczną wg metody dr Lubomir Holzera na Uniwersytecie w  Ołomuńcu. Obecnie 
pracuje z dziećmi i dorosłymi w wielu placówkach na terenie Dolnego Śląska. Ideą prowadzonych przez nią terapii 
czy warsztatów jest odnalezienie wewnętrznej harmonii, otwarcie się na komunikację poprzez muzykę (ze sobą 
i ze światem), uwolnienie ciała i emocji w ruchu spontanicznym, kreatywnym i rozwijającym oraz wyrażanie siebie 
poprzez rysunek intuicyjny i sensoryczny. Obecnie odkrywa i rozwija własną ścieżkę arteterapeutyczną, która łączy 
ze sobą muzykę, ruch i pracę z ciałem oraz plastykę w procesie terapeutycznym, którą nazywa MUZYKOTERAPIĄ 
INTEGRALNĄ. Doświadczenie zdobywała uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach, które następnie 
wykorzystywała w  pracy terapeutycznej w  Polsce, Singapurze i  Malezji. Realizuje również projekty muzyczne 
w  zakresie śpiewu i  muzyki intuicyjnej oraz etnicznej. Prowadzi szkolenia z  zakresu muzykoterapii INTEGRALNEJ 
oraz warsztaty rozwojowe poprzez muzykę intuicyjną, naturalny śpiew i  ruch. Koncertuje w  kraju i  za granicą 
z innymi muzykami i muzykoterapeutami. W marcu 2013r. ukazała się jej pierwsza płyta relaksacyjna Pradawna Moc 
Dźwięku, a w 2014r. płyta koncertowa Odzyskać Moc Dzikości, nagrana z Karoliną Kają Szymków.

MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA MODUŁ I KOD FORMY
02-7/19/20

Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać w pracy z sobą samym oraz 
z innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju). 
Zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, miłośników dźwięków. W  szkoleniu może jednak 
wziąć udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych dyplomów 
szkół muzycznych. Wystarczy pojawić się z  otwartym sercem i  umysłem, aby pozwolić ponieść się 
dźwiękom, doświadczyć ich działania terapeutycznego i posiąść umiejętności wykorzystania ich w pracy 
terapeutycznej.

Wymiar godzin:
17 godzin dydaktycznych

Koszt:
500 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego tworzenia koncertu relaksacyjnego, tzw. kąpieli 
w dźwięku. Niezwykle ważne jest, aby muzykoterapeuta najpierw przepracował na sobie działanie 
dźwięku, uwolnił swoje ciało i emocje od napięć, rozwinął świadomość siebie, zdobył umiejętności gry na 
instrumentach etnicznych i archaicznych oraz otworzył się na swój własny głos, jako najlepszy instrument 
muzykoterapeutyczny.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciel, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy. 

Program:
1. Teoretyczne wprowadzenie o terapeutycznym działaniu dźwięków: doświadczenia F. Maman, muzykoterapia 

pasywna, praca fal mózgowych, wpływ dźwięków na układ nerwowy oraz płyny ustrojowe w organizmie.
2. Część praktyczna:

a. praca z własnym głosem oraz śpiewem intuicyjnym (praca z centrami energetycznymi w naszym ciele),
b.  rozwijanie świadomości ciała i własnego oddechu,
c. orkiestra muzykoterapeutyczna z dziećmi i dorosłymi,
d. rozwijanie umiejętności gry na misach dźwiękowych oraz wykorzystanie ich w terapii,
e. praca z dźwiękiem gongów, didgeridoo, mis dżwiękowych oraz drumli,
f. ruch rozwijający i kreatywny (chusta Klanzy, kolorowe chustki + koloroterapia),
g.  rozwijanie umiejętności tworzenia orkiestry bębniarskiej,
h. zapoznanie z przyśpiewkami muzykoterapeutycznymi oraz pieśniami z różnych stron świata,
i. muzykoterapeutyczna opowieść,
j.  tworzenie relaksacji dźwiękiem.

Edukatorzy:
Joanna Filas (Johanka) 
Pedagog, muzykoterepauta holistyczny, masażysta misami tybetańskimi, arteterapeuta metodą KorArt, 
terapeuta metody neurotaktylnej oraz terapii czaszkowo-krzyżowej. W swojej pracy używa własnego głosu oraz 
instrumentów etnicznych, takich jak: bębny afrykańskie, flety, drumle, balafon) i archaicznych (misy tybetańskie, 
gongi), aby rozbudzić tkwiący w  drugim człowieku potencjał, energię oraz poczucie wewnętrznej harmonii. 
Studiowała muzykoterapię holistyczną wg metody dr Lubomir Holzera na Uniwersytecie w Ołomuńcu. Obecnie 
pracuje z dziećmi i dorosłymi w wielu placówkach na terenie Dolnego Śląska. Ideą prowadzonych przez nią terapii 
czy warsztatów jest odnalezienie wewnętrznej harmonii, otwarcie się na komunikację poprzez muzykę (ze sobą 
i ze światem), uwolnienie ciała i emocji w ruchu spontanicznym, kreatywnym i rozwijającym oraz wyrażanie siebie 
poprzez rysunek intuicyjny i sensoryczny. Obecnie odkrywa i rozwija własną ścieżkę arteterapeutyczną, która łączy 
ze sobą muzykę, ruch i pracę z ciałem oraz plastykę w procesie terapeutycznym, którą nazywa MUZYKOTERAPIĄ 
INTEGRALNĄ. Doświadczenie zdobywała uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach, które następnie 
wykorzystywała w  pracy terapeutycznej w  Polsce, Singapurze i  Malezji. Realizuje również projekty muzyczne 
w zakresie śpiewu i muzyki intuicyjnej oraz etnicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu muzykoterapii INTEGRALNEJ 
oraz warsztaty rozwojowe poprzez muzykę intuicyjną, naturalny śpiew i  ruch. Koncertuje w  kraju i  za granicą 
z  innymi muzykami i muzykoterapeutami. W marcu 2013r. ukazała się jej pierwsza płyta relaksacyjna Pradawna 
Moc Dźwięku, a w 2014r. płyta koncertowa Odzyskać Moc Dzikości, nagrana z Karoliną Kają Szymków.

MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA MODUŁ IIKOD FORMY
02-8/19/20

Muzykoterapia integralna jest autorską metodą, którą można wykorzystać w pracy z sobą samym oraz z 
innymi, zarówno dorosłymi jak i dziećmi (również niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju). 
Zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, miłośników dźwięków. W szkoleniu może jednak 
wziąć udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych dyplomów 
szkół muzycznych. Wystarczy pojawić się z otwartym sercem i umysłem, aby pozwolić ponieść się 
dźwiękom, doświadczyć ich działania terapeutycznego i posiąść umiejętności wykorzystania ich w pracy 
terapeutycznej.

Wymiar godzin:
17 godzin dydaktycznych

Koszt:
500 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Czego się nauczysz? 
Od zera do bohatera. Mówią, że pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Nie na naszych kursach. Podczas zajęć 
w przyjaznej atmosferze będziesz stopniowo rozwijał kompetencje komunikacyjne w polskim języku migowym, 
dzięki specjalnie zaprojektowanym jednostkom lekcyjnym. 
Celem kursu jest rozwój u  uczestników kompetencji komunikacyjnej w  PJM dla poziomu podstawowego A1. 
Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale 
wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy 
się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i  pisaniem, ponieważ PJM nie posiada oficjalnej 
formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na 
zajęciach jest język docelowy czyli polski język migowy. 
Adresatem kursu są wszyscy zainteresowani nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym 
ogólnym A1 według Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego (ESOKJ) 

Program:
1. Lekcja: Cześć, nazywam się … 
Uczestnik potrafił wykorzystać odpowiednią zasadę savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji. Wie, jakie błędy 
można popełnić podczas zwracania uwagi osoby głuchej i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby komunikacja 
oparta na kanale wizualno-przestrzennym przebiegała swobodnie. Uczestnik potrafi rozpocząć i  zakończyć 
rozmowę wykorzystując odpowiednią formę grzecznościową, przedstawić się w PJM tj. podać imię, zamigać czy 
jest osobą głuchą, słyszącą, słabosłyszącą, podać wiek, dzięki poznanym liczebnikom migowym w przedziale 0-99 
i liczebnikom inkorporowanym dla lat w zakresie 1-9. 
2. Lekcja: Gdzie mieszkasz? 
Uczestnik potrafi podać imię i  nazwisko w  PJM, zamigać gdzie mieszka uwzględniając miasto, nazwę ulicy i  jej 
nr oraz miejsce pochodzenia. Potrafi zasygnalizować początek zajęć, przerwę w  zajęciach i  ich koniec. Potrafi 
zapytać o znaczenie znaku migowego. Kursant potrafi zapytać o podstawowe informacje wprowadzone w trakcie 
dotychczas zrealizowanych jednostek lekcyjnych, dzięki ćwiczeniom poświęconym rodzajom pytań w PJM.
3. Lekcja: Szkoła i praca 
Uczestnik potrafi, wykorzystując formy grzecznościowe poprosić o wolniejsze miganie, powtórzenie, poinformować 
o niezrozumieniu lub zrozumieniu, poinformować o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM. Potrafi zamigać o szkole 
do jakiej uczęszcza lub zawodzie jaki wykonuje odnosząc się do siebie jak i  osób trzecich. Potrafi zaprzeczyć 
nieprawdziwej informacji lub potwierdzić jej trafność, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanych na cechy negacji 
i asercji w PJM. 
4. Lekcja: Rodzina 
Uczestnik potrafi przedstawić swoją najbliższą rodzinę w  PJM uwzględniając podstawowe informacje na ich 
temat oraz rozumie komunikaty skierowane w jego stronę pokrywające się zakresem tematycznym. Potrafi migać 
o osobach nieobecnych w  jego otoczeniu, dzięki poznanej kategorii liczby i osoby w PJM, zaimków osobowych 
i funkcji przestrzeni migowej jaką jest nadawanie lokacji dla referentów obecnych i nieobecnych. 

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM)KOD FORMY
02-9/19/20

Komunikacja jest środkiem wymiany informacji między ludźmi. Porozumiewamy się między sobą w miejscach 
spotkań, podczas posiłków, tam gdzie zawieramy nowe znajomości, gdy o coś prosimy, poprzez pisanie listów 
i odczytywanie notatek, w rozmowach telefonicznych lub za pośrednictwem komputerów. Ale są to przykłady 
konwersacji prowadzonych przy użyciu mowy i  pisma. Jednakże, by być dobrze rozumianym musimy 
mówić i pisać jasno (czytelnie dla odbiorcy), w języku znanym i zrozumiałym dla obu rozmówców. Miliony 
ludzi na całym świecie próbuje coś istotnego dla siebie powiedzieć, lecz okazuje się, że nie są rozumiani 
nawet przez swoich najbliższych. Niektórzy ze względu na ograniczenia wynikające z  trudności w  nauce 
lub niepełnosprawność fizyczną czy psychiczną nie potrafią czytać lub pisać. Jeszcze inni nie są wstanie 
utrzymać w ręku przedmiotów do pisania lub ich pismo jest zupełnie nieczytelne. Inną grupę stanowią osoby, 
u których mowa dźwiękowa nie rozwija się lub trwa to długie lata i osoby, które w wyniku jakichś incydentów 
mózgowych utraciły zdolność nadawania mowy. Mimo to wielu z  nich może używać jakiegoś sposobu 
komunikacji wspomagającej do porozumiewania się z innymi ludźmi.
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5. Lekcja: Bliskie mi osoby 
Uczestnik potrafi migać o  swojej bliższej i  dalszej rodzinie, przyjaciołach, kolegach, osobach bliskich ich 
sercu. Potrafi zamigać i  zrozumieć literowane za pomocą alfabetu palcowego słowa, dzięki poznanemu 
alfabetowi PJM, który stopniowo był wprowadzany w wyżej wymienionych jednostkach lekcyjnych. Kursant 
potrafi przedstawić przynależność osób i rzeczy, dzięki zaimkom dzierżawczym w PJM. 
6. Lekcja: Wygląd zewnętrzny w PJM 
Uczestnik potrafi opisać wygląd zewnętrzny. Szczegółowość cech wyglądu dopełniają znaki (leksemy) 
określające kolory, rodzaje fryzur, klasyfikatory opisowe, które są ikonicznym wyrazem fizycznej cechy osoby 
lub rzeczy, do której się odnoszą (desygantu). Kursant potrafi poprawnie użyć PJM, dzięki analizie szyku 
zdania wizualnego. 
Sprawdźmy się 
W  tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w  polskim 
języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie zadania 
językowe jak: prawda/fałsz, dopasuj tytuł do nagrania, odpowiedz na pytania do tekstu w  PJM, dopasuj 
zdjęcie do tekstu w PJM, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby 
powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego lub zaimka 
dzierżawczego, w  części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj 
pytania do odpowiedzi, zamigaj uzupełnione schematy w zgodzie z lokacją w przestrzeni migowej, podaj 
poprawny wynik (liczebniki migowe w przedziale 1-99).
7. Lekcja: Ubrania 
Uczestnik potrafi zamigać i zrozumieć w ramach interakcji z Głuchym komunikaty na żywo i w nagraniach 
dotyczące ubioru, stylów ubrań, wzorów. Szczegółowość cech ubrań dopełniają klasyfikatory kształtu 
i  rozmiaru oraz niemanualne stopniowanie w  PJM. Kursant potrafi porównać wygląd i  ubiór osób, 
wskazać podobieństwa i różnice. Ponadto potrafi zamigać w co się ubierze w zależności od okazji. Potrafi 
przeprowadzić prostą rozmowę w sklepie odzieżowym lub obuwniczym nt cen towarów, rozmiaru, wzorów, 
kierunku gdzie znajduje się kasa lub przymierzalnia. 
8. Lekcja: Czas wolny 
Uczestnik potrafi przedstawić w PJM sposoby spędzania czasu wolnego i obowiązki domowe. Potrafi wyrazić 
chęć/nie chęć i upodobanie/jego brak względem różnych aktywności. Dzięki czasownikom kierunkowym/
uzgodnionym rozumie motywację modyfikacji znaku migowego wynikającą z liczby referentów i ich lokacji 
w przestrzeni migowej. Kursant potrafi zadawać pytania, dzięki poznanym pytajnikom w PJM. 
9. Lekcja: Cechy charakteru 
Uczestnik potrafi zamigać i  zrozumieć opis cech charakteru. Dzięki zdaniom współrzędnym łącznym, 
rozłącznym i przeciwstawnym w PJM potrafi porównać osoby, wskazać podobieństwa i różnice w cechach 
osobowości. Potrafi opisać cechy charakteru osób wykonujących różne zawody. 
10. Lekcja: Świat w migach 
Uczestnik potrafi, dzięki zadaniom językowym ukierunkowanym na funkcję topograficzną przestrzeni 
migowej opisać i  zrozumieć w  PJM położenie kontynentów na Ziemi, położenie Polski w  Europie 
w  odniesieniu do sąsiadujących państw. Wprowadzenie liczebników migowych w  zakresie 100-
999 w  niniejszej jednostce lekcyjnej daje możliwość na komunikację w  PJM, w  której kursant potrafi 
poinformować o wycieczkach pieszych, rowerowych z uwzględnieniem trasy i liczby kilometrów. 
11. Lekcja: Polska w znakach PJM 
Uczestnik potrafi przedstawić krajobraz Polski dla poszczególnych jej obszarów uwzględniając znaki 
migowe dla większych polskich miast. Potrafi prowadzić dyskusję nt miejsc w Polsce wartych jego zdaniem 
odwiedzenia. Innymi słowy wie jak zarekomendować i odradzić wizytę określonych miejsc w Polsce.
12. Lekcja: Plan dnia i tygodnia 
Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM plan swojego dnia uwzględniając aktywności dnia codziennego tj. 
higienę osobistą, rodzaje posiłków, obowiązki, przyjemności. Kursant potrafi podać godziny i  pory dnia 
realizacji tych czynności, dzięki poznanym liczebnikom inkorporowanym dla godzin w PJM oraz zrozumieć 
tekst migowy, który ul. Białostocka 4 tel.: 669-429 -233 email:agnieszka.kukulska@pzg.org.pl 03-741 
Warszawa tel.: 606-361-306 www.migajnaturalnie.pl dotyczy tego tematu. Kursant potrafi również zamigać 
i zrozumieć plan tygodnia, dzięki wprowadzonym znakom migowym dla dni tygodnia i funkcji linii czasu 

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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obrazującej aktywności charakterze cyklicznym.
Sprawdźmy się 
Jest to kolejna jednostka lekcyjna poświęcona ewaluacji kompetencji lingwistycznych w  polskim języku 
migowym uczestników, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności: a) receptywne poprzez takie 
zadania językowe jak: prawda/fałsz, odpowiedz na pytania do tekstu w PJM, uporządkuj dialog w spójną całość, 
wskaż drogę jaką przebył bohater nagrania, b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: stwórz pytania 
do tekstu, uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika kierunkowego, w części poświęconej znakom migowym: 
wskaż znak niepasujący do reszty, uzupełnij tekst właściwym znakiem migowym spośród podanych, przetłumacz 
tekst z języka polskiego na PJM i odwrotnie.

Lektorzy:
Michał Garncarek, osoba słysząca, badacz polskiego języka migowego, doktor nauk humanistycznych, praca 
pt.: „Nauczanie słyszących polskiego języka migowego”. 14-to letnie doświadczenie w  pracy na rzecz osób 
niesłyszących, koordynator wielu projektów, oraz lektor polskiego języka migowego. W tym okresie przeprowadził 
blisko 100 kursów PJM w całej Polsce. Założyciel Placówki Kształcenia Ustawicznego Migaj Naturalnie oraz autor 
i współautor 7 podręczników oraz zeszytów ćwiczeń do nauczania PJM osób słyszących. 
Tomasz Jagodziński - native-signer, polski język migowy jest jego pierwszym językiem. Współautor czterech 
podręczników do nauki polskiego języka migowego na poziomach biegłości językowej od A1 do B2. Współtwórca 
programów nauczania do kursów specjalistycznych polskiego języka migowego. Uczestnik wielu ważnych 
konferencji naukowych poświęconych tematyce nauczania języka migowego. Przed rozpoczęciem pracy w Migaj 
Naturalnie, współpracował m.in. przy projekcie Spreadthesign. Przyjazna atmosfera na zajęciach, którą tworzy, to 
dla niego jeden z ważniejszych priorytetów, ponieważ wie, iż wyłącznie z uśmiechami na twarzach uczestników 
można osiągnąć zadowalające wyniki w  nauce. Lubiany lektor – podobno jego plastyczność migania nie ma 
sobie równych. Według niektórych kursantów – aktorzy specjalizujący się w pantomimie powinni się od niego 
uczyć. Dzięki kulturze, w której wyrósł, doskonale dba o rozwój kompetencji socjolingwistycznej i socjokulturowej 
kursantów, a tajemnice PJM, które odkrywa, z łatwością są przyswajane. 

Wymiar godzin:
90 godzin dydaktycznych

Koszt:
1200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:

Materiały szkoleniowe:

każdy uczestnik kursu polskiego języka migowego otrzyma płytę DVD z prezentacją multimedialną, która zawiera 
ćwiczenia językowe dla sprawności językowych w  postaci filmów nagranych przez rodzimych użytkowników 
polskiego języka migowego. Ponadto na płycie znajduje się słowniczek znaków migowych nauczanych w trakcie 
trwania kursu. 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności 
komunikacyjne w  polskim języku migowym dla poziomu podstawowego A1 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tj. standardów Rady Europy dotyczących nauki języków 
obcych w tym języków migowych. 

Podczas zajęć uczestnik płynnie przechodzi przez ćwiczenia językowe rozwijające jego produktywność 
wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację. Językiem 
używanym na zajęciach jest język docelowy - czyli polski język migowy. PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, 
dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów nagranych w PJM.
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Adresaci: W  ramach MOTIVATION PUNCH prowadzimy spotkania zarówno z  uczniami, jak i  rodzicami. 
Zapraszamy szkoły podstawowe (klasy od 5 wzwyż) oraz średnie do współpracy w  zakresie realizacji 
nowoczesnej formy profilaktyki zachowań ryzykownych oraz integracji zespołów klasowych.

Podstawy teoretyczne programu:
1. Psychologia pozytywna oraz psychologia motywacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

pokolenia Y oraz pokolenia Z.

2. Koncepcja przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim.

3. Pedagogika personalistyczna, antyautorytarna i emancypacyjna.

4. Edukacja spersonalizowana, coaching, tutoring.

5. Terapia integratywna, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły poznawczej, psychodynamicznej, pro 
wokatywnej i terapii schematu.

6. Neurodydaktyka, w  szczególności w  zakresie zrozumienia funkcjonowania nastolatka w  okresie 
adolescencji koncepcja kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w  relacjach 
społecznych.

MOTIVATION PUNCH
PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 
TYPU LIDERSKIEGO I MOTYWACYJNEGO

KOD FORMY
02-10/19/20

Autorski system wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i  profilaktyczny MOTIVATION PUNCH jest 
nowoczesną formą profilaktyki zachowań ryzykownych typu liderskiego oraz motywacyjnego. 

Odwołuje się przede wszystkim do zasobów i  potencjału uczniów oraz ich motywacji, nie stawiając 
dorosłego w roli moralizatora.

Program MOTIVATION PUNCH NIE JEST nastawiony na:

• straszenie konsekwencjami zachowań ryzykownych (gdyż to jest nieskuteczne)

• informowanie o specyfice zachowań ryzykownych (co tylko rozbudza zainteresowanie)

• wyodrębnienie jakiegoś typu zachowania ryzykownego (ponieważ przyczyny podejmowania 
różnych zachowań ryzykownych są podobne)

Program MOTIVATION PUNCH JEST zbudowany na:

• kluczowej roli motywacji w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych

• zaangażowaniu trzech podmiotów w  szkole: uczniów, nauczycieli, rodziców (niepodejmowanie 
próby choćby niewielkiego i  niezobowiązującego zaangażowania rodzica jest szkodliwa 
w oddziaływaniach profilaktycznych, gdyż sankcjonuje abdykowanie rodzica ze swojej roli)

• koncepcji kapitału społecznego jako ważnego kryterium pomyślności w wychowaniu (bez zaufania 
w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic trudno prowadzić oddziaływania wychowawcze),

• uznaniu potencjału każdego ucznia, nauczyciela i  rodzica bez względu na jego dotychczasowe 
zachowania (chociaż nasze emocjonalne doświadczenia mogą nam czasem podpowiadać inaczej, 
nie ma możliwości, aby ktoś nie miał zasobów, na których można pracować)

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Warsztaty prowadzone w obszarach:
1. Godność człowieka (z wykorzystaniem metody „worek przeznaczenia”).

2. Prawa człowieka (z wykorzystaniem filmów Foundation Youth for Human Rights).

3. Prawa dziecka.

4. Empatia (gra terenowa)*.

5. Inteligencja i jej różne wymiary.

6. Inteligencja – sąd nad Enderem (z wykorzystaniem filmu Gra Endera).

7. Środki psychoaktywne** w opinii młodzieży z całego świata (z wykorzystaniem plakatów)*.

8. Środki psychoaktywne** w USA (z wykorzystaniem filmów fundacji Foundation for a Drug-Free World)*.

9. Rola środków psychoaktywnych** w życiu człowieka – sąd nad Ryszardem Riedlem (z wykorzystaniem 
filmu Skazany na bluesa)*.

10. Formy i rodzaje przemocy (z wykorzystaniem filmów Młodzi przeciw przemocy).

11. Cyberbullying.

12. Komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów*.

13. Specyfika wieku dojrzewania (z uwzględnieniem neurodydaktyki)*.

14. Budowanie swojej wartości

15. Autoprezentacja i wywieranie wpływu na ludzi.
* obejmują zawsze działania także na rzecz rodziców uczniów lub angażują rodziców uczniów

** przez środki psychoaktywne rozumie się tutaj alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze, leki i  inne substancje przyjmowane 
w celu odurzenia się

Autor programu i prowadzenie zajęć: 
Tomasz Bilicki – pedagog, manager, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy, doktorant w zakresie 
psychoanalizy, badacz współczesną pedagogikę, także badacz koncepcji przywództwa i  kapitału 
społecznego, szkoleniowiec prowadzący warsztaty i  wizyty studyjne, członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, prezes Zarządu Fundacji Innopolis oraz koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla 
Młodzieży, twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i  liderskiego Motivation Punch, 
ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, odznaczany i nagradzany za zasługi.

MOTIVATION PUNCH spełnia wszystkie założenia rozporządzenia MEN z  dnia 18 sierpnia 2015 r. w  sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Wymiar godzin:
25 godzin dydaktycznych

Koszt:
700 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Program: 
Moduł I NEURODYDAKTYKA – JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ UCZNIA

1. Rozwój mózgu w czasie ontogenezy.
2. Charakterystyka działania mózgu na różnych etapach rozwoju.
3. Mózg nastolatka – okres krytyczny.
4. Czego NIE POTRAFI nastolatek. Neurobiologia poszukiwania.
5. Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów na podstawie utrwalonych wzorców.
6. Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych.
7. Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna.
8. Odkrycie, znaczenie ogólne, znaczenie dydaktyczne.
9. Skalowanie mechanizmów lustrzanych.

Moduł II PAMIĘĆ I UWAGA 

1. Rodzaje pamięci i  mechanizmy neurologiczne zapamiętywania, zmiany w  sieci neuronalnej, 
prowadzące do utrwalania śladów pamięciowych.

2. Trwałość śladów pamięciowych a czas i intensywność odświeżania. „Górka” zapamiętywania.
3. Pamięć robocza jako nasze okno na świat, pojemność pamięci roboczej i  testy pamięci, dlaczego 

definicje nie mogą być długie? 
4. Różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność.
5. „Uwagowe” koncepcje pamięci roboczej, dlaczego nastawienie wpływa na zapamiętywanie?
6. Filtry pamięciowe.

Moduł III MATEMATYK CZY POETKA, CZYLI PŁEĆ W SZKOLE

1. Płeć a zdolności poznawcze, problem motywacji w grupach jednopłciowych i mieszanych, znaczenie 
zależnych od płci zdolności poznawczych w praktyce szkolnej, zależne od płci nauczycieli osiągnięcia 
szkolne uczniów.

2. Znaczenie nastawień w procesie nauczania, istotność statystyczna zależności.
3. Co może decydować o różnych osiągnięciach szkolnych u osób różnej płci.

Moduł IV DYSKRETNY UROK OCENY. CZY UCZNIOWIE MUSZĄ ŚCIĄGAĆ?

1. Ocena jako naturalna kompetencja gatunku ludzkiego, naturalne znaczenie oceny, powszechność 
oceniania w gatunkach społecznych, znaczenie kompetencji oceniania a struktura społeczna.

2. Specyfika oceny szkolnej, szczególny charakter subśrodowiska szkolnego i  znaczących w  nim 
kompetencji, nieadekwatność kompetencji lokalnych, rozproszone strefy wpływów społecznych, 
odpowiedź na duże znaczenie lokalne kompetencji, maksymalizacja a optymalizacja wykonania zadań

3. Powszechność zjawiska ściągania a inherentny charakter potrzeby; ściąga jako rozwiązanie lokalnego 
problemu; kto ściąga i dlaczego robią to także najlepiej przygotowani?

NEURODYDAKTYKA – OD WIEDZY 
NEUROBIOLOGÓW DO PRAKTYKI EDUKACYJNEJ

KOD FORMY
02-11/19/20

„Wszyscy mamy mózg, ale najczęściej myśląc, nie myślimy o nim. Jesteśmy wśród organizmów 
zwierzęcych takimi szczęściarzami, noszącymi taki wspaniały narząd”

 Marek Kaczmarzyk

Największym wyzwaniem, przed jakim stoi szkoła, a tym samym nauczyciel, jest przygotowanie młodego 
człowieka do życia w rzeczywistości, która jest równaniem z wieloma niewiadomymi. 

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Moduł V MEMETYKA SZKOLNA. AUTORYTET MEMETYCZNY

1. „Memy” jako jednostki dziedziczenia pozagenowego, kultura jako przepływ memów.
2. Memetyczny „darwinizm”.
3. Źródła i znaczenie memotypów, memotyp w ruchu, zmienność i skłonność do modyfikacji, ludzki umysł 

jako źródło memów.
4. Memetyczny nauczyciel, stopień kontroli i  oceny ze strony uczniów, nauczyciel jako obiekt oceny 

memotypu, werdykty i komunikaty uczniów.
5. Nauczyciel jako źródło memów, autorytet nauczyciela a autorytet celebryty, autorytety urojone a bariery 

memetyczne.
6. Zmiany w  mechanizmach przyswajania mememów zachodzące z  wiekiem, kiedy umysł rośnie 

w  siłę (umysł 50+), memetyczne wzorce zachowania a  poszukiwanie nowości, memetyczny „układ 
odpornościowy”.

„KIJ I MARCHEWKA”. O ZNACZENIU STRESU I JEGO NASTĘPSTWACH

1. Układ kary i nagrody.
2. Niesymetryczne działanie bodźców, eustres i dystres.
3. Mobilizacja a dezorganizacja. 
4. Płaty przedczołowe w stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo.
5. Motywacja i działanie demotywujące stresu. 
6. Badanie stresu fizjologicznego.
7. Czym jest stres na poziomie energetyki organizmu.

Prowadzący zajęcia:
Marek Kaczmarzyk – doktor nauk biologicznych, memetyk, propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny 
zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów 
ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania, autor 
książek, licznych publikacji z zakresu neurodydaktyki.

Wymiar godzin:
65 godzin dydaktycznych

Koszt:
750 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Cel główny:
1. Zdobycie umiejętności trenerskich do prowadzenia zajęć metodą HiMemory!
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o wiedzę i narzędzia zwiększające kreatywność.
3. Zdobycie umiejętność planowania warunków zwiększających skuteczność dydaktyczną.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie metod i technik usprawniających pracę mózgu, opracowanych zgodnie z najnowszymi 

badaniami z neurobiologii.
2. Zdobycie podstaw wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiej pamięci i uczeniu się „inaczej” (lepiej).
3. Nabycie umiejętności tworzenia warunków zwiększających skuteczność uczenia (się).
4. Poznanie możliwości „pamięci wyćwiczonej”.
5. Wykorzystanie praktycznych metod pojęciowych w uczeniu się, także języków obcych.

Treści kształcenia:
1. Siedem warunków zwiększenia skuteczności uczenia (się) w dzisiejszym świecie.
2. Główne sekrety Accelerated Learning. Uczenie się jako akt kreacji.
3. Ćwiczenia koncentracji i uwagi.
4. Wybrane zagadnienia i techniki pamięciowe w ujęciu praktycznym: główne metody pamięciowe, 

systemy zakładek pamięci, uczenie się języków obcych, notowanie przy pomocy Map Myśli.
5. Poprawa synergii lewej i prawej półkuli mózgu (powrót do równowagi intelektualnej).
6. Zasady „mądrego” czytania.

Efekty kształcenia:
1. Praktyczna znajomość kilkunastu metod pamięciowych.
2. Wiedza, jak tworzyć warunki stymulujące skuteczne uczenie (się).
3. Znajomość elementów mnemotechnik wykorzystywanych w uczeniu (się).
4. Zdobycie podstaw do samorozwoju i zgłębiania znajomości nowoczesnych technik uczenia (się).

KURS TRENERSKI. EDUKACJA NA NOWE CZASY. 
ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWEJ UCZENIA (SIĘ)

KOD FORMY
02-12/19/20

Wrócić do radości uczenia się…

Przychodzimy na świat jako perfekcyjnie zaprojektowani uczniowie, ciekawi świata, z naturalną chęcią 
do absorbowania nowej wiedzy. Gubimy to wszystko w miarę upływu lat w szkole. Tracimy radość 
uczenia się, maleje sprawność wykorzystywania w pełni uczącego się i myślącego mózgu, szkoła staje się 
jednym z najbardziej stresogennych miejsc na świecie.

Radość bycia uczniem może przywrócić znajomość METODY, której istota zawiera się w równaniu:

OBRAZ + AKCJA + EMOCJE + MOTYWACJA + RELAKS = PAMIĘĆ.

Wprowadzony do szkolnej codzienności ten kondensat wiedzy o kreatywnym uczeniu się może nie tylko 
zwiększyć skuteczność uczenia (się) i zmienić etos szkoły, ale sprawi, że „koń wepchnięty do rzeki zacznie 
pić”. Sam i z uśmiechem...

INFORMACJE 
DODATKOWE:



D
ŁU

ŻSZE FO
RM

Y 
SZKO

LEN
IO

W
E

Szkolenia dedykow
ane nauczycielom

79

Wymiar godzin:
50 godzin dydaktycznych 
(30 godzin zajęć dydaktycznych,  
20 godzin metodą e-learningową)

Koszt:
1200 zł / osobaINFORMACJE 

DODATKOWE:

Sposób i metody realizacji:
1. Ćwiczenia praktyczne, metoda warsztatowa, gry i zabawy, testy pamięciowe, plan pracy własnej po 

szkoleniu, umożliwiający utrwalenie i udoskonalenie zdobytej wiedzy i umiejętności na poziomie 
praktycznym.

2. Szkolenie poszerzone o korespondencję uzupełniającą i seminarium.

Sprawdzanie efektów kształcenia:
1. Pre-test i post-test: testy pamięci badające pomiar uzyskanych kompetencji.
2. Egzamin końcowy.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
1. Ankieta ewaluacyjna oceniająca poziom szkolenia.

Zalecana literatura:
Marek Szurawski, „Pamięć. Trening interaktywny”

Marek Szurawski, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski”

Marek Szurawski, „Pamięć na całe życie”

Marek Szurawski, „Hi Memory! Pięć minut dla pamięc”

 Harry Lorayne, „Sekrety superpamieci, tłum. Marek Szurawski”

Harry Lorayne, „Superpamięć dla uczących się, tłum. Marek Szurawski”

Tony Buzan, „Pamięć na zawołanie, tłum. Marek Szurawski”

Prowadzący kurs: 
Marek Szurawski 
Ekspert w  zakresie nowoczesnych technik zapamiętywania i  aktywizujących metod uczenia (się), 
twórczego myślenia w  szkole i  na co dzień, budzenia entuzjazmu w  sobie i  w  innych; żeglarz, marynista, 
muzyk, szkoleniowiec w  zakresie: twórczego uczenia się, myślenia i  autorozwoju, nowoczesnych technik 
pamięciowych stopnia I i II, specjalnych technik pamięciowych w samodzielnym uczeniu się języków obcych, 
pamięci i twórczego myślenia w biznesie i zarządzaniu, twórczego myślenia w szkole i na co dzień, budzenia 
entuzjazmu w sobie i w innych, misji/ wizji życia – sztuka realizacji marzeń. Autor i tłumacz bestsellerowych 
książek. Autor programów szkoleniowych m.in. „Pamięć dla sukcesu” dla firm, instytucji i  szkół wyższych, 
członek Rady Programowej Instytutu Nowoczesnej Edukacji, certyfikowany trener programu Butterfly 
Universe Tony’ego Buzana
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Cel szkolenia:
Jego głównym celem jest zwiększenie umiejętności wychowawczych uczestników oraz kształtowanie 
postaw wychowawczych na takie, które sprzyjają budowaniu zdrowych relacji z dzieckiem, wychowankiem 
oraz takie, które zapobiegają lub minimalizują występowanie zachowań problemowych, ryzykownych 
dzieci młodzieży. Doskonalenie umiejętności wychowawczych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach 
z dziećmi i młodzieżą, przezwyciężanie pojawiających się problemów wychowawczych. Nauka umiejętności 
porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, pogłębianie relacji 
z dzieckiem, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi 
opartych na wzajemnym szacunku.

Efekty szkolenia: szkolenie przygotowuje do pracy wychowawczej z dziećmi, uczniami i młodzieżą. 
W  ramach zajęć Uczestnicy nauczą się, wyćwiczą podstawowe umiejętności niezbędne w  pracy 
wychowawczej: jak pomóc dziecku radzić sobie z  emocjami, jak zachęcać dziecko do współpracy, jak 
stawiać granice i co robić zamiast karania, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, jak nie etykietować, nie 
przypisywać destrukcyjnych ról i jak wyprowadzać dzieci z nich, jak budować prawdziwe poczucie własnej 
wartości poprzez konstruktywną pochwałę i  krytykę oraz jak wspierać samodzielność dziecka. Wszystkie 
ćwiczenia przygotowane w  oparciu o  przykłady z  codziennego życia i  pracy z  dziećmi i  młodzieżą. 
Doskonalone na zajęciach umiejętności Uczestnicy będą mogli stosować w  okresie między zajęciami 
i dzielić się rezultatami, co będzie podstawą do udzielania informacji zwrotnych przez prowadzącą. 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa (rodzice i  wychowawcy) lub 
zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego (profesjonaliści – psycholodzy i pedagodzy) 
uprawniające do prowadzenia zajęć według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
WEDŁUG OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „SZKOŁA 
DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” CZĘŚĆ I, II, III 

KOD FORMY
02-13/19/20
02-14/19/20
02-15/19/20 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie 
głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i  wychowawców w  radzeniu sobie w  codziennych 
kontaktach z  dziećmi i  młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad 
własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej 
zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i  kształtowanie więzi opartych na 
wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w  rodzinie program jednocześnie przyczynia się 
do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) 
sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w  dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i  E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas 
słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym 
dzieciom żyć w  zgodzie, żeby samemu żyć z  godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja 
droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w  domu i  w  szkole”, „Jak mówić do 
nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości 
i dialogu.
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Zakres szkolenia:
Kod formy: 02-12/19/20
PIERWSZA CZĘŚĆ ZAJĘĆ „RELACJE RODZIC - DZIECKO” - 40 GODZIN

1. DIALOG, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Rola rodziny w profilaktyce 
zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Postawy rodziców, nauczycieli a najważniejsze potrzeby 
psychiczne dziecka.

2. GRANICE. Zasady, normy, wartości, granice jako niezbędny warunek wychowania.
3. UCZUCIA, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i  radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja 

uczuć a korekta zachowań.
4. ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form 

przymusu.
5. ZAMIAST KARANIA. Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
6. KONFLIKTY. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
7. ZACHĘCANIE DO SAMODZIELNOŚCI. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
8. ROLE. Destrukcyjna funkcja etykietowania, przypisywania ról i sposoby uwalniania od nich.
9. POCHWAŁA. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Kod formy: 02-13/19/20
DRUGA CZĘŚĆ ZAJĘĆ „RODZEŃSTWO / RÓWIEŚNICY” - 40 GODZIN

1. WPROWADZENIE - trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka / ucznia, funkcjonowanie dziecka, 
ucznia w grupie.

2. ZAZDROŚĆ - źródła zazdrości między dziećmi i  jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców / 
nauczycieli w eliminowaniu zachowań niepożądanych.

3. PORÓWNANIA - ryzyko porównań, konstruktywne sposoby motywowania dzieci do działania.
4. PROBLEM SPRAWIEDLIWOŚCI - równo czy sprawiedliwie? Jak radzić sobie z egoizmem?
5. PROBLEM ULUBIEŃCÓW.
6. RYWALIZACJA - szkody wynikające z rywalizacji, korzyści płynące ze współdziałania.
7. ROLE cz.1 - mechanizmy wpisywania dzieci w role, funkcjonowanie w rolach - konsekwencje. Wpływ 

ról na relacje w rodzinie/ wśród rówieśników
8. ROLE cz.2 - specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
9. KŁÓTNIE między rodzeństwem / uczniami - właściwe sposoby reagowania.
10. TRUDNY KONFLIKT między dziećmi - rodzic / nauczyciel mediator.

Kod formy: 02-14/19/20
TRZECIA CZĘŚĆ ZAJĘĆ „NASTOLATEK” - 40 GODZIN

1. O NASTOLATKU - WPROWADZENIE. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne 
jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.

2. GRANICE Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność 
wprowadzania i egzekwowania norm.

3. UCZUCIA. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić 
sobie z uczuciami.

4. WSPÓŁPRACA. Potrzeba autonomii a  zachęcanie do współpracy; rezygnacja z  kontroli na rzecz 
odpowiedzialności i samodyscypliny.

5. KARY. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Wspólne rozwiązywanie problemów.
7. SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ.
8. SPOTKANIE RODZICÓW przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
9. WSPÓLNE SPOTKANIE RODZICE - MŁODZIEŻ.
10. TRUDNE TEMATY. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media…)
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Literatura podstawowa:
1. Brzezińska, Portrety psychologiczne człowieka, Warszawa
2. Sakowska J., Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2016, Wydawca: ORE
3. Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, część I, materiały dla prowadzących zajęcia, bCMPPP, 

Warszawa 2008.
4. Sakowska J., Puchała E., Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, materiały dla prowadzących zajęcia, 

CMPPP, Warszawa 2008.
5. Sochocki M.J.(red.) Zeszyty metodyczne nr 3. Liderzy - realizatorzy - beneficjenci. Prezentacja wyników 

badań ewaluacyjnych Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, CMPPP, Warszawa 2008.
6. Sochocki M.J., Zeszyty metodyczne nr 9. Prezentacja rezultatów drugiego etapu badań ewaluacyjnych 

Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (edycja wrzesień - grudzień 2007) oraz zogniskowanych wywiadów 
grupowych z absolwentami „Rodzeństwa bez rywalizacji”, CMPPP, Warszawa 2009

7. Sochocki M.J., Szkoła dla rodziców i wychowawców w badaniach ewaluacyjnych, „Remedium”, nr 4 (182), 
2008; cz. II - „Remedium”, nr 3 (193), 2009.

8. Sochocki M.J., Szkoła dla rodziców, „Remedium”, nr 11-12 (153-154), 2005.
9. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 

2001, Wydawca: Media Rodzina

Prowadzący: Ewa Węgrzyn - Jonek
Biogram Trenerki: Trener, realizator, koordynator dolnośląski ogólnopolskiego programu Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców od 1999 r. Wicedyrektor szkoły podstawowej i  gimnazjum od 2005 r. Konsultant 
w  Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 1998 -2005. Współautorka poradników Budowanie 
programu wychowawczego szkoły (2000), Budowanie programu szkolnej profilaktyki (2001). W  latach 1998–
2008 nauczyciel akademicki w  Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w  Warszawie (Filia w  Wałbrzychu) oraz 
w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Założycielka niepublicznej placówki doskonalenia 
nauczycieli Edukacja teraz. Szkolenia– Doradztwo-Doskonalenie. Autorka i  realizatorka szkoleń poświęconych 
konstruowaniu systemu wychowawczego i zarządzaniu wychowaniem w szkole od 1998 r., współpracuje z ORE. 
Nauczycielka filozofii, etyki, wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator-Narzędzia.

Realizacja zajęć:
Każda z  trzech części to 40 godzin dydaktycznych (zalecany cykl dziesięciu spotkań w każdej z  trzech części); 
liczebność grupy – 12-16 osób; metoda pracy – warsztatowa, wskazane prowadzenie przez dwóch trenerów 
w grupie powyżej 12 osób. Uczestnicy to osoby mające własne dzieci lub pracujące z dziećmi lub młodzieżą.

Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przy-
padkach może to być obecność na 80% zajęć, pod warunkiem, że nieobecności nie będą na dwóch spotkaniach 
pod rząd. W zajęciach drugiej i trzeciej części zajęć mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły część pierwszą.

System rekomendacji:
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biu-
ra do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie 
jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w  ramach w  ramach Systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dane na temat programu zostały opublikowane 
przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (www.kbpn.gov.pl) oraz Państwowej Agencji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych (http://www.parpa.pl) w bazie programów dobrej jakości.

Wyniki ewaluacji programu zostały opisane na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji https www.ore.
edu.pl/index.php/2010/05/04/ewaluacja-72607421/.

Wymiar godzin:
40 godzin dydaktycznych 
każda część

Koszt:
500 zł / osoba / każda część

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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„Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej,
 robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem”

John Quincy Adams

Szkolenia dedykow
ane 

 nauczycielom

SZKOLENIA DEDYKOWANE 
DYREKTOROM I KADRZE 

ZARZĄDZAJĄCEJ
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W ofercie:

Kod formy Temat

03-1/19/20 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020.

03-2/19/20 Ocena pracy nauczyciela po zmianach prawa od 1 września 2019.

03-3/19/20 Prawa autorskie.

03-4/19/20 Rodo.

03-5/19/20 Udostępnianie informacji publicznej. 

03-6/19/20 Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą w zmianie. 

03-7/19/20 Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i dbać o swoją energię.

Informacje praktyczne:

1. NABÓR W CYKLU 2 -MIESIĘCZNYM zgodnie z aktualną ofertą i podanymi terminami szkoleń. Zapisy 
przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia (dotyczy to wszystkich form doskonalenia 
nauczycieli) do pobrania na www.polkowice.edu.pl 

2. Możliwa realizacja szkoleń w formie wyjazdowej na podstawie indywidualnej kalkulacji 
cenowej. 

3. Możliwość realizacji wybranych tematów w formie szkoleń zamkniętych, szkoleń rad 
pedagogicznych na terenie szkół, placówek.

4. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form doskonalenia są publikowane w 
aktualnościach oraz w zakładce oferta bieżąca na www.polkowice.edu.pl oraz rozsyłane do placówek 
oświatowych drogą mailową. 

5. Dodatkowych informacji na temat organizowanych form doskonalenia nauczycieli i doradztwa 
metodycznego udziela: Katarzyna Walecka-Maj specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli

Dane kontaktowe: 

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl

telefon: 76 746 15 70 wew. 85, fax. 76 746 15 71

telefon komórkowy: 667 787 782 
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Celem szkolenia jest przedstawienie wzorcowego planu nadzoru, zostaną wskazane sposoby i  techniki 
dokumentowania wyników nadzoru (gotowe narzędzia), zaproponowane konkretne narzędzia zarządzania 
procesami edukacyjnymi. Uczestnik szkolenia zostanie przygotowany do merytorycznego sprawowania 
nadzoru. Dodatkowo, zostaną zaprezentowane gotowe rozwiązania w  zakresie realizacji przez Dyrektora 
nowych obowiązków.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, placówek oświatowych.

Program:
1.  Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2019 r. – omówienie i interpretacja. 
2. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20 – przykład.
3. Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi – bezpłatny dostęp online do narzędzi 

badawczych – kompletne opracowania.
4. Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – karty monitorowania, kontroli, 

obserwacji, narzędzia do autoewaluacji pracy nauczyciela i inne.
5. Nowe obowiązki Dyrektora do 30.09.2019r. – Program Realizacji Doradztwa Zawodowego, Diagnoza 

oraz zmiany w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym i inne – gotowe wzory.
6. Nowe procedury i  regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2019 r. unifikujące realizację 

statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.

Edukator:
Dominik Linowski ekspert oraz wieloletni praktyk w  dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH 
w W-wie, wykładowca na najlepszych polskich uczelniach z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), 
edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, znany i lubiany wykładowca.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO  
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KOD FORMY
03-1/19/20

Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września 
2019 r. Musi on uwzględniać wnioski i  zalecenia z  nadzoru pedagogicznego z  poprzedniego 
roku szkolnego oraz pozostawać w  korelacji z  kierunkami polityki oświatowej, wskazywanymi 
corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej. Od tego roku uwzględniać musi on również nowe 
wytyczne wojewódzkie w zakresie m.in. doskonalenia zawodowego nauczycieli czy tez doradztwa 
zawodowego.

Dodatkowo, tegoroczny wrzesień to również termin na przeprowadzenie przez Dyrektora wielu 
nowych działań oraz wprowadzenie ich w  życie czy też ujęcie w  dokumentacji placówki. Mowa 
przede wszystkim o Programie Realizacji Doradztwa Zawodowego czy też zmianach w Programie 
Wychowawczo-Profilaktycznym, który poprzedzony musi zostać obowiązkową diagnozą 
w placówce. W myśl przepisów wspomniane obowiązki należą wprost do obowiązków Dyrektora, 
a termin ich wprowadzenie to 30 września 2019 r

Wymiar godzin:
8 godzin dydaktycznych

Koszt:
420 zł / osoba
(cena obejmuje zestaw materiałów 
pisemnych w formie skryptu i wersję 
elektroniczną do wykorzystania 
w każdej placówce)

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest zapoznanie z  obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela 
oraz dyrektora, w  tym zmianami wynikającymi z  nowelizacji Karty Nauczyciela, nabycie umiejętności 
sporządzania dokumentów związanych z  oceną oraz zdobycie wiedzy na temat wymagań związanych 
z oceną pracy.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, placówek oświatowych.

Program:
1. Nowe przepisy prawa dotyczące oceny pracy nauczyciela.
2. Obowiązki i zadania nauczycieli podlegające ocenie.
3. Procedura oceny pracy nauczyciela – wzór dokumentu.
4. Czynności administracyjne dyrektora w procesie oceniania – wzory pism.
5. Narzędzia do dokumentowania pracy nauczyciela do oceny jego pracy.

Edukator:
Dominik Linowski ekspert oraz wieloletni praktyk w  dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH 
w  W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z  zakresu zarządzania (studia magisterskie i  MBA), 
edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, znany i lubiany wykładowca.

OCENA PRACY NAUCZYCIELA PO ZMIANACH 
PRAWA OD 1 WRZEŚNIA 2019

KOD FORMY
03-2/19/20

Praca nauczyciela – praca u źródeł, kryje w sobie ogromny potencjał mądrości i pokory, odwagi 
i  wierności, wspaniałomyślności i  odpowiedzialności – pozwala człowiekowi odkryć drugiego 
człowieka jako wartość, za którą jest się w pewnym sensie odpowiedzialnym.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
400 zł / osoba
(cena obejmuje zestaw materiałów 
pisemnych w formie skryptu i wersję 
elektroniczną do wykorzystania 
w każdej placówce)

INFORMACJE 
DODATKOWE:



SZKO
LEN

IA
 D

ED
YKO

W
A

N
E D

YREK
TO

RO
M

 
 I K

A
D

RZE ZA
RZĄ

D
ZA

JĄ
CEJ

89

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom praktycznych aspektów prawa autorskiego w oświacie oraz ich 
wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej.
Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można korzystać z chronionych utworów bezpłatnie i bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek zgód, jak chronić się i  zabezpieczyć przed rożnego typu przypadkami rzekomych 
naruszeń przepisów prawa autorskiego. Ponadto słuchacze dowiedzą się o tym, w jak wielu sytuacjach z życia 
szkoły spotykają się z  prawem autorskim, co też może przyczynić się do budowania świadomości prawnej 
w dziedzinie prawa autorskiego, także wśród ich uczniów. 

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, placówek oświatowych .

Program:
1. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego.
2. Utwór pracowniczy.
3. Korzystanie z cudzych utworów w szkole.
4. Strona internetowa szkoły a prawo autorskie.
5. Prawo autorskie w bibliotece.
6. Pozostałe przykłady wykorzystania prawa autorskiego w szkole (gazetka szkolna, radiowęzeł szkolny, 

pokazy filmowe, imprezy szkolne).
7. Prawo do wizerunku i jego ochrona.

Edukator:
Paweł Wasilewski 
Trener, radca prawny, konsultant, specjalista od rynków wschodnich. 
Z wykształcenia radca prawny, historyk oraz muzyk. Z zamiłowania przedsiębiorca i trener szkoleń. 
Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w jednej z największych kancelarii w województwie łódzkim, 
zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, prawem imigracyjnym, zatrudnianiem 
cudzoziemców i międzynarodowym prawem cywilnym. Obecnie prowadzi swoją własną kancelarię, 
współpracując z przedsiębiorcami polskimi oferującymi usługi oparte na nowych technologiach, eksporcie, 
zatrudnianiu cudzoziemców, a także klientami pochodzącymi z Chin, Indii, Ukrainy, Izraela i krajów Europy 
Zachodniej. Prowadzi również szkolenia z różnych dziedzin prawa z elementem transgranicznym oraz z zakresu 
biznesowych relacji międzykulturowych.

PRAWA AUTORSKIE
KOD FORMY
03-3/19/20

Autorem w świetle prawa autorskiego jest każdy, kto stworzył utwór w rozumieniu prawa autorskiego. 
Aby dzieło mogło być zakwalifikowane do utworów musi być przejawem działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze. Utwór podlega ochronie niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia (art.1 Pr. aut.)

Dla bycia autorem nie jest wymagane wykształcenie artystyczne, przynależność do związków twórczych, 
czy jakikolwiek dokument potwierdzający bycie twórcą. Nie ma też znaczenia, czy tworzący jest dorosłym 
czy dzieckiem, czy tworzy świadomie, chcąc aby powstał utwór, czy stało się to przypadkowo. O  byciu 
twórcą decyduje fakt stworzenia utworu. Utwór jest kreacją konkretnego człowieka, subiektywnie 
nowym i oryginalnym rezultatem jego działalności, posiadającym dowolną formę, umożliwiającą jego 
percepcję przez inne osoby niż sam twórca.

Utwór ma być wynikiem samodzielnego działania twórczego, odróżniać się od innych wcześniejszych 
rezultatów działań twórców, być niepowtarzalnym. Prawo autorskie w  art.8 przyjmuje domniemanie, 
w  myśl którego, za twórcę uważa się osobę, której nazwisko uwidoczniono na egzemplarzach 
utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w  jakikolwiek inny sposób w  związku 
z rozpowszechnianiem utworu.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest ukazanie jak zmiany w zakresie prawa ochrony danych osobowych, wprowadzane 
od 2018 r., wpłynęły na funkcjonowanie placówki oświatowej oraz jakie wiążą się z  tym konsekwencje 
dla placówek oświatowych. Przedstawimy najważniejsze informacje o danych osobowych i  zasadach ich 
przetwarzania w oparciu o RODO. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym, w jaki sposób RODO wpłynęło na 
przetwarzanie danych osobowych w  praktyce szkoły, jakie informacje można zbierać i  w  jakim celu, jak 
dbać o  bezpieczeństwo zgromadzonych informacji. Dzięki temu placówka może uniknąć wysokich kar 
finansowych grożących za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. 

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, placówek oświatowych.

Program:
1. Podstawowe pojęcia oraz informacje o danych osobowych.
2. Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki.
3. Obowiązki szkoły w zakresie przetwarzania danych.
4. Regulacje dotyczące zgód.
5. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych.
6. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
7. Inspektor ochrony danych.
8. Naruszenia danych osobowych - konsekwencje.

Paweł Wasilewski 
Trener, radca prawny, konsultant, specjalista od rynków wschodnich. 
Z wykształcenia radca prawny, historyk oraz muzyk. Z zamiłowania przedsiębiorca i trener szkoleń. 
Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w jednej z największych kancelarii w województwie łódzkim, 
zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, prawem imigracyjnym, zatrudnianiem 
cudzoziemców i międzynarodowym prawem cywilnym. Obecnie prowadzi swoją własną kancelarię, 
współpracując z przedsiębiorcami polskimi oferującymi usługi oparte na nowych technologiach, eksporcie, 
zatrudnianiu cudzoziemców, a także klientami pochodzącymi z Chin, Indii, Ukrainy, Izraela i krajów Europy 
Zachodniej. Prowadzi również szkolenia z różnych dziedzin prawa z elementem transgranicznym oraz z zakresu 
biznesowych relacji międzykulturowych.

RODO
KOD FORMY
03-4/19/20

Początek stosowania europejskiego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych (tzw. RODO) 
przyniósł rewolucję w  ochronie danych osobowych. Wspomniane rozporządzenie wymaga 
od administratorów danych, aby w  procesie ich przetwarzania zostały jasno określone cele. 
Obowiązek wskazywania celów przetwarzania danych osobowych jest realizacją zasady celowości, 
która stanowi jedną z  zasad przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO. Zgodnie ze 
wspomnianą zasadą dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w  oznaczonych, wyraźnych 
i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat zasad dostępu do informacji publicznej, zwłaszcza 
w  kontekście nowych zasadach ochrony danych osobowych. Słuchacze otrzymają również wiedzę 
o ograniczeniach dotyczących udostępniania oraz działaniach w przypadku odmowy udzielenia informacji 
publicznej.

Udział w szkoleniu ma ułatwić uczestnikom dostęp do informacji publicznej, pomóc w wyborze właściwego 
trybu jej udzielenia, zapobiegać bezczynności organu oraz pokazać dostępne działania w  przypadku 
odmowy udzielenia informacji publicznej. Uczestnik dowie się także, jakiego rodzaju dane osobowe można 
udostępniać w trybie dostępu do informacji publicznej, a jakich udostępniać nie można. 

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, placówek oświatowych.

Program:
1. Informacja publiczna - wiadomości wstępne.
2. Kto może uzyskać informację?
3. Ograniczenia w dostępie do informacji.
4. Udostępnianie informacji a RODO.
5. Organizacyjno-techniczne aspekty udostępnienia informacji.
6. Tryby udostępnienia informacji publicznej
7. Odmowa udostępnienia informacji i prawne możliwości zaskarżenia odmowy.
8. Zasady pobierania opłat.

Paweł Wasilewski 
Trener, radca prawny, konsultant, specjalista od rynków wschodnich. 
Z  wykształcenia radca prawny, historyk oraz muzyk. Z  zamiłowania przedsiębiorca i  trener szkoleń. 
Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w  jednej z  największych kancelarii w  województwie łódzkim, 
zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, prawem imigracyjnym, zatrudnianiem 
cudzoziemców i  międzynarodowym prawem cywilnym. Obecnie prowadzi swoją własną kancelarię, 
współpracując z  przedsiębiorcami polskimi oferującymi usługi oparte na nowych technologiach, eksporcie, 
zatrudnianiu cudzoziemców, a  także z klientami pochodzącymi z Chin, Indii, Ukrainy, Izraela i  krajów Europy 
Zachodniej. Prowadzi również szkolenia z różnych dziedzin prawa z elementem transgranicznym oraz z zakresu 
biznesowych relacji międzykulturowych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
KOD FORMY
03-5/19/20

Definiując czym jest informacja publiczna należy wyjść od jej opisu zawartego w artykule 61 ust. 
1 Konstytucji RP, który mówi że: 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również 
uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także 
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy 
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Cel szkolenia to rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów w  środowisku szkolnym na drodze 
mediacji.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, placówek oświatowych.

Program:
1. Formalno-prawne założenia mediacji
2. Natura i psychospołeczne podłoża konfliktów
3. Kiedy i w jakich sytuacjach korzystać z mediacji
4. Techniki i narzędzia mediacyjne przydatne w praktyce dyrektora szkoły

Edukator: 
Maciej Woropaj
Trener, coach i doradca od ponad 15 lat. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz międzynarodowe 
studia Master of Public Administration na bazie MBA w Polsko – Amerykańskim Instytucje Zarządzania przy 
UŁ, a  także coaching i  mentoring w  biznesie na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe Fundusze 
Strukturalne UE. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management Training 
Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w  Udine (Włochy), 
Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pracował jako trener, konsultant i  menedżer 
zarówno w biznesie jak i administracji samorządowej. Pasja to rodzina i muzyka. Od wielu lat zaangażowany jest 
w zespole muzycznym, w którym nie tylko wykonuje, ale też tworzy i nagrywa muzykę „dla ducha”. Oprócz tego 
jest założycielem Fundacji „Aby nikt nie zginął” (www.aby-nikt.org).

UMIEJĘTNOŚCI MEDIACYJNE DYREKTORA 
W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ W ZMIANIE 

KOD FORMY
03-6/19/20

Mediator to osoba przede wszystkim godna zaufania, specjalista w  dziedzinie komunikacji, 
bezstronny i  neutralny, którego zadaniem jest pomoc w  dojściu do wypracowania wspólnego 
porozumienia zwaśnionych stron. W  jednym z  internetowych artykułów odnalazłam anegdotę 
na temat modelowego mediatora, który „powinien mieć cierpliwość Hioba, szczerość Anglika, 
dowcip Irlandczyka, wytrzymałość maratończyka, przebiegłość Machiavellego, znawstwo typów 
osobowości dobrego psychiatry albo księdza, a  do tego skórę nosorożca i  mądrość Salomona”. 
W tym jednym zdaniu zawartych zostało wiele z pośród miękkich umiejętności, którymi powinien 
cechować się każdy mediator, w  tym również dyrektor, który chciałby wejść w  rolę mediatora 
w swojej szkole.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest umiejętność diagnozy pierwszych symptomów wypalenia zawodowego u  siebie 
i w zespole nauczycielskim oraz umiejętność stosowania narzędzi służących w przeciwdziałaniu wypaleniu 
zawodowemu z obszaru inteligencji emocjonalnej.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i kadry zarządzającej szkół, placówek oświatowych.

Program:
1. Wypalenie zawodowe – czym jest? 
2. Kto ulega najczęściej wypaleniu zawodowemu? 
3. Rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego u siebie i innych osób.
4. Inteligencja emocjonalna jako zestaw narzędzi służących profilaktyce wypalenia zawodowego.
5. Techniki reinterpretacji w profilaktyce wypalenia zawodowego.

Diana Kubicz
Trenerka, psycholożka, terapeutka, konsultant.
Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkołę Konsultantów i Trenerów 
Zarządzania MATRIK w Krakowie. Nieprzerwanie rozwija narzędzia pracy. Studiowała pracę z ciałem w Lizbonie 
w C.E.M. oraz w Centrum w Ruchu w Warszawie. Obecnie uczy się Terapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT 
w  Warszawie. Prowadzi zajęcia pracy z  ciałem w  szkole coachingu we Wrocławiu. Jest członkinią Centrum 
w Zgodzie założonego przez Profesor Alicję Senejko, zrzeszającego osoby pracujące z  traumą. Od 2008 roku 
wspomaga rozwój pracowników szkoląc w zakresie umiejętności psychospołecznych i rozwijania kreatywności, 
zakresu umiejętności interpersonalnych, prowadzi treningi asertywności, treningi twórczego rozwiązywania 
problemów, radzenia sobie ze stresem. Ma doświadczenie w projektach rekrutacyjnych i wspiera pracodawców 
w  budowaniu i  zarządzaniu zespołem. Facylitowała też międzykulturowe projekty wymiany doświadczeń, 
pracując w  wielokulturowych zespołach m.in. w  Portugalii, Czechach, Irlandii i  Niemczech. Chce dzielić 
się swoim doświadczeniem, jest autorką projektów integracyjnych i  aktywizujących, które angażują różne 
podmioty rynku pracy. Jej pasją jest wypracowywanie porozumienia i  szukanie efektywnych dróg rozwoju. 
Bliska jej jest problematyka społeczna i równościowa. Ponadto ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, 
młodzieżą i  dorosłymi z  niepełnosprawnością. Jej pasją jest literatura, ruch oraz podróże. Lubi uczyć się od 
innych, rozwijać się, a w poszerzaniu pola widzenia pomaga jej sztuka: literatura, film i książki Junga.

JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ WYPALENIU 
ZAWODOWEMU I DBAĆ O SWOJĄ ENERGIĘ 

KOD FORMY
03-7/19/20

Zdrowie psychiczne odgrywa ważną rolę w sposobie radzenia sobie ze stresem, i tym jak reagujemy 
na trudności i niepowodzenia życiowe. Osoby, które mogą pochwalić się dobrym stanem zdrowia 
psychicznego, są bardziej efektywne w swoich działaniach i lepiej wykorzystują dostępne im zasoby 
środowiskowe.

Jeżeli obawiasz się lub podejrzewasz u siebie i u innych, to że są wypaleni. 

Jeżeli chcesz zbudować w swojej szkole atmosferę przeciwdziałającą przemęczeniu i wypaleniu. 

Jeżeli chcesz poprawić komfort pracy swojej i innych oraz sposób komunikowania się w zespole, tak 
aby zadbać o dobrą atmosferę , minimalizująca ilość nieprzyjemnych emocji...

To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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„Żaden człowiek nie jest w stanie przejść przez życie samotnie. Czasami na naszej ścieżce 
pojawi się przeszkoda, której nie jesteśmy w stanie pokonać własnymi siłami. W takiej 

sytuacji zbawienna może okazać się zewnętrzna pomoc. Współpraca jest jednym 
z zachowań, które doprowadziły do ewolucyjnego sukcesu naszego gatunku. Dzięki niej 

mogliśmy osiągać cele niedostępne dla innych stworzeń”

Szkolenia dedykow
ane 

 nauczycielom

SZKOLENIA RAD 
PEDAGOGICZNYCH

04
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Kod formy OBSZAR / PROPONOWANA TEMATYKA

PRAWO

04-1/19/20 Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

04-2/19/20 Zadania i obowiązki nauczycieli na podstawie nowych przepisów oświatowych i KP.

04-3/19/20 Dokumentowanie pracy własnej nauczyciela do formułowania oceny jego pracy.

04-4/19/20 Ewaluacja pracy własnej nauczyciela - obszary, techniki, formułowanie wniosków do doskonalenia 
pracy własnej.

04-5/19/20 System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

04-6/19/20 Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019. 

04-7/19/20 Ocena pracy nauczyciela - zasady, kryteria, regulamin oceny.

04-8/19/20 Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole. 

04-9/19/20 Kształcenie specjalne w świetle zmian oświatowych.

ROZWÓJ OSOBISTY

04-10/19/20 Kompetencje interpersonalne nauczycieli.

04-11/19/20 Osobowość nauczyciela - jak wpływa na ucznia?

04-12/19/20 Odpowiedzialność nauczyciela – refleksja pogłębiona.

04-13/19/20 Prowadzenie efektywnych zebrań.

04-14/19/20 Rodzic w procesie edukacyjno-wychowawczym. Elementy współpracy.

04-15/19/20 Kompetencje osobiste i interpersonalne w kontaktach z rodzicami.

04-16/19/20 Jak budować autorytet nauczyciela w dobie dyktatury mediów? 

04-17/19/20 Sztuka przełamywania barier i budowania mostów: sprawna komunikacja w pracy z uczniem

04-18/19/20 Twój wybór – Twoje osiągnięcia – indywidualny coaching.

04-19/19/20 Nauczyciel – wychowawca.

04-20/19/20 Autorytet nauczyciela. 

WYCHOWANIE

04-21/19/20 Konflikty i sytuacje trudne w szkole.

04-22/19/20 Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy. Marshall Rosenberg w pracy szkoły.

04-23/19/20 Sprawność językowa jako kompetencja kluczowa i narzędzie oddziaływań wychowawczych.

04-24/19/20 Przeciwdziałanie mowie nienawiści jako przedmiot działań wychowawczych.

04-25/19/20 Umiejętności mediacyjne nauczycieli. 

04-26/19/20 Inteligencja emocjonalna jako czynnik powodzenia oddziaływań wychowawczych. 

04-27/19/20 Wychowanie do wartości. 

DYDAKTYKA

04-28/19/20 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym 
i technikum.

04-29/19/20 SNOS - Syndrom Nieadekwatności Osiągnięć szkolnych, czyli jak pracować ze "zdolnym leniem".

04-30/19/20 Zasady opracowywania testów szkolnych. Pomiar dydaktyczny. Analiza ilościowa i jakościowa 
wyników badań osiągnięć uczniów.

04-31/19/20 Organizacja pracy własnej nauczyciela – plany pracy, badań edukacyjnych, etc.

04-32/19/20 Przyspieszone uczenie się.

04-33/19/20 Jak rozbudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów? 

04-34/19/20 Indywidualizacja pracy na lekcji szansą na efektywność nauczania i uczenia się. 

04-35/19/20 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. 
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UCZEŃ Z SPE 

04-36/19/20 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej . Co wspiera a co przeszkadza. 

04-37/19/20 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz planowanie form wsparcia.

04-38/19/20 Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

04-39/19/20 Model pracy z dzieckiem z ADHD.

04-40/19/20 Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.

04-41/19/20 Wybiórczość pokarmowa u dzieci w wieku przedszkolnym.

04-42/19/20 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

04-43/19/20 Uczeń z wadą wzroku w szkole, bariery i ograniczenia, wsparcie w procesie edukacyjnym.

04-44/19/20 Uczeń z wadą słuchu w szkole, bariery i ograniczenia, wsparcie w procesie edukacyjnym.

04-45/19/20 Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu.

04-46/19/20 Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole. 

Informacje praktyczne:

Szczegółowy program, termin realizacji, edukator, koszt przeprowadzenia rady szkoleniowej ustalany jest 
indywidualnie na podstawie kalkulacji cenowej, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez dyrektorów szkół, 
placówek oświatowych. Tematy i zakres szkoleń dostosowany do danego poziomu kształcenia i indywidu-
alnych potrzeb szkół, placówek oświatowych. 

Możliwa inna tematyka zgodnie ze zgłoszeniami potrzeb. 
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KURSY KWALIFIKACYJNE

Forma: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia w oparciu o Ramowy Program MEN

Realizacja kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w zakresie:
a. PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU,

b. PEDAGOGIKI SPECJALNEJ DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU;

c. KURSY KWALIFIKACYJNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ.

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym.

Kierownik kursu: Renata Czapczyńska 

Kadra: wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

Nabór: do dnia 30 września 2019r.

Uwaga: po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu

Wymagane dokumenty:
• Zaświadczenie o zatrudnieniu

• CV

• Kopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich

• Formularz zgłoszeniowy 

Wypełnione zgłoszenia prosimy składać osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres:

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice  
tel. 76 746 15 70 fax. 76 746 15 71 
podm@polkowice.edu.pl 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE PLACÓWEK OSWIATOWYCH

W ramach nowego modelu wspomagania oferujemy długofalową współpracę z konkretną placówką 
oświatową, przy założeniach:

1. Wspomaganie adresowane jest do placówki jako organizacji, odpowiedzialnej za własny rozwój.

2. Wsparcie placówki z uwzględnieniem zadań wynikających z polityki oświatowej państwa, jak również 
pomoc w  rozwiązywaniu jej specyficznych problemów w  oparciu o  diagnozę potrzeb – priorytet 
potrzeb rozwojowych.

3. Pomoc w  zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu 
zdiagnozowanych problemów.

4. Wspomaganie blisko placówki, współpraca i  samokształcenie z  zachowaniem pełnej autonomii 
placówek.

Realizacja zadań przez doradców metodycznych w projekcie „Szkoła Trenerów Procesu 
Wspomagania” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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Wdrożenie kompleksowego systemu wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych 
uczniów: matematyczno – przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewania się w języku angielskim, 
postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie 
eksperymentalne i doświadczanie.

Korzyści dla Twojej szkoły/placówki
1. Wsparcie organizacyjne i  merytoryczne przez Trenera Procesu Wspomagania w  procesie 

kompleksowego wspomagana od diagnozy potrzeb, poprzez formy wsparcia, monitoring 
i podsumowanie. 

2. Spójność działań rady pedagogicznej i  wzrost motywacji do podejmowania rozwiązań na rzecz 
wzajemnego rozwoju.

3. Trwałe zmiany jakościowe w wybranym obszarze funkcjonowania szkoły/placówki.

4. Zwiększenie satysfakcji uczniów i ich rodziców

Dodatkowe informacje  
www.polkowice.edu.pl zakładka: Kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych 

Kontakt:  
Renata Czapczyńska dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Tel. 603 087 782; Adres mailowy: r.czapczynska@polkowice.edu.pl 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach proponuje kontynuowanie pracy w następujących sieciach:

1. Sieć Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół, placówek oświatowych. 

2. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wspierających rozwój kompetencji czytelniczych 
uczniów.

3. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli specjalistów, terapeutów.

4. Sieć Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych.

5. Lokalna Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli. 

6. Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych.

7. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wychowawców.

Sieć to przestrzeń, to system umożliwiający wymianę doświadczeń między uczestnikami, nawiązanie 
kontaktów współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek 
oświatowych, poszerzenie kompetencji zawodowych i osobistych uczestników, upowszechnianie dobrych 
praktyk oraz merytoryczne i metodyczne wsparcie przez ekspertów.

Sieć ułatwia dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób długofalowy, systematyczny, oparty na 
zaufaniu, na wzajemności oraz będący procesem niehierarchicznym. To szansa na zespołową i efektywną 
pracę.

Spotkania będą miały charakter praktyczny, w formie warsztatów, wymiany doświadczeń i upowszechniania 
dobrych praktyk, szkoleń z ekspertem zewnętrznym.

Dodatkowe informacje www.polkowice.edu.pl, zapisy na podstawie formularza zgłoszeniowego. 



Nasi partnerzy w zakresie realizacji szkoleń

59-100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 15 70, fax. 76 746 15 71 

e-mail: podm@polkowice.edu.pl

www.polkowice.edu.pl
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