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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 20 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: 
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.
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Szanowni Państwo!
Od 2002r 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.

Po raz kolejny doceniona została nasza praca i działania za kolejny okres 5 lat. Decyzją nr 31/2020 Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2020 roku na podstawie art.184 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo 
oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz.910) i §9 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
października 2018r. w  sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z  2018r. poz. 2029) oraz 
art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. 
poz.256 z późn. zm.) 

została przyznana akredytacja 
publicznej placówce doskonalenia nauczycieli  

Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

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 2021/2022 strategią na wspólne osiągnięcia edukacyjne będzie profesjonalnie świadczone 
doradztwo metodycznego oraz kompleksowe wspomaganie szkół i  placówek oświatowych, zapewniając 
dyrektorom zaplanowanie i realizację skutecznego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Naszym celem jest wsparcie Państwa w organizowaniu skutecznego procesu nauczania i uczenia się w szkołach, 
placówkach oświatowych na rzecz każdego dziecka i  ucznia oraz jego osiągnięć. Kształtowanie kompetencji 
kluczowych ucznia i nauczyciela to szansa na sukces edukacyjny. 

Stawiamy na rozwój i innowacyjność, stąd zaproponujemy Państwu Projekty opracowane na rzecz wzajemnego 
rozwoju i  uczniów w  obszarach: wielojęzyczność w  Powiecie Polkowickim, kompleksowy system wsparcia 
ucznia o  specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizacja grantu „E-edukacja gotowość nauczycieli do zmiany” 
w  ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i  bibliotek pedagogicznych                         
w  realizacji zadań związanych z  przygotowaniem i  wsparciem nauczycieli   w  prowadzeniu kształcenia na 
odległość”. 

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 przeprowa-
dzamy 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 wysokie-
go 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

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

KURSY KWALIFIKACYJNE

PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PRACUJE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ, MINISTRA ZDROWIA, GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W CZASIE EPIDEMII 
ZWIĄZANEJ Z COVID-19.
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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 2021/2022

REALIZUJEMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU 
SZKOLNYM 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 
zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 
wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i  dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

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

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, szczególnie w  sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 
w  celu zapewnienia dodatkowej opieki i  pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 
szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w  procesie kształcenia 
z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne.
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5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 
formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

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

WDRAŻAMY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY, 
WYNIKÓW I WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DOLNOŚLĄSKIEGO 
KURATORA OŚWIATY, BADAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ NADZORU 
SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA 
DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH.

1. Kształcenie na odległość.

2. Efektywność procesu nauczania i uczenia się.

3. Izolacja i jej wpływ na funkcjonowanie uczniów, szczególnie z problemami w sferze społeczno-
emocjonalnej. 

REALIZUJEMY STRATEGIĘ ROZWOJU I KONCEPCJI PRACY PLACÓWKI:

1. Poszerzenie obszarów doradztwa metodycznego w oparciu o potrzeby środowiska oraz zasoby 
nauczycieli. 

2. Promowanie modelu pracy opartego na kompleksowości i  interdyscyplinarności wsparcia 
rozumianego jako proces.

3. Skuteczny proces kształcenia i wychowania, wysokie kompetencje nauczycieli.

4. Wspomaganie pracy dyrektorów przedszkoli i szkół, promowanie przywództwa edukacyjnego.

5. Stała i  kompleksowa współpraca z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w  Polkowicach, 
celem specjalistycznego wsparcia kompetencji nauczycieli oraz wzrostu efektywności pracy 
z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

UWZGLĘDNIAMY WYNIKI  DIAGNOZY POTRZEB EDUKACYJNYCH 
ŚRODOWISKA OŚWIATOWEGO W POWIECIE POLKOWICKIM 

1. Wspomaganie uczniów, nauczycieli w  sytuacji kryzysu, wsparcie psychologiczne w  obszarze 
kompetencji emocjonalno-społecznych.

2. Efektywność edukacji i  działań wychowawczo-profilaktycznych w  odniesieniu do każdego 
ucznia, w  tym ucznia niepełnosprawnego w  szkole/ przedszkolu ogólnodostępnym oraz 
skuteczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

3. Indywidualizacja pracy - podejście do nauczania i  uczenia się z  uwzględnieniem różnych 
możliwości uczniów w ramach tej samej klasy. 

4. Metody i formy kształcenia zdalnego. 

5. Opieka nad dyrektorami szkół i  placówek (pierwszy, drugi rok pełnienia funkcji) w  zakresie 
zarządzania oświatą oraz nauczycielami rozpoczynającymi pracę zawodową.
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KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE

SZKOLENIA DEDYKOWANE 
NAUCZYCIELOM

01

„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

01-1/21/22 Uczeń, klasa, szkoła- uczymy się bawiąc.

01-2/21/22 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- planowanie pracy i dostosowanie wymagań 
edukacyjnych.

01-3/21/22 Pracownik systemu oświaty wobec zmian: psychologiczne i organizacyjne aspekty zmian związane 
z pandemią COVID-19, efektywne narzędzia pracy w sytuacji zmiany.

01-4/21/22 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia.

01-5/21/22 Pedagogiczna ODA, czyli o organizowaniu pracy z uczniem, dyscyplinie i budowaniu autorytetu.

01-6/21/22 Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja czasu pracy wobec zmian form uczenia się na 
skutek COVID-19 w celu wartościowego uczenia uczniów.

01-7/21/22 Indywidualizacja procesu nauczania, uczenia się.

01-8/21/22 Diagnoza edukacyjna i zawodowa narzędziem Career Direct i Gallup CliftonStrengths.

01-9/21/22 Praktyczna wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych jako wspomaganie przez szkołę 
wychowawczej roli rodziny i efektywnej współpracy z rodzicami.

01-10/21/22 Dziecko/Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu/szkole.

01-11/21/22 Jak rozbudzić dobrego ducha klasy i zmotywować uczniów do nauki?

01-12/21/22 Akademia wychowawcy. Jak kształtować postawy oraz kompetencje osobiste i społeczne uczniów?

01-13/21/22 Happiness at school - szczęście w szkole.

01-14/21/22 Rola optymizmu u uczniów w uczeniu się i optymistyczne wyjaśnianie zdarzeń jako skuteczne 
narzędzie wychowawcze i motywujące do nauki.

01-15/21/22 Zarządzanie sobą w sieci.

01-16/21/22 Uczeń z depresją w szkole.

01-17/21/22 Przeciwdziałanie mowie nienawiści jako przedmiot działań wychowawczych.

01-18/21/22 Umiejętność optymistycznego wyjaśniania zdarzeń jako skuteczne narzędzie uwzględniające 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz wspierające ich sferę  
psychologiczno-pedagogiczną, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią  
COVID-19 w celu zapewnienia troski i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły  
oraz poczucie bezpieczeństwa.

01-19/21/22 Praca z rodziną ucznia niepełnosprawnego.

01-20/21/22 Organizacja pracy własnej nauczyciela. Planowanie, monitorowanie i  ewaluacja procesu 
edukacyjnego (nauczanie stacjonarne i zdalne).

01-21/21/22 Warsztat z emisji głosu czyli świadoma współpraca z aparatem mowy, oddechu i eliminacja 
stresu.

01-22/21/22 Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami ucznia w szkole i w przedszkolu?

01-23/21/22 Warsztat emisja głosu – poziom rozszerzony.

01-24/21/22 Anioły mają skrzydła – zrób sobie anioła.

01-25/21/22 Wyrównanie szans edukacyjnych- jak prowadzić działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów.

01-26/21/22 To proste, ale nie łatwe- o komunikacji, relacjach i współpracy w zespole.

01-27/21/22 Sztuka komunikacji w zespole. Jak skutecznie zarządzać fochem?

01-28/21/22 Uczymy się bawiąc na podwórku, parku i w lesie.

01-29/21/22 Konflikt i rozwiązywanie konfliktów w szkole jako skutek COVID-19.

01-30/21/22 Komunikacja językowa a temperament ucznia.

01-31/21/22 Przywództwo edukacyjne wg koncepcji ch. Lawneya jako droga w budowaniu postaw wrażliwości 
na prawdę i dobro oraz kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego 
i dbałości o zdrowie.

01-32/21/22 Zachowania przestępcze wśród dzieci i młodzieży w praktyce życia szkolnego – jak rozpoznawać, 
przeciwdziałać  i reagować.
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01-33/21/22 Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja czasu pracy wobec zmian form uczenia na skutek 
COVID-19- w celu wartościowego uczenia uczniów.

01-34/21/22 Ogrody w szkle.

01-35/21/22 Sztuka przełamywania barier i budowania mostów: sprawna komunikacja w pracy z uczniem.

01-36/21/22 Talenty na rynku pracy przyszłości – kompetencje przyszłości.

01-37/21/22 Warsztat dobrego snu.

01-38/21/22 Sprawność językowa jako kompetencja kluczowa i narzędzie oddziaływań wychowawczych.

01-39/21/22 Język ojczysty jako narzędzie skutecznego porozumiewania oraz wartość.

01-40/21/22 Język korzyści w pracy nauczyciela jako narzędzie wspierające pracę w zakresie realizacji 
polityki oświatowej państwa w zakresie szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii 
oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

01-41/21/22 Superwizja pracy zespołów nauczycielskich w konwencji warsztatów moderowanych jako 
narzędzie służące wartościowemu uczeniu się uczniów.

01-42/21/22 Rodzina, dom i jego mieszkańcy – uczymy się bawiąc.

01-43/21/22 Depresja, alkoholizm, narkomania, uzależnienia behawioralne – niepożądane skutki COVID-19 
– opracuj autorskie warsztaty profilaktyczne oparte o koncepcje potrzeb i emocji pierwotnych.

01-44/21/22 Strategia postępowania wobec zachowań trudnych.

01-45/21/22 Uczymy się bawiąc-zabawy ortograficzne dla klas I-III.

01-46/21/22 Zarządzanie własnym rozwojem i karierą zawodową, z uwzględnieniem życia rodzinnego 
i osobistego.

01-47/21/22 Superwizja pracy zespołów nauczycielskich w konwencji grup balinta/coachingu koleżeńskiego 
jako narzędzie wsparcia w kontekście zmian będących efektem COVID-19.

01-48/21/22 Z matematyką za pan brat, część I, II.

Informacje praktyczne:
1. NABÓR W CYKLU 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 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 nabycie umiejętności integrowania klasy oraz wykorzystywania pedagogiki zabawy 
na zajęciach lekcyjnych.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas IV- VI oraz nauczyciele 
świetlic.

Program:
1. Propozycje zabaw na dobry początek, na imiona- z warsztatów „Metody integracyjne w pracy z grupą 

– wprowadzenie do pedagogiki zabawy”.
2. Bliższe poznanie metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, 

klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad 
szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”).

3. Poznanie 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie 
i integrujących klasę. 

Edukator:
Lucyna Bzowska
Pedagog z  bogatym doświadczeniem pracy w  nauczaniu zintegrowanym. Certyfikowana Trenerka III 
stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Posiada specjalistyczne kwalifikacje 
w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury oraz uprawnienia 
do superwizowania i  opiniowania szkoleń. Pełni role konsultacyjne i  doradcze. Od ponad 25 lat wdraża 
pedagogikę zabawy w  proces dydaktyczny i  wychowawczy. Szkoli nauczycieli polskich. Od 6 lat szkoli 
nauczycieli polonijnych - warsztaty, konferencje, szkolenia. Ekspert pracujący w  ODN Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska. Swoimi doświadczeniami dzieli się w licznych publikacjach kierowanych do nauczycieli 
klas I-III, między innymi „Uczymy się bawiąc. Propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących 
w klasach I-III” . Współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania 
SEN - Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Autorka 
i koordynatorka wielu projektów organizowanych przez PSPiA KLANZA. 

UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA- UCZYMY SIĘ BAWIĄC
KOD FORMY
01-1/21/22                  

Pedagogika zabawy jest symboliczną nazwą poszukiwań metodycznych ułatwiających proces 
uczenia. Nawiązując do teorii psychologii humanistycznej i wyodrębniającego się nurtu postaci 
[Gestalt] próbuje przełożyć założenia teoretyczne na propozycje sytuacji, w których uczestnik może 
bez lęku rozwijać swoje najlepsze cechy”. Fascynuje przede wszystkim dlatego, że jest atrakcyjna 
i niecodzienna oraz daje bogaty repertuar metod i technik aktywizujących. Czerpie z bogatego 
zasobu ludzkich doświadczeń na polu prostej, spontanicznej zabawy, która może stać się cennym 
działaniem z punktu widzenia pedagogicznego. Wiara w człowieka, w jego dobroć i potencjał 
twórczych możliwości, to podstawy metod wspomnianej pedagogiki. 

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest  pogłębienie wiedzy dotyczącej roli, kompetencji i  zadań nauczyciela pracującego 
z  uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie wiedzy na temat specyficznych 
potrzeb, ograniczeń i możliwości  uczniów z określonym typem niepełnosprawności, wzrost umiejętności 
rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowanie umiejętności w zakresie 
tworzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz konstruowania indywidualnych 
programów edukacyjno – terapeutycznych, podniesienie umiejętności planowania pracy z  uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych 
oraz określonych metod i form pracy.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych..

Program:
1. Podstawy prawne organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Kilka ważnych pojęć związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Analiza wybranych opinii/orzeczeń PPP uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Współpraca nauczycieli w zakresie określania mocnych stron, możliwości i specyficznych potrzeb 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5. Tworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz  Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – Terapeutycznych.
6. Planowanie pracy z uczniem ze SPE  w oparciu o umiejętności z podstawy programowej.
7. Strefa najbliższego rozwoju a dostosowanie wymagań edukacyjnych.
8.  Ocenianie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukator:
Marta Kobza
Trener I  stopnia, nauczyciel dyplomowany i  były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w  Szkole Twórczego Myślenia 
w Krakowie. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektów „Wdrożenie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru 
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja szkoleń  w ramach  projektu pilotażowego MEN 
„Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu „Kompleksowy program wspierania dolnośląskich 
szkół”; „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych w  województwie WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz pakietów szkoleń 
i  doradztwa „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z  uczniem  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI – PLANOWANIE PRACY 
I DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

KOD FORMY
01-2/21/22               

Każdy ma zdolności – wystarczy że otrzyma wsparcie dostosowane do potrzeb. Dlatego tak 
szczególną rolę odgrywa nauczyciel, który diagnozuje i pomaga wspierać potencjał rozwojowy 
wychowanka.
Uczeń ze SPE, to uczeń, który potrzebuje od nauczyciela więcej uwagi i zaangażowania. Niekiedy 
specjalne potrzeby edukacyjne są tłumaczone jako niepełnosprawność, jednak jest to błędne 
uproszczenie. Nie tylko uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi pedagoga. 
Potrzebują jej wszyscy ci, których specjalne potrzeby zostaną zdiagnozowane przez nauczyciela. 

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o czynnikach, mechanizmach, fazach charakteryzujących zmiany 
w życiu zawodowym, mechanizmach oporu wobec zmian w ujęciu psychologicznym oraz podstawowych 
zasad i narzędzi efektywnego przeżywania zmian. Ponadto uczestnicy potrafić będą  rozpoznawać zdarzenia 
mające naturę zmiany, rozpoznawać podstawowe zachowania i przyjmowane role osób uczestniczących 
w zmianie, zastosować narzędzia i  techniki wspierające proces zmiany i niwelujące naturalny opór przed 
zmianą.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów nauczycielskich.

Program:
1. Wprowadzenie w temat 

2. Eksperyment/ćwiczenie – czym jest zmiana, fazy zmiany, jak ludzie reagują na zmiany 

3.  Mini – wykład i Ćwiczenie – jak przygotować zmiany 

4.  Psychologiczne i organizacyjne aspekty przechodzenia przez zmianę 

5.  Warsztaty – narzędzia i techniki wpływu

6. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener, edukator i  moderator. 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. Absolwent studium „Psychologia różnic indywidualnych 
w  Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim”. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional 
Management Trainter – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial 
Marketnikg Uniwersytetu w  Udine (Włochy). Pracował jako trener, konsultant i  menedżer w  biznesie, 
administracji i  oświacie. Założyciel Fundacji „Aby nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień 
i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

PRACOWNIK SYSTEMU OŚWIATY WOBEC ZMIAN: 
PSYCHOLOGICZNE  I ORGANIZACYJNE ASPEKTY 
ZMIAN, EFEKTYWNE NARZĘDZIA PRACY 
W SYTUACJI ZMIANY

KOD FORMY 
01-3/21/22                   

Zmiany były, są i będą. Kropka. Zmiany mogą zależeć od Ciebie albo nie. Masz na nie wpływ albo nie 
masz. Zmiany mogą być zabójcze albo życiodajne. Jakie będą zależy wyłącznie od Ciebie! Dlatego 
na tym szkoleniu nauczysz się planować zmiany i identyfikować symptomy tych nieplanowanych, 
zrozumiesz postawy i  zachowania ludzi w  zmianach i  zyskasz świadomość swoich mocnych 
i  słabych stron oraz zachowań w  sytuacji zmiany. Skutecznie zaczniesz stosować techniki 
wspierające ciebie i innych w zmianie, rozwiniesz cechy liderskie, podniesiesz efektywność w pracy 
własnej oraz we współpracy z  innymi nauczycielami, uczniami i  rodzicami, aby zmiany, których 
doświadczasz były wyłącznie życiodajne. 

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:



KRÓ
TKIE FO

RM
Y 

SZKO
LEN

IO
W

E
Szkolenia dedykow

ane nauczycielom

13

Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest odniesienie umiejętności planowania pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi z  uwzględnienie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, doskonalenie 
umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresatem szkolenia nauczyciele szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych. 

Program:
1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w aktach prawnych.

2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Cel i obszary dostosowania wymagań.

4. Typy i charakterystyka specyficznych trudności w uczeniu się.

5. Dostosowanie aktualnego programu kształcenia ogólnego do potrzeb i  możliwości uczniów, dla 
których jest przeznaczony

Edukator:
Marta Kobza
Trener I  stopnia, nauczyciel dyplomowany i  były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w  Szkole Twórczego Myślenia 
w Krakowie. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektów „Wdrożenie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru 
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja szkoleń  w ramach  projektu pilotażowego MEN 
„Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu „Kompleksowy program wspierania dolnośląskich 
szkół”; „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych   w  województwie WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz pakietów szkoleń 
i  doradztwa „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z  uczniem  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB  
PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA.

KOD FORMY
01-4/21/22

Każdy ma zdolności – wystarczy że otrzyma wsparcie dostosowane do potrzeb. Dlatego tak 
szczególną rolę odgrywa nauczyciel, który diagnozuje i pomaga wspierać potencjał rozwojowy 
wychowanka.

Uczeń ze SPE, to uczeń, który potrzebuje od nauczyciela więcej uwagi i zaangażowania. Niekiedy 
specjalne potrzeby edukacyjne są tłumaczone jako niepełnosprawność, jednak jest to błędne 
uproszczenie. Nie tylko uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi pedagoga. 
Potrzebują jej wszyscy ci, których specjalne potrzeby zostaną zdiagnozowane przez nauczyciela. 

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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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 
01-5/21/22

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” (Klaus Schaefer).

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest wykorzystanie narzędzi z  zakresu zarządzania sobą w  czasie po to by efektywniej 
wykonywać swoją pracę na rzecz wartościowego uczenia się uczniów oraz uniknąć pułapek wpychających 
Cię w wypalenie zawodowe.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

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

2. Efektywne planowanie - dlaczego jest ważne i jak wpływa na uczenie się ucznia, przydatne techniki

3. Złodzieje czasu - jak identyfikować i eliminować je z pracy

4. Priorytety – ustalanie, ich wpływ na uczenie się uczniów, przydatne techniki

5.  Case study

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener i edukator. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz międzynarodowe 
studia Master of Public Administration na bazie MBA w  Polsko – Amerykańskim Instytucje Zarządzania 
przy Uniwersytecie Łódzkim, 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 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).

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

KOD FORMY
01-6/21/22

„Nie mam czasu” i „Muszę” – dwa ulubione stwierdzenia w pracy. Ile razy to już słyszałeś, a ile 
razy tak mówisz? Faktycznie czasu nie możesz posiąść, ale też nic nie musisz. W wolnym zawodzie 
nauczyciela oraz w świecie, który wciąż się zmienia, jest niepewny i wymaga od nauczyciela 
coraz bardziej złożonych kompetencji, szybko możemy zagubić się między próbą niemożliwego 
przywłaszczenia sobie czasu a przymusem. A przecież w tym wszystkim masz jeszcze zadbać 
o uczniów i ich wartościowe uczenie się. 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:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, specjalizacji półkul mózgowych 
i  rodzajów pamięci. Poznanie kierunkowych typów inteligencji i  preferowanych przez ucznia strategii uczenia 
się. Doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego w oparciu o triadę edukacyjną. Kształtowanie 
umiejętności analizy podstawy programowej i  programów nauczania i  dostosowanie ich do potrzeb oraz 
możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. Rozwijanie umiejętności świadomego tworzenia celów 
w oparciu o taksonomię celów kształcenia.

Adresatem szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych. 

Program:

1. Neurodydaktyka w szkole – psychodydaktyczne zasady nauczania i uczenia się.
2. Czynniki wpływające na proces uczenia się, nauczania.
3. Profil kompetencyjny nauczyciela.
4. Kształtowania kompetencji w zakresie uczenia się.
5. Triada edukacyjna – współczesny model nauczania/ uczenia się.
6. Kluczowe pojęcia dydaktyczne w kontekście projektowania, planowania i organizacji efektywnych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.
7.  Planowanie pracy nauczyciela – podstawa programowa, program nauczania, plan dydaktyczny.
8. Analiza podstawy programowej i programów nauczania. 
9. Projektowanie planu dydaktycznego i monitorowanie jego realizacji.
10.  Operacjonalizacja celów kształcenia z wykorzystaniem taksonomii Blooma i Niemierki.
11. Indywidualizacja nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Edukator:
Marta Kobza
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. 
Współpraca z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w  Warszawie w  ramach projektów „Wdrożenie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w  przedszkolach i  szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w  zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych” oraz z  Erą Ewaluacji w  projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego 
i  oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja szkoleń  w  ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. 
Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu „Kompleksowy program wspierania dolnośląskich szkół”; „Kompleksowy 
program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych   
w  województwie WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz pakietów szkoleń i  doradztwa „Asystent dziecka/
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z uczniem  o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(certyfikat MEN) o specjalnych potrzebach edukacyjnych (certyfikat MEN).

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA, 
UCZENIA SIĘ

KOD FORMY 
01-7/21/22

Uczenie się jest procesem, w którym człowiek bierze udział na co dzień, przez całe życie. Nie zawsze 
czyni to w sposób świadomy. Szkoła, która organizuje proces kształcenia, stwarza uczniom szansę 
zaangażowania się w  zaplanowany, celowy proces uczenia się i  nauczania. Warto, by kreowała 
sytuacje edukacyjne, dzięki którym uczniowie  będą  mieli  możliwość autentycznego, świadomego 
udziału w procesie uczenia się. Takiemu zaangażowaniu sprzyjają strategie uczenia się. Umiejętność 
ich stosowania zwiększa szanse ucznia na odniesienie sukcesu. Na refleksyjne, przemyślane 
posługiwanie się strategiami uczenia się pozwala świadomość własnego stylu uczenia się, a  do 
autentycznego zaangażowania w  proces uczenia się niezbędna jest motywacja, której poziom 
może stymulować nauczyciel.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
120 zł / osoba

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z  wiedzą na temat specjalizacji edukacyjnych 
i  zawodowych człowieka oraz z  narzędziami: Gallup CliftonStrengths i  Career Direct. Czemu akurat te 
narzędzia warto wykorzystywać? Pokazanie ich unikatowego charakteru.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Diagnoza edukacyjna i zawodowa – czym jest i czemu służy?

2. Tajniki neurodydaktyki – co to znaczy, że mózg ma specjalizację?

3. Teoria talentów według Instytutu Gallupa. Co oznacza, że każdy człowiek jest utalentowany?

4. Narzędzie Career Direct – omówienie.

5. Talentowa mapa człowieka – jakie są przewagi na ścieżce kariery zawodowej?

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. Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę 
doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl. Autorka książki: „Koniec z pracą?”

DIAGNOZA EDUKACYJNA I ZAWODOWA 
NARZĘDZIEM CAREER DIRECT 
I GALLUP CLIFTONSTRENGTHS

KOD FORMY
01-8/21/22

Trendy w  edukacji i  na rynku pracy pokazują, że w  przyszłości niezbędne będą kompetencje 
i  umiejętności poradzenia sobie w  świecie zmiennym, niepewnym, złożonym, niejednoznacznym 
(rzeczywistość VUCA). Jedną z  kompetencji przyszłości jest umiejętność wykorzystania swoich 
zasobów osobistych w  postaci talentów i  mocnych stron. Dwa narzędzia diagnostyczne 
w  pełni diagnozują talenty i  mocne strony i  uzupełniają się wzajemnie. Jednym jest test Gallup 
CliftonStrengths. Narzędzie to zostało opracowane w  Instytucie Gallupa i  wskazuje 34 talenty, 
które są trwałe, unikatowe i  znajdują odzwierciedlenie w  naszym sposobie myślenia, działania 
i odczuwania. Uzupełnieniem tego jest diagnoza zawodowa Career Direct (Kompas Kariery). O ile 
talenty Gallupa można „przenosić” między branżami i  dziedzinami, o  tyle Kompas Kariery daje 
konkretne wskazówki zawodowe.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w  zakresie psychologicznych różnic indywidualnych (pojęcie 
osobowości i wpływu na nią temperamentu) po to, aby uczestnik potrafił identyfikować zachowania rodzica 
wynikające z  naturalnego stylu, znał mocne i  słabe strony danego stylu i  dzięki temu potrafił budować 
porozumienie i efektywną współpracę z użyciem właściwych metod adekwatnych do indywidualnego stylu 
rodzica.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów 
nauczycielskich.

Program:
1. Warsztat – dlaczego się różnimy i z kim wolimy pracować 

2. Pojęcie i geneza osobowości i temperamentu 

3. Autodiagnoza własnego stylu i diagnoza stylu rodzica 

4. Style zachowań – mocne i słabe strony 

5. Jak się dopasować do danego stylu 

6. Moja strategia współpracy z rodzicem „trudnym”

7. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener, edukator i  moderator. 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. Absolwent studium „Psychologia różnic indywidualnych 
w  Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim”. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional 
Management Trainter – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial 
Marketnikg Uniwersytetu w  Udine (Włochy). Pracował jako trener, konsultant i  menedżer w  biznesie, 
administracji i  oświacie. Założyciel Fundacji „Aby nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień 
i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

PRAKTYCZNA WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII 
RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH JAKO WSPOMAGANIE 
PRZEZ SZKOŁĘ WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY 
I EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

KOD FORMY 
01-9/21/22

Nikt nie ma wątpliwości, że samoświadomość jest podstawą do budowania relacji z innymi. 
Dlaczego reaguję w taki a nie inny sposób na różne sytuacje? Czy to źle, czy dobrze?  Dlaczego 
zachowania i postawy niektórych rodziców mnie irytują, a innych wręcz przeciwnie. Co powoduje, 
że się różnimy i jak współpracować z różnicami, żeby zjednywać sobie przyjaciół, a nie mnożyć 
wrogów wśród rodziców. Jak dzięki temu poprawić efektywność w pracy wychowawczej oraz 
dydaktycznej, a przy tym uniknąć wypalenia zawodowego. Odpowiedzi na te i inne kwestie 
przynosi wiedza z zakresu psychologicznych różnic indywidualnych.

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/uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, terapeuci i specjaliści przedszkola, 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.

DZIECKO/UCZEŃ Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM 
ASPERGERA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE 

KOD FORMY
01-10/21/22

„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:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i umiejętności pomocne w motywowaniu 
klasy i jej poszczególnych uczniów do efektywnej współpracy z nauczycielem w procesie edukacyjnym.  

Adresatem szkolenia  są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Sztuka budowania fundamentów sukcesu: zdrowa klasa, jej uczeń i nauczyciel. 

2. Sztuka motywowania klasy: duch klasy i sposoby jego rozbudzania. 

3. Sztuka motywowania ucznia: praca z wychowankami o różnych temperamentach.

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.

JAK ROZBUDZIĆ DOBREGO DUCHA KLASY 
I ZMOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI

KOD FORMY 
01-11/21/22

Aby mówić o  motywacji, trzeba się zastanowić, czym ona jest? Motywacja to zespół czynności 
pobudzających do uczenia się. To budzenie chęci.

W rodzinie, w której zachęca się dzieci do nauki – uczą się one chętniej. Motywowanie zaczyna się 
już w  przedszkolu. To ważny okres w  życiu dziecka. Do 10 lat rozwija się mózg; ważne, by w  tym 
czasie wspierać dziecko, stymulować  różnymi metodami jego rozwój. Osiągnięcia ucznia zależą od 
samoakceptacji, uznania siebie, poczucia własnej wartości. Nauczyciel, aby skutecznie motywować 
swoich podopiecznych, musi być sam zmotywowany.

Św. Augustyn powiedział, że trzeba wskazać uczniowi jego mocną stronę.

Motywacja nie trwa wiecznie, jest procesem ciągłym. Aby mieć motywację i aby rozbudzać  ją wśród 
wychowanków – należy do czegoś dążyć, mieć ustalony cel. Motywacja wymaga nagrody. Gdy 
uczeń zrobi coś dobrze – trzeba go pochwalić. Jeśli zrobi coś źle – należy  zastosować karę, czyniąc 
to jednak bez poniżania wychowanka, w cztery oczy.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest określenie kompetencji i  roli wychowawcy klasy oraz czynników wpływających na 
procesy wychowawcze. Kształtowanie umiejętności wpływających na efekty wychowawcze, kształtowanie 
właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i  dbałości o  zdrowie, doskonalenie 
umiejętności budowania zespołu, określania granic i  tworzenia zasad wpływających na bezpieczeństwo 
emocjonalne uczniów.

Adresatami szkolenia są wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Program: 
I.  Rola wychowawcy klasy

1. Tworzenie definicji własnej „wychowawca”.
2. Opracowanie Dekalogu wychowawcy w oparciu o wybrane cytaty Janusza Korczaka.
3. Sylwetka idealnego wychowawcy, określenie jego atrybutów i cech.
4. Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju. 
5. Odkrywamy nasze wartości i potrzeby.
6. Emocje jako zasoby. Paleta emocji.
7. Wzorce językowe. Komunikat w oparciu o model „Porozumienia bez przemocy” Marshalla Rosenberga.

II.  Budowanie zespołu
1. Czynniki wpływające na efektywną współprace w zespole. Wychowawca jako lider zespołu.
2. Kompetencje osobiste i  społeczne jako połączenie wiedzy, umiejętności i  postaw – sylwetka 

absolwenta
3. Budowanie poczucia bezpieczeństwa – nasze granice.
4. Zasady współpracy w zespole. Jak tworzyć i przestrzegać?
5. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Edukator:
Marta Kobza
Trener I  stopnia, nauczyciel dyplomowany i  były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w  Szkole Twórczego Myślenia 
w Krakowie. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektów „Wdrożenie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru 
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja szkoleń  w ramach  projektu pilotażowego MEN 
„Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu „Kompleksowy program wspierania dolnośląskich 
szkół”; „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych w  województwie WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz pakietów szkoleń 
i  doradztwa „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z  uczniem  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (certyfikat MEN). 

AKADEMIA WYCHOWAWCY. JAK KSZTAŁTOWAĆ 
POSTAWY ORAZ KOMPETENCJE OSOBISTE 
I SPOŁECZNE UCZNIÓW?

KOD FORMY
01-12/21/22                         

Wychowawca to ktoś, kto za pomocą czynów i słów osiąga szacunek dzieci i młodzieży, ich uwagę 
oraz ich chęć współpracy. Nie potrzebuje kar ani siły, by wychowanków uczyć i wymagać od nich 
wysiłku i zaangażowania. Wychowawca to taki ktoś, kto zdaje sobie sprawę, że wychowankowie 
nie są jego własnością. Nie wychowuje po to, by chwalić się sukcesami podopiecznych, ani po to, by 
kopiowali oni jego styl myślenia, życia czy poglądy.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
160 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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HAPPINESS AT SCHOOL - SZCZĘŚCIE W SZKOLE
KOD FORMY 
01-13/21/22

Badania pokazują, że nadawanie priorytetu szczęściu i dobrostanowi w efekcie przynosi lepsze 
osiągnięcia w nauce, co – niestety – nie jest doceniane. Odzwierciedla się to w ciągłej dominacji 
„liczb” i ogólnym „testocentryzmie”. Możemy to zmienić.  Naukowe podejście do szczęścia, tzw. 
„science of happiness” rozwinął w nurcie Psychologii Pozytywnej Martin Seligman w połowie lat 
90. XX wieku. Badania pokazują, że szczęście, współczucie i życzliwość są umiejętnościami, których 
można się nauczyć i je wzmacniać poprzez trening, dzięki neuroplastyczności naszych mózgów. 
Szkoły odgrywają istotną rolę w „uczeniu szczęścia” oraz w rozwijaniu wartości, sił charakteru, 
talentów, mocnych stron i kompetencji, które rozwijają szczęście. Odbywa się to zarówno poprzez 
„edukację jako szczęście”, gdzie szkoła jest miejscem szczęśliwym, jak i „wychowanie do szczęścia”, 
gdzie szkoła wyraźnie pokazuje uczniom, jak szczęście może być osiągane.

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że szczęście jest czymś, czego możemy się nauczyć 
i  czego możemy uczyć innych. Przedstawienie podstaw teoretycznych i  naukowych „nauki o  szczęściu 
w szkole” oraz zaprezentowanie praktycznych narzędzi rozwijania kultury szczęścia w szkole.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Szczęście w szkole – na ile to możliwe?

2. Naukowe podejście do szczęścia – wymiar globalny i lokalny.

3. Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi w szkole?

4. Co powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi w szkole?

5. Model P.E.R.M.A. – jak praktycznie wykorzystać narzędzia edukacji pozytywnej?

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. 
Zdobyła międzynarodową certyfikację na Chief Happiness Manager Academy i  jest pierwszym w Polsce, 
certyfikowanym Chief Happiness Officer (Menedżer ds. Szczęścia) w sferze EDUKACJI.

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. Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę 
doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
200 zł / osoba

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i  umiejętności o  tym jak wspierać ucznia niezależnie 
od osiąganych wyników, wzmacniać jego motywację do nauki i  rozwoju, poprawiać samoocenę 
i  przeciwdziałać zagrożeniu depresją poprzez umiejętne zastosowanie technik z  zakresu Inteligencji 
Emocjonalnej opartych o metodę optymistycznego wyjaśniania zdarzeń M. Seligmana.  

Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów 
nauczycielskich.

Program: 
1. Prezentacja i zapoznanie się. Wprowadzenie w temat 

2. Jak zdemotywować ucznia i wpędzić w depresję  – Eksperyment 

3. Optymistyczne wyjaśnianie zdarzeń wg M. Seligmana

4. Techniki EQ przydatne w optymistycznym wyjaśnianiu zdarzeń – warsztat narzędziowy 

5. Podsumowanie, wspólne wnioski, samodzielne zastosowanie najbardziej praktycznych ćwiczeń

Edukator: 
Maciej Woropaj
Doświadczony trener, coach, moderator i  mediator. Od lat specjalizuje się w  inteligencji emocjonalnej 
EQ. 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. 
Absolwent studium „Psychologia różnic indywidualnych w  Instytucie Psychologii na Uniwersytecie 
Wrocławskim”. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management Training 
Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy). 
Pracował jako trener, konsultant i menedżer w biznesie, administracji i oświacie. Założyciel Fundacji „Aby 
nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

ROLA OPTYMIZMU U UCZNIÓW W UCZENIU SIĘ 
I OPTYMISTYCZNE WYJAŚNIANIE ZDARZEŃ JAKO 
SKUTECZNE NARZĘDZIE WYCHOWAWCZE 
I MOTYWUJĄCE DO NAUKI

KOD FORMY
01-14/21/22

Eksperci od lat nie mają wątpliwości, że to nie epidemia koronawiurasa, a epidemia depresji i innych 
zaburzeń jest w tej chwili największa wśród młodych ludzi. Już w latach 50-tych minionego wieku 
Martin Seligman badał powody występowania depresji u młodych ludzi, bo wydawało mu się to 
czymś niewytłumaczalnym. On też dostrzegł wielką rolę umiejętnego budowania optymistycznego 
wyjaśniania zdarzeń, jako skuteczne narzędzie przeciwdziałania depresji. Współczesne badania 
neuropsychologiczne potwierdzają tylko tezy Seligmana. Nikt też nie ma wątpliwości, że rola 
nauczycieli i wychowawców jest nieprzeceniona w przeciwdziałaniu depresji u dzieci i młodzieży. 
System oceniania dokonań edukacyjnych uczniów, przy odpowiednim wsparciu narracyjnym 
i emocjonalnym ze strony nauczyciela może ucznia motywować do nauki niezależnie od osiągniętej 
na skali 1-6 cyfry. Chcesz wiedzieć jak? Zapraszamy!  

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ZARZĄDZANIE SOBĄ W SIECI
KOD FORMY 
01-15/21/22

Internet stał się współcześnie podstawowym narzędziem komunikowania i przekazywania 
informacji o wymiarze globalnym. Wiele czasu i badań poświęcono zagadnieniom zagrożeń 
w sieci: cyberprzemocy, cyberprzestępczości, którym narażone są szczególnie dzieci i młodzież. 
Coraz częściej mówi się o uzależnieniach związanych z siecią i innych chorobach cywilizacyjnych 
wynikających z postępu. W tym kontekście niezwykle ważne jest poszerzanie świadomości na temat 
tego, na co mamy wpływ w sieci jako dorośli i jako dzieci oraz jak świadomie można kształtować 
swój wizerunek w sieci, aby czerpać z tego korzyści a nie tylko generować strachy. To my zarządzamy 
sobą w sieci, a Internet może być źródłem wielu cennych i unikatowych informacji oraz stwarza 
warunki do wyjątkowych form współpracy. Warto umieć z tego korzystać.

Cel szkolenia: W trakcie warsztatu uczestnicy zajmą się refleksją na temat wyzwań współczesnych nowych 
technologii i ich wpływu na nasze życie i funkcjonowanie, szczególnie na aktywność dzieci i młodzieży. Czy 
Internet to szansa czy zagrożenie? Czego się najbardziej boimy i na co mamy wpływ?

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
1. Współczesne technologie – szansa czy zagrożenie?

2. Najnowsze badania dotyczące wpływu nowych technologii na mózg.

3. Poczucie własnej wartości a wizerunek w sieci.

4. Jak możemy świadomie kształtować swój wizerunek w sieci?

5. Dobre nawyki świadomego korzystania z sieci – praktyczne wskazówki.

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. Stale współpracuje z Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę 
doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
200 zł / osoba

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką zjawiska depresji dzieci i młodzieży oraz  symptomami 
i sposobami reagowania.

Adresatem szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych i nauczyciele szkół ponadpodstawowych. 

Program:
1. Czym jest depresja – koncepcje rozumienia depresji.
2. Definicje – smutek, nastrój a depresja.
3. Przyczyny i występowanie depresji.
4. Rodzaje i symptomy depresji.
5. Maski zaburzeń depresyjnych.
6.  Depresja, a ryzyko zachowań samobójczych oraz jego ocena.
7. Rozpoznawanie depresji u dzieci i młodzieży.
8.  Działania podejmowane przez nauczyciela w sytuacji rozpoznania depresji u dzieci i młodzieży.

Edukator:
Marta Kobza
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia 
w  Krakowie. Współpraca z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w  Warszawie w  ramach projektów „Wdrożenie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności 
systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja szkoleń  w ramach  projektu 
pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu „Kompleksowy program wspierania 
dolnośląskich szkół”; „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr 
zarządzających placówek oświatowych   w  województwie WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz 
pakietów szkoleń i doradztwa „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian 
pracy z uczniem  o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).

UCZEŃ Z DEPRESJĄ W SZKOLE
KOD FORMY
01-16/21/22

Obecnie depresja zajmuje czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych 
świata. 

W depresji prawie zawsze występuje smutek, jednak bardzo często nie oznacza on depresji. Każdy 
człowiek bywa czasem smutny, nie wskazuje to jednak na to, że choruje na depresję. Ważne jest 
jego nasilenie i czas trwania – jeśli ktoś stale (przez większą część dnia, min. 2 tyg.) odczuwa 
głęboki smutek, który nie podlega w zasadzie modyfikacjom przez zewnętrzne okoliczności, to 
prawdopodobnie możemy mieć już do czynienia z depresją. Depresja to grupa różnych zaburzeń 
o podobnych objawach, zarówno psychicznych, jak i fizycznych – obniżony nastrój to tylko jedna 
z nich.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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PRZECIWDZIAŁANIE MOWIE NIENAWIŚCI JAKO 
PRZEDMIOT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

KOD FORMY 
01-17/21/22

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.

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.

Wymiar godzin:
3 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł/ osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł/ osoba

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i  umiejętności o  tym jak wspierać ucznia niezależnie 
od osiąganych wyników, wzmacniać jego motywację do nauki i  rozwoju, poprawiać samoocenę 
i  przeciwdziałać zagrożeniu depresją poprzez umiejętne zastosowanie technik z  zakresu Inteligencji 
Emocjonalnej opartych o metodę optymistycznego wyjaśniania zdarzeń M. Seligmana

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów 
nauczycielskich.

Program:
1. Prezentacja i zapoznanie się. Wprowadzenie w temat  

2. Jak zdemotywować ucznia i wpędzić w depresję  – Eksperyment 

3.  Optymistyczne wyjaśnianie zdarzeń wg M. Seligmana

4. Techniki EQ przydatne w optymistycznym wyjaśnianiu zdarzeń – warsztat narzędziowy 

5. Podsumowanie, wspólne wnioski, samodzielne zastosowanie najbardziej praktycznych ćwiczeń.

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener, coach, moderator i  mediator. Od lat specjalizuje się w  inteligencji emocjonalnej 
EQ. 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. 
Absolwent studium „Psychologia różnic indywidualnych w  Instytucie Psychologii na Uniwersytecie 
Wrocławskim”. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management Training 
Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy). 
Pracował jako trener, konsultant i menedżer w biznesie, administracji i oświacie. Założyciel Fundacji „Aby 
nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

NARZĘDZIE UWZGLĘDNIAJĄCE ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY 
ROZWOJOWE I EDUKACYJNE UCZNIÓW ORAZ WSPIERAJĄCE 
ICH SFERĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ, 
SZCZEGÓLNIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ WYWOŁANEJ 
PANDEMIĄ COVID-19 W CELU ZAPEWNIENIA TROSKI 
I POMOCY, WZMACNIAJĄCEJ POZYTYWNY KLIMAT SZKOŁY 
ORAZ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.

KOD FORMY
01-18/21/22                   

Eksperci od lat nie mają wątpliwości, że to nie epidemia koronawiurasa, a epidemia depresji                      
i innych zaburzeń jest w tej chwili największa wśród młodych ludzi. Już w latach 50-tych minionego 
wieku Martin Seligman badał powody występowania depresji u młodych ludzi, bo wydawało 
mu się to czymś niewytłumaczalnym. On też dostrzegł wielką rolę umiejętnego budowania 
optymistycznego wyjaśniania zdarzeń, jako skuteczne narzędzie przeciwdziałania depresji. 
Współczesne badania neuropsychologiczne potwierdzają tylko tezy Seligmana. Nikt też nie ma 
wątpliwości, że rola nauczycieli i wychowawców jest nieprzeceniona w przeciwdziałaniu depresji u 
dzieci i młodzieży. System oceniania dokonań edukacyjnych uczniów, przy odpowiednim wsparciu 
narracyjnym i emocjonalnym ze strony nauczyciela może ucznia motywować do nauki niezależnie 
od osiągniętej na skali 1-6 cyfry. Chcesz wiedzieć jak? Zapraszamy!  

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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PRACA Z RODZINĄ DZIECKA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO

KOD FORMY 
01-19/21/22                   

„ 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

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat  działań wspierających rodzinę dziecka 
niepełnosprawnego 

Adresatem szkolenia są nauczyciele, specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, (pedagogów, 
psychologów, logopedów, rehabilitantów, terapeutów pedagogicznych) 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.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
120 zł/ osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
120 zł/ osoba

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego w  oparciu o  triadę 
edukacyjną, kształtowanie umiejętności analizy podstawy programowej i  programów nauczania 
i  dostosowanie ich do potrzeb oraz możliwości uczniów, dla których są przeznaczone; uświadomienie 
potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i  ich roli w procesie nauczania i wychowania; rozwijanie 
umiejętności świadomego tworzenia celów w oparciu o taksonomię celów kształcenia..

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele

Program: 
1. Triada edukacyjna – współczesny model nauczania/ uczenia się.
2.  Kluczowe pojęcia dydaktyczne w kontekście projektowania, planowania i organizacji efektywnych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3. Planowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego: planowanie kierunkowe planowanie wynikowe, 

planowanie metodyczne. 
4. Kompetencje kluczowe w procesie planowania.
5. Analiza podstawy programowej i programów nauczania. 
6. Projektowanie planu dydaktycznego i monitorowanie jego realizacji.
7. Operacjonalizacja celów kształcenia z wykorzystaniem taksonomii Blooma i Niemierki w kontekście 

diagnozy osiągnięć ucznia.
8. Współpraca nauczycieli w planowaniu procesu edukacyjnego

Edukator:
Marta Kobza
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w Szkole Twórczego 
Myślenia w Krakowie. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektów 
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać 
szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program 
wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja 
szkoleń  w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu 
„Kompleksowy program wspierania dolnośląskich szkół”; „Kompleksowy program rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie 
WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz pakietów szkoleń i doradztwa „Asystent dziecka/ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z uczniem  o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych ( certyfikat MEN).

MONITOROWANIE I  EWALUACJA PROCESU 
EDUKACYJNEGO (NAUCZANIE STACJONARNE 
I ZDALNE)

KOD FORMY
01-20/21/22

Jaka dziś jest rola nauczyciela? Czego przede wszystkim powinna uczyć szkoła? Pytania, które 
nigdy nie przestaną być aktualne. Czy nie jest najważniejszą umiejętnością nauczenie uczniów, w 
jaki sposób powinni się uczyć? Czy wiedza encyklopedyczna, do której dostęp jest dziś powszechny 
powinna być wykładana, przekazywana w szkole. Każde dziecko, które chce zdobyć wiedzę jest 
nieograniczone w możliwościach.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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WARSZTAT Z EMISJI GŁOSU CZYLI ŚWIADOMA 
WSPÓŁPRACA Z APARATEM MOWY, ODDECHU 
I ELIMINACJA STRESU

KOD FORMY 
01-21/21/22                  

Co jest najważniejszym narzędziem w umiejętność artykułowania prawidłowych wypowiedzi czyli 
lepszą dykcję oraz nauczysz się technik zmniejszania wpływu stresu na twoją mowę. Popraw swój 
komfort i ciesz się pracą.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności o tym Jak pracować gardłem w różnych stanach 
(gardło zdrowe, chore, chrypa), Jak współpracować z dobrym oddechem podczas mowy, Jak radzić sobie 
ze stresem, który zaciska gardło. Uczestnicy dzięki temu posiądą warsztat ćwiczeń wspomagających 
prawidłową mowę i  oddychanie, technik zmniejszania stresu, który wpływa na mowę i  całe ciało oraz 
poprawiających dykcję.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów 
nauczycielskich.

Program:
1.  Prezentacja i zapoznanie się. Na podstawie tego pierwsze ćwiczenia emisji (sposób wymowy, użycia 

głosu) 
2. Prawidłowe i nieprawidłowe użycie aparatu głosu – filmy + ćwiczenia 
3.  Prawidłowy oddech – jego oddziaływanie na emisję i zmniejszanie stresu – zestaw ćwiczeń
4.  Dobra dykcja  nauczyciela to przyjemność słuchania – warsztat narzędziowy 
5.  Sposoby interpretacji tekstu jako pomoc emisyjna – warsztaty
6.  Podsumowanie, wspólne wnioski, samodzielne zastosowanie najbardziej praktycznych ćwiczeń

Edukator:
Inga Pozorska
Doświadczona trenerka, pedagog i  praktyk. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w  Łodzi na wydziale 
prowadzenia chórów i zespołów muzycznych. Wokalistka i kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”, 
gdzie od 25 lat pracuje głosem własnym i  z  głosami innych osób. Uczy w  nim, kolejne już pokolenia 
emisji, śpiewu i  radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych. Od wielu lat współprowadzi 
warsztaty wokalne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Stale doskonali także swój warsztat wokalny pod okiem 
najlepszych fachowców w Polsce 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 pozyskanie wiedzy na temat  źródeł i przyczyn agresji oraz sposobów reagowania 
w sytuacji wystąpienia trudnych zachowań.

Adresatami szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli.

Program: 
1. Rozpoznawanie źródeł i przyczyny agresji.

2. Definicje pojęć agresja, przemoc, dręczenie.

3. Rodzaje agresji i sposoby reagowania.

4. Metody radzenia sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami

5. Reagowanie w sytuacjach konfrontacji

6. Metody behawioralne w pracy z dzieckiem z zachowaniami agresywnymi.

7. Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji – profilaktyka.

8. Aspekty prawne  oraz sposoby współpracy z rodzicami  i  innymi instytucjami, które są angażowane 
w sytuacjach zagrożenia (Policja, Pogotowie itp).

Edukator:
Marta Kobza
Trener I  stopnia, nauczyciel dyplomowany i  były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w  Szkole Twórczego 
Myślenia w  Krakowie. Współpraca z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w  Warszawie w  ramach projektów 
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w  przedszkolach i  szkołach” , „Jak wspomagać 
szkoły w  zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z  Erą Ewaluacji w  projekcie „Program 
wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja 
szkoleń  w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu 
„Kompleksowy program wspierania dolnośląskich szkół”; „Kompleksowy program rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w  województwie 
WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz pakietów szkoleń i  doradztwa „Asystent dziecka/ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z  uczniem o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych ( certyfikat MEN).

JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESYWNYMI 
ZACHOWANIAMI UCZNIA W SZKOLE
I W PRZEDSZKOLU?

KOD FORMY
01-22/21/22

Agresywne zachowanie może przyjąć dwojaką formę: agresji fizycznej lub słownej. Repertuar takich 
zachowań wśród społeczności uczniowskiej jest bardzo różnorodny. Przejawem agresji fizycznej mogą być 
np. bójki, uderzenia, kopnięcie lub ukłucie kolegi, szarpanie, podstawianie nogi, popychanie, niszczenie 
rzeczy należących do innych. W codziennej praktyce możemy się również spotkać z agresją fizyczną 
pośrednią, która wprawdzie nie przybiera formy bezpośredniego ataku, ale przejawia się w takich 
formach zachowania jak przeszkadzanie komuś w wykonywaniu jakiejś czynności, zakłócanie spokoju, 
sporządzanie obraźliwych rysunków, chowanie lub psucie przedmiotów należących do określonej osoby. 

Drugi typ zachowań agresywnych z jakim mamy często do czynienia to tzw. agresja słowna. Przejawia się 
ona najczęściej w inicjowaniu kłótni, złośliwych plotek, pomówień, grożeniu, namawianiu, ośmieszaniu, 
przezywaniu, straszeniu, rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o danej osobie  itp.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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WARSZTAT EMISJA GŁOSU  
– POZIOM ROZSZERZONY.

KOD FORMY 
01-23/21/22

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
Doświadczona trenerka, pedagog i  praktyk. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w  Łodzi na wydziale 
prowadzenia chórów i zespołów muzycznych. Wokalistka i kierownik zespołu muzycznego „Mocni w Duchu”, 
gdzie od 25 lat pracuje głosem własnym i  z  głosami innych osób. Uczy w  nim, kolejne już pokolenia 
emisji, śpiewu i  radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych. Od wielu lat współprowadzi 
warsztaty wokalne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Stale doskonali także swój warsztat wokalny pod okiem 
najlepszych fachowców w Polsce 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 rozwijanie twórczego myślenia i  wyobraźni przestrzennej, kształtowanie 
zainteresowań i zamiłowań rękodzielniczych, stworzenie możliwości wyrażenia siebie poprzez tworzenie 
przedmiotów od podstaw, kształtowanie wrażliwości na piękno oraz wyrabianie poczucia smaku. 
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, kobietą 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 metoda decupage, ogrody w  szkle, anioły z  Powertexu, zajęcia z  materiałów 
recyklingowych i wiele innych.  

ANIOŁY MAJĄ SKRZYDŁA – ZRÓB SOBIE ANIOŁA
KOD FORMY
01-24/21/22

„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:
250 zł / osoba 
w cenie materiał 
i wykonany anioł

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH – JAK 
PROWADZIĆ DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE  SZANSE 
EDUKACYJNE UCZNIÓW.

KOD FORMY 
01-25/21/22

Wyrównywanie szans edukacyjnych wywodzi się z  idei szeroko rozumianego wyrównywania 
szans życiowych, w  tym szans społecznych. Termin „wyrównywanie szans” oznacza proces, dzięki 
któremu różne systemy i  instytucje istniejące w  społeczeństwie i  środowisku, takie jak usługi, różne 
formy działań, informacja i  dokumentacja, są powszechnie dostępne dla wszystkich. W  kontekście 
dzieci i młodzieży odnosi się głównie do zapewnienia równego startu edukacyjnego, powszechnego 
dostępu do usług instytucji opiekuńczych i edukacyjnych na różnych poziomach.

Celem szkolenia jest poznanie czynników wpływających na efektywność procesu nauczania  oraz 
sposobów pozwalające na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Adresatami szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program: 
1. Kształtowanie kompetencji społeczno - emocjonalnych

2. Strefa najbliższego rozwoju ucznia

Edukator:
Marta Kobza
Trener I  stopnia, nauczyciel dyplomowany i  były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  
w  Szkole Twórczego Myślenia w  Krakowie. Trenerka współpracująca z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji 
w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach 
i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji 
w  projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i  oceny jakości 
pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i  specjalistka z  zakresu postępowania w  sytuacji zagrożenia 
w  placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w  ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna 
szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Trenerka prowadzące szkolenia i doradztwo w ramach projektu „Kompleksowy 
program wspierania dolnośląskich szkół” oraz „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów  skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w  województwie WIELKOPOLSKIM” 
Autorka scenariuszy i  materiałów w  zakresie planowania i  monitorowania pracy nauczyciela i  dyrektora 
oraz kształtowania kompetencji kluczowych w  przedszkolu. Współautorka programu oraz pakietów 
szkoleń i doradztwa „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy 
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (certyfikat MEN)

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
120 zł / osoba

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie  efektywnej współpracy z innymi 
osobami, identyfikacja własnych zasobów w komunikacji interpersonalnej, zdiagnozowanie osobistych 
umiejętności nawiązywania i utrzymywania asertywnych relacji, podniesienie kompetencji w zakresie 
komunikacji interpersonalnej, doskonalenie umiejętności empatycznego reagowania w sytuacjach 
trudnych, konfliktowych.

Adresatem szkolenia  są zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Program:
1. Kompetencje kluczowe – profil kompetencyjny nauczyciela.
2. Jak umiejętnie wykorzystać własny potencjał?

• Identyfikacja własnych zasobów zewnętrznych i wewnętrznych.
• Praca na zasobach.

3. Budowanie zespołu.  Jak efektywnie komunikować się w zespole?
• Skuteczne porozumiewanie się w grupie.
• Ukryte poziomy komunikatów.
• Różnice interpersonalne w komunikowaniu  się.
• Rola lidera i innych członków zespołu w koordynowaniu i komunikacji w zespole.
• Sztuka negocjacji i kompromisu.
• Kreowanie zaangażowania w pracę zespołu. Koncentracja na wspólnych celach.

4. Analiza czynników wpływających na efektywną pracę zespołu. Zdefiniowanie problemów i wskazanie 
rozwiązań.

Edukator:
Marta Kobza
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole 
Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach 
projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać 
szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania 
efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i  oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka 
i  specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia 
w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Trenerka prowadzące szkolenia 
i  doradztwo w  ramach projektu „Kompleksowy program wspierania dolnośląskich szkół” oraz „Kompleksowy 
program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych 
w  województwie WIELKOPOLSKIM” Autorka scenariuszy i  materiałów w  zakresie planowania i  monitorowania 
pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Współautorka programu 
oraz pakietów szkoleń i  doradztwa „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider 
zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (certyfikat MEN)

TO PROSTE, ALE NIEŁATWE – O KOMUNIKACJI, 
RELACJACH I WSPÓŁPRACY W ZESPOLE.

KOD FORMY
01-26/21/22

Kompetencje społeczne rozumiane są niekiedy jako umiejętności interpersonalne, czyli zdolność 
radzenia sobie ze stresem, bycia asertywnym oraz autoprezentacji. Warunkują je czynniki takie jak: 
cechy osobowości, temperament, inteligencja ogólna, emocjonalna i społeczna.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba 

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

KOD FORMY 
01-27/21/22

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. Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę 
doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
200 zł / osoba

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia różnorodnych zajęć odbywających się poza klasą: na 
szkolnym podwórku, na wycieczce, w parku, w lesie.

Adresatem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia różnorodnych zajęć odbywających się poza 
klasą: na szkolnym podwórku, na wycieczce, w parku, w lesie.

Program:
1. Propozycje działań pogłębiających kontakt uczniów z przyrodą.

2. Założenia projektów w edukacji przyrodniczej.

3.  Autorski projektu „kalendarz jednego drzewa”.

4. Zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne,  przybliżające dzieciom środowisko przyrodnicze oraz 
przykłady działań w klasie i poza nią.

5. Działania twórcze wykorzystujące okazy przyrodnicze z najbliższego otoczenia.

6. Propozycje działań umożliwiających wspólne, atrakcyjne spędzanie czasu podczas wycieczek.

7. Sposoby aktywizowania grupy na wyciecze oraz zabawy integrujące klasę.

Edukator:
Lucyna Bzowska
Pedagog z  bogatym doświadczeniem pracy w  nauczaniu zintegrowanym. Certyfikowana Trenerka 
III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i  Animatorów KLANZA. Posiada specjalistyczne 
kwalifikacje w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury 
oraz uprawnienia do superwizowania i  opiniowania szkoleń. Pełni role konsultacyjne i  doradcze. Od 
ponad 25 lat wdraża pedagogikę zabawy w  proces dydaktyczny i  wychowawczy. Szkoli nauczycieli 
polskich. Od 6 lat szkoli nauczycieli polonijnych - warsztaty, konferencje, szkolenia. Ekspert pracujący 
w  ODN Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Swoimi doświadczeniami dzieli się w  licznych publikacjach 
kierowanych do nauczycieli klas I-III, między innymi „Uczymy się bawiąc. Propozycje bloków 
tematycznych, zabaw i  metod aktywizujących w  klasach I-III” . Współautorka pakietów edukacyjnych, 
podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN - Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego 
Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Autora i koordynatorka wielu projektów organizowanych 
przez PSPiA KLANZA. 

UCZYMY SIĘ BAWIĄC NA PODWÓRKU, PARKU 
I W LESIE.

KOD FORMY
01-28/21/22

Richard Louv w  swoje książce „Ostatnie dziecko lasu” udowadnia, że kontakt z  naturą pobudza 
kreatywność, rozwija wyobraźnię, stymuluje uczenie się, tłumi depresję, zapobiega otyłości 
i  krótkowzroczności, wzmacnia układ odpornościowy oraz więzi społeczne. Przebywając wśród 
przyrody, dzieci używają wszystkich zmysłów. Poznając przyrodę, dzieci reagują emocjami. 
Przeżywają przygody, nieraz wiążące się z  ryzykiem czy strachem. Udowodniono, że emocje 
i  swoboda maksymalnie wzmacniają proces uczenia się. Również jeśli chcemy, by dzieci chroniły 
przyrodę, to pozwólmy, by najpierw ją pokochały! Dajmy im jak najwięcej okazji do kontaktu 
z naturą.

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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KOD FORMY
01-29/21/22

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji identyfikowania przyczyn i  rozwiązywania konfliktów 
w środowisku szkolnym z zastosowaniem technik mediacyjnych.

Adresatem szkoleni są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Program:
1. Formalno - prawne założenia mediacji

2. Natura i psychospołeczne podłoża konfliktów

3. Kiedy i w jakich sytuacjach warto korzystać z mediacji

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

5. Mediacja w praktyce - Case study

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener i  edukator. Jest też mediatorem w  sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych 
i rodzinnych. Posiada bardzo bogate doświadczenie pracy w różnych środowiskach w tym w środowisku 
szkolnym, dzięki czemu świetnie identyfikuje ukryte przyczyny zachowań ludzi i  ich sposobów 
funkcjonowania. A  wieloletnie doświadczenie coacha pozwala sprawnie posługiwać się wieloma 
technikami, które mogą służyć identyfikowaniu przyczyn konfliktów i ich szybkim zażegnaniu. 

KONFLIKT I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 
W SZKOLE JAKO SKUTEK COVID19

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 
go już u źródła i jak nim efektywnie zarządzić? Czym się kierują strony konfliktu, jak identyfikować 
ukryte interesy stron i w jaki sposób zaradzić konfliktowi wykorzystując techniki mediacyjne? Tego 
właśnie nauczysz się na tym szkoleniu.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA  
A TEMPERAMENT UCZNIA

KOD FORMY 
01-30/21/22

Komunikowanie w grupie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. 
Jego celem może być wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami, nawiązanie 
wzajemnych stosunków oraz budowanie określonych relacji.

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w narzędzia służące usprawnieniu procesu 
komunikowania się z uczniami o różnych cechach charakteru i typach temperamentu. 

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program:
Omówienie, przedyskutowanie i przećwiczenie kwestii: 
1. Człowiekiem jestem, więc się… komunikuję. O komunikacji językowej oraz funkcjach mowy. 
2. Twoja mowa cię zdradza. Typy temperamentu; ich mocne i słabe strony, źródła motywacji, style 

uczenia się.
3. Odpowiednie dać rzeczy słowo. Sposoby komunikowania się z uczniami o różnych temperamentach 

– ćwiczenia warsztatowe. 

Edukator:
Cezary Piątkowski 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, a zarazem nauczyciel z trzydziestoletnim 
doświadczeniem dydaktyczno-metodycznym, zdobywanym w szkołach podstawowych, ponadpodsta-
wowych i wyższych, a także w kolegiach nauczycielskich i centrach kształcenia ustawicznego i praktycz-
nego.

Wymiar godzin:
3 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE WG KONCEPCJI 
CH. LAWNEYA JAKO DROGA W BUDOWANIU 
POSTAW WRAŻLIWOŚCI NA PRAWDĘ I DOBRO 
ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH 
POSTAW SZLACHETNOŚCI, ZAANGAŻOWANIA 
SPOŁECZNEGO I DBAŁOŚCI O ZDROWIE.

KOD FORMY 
01-31/21/22

Czy wiesz, że najbardziej efektywna koncepcja nauczyciela jako przywódcy zrodziła się ponad 450 
lat temu i  jest realizowana do dziś w  najlepszych placówkach edukacyjnych na świecie? Co znaczy 
rozwijać się, poznając kim się jest? Co cenić w sobie i u innych? Jak identyfikować słabe punkty, które 
mogłyby pokrzyżować nasze plany? Jak pielęgnując nawyk nieustannej autorefleksji i  uczenia się, 
czuć się swobodnie w  zmieniającym się świecie? Co robić, żeby twoi uczniowie czuli się tak samo? 
Dlaczego ważne jest by z zapałem badać nowe pomysły, metody i kultury oraz stawać twarzą w twarz 
ze światem w  zdrowym i  śmiałym poczuciu samych siebie i  innych? Jak patrzyć na siebie i  uczniów 
jako osoby obdarzone talentem, godnością oraz potencjałem? Jak kreować świat, a nie obserwować 
biernie rzeczywistość rozgrywającą się wokół? 

Celem szkolenia jest ukazanie wagi kształtowania we współczesnej szkole postaw i cech przywódczych 
wśród nauczycieli poprzez ukazanie 4 filarów ponadczasowej koncepcji „Heroicznego Przywództwa” 
opisanej przez Ch. Lawneya i tego jak tego rodzaju przywództwo może służyć wartościowemu uczeniu się 
uczniów. 

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Program: 
1. Co oznacza profesjonalny nauczyciel? Czy Ty nim jesteś? - eksperyment

2. Samoświadomość, pomysłowość, miłość i heroizm  - 4 filary nauczyciela – przywódcy

3. Co one oznaczają w praktyce nauczycielskiej? - warsztat

4. Nauczyciel – lider – jego wpływ na uczniów i ich wartościowe uczenie się. 

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener i edukator. 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 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:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest przedstawienie zjawiska przestępczości nieletnich w świetle obowiązujących zasad 
prawa karnego po to aby nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy nie mieli wątpliwości jak zachować się 
wobec sytuacji łamania prawa przez uczniów oraz podejmowali stosowne środki zaradcze i profilaktyczne. 
Zaprezentowane zostaną również dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród dzieci i  młodzieży, 
najczęstsze przykłady czynów zabronionych dotyczących tej grupy przestępstw, a  także związana z  nimi 
odpowiedzialność karna.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i dyrektorzy 

Program:
1. Przestępczość nieletnich na tle zjawiska 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:
mec Paweł Wasilewski
Radca prawny i  trener szkoleń. Z  wykształcenia nie tylko prawnik, ale też historyk i  muzyk. Prowadzi 
własną kancelarię prawną oraz szkolenia z  różnych dziedzin prawa. Społecznie wspiera kilka łódzkich 
szkół w  bieżącej działalności, udzielając porad prawnych, gdyż, jak mówi o  sobie: „Kiedy chodzisz do 
najgorszego gimnazjum w  Łodzi i  widzisz jak twoi koledzy trafiają do poprawczaka, więzienia albo 
na cmentarz, a Ty ucząc się w  takim środowisku zostajesz radcą prawnym, nie możesz z  obojętnością 
przechodzić obok problemów.

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

KOD FORMY
01-32/21/22

Które zachowania przestępcze wśród nieletnich najczęściej występują w polskiej szkole? Jakie środki 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich przewidziane są w polskim 
prawie karnym i jak mogą stosować je nauczyciele oraz wychowawcy? Jakie obowiązki nauczycieli, 
wychowawców i pedagogów wiążą się z wykryciem dokonania czynu zabronionego? Na te i inne 
pytania odpowiemy na naszym szkoleniu.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA 
ORGANIZACJA CZASU PRACY WOBEC ZMIAN 
FORM UCZENIA NA SKUTEK COVID 19 - W CELU 
WARTOŚCIOWEGO UCZENIA UCZNIÓW

KOD FORMY 
01-33/21/22

Celem szkolenia jest wykorzystanie narzędzi z zakresu zarządzania sobą w czasie po to by efektywniej 
wykonywać swoją pracę na rzecz wartościowego uczenia się uczniów oraz uniknąć pułapek 
wpychających Cię w wypalenie zawodowe.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

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

2. Efektywne planowanie - dlaczego jest ważne i jak wpływa na uczenie się ucznia, przydatne techniki

3. Złodzieje czasu - jak identyfikować i eliminować je z pracy

4.  Priorytety – ustalanie, ich wpływ na uczenie się uczniów, przydatne techniki

5. Case study 

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener i edukator. 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 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:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:

„Nie mam czasu” i „Muszę” – dwa ulubione stwierdzenia w pracy. Ile razy to już słyszałeś, a ile 
razy tak mówisz? Faktycznie czasu nie możesz posiąść, ale też nic nie musisz. W wolnym zawodzie 
nauczyciela oraz w świecie, który wciąż się zmienia, jest niepewny i wymaga od nauczyciela 
coraz bardziej złożonych kompetencji, szybko możemy zagubić się między próbą niemożliwego 
przywłaszczenia sobie czasu a przymusem. A przecież w tym wszystkim masz jeszcze zadbać 
o uczniów i ich wartościowe uczenie się. 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. 
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Koszt:
150 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, kbietą 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 metodądecupage, ogrody w szkle, anioły z Powertexu, zajęcia z materiałów recyklingowych 
i wiele innych .  

OGRODY W SZKLE
KOD FORMY
01-34/21/22

                                „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:
140 zł / osoba

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

KOD FORMY 
01-35/21/22

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

Jonathan Edwards

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 udanegonauczania. Jeśli uczeń czuje się akceptowany 
i  ma świadomość, że jego problemysą zauważane i  rozumiane, wtedy jego umysł otwiera się 
i  istnieje możliwość pełnego wykorzystania, 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:
1. Rola żywego słowa i mowy ciała w oddziaływaniu dydaktyczno-wychowawczym. 

2. 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:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  trendami globalnymi i  lokalnymi, które wpływają na 
edukację i rynek pracy. Uczestnicy odpowiedzą na pytanie, do jakiego świata przygotowujemy dzieci 

i co będzie im niezbędne?

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi.

Program:
1. Trendy globalne wpływające na edukację i rynek pracy.

2. Kompetencje przyszłości – czego oczekujemy dziś i będziemy oczekiwać za 20-30 lat na rynku pracy? 
Wyniki badań.

3. Kultura kontroli czy kultura możliwości? Z jakimi modelami mamy dziś do czynienia i co będzie ważne 
w przyszłości? 

4. Modele motywacji – co było ważne kiedyś, a  co jest ważne dziś i  będzie ważne w  przyszłości? 
Nowoczesne metody motywacji.

5. W stronę turkusowych organizacji – w edukacji, w życiu publicznym, w biznesie.

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. Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. 
Prowadzi firmę doradczą MOVUS MOVERE i  blog na stronie www.movusmovere.pl. Autorka książki: 
„Koniec z pracą?”

TALENTY NA RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚCI – 
KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

KOD FORMY
01-36/21/22

Celem wychowania i edukacji jest wykształcenie w dzieciach umiejętności poradzenia sobie w życiu 
dorosłym. Nie wiemy, jak będzie wyglądać rynek pracy za 20-30 lat ale już dziś możemy wyposażyć 
nasze dzieci w kompetencje, które pozwolą im poradzić sobie w świecie niepewnym, niestabilnym, 
zmiennym z jakim mamy i będziemy mieć do czynienia. Przemiany gospodarcze, społeczne, 
kulturowe, technologiczne, ekologiczne wskazują, że niezbędny będzie tzw. „pakiet przetrwania”, 
gwarantujący odnalezienie się w zmiennych okolicznościach. Dziś już nie tradycyjne kwalifikacje 
są niezbędne. Mówi się coraz częściej o „walce o talenty”. Dynamicznie zmieniające się warunki 
funkcjonowania na globalnym rynku pracy, interdyscyplinarność dziedzin i nowy charakter pracy 
powoduje potrzebę nowych kompetencji – kompetencji przyszłości.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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WARSZTATY DOBREGO SNUKOD FORMY 
01-37/21/22

Najlepszą rzeczą, jaką codziennie możemy sobie podarować, jest dobry sen – niezbędny do 
przetrwania. Zarazem jesteśmy jedynymi stworzeniami na świecie, które świadomie swój sen 
skracają albo zakłócają. Powiedz mi, jak długo śpisz, o  której kładziesz się i  o  której wstajesz, czy 
przy łóżku leży smartfon, stoi telewizor lub komputer, czy śpisz przy zapalonym świetle, a powiem Ci, 
jak długo będziesz żyć…Może to brzmieć wróżbiarsko, ale jest w tym ukryta prawda o nas samych: 
naszych zwyczajach, kondycji fizycznej i  psychicznej, satysfakcji z  życia, podatności na choroby 
nowotworowe, krążeniowe, cukrzycę i otyłość, na stres, depresję, ryzyko wypalenia zawodowego itp. 
Dobrze wiedzieć, co sprzyja a co przeszkadza w dobrym śnie.

Celem szkolenia jest refleksja nad osobistymi wzorcami i  nawykami snu. Uczestnicy dowiedzą się, 
dlaczego sen jest tak ważny w naszym życiu i zdrowiu, co mu sprzyja a co ewidentnie szkodzi. Zapoznani 
zostaną z najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele

Program:
1. Czym jest sen?

2. Nasze nawyki związane ze snem.

3. Po co nam zdrowy sen? Najnowsze wyniki badań.

4. Co sprzyja a co przeszkadza zdrowemu spaniu.

5. Jak zanieczyszczenie światłem wpływa na nasz sen?

Edukatorzy:
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. Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. 
Prowadzi firmę doradczą MOVUS MOVERE i  blog na stronie www.movusmovere.pl. Autorka książki: 
„Koniec z pracą?”

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
200 zł / osoba

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.

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.

SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA JAKO KOMPETENCJA 
KLUCZOWA I NARZĘDZIE ODDZIAŁYWAŃ 
WYCHOWAWCZYCH

KOD FORMY
01-38/21/22

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

                                                                                      Witold Doroszewski

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.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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JĘZYK OJCZYSTY JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO 
POROZUMIEWANIA ORAZ WARTOŚĆ.

KOD FORMY 
01-39/21/22

„Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, 
faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej 
interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych 
– w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym”.

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w  narzędzia pomocne w  wyczulaniu uczniów na 
piękno, sprawność i wartość języka ojczystego jako wyznacznika tożsamości narodowej. 

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele.

Program: 
Podczas szkolenia estetyczne, pragmatyczne i aksjologiczne wymiary polszczyzny zostaną przedstawione, 
przedyskutowane i przećwiczone pod kątem ich zastosowania w praktyce szkolnej.  

Edukator:
Cezary Piątkowski
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, a  zarazem nauczyciel z  trzydziestoletnim do-
świadczeniem dydaktyczno-metodycznym, zdobywanym w  szkołach podstawowych, ponadpodstawo-
wych i wyższych, a także w kolegiach nauczycielskich i centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego; 
wieloletni sekretarz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział zielonogórski)

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

Celem szkolenia jest nauczenie umiejętności stosowania języka korzyści przez nauczycieli, dyrektorów w 
celu budzenia zaangażowania uczniów, współpracowników w podejmowanie działań wynikających m.in. z 
polityki oświatowej Państwa, ale też innych wytycznych, programów o sformalizowanym charakterze, które 
posługują się formalnym, suchym językiem.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, dyrektorzy..

Program:
1. Polityka oświatowa na rok 2021/2022 – cechy.

2. Cecha – zaleta – korzyść – na czym polegają różnice i dlaczego to działa.

3. Ćwiczenie umiejętności stosowania języka korzyści na różnych przykładach.

4. Język korzyści a polityka oświatowa na rok 2021/2022.

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener i edukator. 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 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).

JĘZYK KORZYŚCI W PRACY NAUCZYCIELA JAKO NARZĘDZIE 
WSPIERAJĄCE PRACĘ W ZAKRESIE REALIZACJI POLITYKI 
OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ZAKRESIE SZERSZEGO 
UDOSTĘPNIENIA KANONU EDUKACJI KLASYCZNEJ, 
WPROWADZENIA W DZIEDZICTWO CYWILIZACYJNE 
EUROPY, EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ, NAUCZANIA HISTORII 
ORAZ POZNAWANIA POLSKIEJ KULTURY, W TYM OSIĄGNIĘĆ 
DUCHOWYCH I MATERIALNYCH.

KOD FORMY
01-40/21/22

Często zaprezentowanie samych cech zmiany czy celu, który należy zrealizować jest zniechęcające 
lub zbyt enigmatyczne. Kanon edukacji klasycznej, edukacja patriotyczna, osiągnięcia duchowe… 
Jak te ogólniki przekuć w coś interesującego, ciekawego, wzbudzającego zainteresowanie? Służy 
temu miedzy innymi umiejętność stosowania języka korzyści? Czy jako nauczyciela bardziej 
motywuje Cię to, że masz 18 godzinne pensum, czy swoboda dysponowania 22 godzinami 
w tygodniu? Widzisz tę różnicę? Tak samo można „sprzedawać” inne informacje i budzić 
zaangażowanie uczniów oraz swoje.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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SUPERWIZJA PRACY ZESPOŁÓW 
NAUCZYCIELSKICH W KONWENCJI WARSZTATÓW 
MODEROWANYCH JAKO NARZĘDZIE SŁUŻĄCE 
WARTOŚCIOWEMU UCZENIU SIĘ UCZNIÓW

KOD FORMY 
01-41/21/22

Czy wiesz, że jest około 200 narzędzi, które w ustrukturyzowany sposób pozwalają rozwiązywać 
przeróżne problemy? Czy chcesz wiedzieć jak powinien przebiegać skuteczny proces rozwiązywania 
problemu z użyciem takich narzędzi i potrafić stosować część z nich, które mogą wspomóc twoją 
pracę w szkole dla rozwijania wartościowego uczenia się uczniów? Chcesz podnosić efektywność w 
pracy własnej i współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami?

 A może zależy Ci, żeby kreować efektywne rozwiązania dla sytuacji problemowych 

i integrować swój zespół nauczycielski wokół celów wartościowych dla uczniów? Poza tym być może 
chcesz uniknąć wypalenia zawodowego. Do tego wszystkiego świetną przestrzenią jest Superwizja 
w konwencji warsztatów moderowanych! 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o  metodzie pracy w  konwencji warsztatów moderowanych, 
skutecznym procesie rozwiązywania problemów, nabycie umiejętności zastosowania podstawowych 
narzędzi moderacji oraz zastosowania ich w  swoim środowisku pracy dla efektywnego wpływania na 
wartościowe uczenie się uczniów.

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów 
nauczycielskich.

Program:
1. Wprowadzenie w temat rozwiązywania problemów i metody moderacji
2. Mini wykład – praca metodą moderacji oraz jej wykorzystanie w pracy w szkole 
3. Techniki i narzędzia stosowane w moderacji – warsztat 
4. Warsztaty praktyczne
5. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener, edukator i  moderator procesów grupowych. 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). Pracował jako trener, konsultant 
i menedżer w biznesie, administracji i oświacie. Założyciel Fundacji „Aby nikt nie zginął” zajmującej się 
profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

Wymiar godzin:
8 godzin dydaktycznych

Koszt:
180 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
180 zł / osoba

Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli w  ich rozwoju  oraz wyposażenie w skuteczne i atrakcyjne 
metody pracy z dziećmi wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Program: 
1. Propozycje działań i  zabaw rozwijających słownictwo i  operowanie nim, pobudzających aktywne 

słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie oraz ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą dzieci. 

2. Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności – 
ruch, rytmizację, improwizację słowną i ruchową, działania twórcze i plastyczne.

3. Proste zabawy uatrakcyjniającezajęcia edukacji polonistycznej.

4. Propozycje wykorzystania w  edukacji polonistycznej prostych i  dostępnych materiałów dla 
uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych oraz kształtowania u  dzieci pozytywnego stosunku do nauki 
i rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Edukator:
Lucyna Bzowska
Pedagog z  bogatym doświadczeniem pracy w  nauczaniu zintegrowanym. Certyfikowana Trenerka 
III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i  Animatorów KLANZA. Posiada specjalistyczne 
kwalifikacje w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury 
oraz uprawnienia do superwizowania i  opiniowania szkoleń. Pełni role konsultacyjne i  doradcze. Od 
ponad 25 lat wdraża pedagogikę zabawy w  proces dydaktyczny i  wychowawczy. Szkoli nauczycieli 
polskich. Od 6 lat szkoli nauczycieli polonijnych - warsztaty, konferencje, szkolenia. Ekspert pracujący 
w  ODN Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Swoimi doświadczeniami dzieli się w  licznych publikacjach 
kierowanych do nauczycieli klas I-III, między innymi „Uczymy się bawiąc. Propozycje bloków 
tematycznych, zabaw i  metod aktywizujących w  klasach I-III” . Współautorka pakietów edukacyjnych, 
podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN - Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego 
Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Autora i koordynatorka wielu projektów organizowanych 
przez PSPiA KLANZA. 

RODZINA, DOM I JEGO MIESZKAŃCY - UCZYMY 
SIĘ BAWIĄC

KOD FORMY
01-42/21/22

Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności 
– ruch, rytmizację, improwizację słowną i  ruchową, działania twórcze i  plastyczne. Propozycje 
sprawdzone w różnych grupach, atrakcyjne i efektywne, łatwe do modyfikacji i dostosowania do 
potrzeb grupy i realizowanych celów. Zgodne z podstawą programową, oparte na wielokierunkowej 
aktywności dzieci. 

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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DEPRESJA, ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, 
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – MOJE 
AUTORSKIE WARSZTATY PROFILAKTYCZNE OPARTE 
O KONCEPCJE POTRZEBI EMOCJI PIERWOTNYCH

KOD FORMY 
01-43/21/22

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 efektywna. Dowiesz się jakie zagadnienia są rekomendowane przez Krajowie Biuro 
Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale 
przede wszystkim wyjdziesz ze szkolenia z własnymi pomysłami na ciekawe zajęcia. 

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 
zbudowania, w oparciu o nie, własnego pomysłu na skuteczny program profilaktyczny, doboru metod pracy 
i narzędzi, które będą skuteczne i atrakcyjne dla uczniów.

Adresatami szkolenia są wychowawcy i pedagodzy oraz zainteresowani tematem nauczyciele.

Program: 
1. Case study - modelowy warsztat profilaktyczny – prezentacja i wnioski

2. Przyczyny uzależnień i zaburzeń 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. Moderacja i giełda pomysłów – opracowanie autorskich warsztatów profilaktycznych

Edukatorzy:
Dagmara Pomirska – Diug
Pedagog opiekuńczo wychowawczy, specjalistka promocji zdrowia (ukończone studia wyższe I  st.), 
specjalistka terapii uzależnień, terapeutka zajęciowa i publicystka. Założycielka Ośrodka Terapii Uzależnień 
„Dom Magnificat”. Posiada bardzo bogate doświadczenie pracy w  grupach terapeutycznych oraz 
z  młodzieżą (spotkania i  szkolenia w  szkołach, ośrodkach, domach dziecka, urzędach), a  także pracy 
z osobami uzależnionymi, dziećmi niepełnosprawnymi i młodzieżą z  rodzin dysfunkcyjnych. Jest autorką 
programów profilaktycznych oraz autorką poczytnych książek, dotykających problematyki uzależnienia 
i rodziny.

Maciej Woropaj
Doświadczony trener, edukator, specjalista procesu grupowego i  narzędzi rozwiązywania problemów, 
który w  swoim dorobku ma szkolenia i  warsztaty dla pracowników największych polskich firm, urzędów 
i szkół, a także wiele spotkań z uczniami i nauczycielami. Współzałożyciel fundacji, w której odpowiada za 
tworzenie, wdrażanie i  koordynowanie projektów i programów profilaktycznych. Współautor programów 
profilaktycznych, szkoleniowych i integracyjnych realizowanych przez fundację.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

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
01-44/21/22

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:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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UCZYMY SIĘ BAWIĄC-ZABAWY ORTOGRAFICZNE 
DLA KLAS I-III

KOD FORMY 
01-45/21/22

Ortografia sprawia niektórym dzieciom kłopot, ale nie zrzucajmy winy na dziecko za słabą ocenę             
z dyktanda - raczej winne są skomplikowane zasady pisowni naszego języka ojczystego ;). A mówiąc 
poważnie - problemy z ortografią wynikają ze złych metod uczenia dziecka. Nauka ortografii stanie 
się przyjemna (a tym samym i skuteczna), jeśli będziemy stosować odpowiednie techniki uczenia - 
zabawę, rymowanie, skojarzenia.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie pomysłów które  sprawdzają się zarówno w edukacji tradycyjnej jak 
i również w edukacji zdalnej.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Program: 
1. Poznanie ponad 20 zabaw kształtujących u dzieci sprawność ortograficzną,

2.  Wykorzystanie w  różnych wariantach proponowanych działań m.in.: zabaw ruchowych, muzyczno-
rytmicznych, twórczych.

3. Sposoby łączenia proponowanych działań  w całe jednostki lekcyjne do realizacji założonych celów,

4. Zdobycie zestawu praktycznych wskazówek, które pomogą ci zaktywizować uczniów i kształcić u nich 
spostrzegawczość ortograficzną,

Edukator:
Lucyna Bzowska
Pedagog z bogatym doświadczeniem pracy w nauczaniu zintegrowanym. Certyfikowana Trenerka III stopnia 
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Posiada specjalistyczne kwalifikacje w zakresie 
projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z  obszaru edukacji i  kultury oraz uprawnienia do 
superwizowania i opiniowania szkoleń. Pełni role konsultacyjne i doradcze. Od ponad 25 lat wdraża pedagogikę 
zabawy w  proces dydaktyczny i  wychowawczy. Szkoli nauczycieli polskich. Od 6 lat szkoli nauczycieli 
polonijnych - warsztaty, konferencje, szkolenia. Ekspert pracujący w ODN Stowarzyszenie Wspólnota Polska. 
Swoimi doświadczeniami dzieli się w  licznych publikacjach kierowanych do nauczycieli klas I-III, między 
innymi „Uczymy się bawiąc. Propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III” . 
Współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN - Szybkiego, 
Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Autora i  koordynatorka wielu 
projektów organizowanych przez PSPiA KLANZA. 

Wymiar godzin:
5 godzin dydaktycznych

Koszt:
100 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM I KARIERĄ 
ZAWODOWĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM ŻYCIA 
RODZINNEGO I OSOBISTEGO

KOD FORMY
01-46/21/22

Koszt:
100 zł / osoba

Celem szkolenia jest określenie  swoich mocnych stron i  talentów, zwiększenie świadomości na temat 
swojego potencjału, podniesienie umiejętności zarządzania emocjami i   budowania celów, poznanie 
nowych narzędzi i  metod planowania zadań, udoskonalenie wybranych umiejętności przydatnych 
w codziennej pracy i życiu osobistym.

Program: 
1. Moje zasoby - Jak odkryć swoje mocne strony i talenty?
2. Stres i wypalenie zawodowe - Jak radzić sobie ze stresem?
3. Strategie i techniki wyrażania emocji - Jak kontrolować własne emocje?
4. Psychologia motywacji - Jak zwiększyć swoją motywację?
5. Skuteczność i techniki planowania - Jak osiągnąć wyznaczone cele?
6. Organizacja czasu pracy - Jak efektywnie zarządzać czasem?

Edukator:
Marta Kobza
Trener I  stopnia, nauczyciel dyplomowany i  były dyrektor szkoły. Kurs trenerski  w  Szkole Twórczego 
Myślenia w  Krakowie. Współpraca z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w  Warszawie w  ramach projektów 
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w  przedszkolach i  szkołach” , „Jak wspomagać 
szkoły w  zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z  Erą Ewaluacji w  projekcie „Program 
wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Realizacja 
szkoleń  w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“ oraz projektu 
„Kompleksowy program wspierania dolnośląskich szkół”; „Kompleksowy program rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów  skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w  województwie 
WIELKOPOLSKIM”  Współautorka programu oraz pakietów szkoleń i  doradztwa „Asystent dziecka/ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z  uczniem  o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych ( certyfikat MEN).

Starając się zarządzać własnym rozwojem, zawsze warto zacząć od zrozumienia, co powinno, 
a czego nie powinno się klasyfikować w ramach rozwoju. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić 
swoje umiejętności komunikacji niewerbalnej, czy po prostu chcesz zerwać ze złymi nawykami, oto 
kilka wskazówek, jak sklasyfikować osobiste cele i umiejętności w swoim planie rozwoju.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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SUPERWIZJA PRACY ZESPOŁÓW 
NAUCZYCIELSKICH W KONWENCJI GRUP 
BALINTA/COACHINGU KOLEŻEŃSKIEGO JAKO 
NARZĘDZIE WSPARCIA W KONTEKŚCIE ZMIAN 
BĘDĄCYCH EFEKTEM COVID 19

KOD FORMY 
01-47/21/22

Chcesz poznać i skutecznie stosować techniki oraz narzędzia wspierające nauczycieli w rozwijaniu 
wartościowego uczenia się uczniów? Zależy Ci na rozwijaniu u siebie i w zespole cech liderskich? 
Chcesz podnosić efektywność w pracy własnej i współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami? 
A może zależy Ci, żeby kreować efektywne rozwiązania dla sytuacji problemowych i integrować swój 
zespół nauczycielski wokół celów wartościowych dla uczniów? Poza tym być może chcesz uniknąć 
wypalenia zawodowego. Do tego wszystkiego świetną przestrzenią jest Superwizja grupowa. 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o metodzie pracy w konwencji Grupy Balinta/Coachingu 
Koleżeńskiego, nabycie umiejętności zastosowania podstawowych technik pracy w ww. metodzie oraz 
zastosowania jej w swoim środowisku pracy dla efektywnego wpływania na wartościowe uczenie się 
uczniów

Adresatem szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, przewodniczący zespołów 
nauczycielskich.

Program:
1. Wprowadzenie w temat i analiza potencjału grupy 

2. Mini wykład – praca metodą Grupy Balinta/Coachingu oraz ich wykorzystanie w pracy w szkole 

3. Techniki i narzędzia stosowane w pracy grupowej – warsztat – ćwiczenie

4. Warsztaty praktyczne

5. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Edukator:
Maciej Woropaj
Doświadczony trener, edukator i moderator procesów grupowych. 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). Pracował jako trener, konsultant 
i menedżer w biznesie, administracji i oświacie. Założyciel Fundacji „Aby nikt nie zginął” zajmującej się 
profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

Wymiar godzin:
6 godziny dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
150 zł / osoba

CZĘŚĆ I

Adresatem szkolenia są nauczyciele przedszkolnych oraz pracujących w klasa I – III, którzy chcą: poznać ciekawe, 
kreatywne sposoby na naukę geometrii; zmienić naukę geometrii w zeszytach ćwiczeń czy przy tablicy na aktywne 
zdobywanie wiedzy poprzez zabawę; wzbogacić i uatrakcyjnić swoje lekcje nowatorskimi pomysłami; wykorzystać 
interaktywne pomoce podczas zajęć geometrycznych.

Program: 
1. Gry i zabawy matematyczne rozwijające umiejętności geometryczne dostosowane do dzieci zarówno w wieku 

przedszkolnym jak i wczesnoszkolnym.
2. Gotowe materiały, do modyfikacji i dostosowania do swoich potrzeb.
3. Kilka gotowych scenariuszy na zajęcia matematyczne na najbliższe miesiące.
4.  Autorskie piosenki matematyczne – geometryczne, które uatrakcyjnią zajęcia.
5. Pomysły na gry interaktywne, które uatrakcyjnią naukę i można wykorzystać podczas pracy zdalnej.
6. Wiersze, które mogą być podstawą do twórczej nauki geometrii;. Pomysły na matematyczne prace plastyczne.
7. Gry i zabawy, które nie tylko rozwijają kompetencje matematyczne.

CZĘŚĆ II

Adresatem szkolenia są nauczyciele pracujący z 5-6 latkami oraz w klasach I -III, którzy chcą: poznać nowe, 
kreatywne sposoby na ciekawe zajęcia matematyczne w zakresie operacji na liczbach, zastąpić tradycyjną naukę przy 
tablicy na aktywne zdobywanie wiedzy, wzbogacić swój warsztat pracy, wykorzystać interaktywne pomoce do zajęć 
matematycznych.

Program: 
1.  Gry i zabawy doskonalące umiejętność rozpoznawania cyfr, dodawania, odejmowania oraz mnożenia i dzielenia,
2. Pomysły na gry oparte na znanych grach karcianych,
3. Poznanie nowej, autorskiej piosenki, która uatrakcyjni zajęcia,
4. Jak połączyć ruch i matematykę?
5. Gotowe scenariusze z pomocami do zajęć, które wykorzystać możesz także podczas pracy on-line.
6. Materiały do zabaw, które możesz modyfikować do swoich potrzeb i możliwości swoich uczniów,
7. Pomysły na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy dydaktyczno-wyrównawcze ale także integrują grupę; uczą 

współpracy

Edukator:
Marta Ratajczak
Trenerka I stopnia CS KLANZA. Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Trenerka 
PSPiA KLANZA, gdzie realizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Autorka webinarów metodycznych dla 
nauczycieli realizowanych we współpracy z Inspiracje Nauczanki wydawnictwo Semantica. Autorka licznych artykułów 
z pomysłami na scenariusze zajęć dydaktycznych publikowanych w czasopismach branżowych. Autorka warsztatów z 
zakresu umiejętności miękkich „Mam tę moc - rozwijanie umiejętności miękkich u dzieci i młodzieży” realizowanych we 
współpracy z Miastem Poznań i PSPiA KLANZA. 

Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT, CZĘŚĆ I,IIKOD FORMY
01-48/21/22

„Ojciec Wirgiliusz” czy ekonom i urzędnik skarbowy, a może jeszcze ktoś inny? Jaki jest wizerunek 
oraz styl pracy nauczycieli matematyki na różnych etapach kształcenia, jakie oczekiwania 
w  stosunku do pracy matematyków mają uczniowiea rodzice oraz sami nauczyciele, na czym 
polega sztuka nauczania matematyki i  jaka jest różnica między zajęciami z  matematyki, a  jej 
nauczaniem, wreszcie jakie problemy napotykają podczas edukacji matematycznej uczeń 
i nauczyciel - to tylko niektóre z pytań i zagadnień jakie zostały przedyskutowane przez badaczy, 
ekspertów i praktyków podczas organizowanej przez IBE konferencji „Zawód nauczyciel”

Wymiar godzin:
8 godzin dydaktycznych

Koszt:
180 zł / osoba

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

Konfucjusz

DŁUŻSZE FORMY SZKOLENIOWE

02

SZKOLENIA DEDYKOWANE 
NAUCZYCIELOM
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Kod formy Temat szkolenia

02-1/21/22 „Rodzicielstwo z pasją” – cykl autorskich warsztatów dla nauczycieli.

02-2/21/22 Akademia wychowawcy. Jak kształtować kompetencje osobiste i społeczne uczniów.

02-3/21/22 Jak nauczać porozumiewania się dzieci, które  chciałyby mówić, ale nie mogą? Szkolenie – AAC.

02-4/21/22 Logorytmika – podstawy metodyczne i ćwiczenia praktyczne.

02-5/21/22 Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji.

02-6/21/22 Warsztat pracy z ciałem jako profilaktyka wypalenia zawodowego .

02-7/21/22 Muzykoterapia integralna moduł II.

02-8/21/22 Muzykoterapia integralna moduł III.

02-9/21/22 Warsztat dobrego snu.

02-10/21/22 Kurs polskiego języka migowego (PJM).

02-11/21/22 MOTIVATION PUNCH profilaktyka zachowań ryzykownych typu liderskiego i motywacyjnego.

02-12/21/22 Kurs trenerski. Edukacja na nowe czasy.  
Rozwijanie kompetencji kluczowej uczenia (się).

02-13/21/22 Szkoła dla rodziców i wychowawców część I.

02-14/21/22 Szkoła dla rodziców i wychowawców część II.

02-15/21/22 Szkoła dla rodziców i wychowawców część III.

02-16/21/22 Nastrojowe brzmienia celtyckiej harfy.

02-17/21/22 Uczymy się bawiąc-proste tańce integracyjne, zabawy i działania plastyczne.

02-18/21/22 Dzieciaki na scenie- mamy przedstawienie!-zabawy w teatr. Czarodziejskie masażyki, 
zabawne wierszyki oraz magiczne dyktanda graficzne.

02-19/21/22 Narysujesz mi kotka? Myślenie wizualne w edukacji.

02-20/21/22 Komunikacja między pokoleniami x, y, z,…bazująca na wartościach.

02-21/21/22 Co służy uczeniu się?

02-22/21/22 Rozśpiewane, roztańczone, rozbawione przedszkole i szkoła – tańce i zabawy na różne 
uroczystości przedszkolne i szkolne.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
1. NABÓR CIĄGŁY OD WRZEŚNIA 2021 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 oraz w zakładce oferta bieżąca na www.polkowice.edu.pl oraz  rozsyłane do placówek oświa-
towych drogą mailową. 

3. Dodatkowych informacji na temat organizowanych form doskonalenia nauczycieli i doradztwa 
metodycznego udziela 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 zapoznanie uczestników z  trendami globalnymi, które wpływają na rodzicielstwo, 
edukację, pracę, sposoby życia. W  trakcie warsztatów uczestnicy poznają swoje zasoby osobiste, talenty 
i mocne strony w roli rodzica i odkryją, gdzie leży ich wartość i ich pasja.

Adresatem szkolenia są pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Program:

1. POCZUCIE SENSU – CO JA TUTAJ ROBIĘ?
Cel: Podczas warsztatu uczestnicy będą zapoznani z trendami globalnymi, które wpływają na rodzicielstwo, 
edukację, pracę, sposoby życia. Będą konfrontowani z różnymi sytuacjami, w których będą musieli odnaleźć 
sens i cel.

Zakres:
1. Wyzwania współczesności – jak wpływają na nas jako rodziców?

2. Rzeczywistość VUCA, pokolenia a to, jak siebie postrzegamy.

3. Konsumpcja, reklama, wszechobecna sieć – jak na nas wpływa? Wyniki najnowszych badań.

4. Współczesne media  – szansa czy zagrożenie?

5. Kompetencje współczesnych rodziców – wprowadzenie do programu „Rodzicielstwo z Pasją”®.

2. CZYM DYSPONUJĘ – MOJE ZASOBY OSOBISTE
Cel: Podczas warsztatu uczestnicy poznają swoje zasoby osobiste oraz narzędzia określające ich przewagi 
w  myśleniu, działaniu i  odczuwaniu. Dowiedzą się, czym jest talent i  w  jakim celu go rozwijać? Kiedy 
rozpocząć diagnozowanie talentów u dzieci?

Zakres:
1. Moje zasoby osobiste.

2. Czy moje zasoby osobiste zmieniają się w czasie?

3. Na co mam wpływ a na co nie mam?

4. Mój mózg ma specjalizację – co to oznacza?

5. Każdy ma talent, jak go odkryć?

RODZICIELSTWO Z PASJĄ – CYKL AUTORSKICH 
WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI. 
CERTYFIKAT DO REALIZACJI PROGRAMU 
„RODZICIELSTWO Z PASJĄ”

KOD FORMY
02-1/21/22

Wychowanie młodego człowieka to dziś nie lada wyzwanie dla współczesnego rodzica. Czego mamy 
uczyć nasze dzieci, by w życiu dorosłym były szczęśliwe? Wykształcenie nie daje żadnej gwarancji. Nikt i 
nic jej dziś nie daje. Świat, w którym przyszło nam żyć sprawia, że żyjemy w dużej niepewności, w stresie 
i w pośpiechu. Chcielibyśmy wyposażyć nasze dzieci we wszystko, co najlepsze. Niestety, często ulegamy 
presji otoczenia, rywalizacji, nadaktywności, a zabieganie bardziej nas oddala od siebie niż przybliża. 
Czy są jakieś drogowskazy, którymi warto się kierować w wychowaniu? Czy w tej roli możemy stać się 
rodzicami z pasją? Zapraszam do bycia rodzicem w zgodzie z samym sobą. Zapraszam do odkrywania 
swojej indywidualnej ścieżki, która daje w życiu spokój i harmonię. Bez względu na wszystko.
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3. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI RODZICA
Cel: Omówienie poczucia własnej wartości - czym jest i w jaki sposób poczucie własnej wartości rodzica wpływa 
na poczucie własnej wartości dziecka. Refleksja na temat poczucia własnej wartości uczestników, komunikacja 
wspierająca budowanie własnej wartości u dzieci. 

Zakres:  
1. Czym jest poczucie własnej wartości?
2. Filary samooceny - świadomość, niezależność, prawość, celowość, asertywność, samoakceptacja.
3. Komunikowanie poczucia własnej wartości.
4. Poczucie własnej wartości a wizerunek w sieci.
5. Jak zmieniać schematy u dorosłych i u dzieci? 

4. EMOCJE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?
Cel: W  trakcie warsztatu, jego uczestnicy zapoznają się ze swoimi emocjami i  nauczą się przeżywać 
trudne emocje. Celem warsztatu jest wypracowanie strategii przeżywania swoich emocji, przyjemnych 
i nieprzyjemnych, w duchu najnowszej wiedzy z dziedziny psychologii pozytywnej.

Program: 
1. Emocje - czym są i o czym nas informują?
2. Jak przeżywamy nasze emocje?
3. Pułapki naszego myślenia.
4. Inteligencja emocjonalna - co to takiego?
5. Indywidualny styl emocjonalny – na ile potrafimy go wykorzystać?

5. UWAŻNY RODZIC – UWAŻNOŚĆ W KOMUNIKACJI
Cel: Poznają swoje zasoby osobiste oraz narzędzia określające ich przewagi w myśleniu, działaniu i odczuwaniu. 
Dowiedzą się, czym jest talent i w jakim celu go rozwijać? Kiedy rozpocząć diagnozowanie talentów u dzieci?

Program:
1. Jakie relacje buduję?
2. Uważna obserwacja – czym jest?
3. Uważność w komunikacji.
4. Empatyczna komunikacja.
5. Komunikacja z dzieckiem w oparciu o wartości.

6. PROFILAKTYKA STRESU U RODZICA. SZTUKA REGENERACJI
Cel: W  trakcie warsztatu, jego uczestnicy zapoznają się z  zagadnieniem stresu, jego mechanizmami 
i  konsekwencjami. Celem warsztatu jest wypracowanie strategii reagowania rodzica w  sytuacji stresu 
i mobilizacji.

Program: 
1. Presja rodzi depresję – jak nie ulegać presji współczesności?
2. Czym jest stres, kiedy się ujawnia i jakie jest jego podłoże?
3. Jak pracuje mózg w stresie? 
4. Strategie działania w stresie.
5. Sztuka regeneracji i techniki relaksacyjne.

7. RODZIC MA TALENT
Cel: W  trakcie warsztatu, jego uczestnicy zapoznają się z  teorią talentów według Instytutu Gallupa. Każdy 
uczestnik zrobi test Gallupa na stronie: https://store.gallup.com/p/en-ie/10108/top-5-cliftonstrengths Celem 
warsztatu jest poznanie TOP 5 talentów tak, by można je było wykorzystać w pracy rodzicielskiej.

Program: 
1. Każdy człowiek ma talent.
2. Talenty według Instytutu Gallupa – jaką mają przewagę?
3. Jak talenty wpływają na myślenie, działanie i odczuwanie?
4. Omówienie TOP 5 każdego uczestnika.
5. Rekomendacje dla rodziców wypływające z talentów Gallupa.
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Wymiar godzin:
40 godzin dydaktycznych
Cykl 10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne 
(jedno spotkanie w miesiącu)

Koszt:
1800 zł
cena zawiera koszt materiałów, książkę, 
certyfikat uprawniający do realizacji 
programu w swojej placówce)

INFORMACJE 
DODATKOWE:

8. RODZIC ZARZĄDZA SOBĄ W CZASIE
Cel: W  trakcie warsztatu uczestnicy będą przyglądać się swoim osobistym schematom związanym 
z zarządzaniem sobą w czasie. Poznają, co ich rozprasza, a co sprzyja dobrej organizacji. Dowiedzą się, jak 
działają i jak myślą oraz co czują pod presją czasu. Jak wpływa to na relacje z innymi osobami?

Program: 
1. Czym jest czas? Czy możemy nim zarządzać?
2.  Nasze nawyki związane z codzienną organizacją i funkcjonowaniem.
3. Co pożera mój czas?
4. ak mózg działa pod presją czasu?
5. Co mogę zrobić, aby nie czuć presji czasu?

9. ZDROWY SEN RODZICA
Cel: W  trakcie warsztatu uczestnicy będą przyglądać się swoim osobistym wzorcom i  nawykom snu. 
Dowiedzą się, dlaczego sen jest tak ważny w  naszym życiu i  zdrowiu, co mu sprzyja a  co ewidentnie 
szkodzi. Zapoznani zostaną z najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie.

Program: 
1. Czym jest sen?
2. Nasze nawyki związane ze snem.
3. Po co nam zdrowy sen? Najnowsze wyniki badań.
4. Co sprzyja zdrowemu snu. Co mu przeszkadza.
5. Jak zmienić nawyki u rodziców i u dzieci? 

10. SZCZĘŚLIWY RODZIC – PODSUMOWANIE CYKLU
Cel: Warsztat poświęcony podsumowaniu całego cyklu i  zebraniu wniosków, rekomendacji, refleksji 
osobistych. Skoncentrowany na tym, kim jest rodzic z pasją i jakie atrybuty posiada?

Program: 
1. Rodzic z pasją – jakie atrybuty posiada?
2. Czym jest szczęście we współczesnym świecie?
3. Jak zadbać o siebie, by żyć w równowadze?
4. Pielęgnowanie szczęścia w codzienności.
5. Podsumowanie programu – rekomendacje na przyszłość.

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. Stale współpracuje z Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. 
Prowadzi firmę doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl. Autorka książki: „Pasja 
życia – życie z pasją. Rodzicielstwo”. Prowadzi autorskie warsztaty: „Rodzicielstwo z Pasją”.
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Celem szkolenia  jest określenie kompetencji i  roli wychowawcy klasy oraz czynników wpływających na 
procesy wychowawcze. Kształtowanie umiejętności wpływających na efekty wychowawcze. Doskonalenie 
umiejętności budowania zespołu, określania granic i  tworzenia zasad wpływających na bezpieczeństwo 
emocjonalne uczniów. Rozwijanie umiejętności w  zakresie rozpoznawania postaw i  typów rodziców oraz 
efektywnej współpracy z rodzicami.

Adresatami szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych. 

Program: 

I. Rola wychowawcy klasy

1. Tworzenie definicji własnej „wychowawca”.

2. Opracowanie Dekalogu wychowawcy w oparciu o wybrane cytaty Janusza Korczaka.

3. Sylwetka idealnego wychowawcy, określenie jego atrybutów i cech.

4. Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.

5. Odkrywamy nasze wartości i potrzeby.

6. Emocje jako zasoby. Paleta emocji.

7. Wzorce językowe. Komunikat w oparciu o model „Porozumienia bez przemocy” Marshalla Rosenberga.

II. Budowanie zespołu

1. Czynniki wpływające na efektywną współprace w zespole.

2. Wychowawca jako lider zespołu.

3. Kompetencje osobiste i społeczne jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw – sylwetka absolwenta

4. Budowanie poczucia bezpieczeństwa – nasze granice.

5. Zasady współpracy w zespole. Jak tworzyć i przestrzegać?

6. Behawioralne techniki pracy z uczniem.

7. Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić – Ken Ernst.

AKADEMIA WYCHOWAWCY. JAK KSZTAŁTOWAĆ 
KOMPETENCJE OSOBISTE I SPOŁECZNE 
UCZNIÓW?

KOD FORMY
02-2/21/22

Wychowawca to ktoś, kto za pomocą czynów i słów osiąga szacunek dzieci i młodzieży, ich uwagę oraz 
ich chęć współpracy. Nie potrzebuje kar ani siły, by wychowanków uczyć i wymagać od nich wysiłku i 
zaangażowania. Wychowawca to taki ktoś, kto zdaje sobie sprawę, że wychowankowie nie są jego 
własnością. Nie wychowuje po to, by chwalić się sukcesami podopiecznych, ani po to, by kopiowali oni 
jego styl myślenia, życia czy poglądy.

Wychowawca jest osobą kochającą innych ludzi, poświęcającą swoją uwagę wychowankom i ich 
problemom. Umie słuchać i jest pokorny, dla niego drugi człowiek musi być najważniejszy. Dobry 
wychowawca to ktoś, kto wie, po co żyje – odkrył sens i wartość życia i ma odwagę przekazywać wartości 
i wskazywać wyższe cele. Musi umieć rozróżniać dobro i zło, mieć zasady.
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Wymiar godzin:
12 godzin dydaktycznych

Koszt:
160 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:

III.  Efektywna współpraca z rodzicami

1. Współpraca z rodzicami a wymagania państwa.

2. Charakterystyka  typów i postaw rodziców.

3. Analiza czynników wpływających na efektywną współpracę z  rodzicami. Zdefiniowanie 
problemów.

4. Minimalizowanie barier komunikacyjnych w kontakcie z rodzicami/opiekunami.

5. Określenie zasad współpracy z rodzicami/opiekunami.

6. Zasady rozmowy z trudnym lub roszczeniowym rodzicem/opiekunem.

7. Sposoby organizacji zebrania oraz indywidualnego spotkania nauczyciela rodzicem/opiekunem.

Edukator:

Marta Kobza

w  Szkole Twórczego Myślenia w  Krakowie. Trenerka współpracująca z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji 
w  Warszawie w  ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
w  przedszkolach i  szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w  zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych” oraz z  Erą Ewaluacji w  projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru 
pedagogicznego i  oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i  specjalistka z  zakresu 
postępowania w  sytuacji zagrożenia w  placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w  ramach  
projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Trenerka prowadzące 
szkolenia i  doradztwo w  ramach projektu „Kompleksowy program wspierania dolnośląskich szkół” 
oraz „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  skierowany do kadr 
zarządzających placówek oświatowych w  województwie WIELKOPOLSKIM” Autorka scenariuszy 
i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania 
kompetencji kluczowych w  przedszkolu. Współautorka programu oraz pakietów szkoleń i  doradztwa 
„Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z  uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).
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Koszt:
160 zł / osoba

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, pedagog specjalna, 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
02-3/21/22

„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.

LOGORYTMIKA – PODSTAWY METODYCZNE 
I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

KOD FORMY
02-4/21/22

Logorytmika jest metodą stosowaną w terapii logopedycznej oparta jest 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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Koszt:
450 zł / osoba

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 empatycznyi 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
02-5/21/22

„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:
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Celem szkolenia jest nauczenie uczestników prostych metod i  technik pracy z  własnym ciałem, które 
pozwalają na szybką regenerację, relaks i uchronią nas przed przemęczeniem oraz wypaleniem zawodowym

Adresatem szkolenia są pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele 

Program:
1. Zaakceptuj swoje ciało.

2. Poznaj możliwości swojego ciała.

3. Twoje ciało jako źródło twojego dobrostanu.

4. Ćwiczenia i techniki relaksacyjne, odprężające, wzmacniające i terapeutyczne.

Edukator:
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.

Anna Kobylińska 
Terapeutka intergratywna, uczestniczka warsztatów terapeutycznych doskonalących umiejętności interpersonalne oraz 
warsztatów intrapsychicznych. Pierwotne wykształcenie to socjolog (Uniwersytet Zielonogórski) oraz marketingowiec 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pasjonatka słowa i melomanka ciszy, ciekawa procesów zespołowych 
i miłośniczka człowieka. Miłośniczka wielkiej wody i gór, aktywności i duchowości, paradoksów i codziennej prozy życia. 
Uwielbia Bałkany, po których jest przewodniczką. Za tymi upodobaniami idzie wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
oraz pozazawodowe wybory. Od ponad 20 lat zaangażowana w lokalne życie społeczne jako organizator różnego rodzaju 
wydarzeń, członek Europejskiego Centrum Wolontariatu, animatorka społecznych programów ekologicznych (Caritas 
Laudato si’) i senioralnych. Wolontariacko zaangażowana w działalności pomocową na terenie Afryki (Kamerun). Tam gdzie 
świat wstawia „ALBO” ona uparcie szuka „I”. Pasjonatka różnic i tego co łączy oraz buduje. Takich wyborów dokonuje starając 
się żyć w zgodzie z samą sobą, drugim człowiekiem i światem.

WARSZTAT PRACY Z CIAŁEM JAKO PRAKTYKA 
WYPALENIA ZAWODOWEGO
(szkolenie wyjazdowe)

KOD FORMY
02-6/21/22

Któż z  nas nie doświadcza przemęczenia, wyczerpania i  znużenia związanego z  podejmowaniem 
obowiązków zawodowych? Zwłaszcza kiedy pracujemy z innymi ludźmi, będąc stroną dającą przychodzi 
taki moment, że mamy już dość pracy, pojawiają się problemy z akceptacją siebie, samooceną i uznaniem 
swoich dokonań zawodowych. Jeśli tak jest oznacza to, że pojawiły się pierwsze symptomy wypalenia 
zawodowego. Z  pomocą może przyjść nam wtedy… nasze ciało. To praca z  nim często pomaga nam 
odbudować nasz dobrostan. To ono dostarczy naszej psychice bodźców, odradzających  w  nas siły 
witalne i nową chęć do pracy i życia.

Wymiar godzin:
12 godzin  
dydaktycznych

Koszt:
850 zł / osoba
(cena obejmuje: koszt edukatora, materiały szkoleniowe, 
zakwaterowanie i wyżywienie)
Dojazd we własnym zakresie

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
02-7/21/22

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:
550 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 do tematu muzykoterapii w kontekście senso-motorycznym.
2. Część praktyczna obejmuje:

a. Etapy rozwoju ręki w pracy muzykoterapeutycznej
b. Muzyko-arteterapia – praca z mandalą
c. Tworzenie intrumentów muzykoterapeutycznych
d.  Pieśni etniczne z  tzw. „pokazywaniem”, czyli muzykoterapeutyczne usprawnianie funkcji słuchowo-

ruchowo-wzrokowych
e. Ruch rozwijający i kreatywny, taniec czterech żywiołów
f. Opowieść muzykoterapeutyczna
g. Praca z instrumentami archaicznymi i etnicznymi: misy dźwiękowe, bębny afrykańskie oraz „instrumenty” 

naśladujące naturę.
h. Sensoryczna praca z dźwiękiem
i. Wszystko gra, czyli wykorzystanie przedmiotów wokół nas do tworzenia muzyki
j. Dotyk i dźwięk - rozwijanie wielosensorycznej wrażliwości muzycznej
k. Cisza i jej walory muzykoterapeutyczne

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 IIIKOD FORMY
02-8/21/22

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:
550 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
550 zł / osoba

Celem szkolenia jest refleksja nad osobistymi wzorcami i  nawykami snu. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego 
sen jest tak ważny w  naszym życiu i  zdrowiu, co mu sprzyja a  co ewidentnie szkodzi. Zapoznani zostaną 
z najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie.

Adresatem szkolenia są pedagodzy i psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele.

Program:

1. Mechanizm wpływu światła i zanieczyszczenia światłem na sen.

2. Reguły i zasady dobrego snu.

3. Własny rytm dobowy – jak go ustalać? Praktyczne wskazówki.

4. Praktykowanie osobistych technik dobrego snu.

5. Wdrażanie dobrych nawyków u dorosłych i u dzieci. Praktyczne wskazówki.

Edukatorzy:

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. Stale współpracuje z Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę doradczą 
MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl. Twórca programu „Warsztaty Dobrego Snu”.

WARSZTAT DOBREGO SNU  
(szkolenie wyjazdowe)

KOD FORMY
02-9/21/22

Najlepszą rzeczą, jaką codziennie możemy sobie podarować, jest dobry sen – niezbędny do przetrwania. 
Zarazem jesteśmy jedynymi stworzeniami na świecie, które świadomie swój sen skracają albo zakłócają. 
Powiedz mi, jak długo śpisz, o której kładziesz się i o której wstajesz, czy przy łóżku leży smartfon, stoi telewizor 
lub komputer, czy śpisz przy zapalonym świetle, a powiem Ci, jak długo będziesz żyć…Może to brzmieć 
wróżbiarsko, ale jest w tym ukryta prawda o nas samych: naszych zwyczajach, kondycji fizycznej i psychicznej, 
satysfakcji z życia, podatności na choroby nowotworowe, krążeniowe, cukrzycę i otyłość, na stres, depresję, 
ryzyko wypalenia zawodowego itp. Dobrze wiedzieć, co sprzyja a co przeszkadza w dobrym śnie. Dwudniowy, 
autorski warsztat w sposób praktyczny daje szansę, aby się o tym przekonać.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
750 zł / osoba
(cena obejmuje: koszt 
edukatora, materiały 
szkoleniowe, zakwaterowanie 
i wyżywienie)
Dojazd we własnym zakresie

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
02-10/21/22

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 
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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:
1300 zł / osoba
Liczba uczestników:10-20 osób

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
02-11/21/22

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)
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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
Liczba uczestników:15-20 osób

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
02-12/21/22

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

Koszt:
1200 zł / osoba
Liczba uczestników:15-20 osób

INFORMACJE 
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
02-13/21/22
02-14/21/22
02-15/21/22 

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: 02-13/21/22
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: 02-14/21/22
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: 02-15/21/22
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…)



D
ŁU

ŻSZE FO
RM

Y 
SZKO

LEN
IO

W
E

Szkolenia dedykow
ane nauczycielom

81

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
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:
550 zł / osoba / każda część
Liczba uczestników:12-16 osób

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest  przybliżenie tradycji celtyckich, poprzez taniec oraz zabawy plastyczne wpisane 
w celtyckie „Koło Roku”.

Adresatem szkolenia są nauczyciele.

Program:
Nauka 14 tańców, układów i  zabaw ruchowych. Towarzyszą im proste działania plastyczne min. wyrób 
biżuterii, ozdób i dekoracji. 

Propozycje można wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podczas spotkań integracyjnych 
z rodzicami, dziadkami oraz w trakcie integracyjnych zabaw plenerowych. 

Prowadzący zajęcia:
Małgorzata Sikora 
Trenerka II stopnia CS KLANZA . Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: 
wychowanie przedszkolne  i  nauczanie początkowe; przyroda, zarządzanie oświatą. Największą jej pasją 
jest miłość do dzieci - od wielu lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym przybliżając im otaczający 
świat. Nauczyciel dyplomowany, dyrektor przedszkola, pasjonatka tańca-muzyki a  także wykorzystania 
chusty animacyjnej w pracy z dzieckiem. Uważa, że każdy ma w sobie potencjał tylko trzeba go odkryć. 
Jej codzienna praca z  dziećmi i  nauczycielami stanowi równocześnie źródło i  powód niekończących się 
pomysłów, a efekty ich realizacji znajdują odzwierciedlenie w tworzonych programach szkoleniowych.

NASTROJOWE BRZMIENIA CELTYCKIEJ HARFYKOD FORMY
02-16/21/22

„Nie interesuje mnie, jak ludzie się ruszają, ale co ich rusza.”

                                                                                                                           Pina Bausch

Kreatywność to nic innego, jak nieustanna postawa twórcza, przejawiająca się w takim sposobie 
myślenia, który obfituje w powstawanie nowych idei i pomysłów, oryginalnych rozwiązań, 
nietuzinkowych skojarzeń czy powiązań.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
120 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
120 zł / osoba

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności stosowania metod stymulujących twórcze myślenie, 
zwiększenie aktywności twórczej, wykorzystywanie wyobraźni, odkrywanie indywidualnego myślenia 
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka i grupy.

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej..

Program:
1. Uczestnicy poznają 28 prostych i  ciekawych zabaw, tańców integracyjnych (w  tym 6 tańców na 

siedząco) opartych na znanych piosenkach dla dzieci m.in.: Wracamy z wakacji, Jabłka, W kasztanowym 
mieście, Jesień – jesieniucha, Jesienna narzeczona, Walczyk na ślizgawce, Jedzie grudzień, W karnawale, 
Najłatwiejsze ciasto w świecie, Pisanki, Daj rękę wiosenko, Jesteśmy kroplami tęczy, Po łące biega lato, 
Pan kolejarz, Nie siedź w kącie, Piłka Oli.

2. Propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzania tańców, a także działania 
plastyczne, metody twórczego myślenia nawiązujące tematycznie do bloków tanecznych (powrót 
z wakacji, jesień, zima, święta, wiosna, lata, wakacyjne podróże) oraz zabawa fabularyzowana 
„Pojedziemy gdzieś daleko”. 
 
Do opracowania zabaw i tańców integracyjnych został wykorzystany ogólnie dostępny materiał 
muzyczny stanowiący załącznik następujących publikacji: Abc zabawy słowno-muzyczne 
sześciolatków część 1 i 2, wydawnictwo WSiP, Tańce i zabawy dla grupy, wydawnictwo KLANZA.

Prowadzący zajęcia:
Lucyna Bzowska
Pedagog z  bogatym doświadczeniem pracy w  nauczaniu zintegrowanym. Certyfikowana Trenerka III 
stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Posiada specjalistyczne kwalifikacje 
w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury oraz uprawnienia 
do superwizowania i  opiniowania szkoleń. Pełni role konsultacyjne i  doradcze. Od ponad 25 lat wdraża 
pedagogikę zabawy w  proces dydaktyczny i  wychowawczy. Szkoli nauczycieli polskich. Od 6 lat szkoli 
nauczycieli polonijnych - warsztaty, konferencje, szkolenia. Ekspert pracujący w  ODN Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska. Swoimi doświadczeniami dzieli się w  licznych publikacjach kierowanych do 
nauczycieli klas I-III, między innymi „Uczymy się bawiąc. Propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod 
aktywizujących w  klasach I-III” . Współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego 
programu nauczania SEN - Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci 
Polonijnych. Autora i koordynatorka wielu projektów organizowanych przez PSPiA KLANZA. 

UCZYMY SIĘ BAWIĄC-PROSTE TAŃCE 
INTEGRACYJNE, ZABAWY I DZIAŁANIA 
PLASTYCZNE

KOD FORMY
02-17/21/22

Metody aktywizujące - to sposób działania grup i prowadzącego umożliwiający aktywne uczenie się, 
czyli uczenie się poprzez działania i przeżywanie. metodami aktywizującymi nauczyciel pełni rolę 
przewodnika organizującego sytuacje dydaktyczne, sterującego odkrywaniem przez ucznia wiedzy.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
180 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia są odpowiedzi na pytania:

Jak łatwo nauczyć dzieci orientacji w przestrzeni i przygotować do nauki pisania?

Jak bawić się, by wydłużyć czas koncentracji?

Jak w ciekawy sposób rozwijać pamięć wzrokową?

Jak relaksować dzieci po wysiłku edukacyjnym?

Jak stworzyć przedstawienie z dzieciakami?

Jak sprawić, by dzieci dobrze poczuły się na scenie, były twórcze i aktywne, by stały się sprawcami sukcesu?

Adresatem szkolenia są nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Program:
1. Prezentacja autorskich tekstów masażyków, dyktand graficznych i  wierszyków do rysowania oraz 

sposobów ich wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

2. Gotowe scenariusze trzech spektakli o różnorodnej tematyce i stopniu trudności. 

3. Gotowe pomysły na scenografię, kostiumy, ruch sceniczny i tańce.

Prowadzący zajęcia:
Irena Kalinowska
Trenerka II stopnia CS KLANZA. Wykształcenie wyższe magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych 
i  Pedagogicznych, kierunek nauczanie początkowe. TRENER Instytutu Tutoringu Szkolnego w   zakresie 
prowadzenia zajęć „Etyka w  Pracy tutora”, „Trening twórczości w  pracy tutora i  jego wychowanka. 
Prowadzone warsztaty: Świat gazet i nie tylko; Tańce  integracyjne w pracy z grupą. Część II; Rosną serca 
na laurki – dzieciaki na scenie cz. II; Metody integracyjne w  pracy z  grupą;  Tańce integracyjne w  pracy 
z grupą cz. 1, cz. 2; Taneczne spotkania z KLANZĄ cz. 1 i 2; Czarodziejskie masażyki, zabawne wierszyki oraz 
magiczne dyktanda graficzne; Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

DZIECIAKI NA SCENIE- MAMY PRZEDSTAWIENIE!-
ZABAWY W TEATR. CZARODZIEJSKIE MASAŻYKI, 
ZABAWNE WIERSZYKI ORAZ MAGICZNE 
DYKTANDA GRAFICZNE.

KOD FORMY
02-18/21/22

Kreatywność pomaga w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie ze zmianą i ograniczeniami. Wpływa 
na jakość życia i poczucie szczęścia. Jest połączeniem wyobraźni, zdobytego doświadczenia i wiedzy, 
postawy nastawionej na rozwiązywanie zadań oraz zdolności nieszablonowego myślenia.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
250 zł / osoba

Celem szkolenia jest  przybliżenie zasad i  podstaw myślenia wizualnego poprzez czynne uczestnictwo 
i wspólne rysowanie.

Adresatem szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawcy świetlic oraz inni zainteresowani nauczyciele..

Program:
1. Poznanie technik szybkiego i prostego rysowania. 

2. Rysowanie między innymi ramek, nagłówek, ikon, ludzików, cieni, emocji, ruchu oraz wiele innych. 

3. Poznanie i wypróbowanie schematów i szablonów, które z łatwością można zastosować          
w swojej pracy.

Uczestnicy nie muszą posiadać zdolności plastycznych. Wystarczy, że chcą zacząć rysować, lubią rysować, 
albo lubiły to kiedyś.

Prowadzący zajęcia:
Katarzyna Smólczyk
Trenerka I stopnia CS KLANZA. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka 
dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej z  wieloletnim doświadczeniem w  pracy z  dziećmi. Posiada 
certyfikat trenera pierwszego stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA.  Jest 
wielką pasjonatką sketchnotingu oraz wszystkiego, co wiąże się z  tak zwanym myśleniem wizualnym. 
Wykorzystuje swoje umiejętności w  życiu prywatnym jak i  zawodowym tworząc notatki w  formie 
obrazów i ilustracji w taki sposób, aby inni mogli łatwiej zrozumieć treści i zapamiętać je na dłużej. Autorka 
kilkunastu filmów „Wyturlaj...” z  wielotysięcznymi odsłonami. Szkoli nauczycieli z  myślenia wizualnego, 
uczy jak się uczyć, jak robić efektywne, ciekawe notatki, jak przekazywać trudne treści za pomocą prostych 
schematycznych rysunków. 

NARYSUJESZ MI KOTKA. 
MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI.

KOD FORMY
02-19/21/22

Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Dlatego warto zminimalizować opis słowny, werbalny 
zastępując go obrazem. Przykładem mogą być tu znaki wizualne używane na całym świecie, jak ten z 
literą H sygnalizującą szpital, czasami hotel, hydrant, czy lądowisko dla helikopterów.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
180 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, jak niezwykłą wartością jest różnorodność w zespole 
klasowym, szkolnym, w gronie pedagogicznym, rodzicielskim i pokazanie potencjału każdego z pokoleń.

Adresatem szkolenia są zainteresowani nauczyciele

Program:
1. Pokolenia X, Y, Z,…cechy charakterystyczne wynikające z trendów globalnych.

2. Efektywna komunikacja w zespole międzypokoleniowym – na czym polega?

3. Jak motywować przedstawicieli różnych pokoleń? Praktyczne wskazówki.

4. Diagnoza misji i wartości w zespole międzypokoleniowym.

5. Dokąd zmierzamy? Zarządzanie różnorodnością.

Prowadzący zajęcia:
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. Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę 
doradczą MOVUS MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl.

KOMUNIKACJA MIĘDZY POKOLENIAMI X, Y, Z,…
BAZUJĄCA NA WARTOŚCIACH.

KOD FORMY
02-20/21/22

Przemiany między pokoleniami to jeden z  istotnych trendów, który wpływa na edukację, pracę i  życie 
społeczne, determinując często sposób postrzegania rzeczywistości i drugiego człowieka. Często posługujemy 
się stereotypami myślenia o  „srebrnej gospodarce” czy pokoleniu Y które ma „ego na sterydach” albo 
pokoleniu „smartfonowym pokoleniu Z”. Niejednokrotnie to oceny krzywdzące i wpływające negatywnie na 
współpracę i komunikację, blokujące porozumienie. Warto dowiedzieć się więcej, ze współczesnych badań, 
na temat poszczególnych pokoleń, ich postrzegania świata, stosunku do różnych ważnych kwestii. Warto 
poszukiwać sposobów docenienia potencjału wynikającego z  konkretnego wieku. Sztuka porozumienia 
bazująca na wartościach jest dziś niezbędna, by walczyć z uprzedzeniami i wykluczeniem.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
350 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Koszt:
350 zł / osoba

Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem elementów 
neuroedukacji - poszerzenie  wiedzy i kompetencji z zakresu wykorzystania neurodydaktyki w procesie 
nauczania.

Adresatem szkolenia są  zainteresowani nauczyciele, pedagodzy.

Program:
1. Jak uczy się mózg?  (elementy neurodydaktyki).

2. Co motywuje do działania? (motywacja zewnętrzna i wewnętrzna).

3. Co z karą i nagrodą? Czy działają? (ośrodek nagrody i kary w mózgu).

4. Jak tworzyć przestrzeń służącą uczeniu się?

5. Jak organizować proces dydaktyczny zgodny z naturalnymi preferencjami pracy mózgu?

Warsztaty oparte na podstawowych założeniach neurodydaktyki, czyli nauczaniu przyjaznemu mózgowi. 

Prowadzący zajęcia:
Marta Bodziony
Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni.  Z zawodu jest nauczycielem 
języka polskiego. Nabyła kompetencje z zakresu psychoterapii -  „Diagnoza kliniczna i psychoterapia” studia 
podyplomowe na SWPS oraz skończyła Szkołę Trenerów I stopnia realizowaną przez Ośrodek Doradczo – 
Szkoleniowy w Wałbrzychu oraz „Strefę Potencjału” B. B. Kotlińscy. Ukończyła kurs z zakresu neurodydaktyki 
oraz pracy z kartami „Points of you”. Na przestrzeń edukacyjną patrzy elastycznie, podąża za potrzebami 
„dzisiejszych czasów”. Obszary, w których najczęściej pracuje to komunikacja, uczenie się, wychowanie, 
rozwój...

CO SŁUŻY UCZENIU SIĘ?KOD FORMY
02-21/21/22

W oparciu o dostępne badania z zakresu neurobiologii i neuropsychologii można formułować wnioski 
dotyczące  tego, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się. Pozwala to spojrzeć na proces uczenia się z 
zupełnie innej perspektywy. 

Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystuje łączenie wiedzy 
z doświadczaniem i emocjami. Najistotniejszym elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu jest właśnie 
odwołanie się do ciekawości poznawczej uczniów w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, czyli tam, gdzie 
są dobre relacje. Ludzie są z natury ciekawi świata i chcą go rozumieć. Poszukiwanie, stawianie hipotez, 
dociekanie, badanie są wpisane w naturę człowieka. To zasoby, które wspomagają edukację i dlatego 
warto po nie sięgnąć.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
160 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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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.

Program:
Zawiera 12 autorskich piosenek w  wersji wokalnej i  instrumentalnej, proste układy choreograficzne, 
działania plastyczne oraz wiersze na różne uroczystości przedszkolne; 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.

ROZŚPIEWANE, ROZTAŃCZONE, ROZBAWIONE 
PRZEDSZKOLE I SZKOŁA – TAŃCE I ZABAWY 
NA RÓŻNE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE 
I SZKOLNE.

KOD FORMY
02-20/21/22

Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z  grupą, symboliczne określenie metodycznych 
poszukiwań. Jej celem1 jest dostarczenie osobom, pracującym z  różnymi grupami wiekowymi, 
rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań 
pracę z  uczestnikami grupy, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających 
ujawnieniu pozytywnych uczuć.

Wymiar godzin:
10 godzin dydaktycznych

Koszt:
150 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:



„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

Koszt:
150 zł / osoba 03

SZKOLENIA DEDYKOWANE 
DYREKTOROM I KADRZE 

ZARZĄDZAJĄCEJ
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W ofercie:

Kod formy Temat

03-1/21/22 Zarządzanie zespołem rozproszonym – czyli jak zarządzać radą pedagogiczną z użyciem 
narzędzi zdalnych.

03-2/21/22 Warsztat pracy z ciałem jako profilaktyka wypalenia zawodowego.

03-3/21/22 Prawa autorskie.

03-4/21/22 Pracownik systemu oświaty wobec zmian: psychologiczne i organizacyjne aspekty zmian, 
efektywne narzędzia pracy w sytuacji zmiany.

03-5/21/22 Udostępnianie informacji publicznej.

03-6/21/22 Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą w zmianie.

03-7/21/22 Warsztat dobrego snu.

03-8/21/22 Zmiany w systemie oświaty – jak je skutecznie przeprowadzić zyskując przyjaciół 
– warsztat z zarządzania zmianą w oparciu o licencjonowaną grę STC.

Informacje praktyczne:

1. NABÓR   W CYKLU 1-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 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 

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i  umiejętności z  obszaru E-leadership, zarządzania zespołem, 
współdziałania w  zespole oraz kształtowanie postawy liderskiej w  środowisku rozproszonym, a  także 
wyposażenie Dyrektorów placówek oświatowych w  narzędzia komunikacyjne uwzględniające aspekty 
potrzebne do efektywnego pełnienia roli E-Lidera.

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

Program:
1. Znaczenie roli lidera i kim jest E-Lider w środowisku rozproszonym.

2. Postawy i narzędzia ułatwiające komunikację w zespole rozproszonym.

3. Umiejętności E-Lidera zwiększające skuteczność pracy zespołów rozproszonych – szczególna rola 
kontraktowania zasad współpracy i informacji zwrotnej.

4. Trudne sytuacje w funkcjonowaniu zespołów rozproszonych – prewencje i reakcje.

5. Narzędzia zdalne przydatne w pracy E-Lidera.

6. Podsumowanie, wspólne wnioski, samodzielne zastosowanie najbardziej praktycznych ćwiczeń.

Edukatorzy: 
Maciej Woropaj
Doświadczony trener, coach, moderator i mediator. Od lat specjalizuje się w inteligencji emocjonalnej EQ i współdziałaniu 
zespołów. 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. Absolwent studium „Psychologia różnic 
indywidualnych w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim”. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional 
Management Trainter – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg 
Uniwersytetu w Udine (Włochy). Pracował jako trener, konsultant i menedżer w biznesie, administracji i oświacie. Założyciel 
Fundacji „Aby nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

Jarosław Grabarczyk
Socjolog i  pedagog, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 15 lat szkoli największe polskie firmy.  Posiada bogate 
doświadczenie szkoleń dla placówek oświatowych. Trener Systemu Badania 
i Rozwijania Inteligencji Emocjonalnej EQ®, Certyfikowany Trener IMPACT Selling®, Certyfikat „PPD – Personal and Professional 
Development”, Posiada certyfikat International Coach of ICC, Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”. Specjalizuje się 
w  tematyce Inteligencji emocjonalnej EQ®, zarządzania zaangażowaniem, skuteczności komunikacji, narzędziach pracy 
liderów, budowaniu efektywnych zespołów, motywowaniu i  ocenianiu pracowników oraz coachingu. Wspiera zespoły 
w zakresie zwiększania skuteczności ich działań. Zrealizował blisko 7 000 godzin szkoleń, warsztatów, sesji moderowanych, 
coachingu. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem liderskim i menedżerskim. Członek zarządu i trener w Fundacji „Aby nikt 
nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM - 
CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ RADĄ PEDAGOGICZNĄ 
Z UŻYCIEM NARZĘDZI ZDALNYCH.

KOD FORMY
03-1/21/22

Pandemia dla świadomych liderów stała się nie tylko problemem, lecz także zaproszeniem 
do rozwinięcia kolejnych kompetencji. Jako Dyrektor placówki oświatowej masz okazję stać 
się E-Liderem. Czym jest E-Leadreship, z jakimi kompetencjami jest związany i jak stawać się 
E-Liderem? Na tym szkoleniu nauczysz się zarządzać zespołem rozproszonym dla skutecznego jego 
funkcjonowania, formować zespół, aktywizować go, angażować i egzekwować zadania za pomocą 
narzędzi zdalnych, a przy tym poznasz efektywne metody i dobre praktyki prowadzenia zespołów 
poprzez działania on-line.

Wymiar godzin:
8 godzin dydaktycznych

Koszt:
350 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest nauczenie uczestników prostych metod i technik pracy z własnym ciałem, które 
pozwalają na szybką regenerację, relaks i uchronią nas przed przemęczeniem oraz wypaleniem zawodowym

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

Program:
1.  Zaakceptuj swoje ciało.

2. Poznaj możliwości swojego ciała.

3. Twoje ciało jako źródło twojego dobrostanu.

4. Ćwiczenia i techniki relaksacyjne, odprężające, wzmacniające i terapeutyczne.

Edukatorzy:
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.

Anna Kobylińska 
Terapeutka intergratywna, uczestniczka warsztatów terapeutycznych doskonalących umiejętności interpersonalne oraz 
warsztatów intrapsychicznych. Pierwotne wykształcenie to socjolog (Uniwersytet Zielonogórski) oraz marketingowiec 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pasjonatka słowa i melomanka ciszy, ciekawa procesów zespołowych 
i miłośniczka człowieka. Miłośniczka wielkiej wody i gór, aktywności i duchowości, paradoksów i codziennej prozy życia. 
Uwielbia Bałkany, po których jest przewodniczką. Za tymi upodobaniami idzie wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
oraz pozazawodowe wybory. Od ponad 20 lat zaangażowana w  lokalne życie społeczne jako organizator różnego 
rodzaju wydarzeń, członek Europejskiego Centrum Wolontariatu, animatorka społecznych programów ekologicznych 
(Caritas Laudato si’) i senioralnych. Wolontariacko zaangażowana w działalności pomocową na terenie Afryki (Kamerun). 
Tam gdzie świat wstawia „ALBO” ona uparcie szuka „I”. Pasjonatka różnic i  tego co łączy oraz buduje. Takich wyborów 
dokonuje starając się żyć w zgodzie z samą sobą, drugim człowiekiem i światem.

WARSZTAT PRACY Z CIAŁEM JAKO PROFILAKTYKA 
WYPALENIA ZAWODOWEGO.

KOD FORMY
03-2/21/22

Któż z nas nie doświadcza przemęczenia, wyczerpania i znużenia związanego z podejmowaniem 
obowiązków zawodowych? Zwłaszcza kiedy pracujemy z innymi ludźmi, będąc stroną dającą 
przychodzi taki moment, że mamy już dość pracy, pojawiają się problemy z akceptacją siebie, 
samooceną i uznaniem swoich dokonań zawodowych. Jeśli tak jest oznacza to, że pojawiły się 
pierwsze symptomy wypalenia zawodowego. Z pomocą może przyjść nam wtedy… nasze ciało. 
To praca z nim często pomaga nam odbudować nasz dobrostan. To ono dostarczy naszej psychice 
bodźców, odradzających  w nas siły witalne i nową chęć do pracy i życia.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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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:
Mec 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
03-3/21/22

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 przekazanie wiedzy o czynnikach, mechanizmach, fazach charakteryzujących zmiany 
w życiu zawodowym, mechanizmach oporu wobec zmian w ujęciu psychologicznym oraz podstawowych 
zasad i narzędzi efektywnego przeżywania zmian. Ponadto uczestnicy potrafić będą  rozpoznawać zdarzenia 
mające naturę zmiany, rozpoznawać podstawowe zachowania i przyjmowane role osób uczestniczących 
w zmianie, zastosować narzędzia i techniki wspierające proces zmiany 
i niwelujące naturalny opór przed zmianą.

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

Program:
1. Wprowadzenie w temat.
2. Eksperyment/ćwiczenie – czym jest zmiana, fazy zmiany, jak ludzie reagują na zmiany.
3. Mini – wykład i Ćwiczenie – jak przygotować zmiany.
4. Psychologiczne i organizacyjne aspekty przechodzenia przez zmianę.
5. Warsztaty – narzędzia i techniki wpływu.
6. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Edukator: 
Maciej Woropaj

Doświadczony trener, edukator i  moderator. 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. Absolwent studium „Psychologia różnic indywidualnych w Instytucie Psychologii na 
Uniwersytecie Wrocławskim”. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management 
Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union TeritorialMarketnikg Uniwersytetu w  Udine 
(Włochy). Pracował jako trener, konsultant i menedżer w biznesie, administracji i oświacie. Założyciel Fundacji 
„Aby nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).

PRACOWNIK SYSTEMU OŚWIATY WOBEC ZMIAN: 
PSYCHOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY 
ZMIANY, EFEKTYWNE NARZĘDZIA PRACY 
W SYTUACJI ZMIANY

KOD FORMY
03-4/21/22

Zmiany były, są i  będą. Kropka. Zmiany mogą zależeć od Ciebie albo nie. Masz na nie wpływ 
albo nie masz. Zmiany mogą być zabójcze albo życiodajne. Jakie będą zależy wyłącznie od 
Ciebie! Dlatego na tym szkoleniu nauczysz się planować zmiany i  identyfikować symptomy tych 
nieplanowanych, zrozumiesz postawy i  zachowania ludzi w  zmianach i  zyskasz świadomość 
swoich mocnych i słabych stron oraz zachowań w sytuacji zmiany. Skutecznie zaczniesz stosować 
techniki wspierające ciebie i innych w zmianie, rozwiniesz cechy liderskie, podniesiesz efektywność 
w  pracy własnej oraz we współpracy z  innymi nauczycielami, uczniami i  rodzicami, aby zmiany, 
których doświadczasz były wyłącznie życiodajne.

Wymiar godzin:
6 godzin dydaktycznych

Koszt:
250 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:

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.

mec. 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
03-5/21/22

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
03-6/21/22

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:

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia jest refleksja nad osobistymi wzorcami i  nawykami snu. Uczestnicy dowiedzą się, 
dlaczego sen jest tak ważny w naszym życiu i zdrowiu, co mu sprzyja a co ewidentnie szkodzi. Zapoznani 
zostaną z najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie.

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

Program:
1.  Czym jest sen?
2. Nasze nawyki związane ze snem.
3.  Po co nam zdrowy sen? Najnowsze wyniki badań.
4. Co sprzyja a co przeszkadza zdrowemu spaniu.
5.  Jak zanieczyszczenie światłem wpływa na nasz sen?

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. Stale współpracuje z  Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA. Prowadzi firmę doradczą MOVUS 
MOVERE i blog na stronie www.movusmovere.pl. Twórca programu „Warsztaty Dobrego Snu”.

WARSZTAT DOBREGO SNU
KOD FORMY
03-7/21/22

Najlepszą rzeczą, jaką codziennie możemy sobie podarować, jest dobry sen – niezbędny do 
przetrwania. Zarazem jesteśmy jedynymi stworzeniami na świecie, które świadomie swój sen 
skracają albo zakłócają. Powiedz mi, jak długo śpisz, o której kładziesz się i o której wstajesz, czy przy 
łóżku leży smartfon, stoi telewizor lub komputer, czy śpisz przy zapalonym świetle, a powiem Ci, jak 
długo będziesz żyć…Może to brzmieć wróżbiarsko, ale jest w  tym ukryta prawda o  nas samych: 
naszych zwyczajach, kondycji fizycznej i  psychicznej, satysfakcji z  życia, podatności na choroby 
nowotworowe, krążeniowe, cukrzycę i  otyłość, na stres, depresję, ryzyko wypalenia zawodowego 
itp. Dobrze wiedzieć, co sprzyja a  co przeszkadza w  dobrym śnie. Dwudniowy, autorski warsztat 
w sposób praktyczny daje szansę, aby się o tym przekonać.

Wymiar godzin:
4 godziny dydaktyczne

Koszt:
200 zł / osoba

INFORMACJE 
DODATKOWE:
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Celem szkolenia opartego olicencjonowaną grę symulacyjną STC®jest zwiększenie wiedzy, świadomości 
i umiejętności z zakresu procesu zmiany i psychologicznych mechanizmów zmiany, poznania opłacalnych 
sposobów radzenia sobie ze zmianą na różnych jej etapach, przyjrzenia się sobie w  kontekście 
doświadczania zmiany, rozwoju osobistego, poszukania odpowiedzi na nurtujące pytania o rzeczywistość 
VUCA, przy użyciu gry/symulacji STC® i  zastosowanie praktycznych wniosków z  gry w  swojej placówce 
oświatowej/instytucji zarządzania oświatą. 

Adresatami szkolenia dyrektorzy i  zastępcy dyrektorów placówek oświatowych, osoby z  organów 
prowadzących zarządzających oświatą.

Program:
1.  Czym jest zmiana i dlaczego tak nam z nią trudno?
2. Świat VUCA – jak w nim funkcjonować?
3.  Co się ze mną dzieje w tym nieprzewidywalnym czasie – prezentacja modelu Kübler-Ross.
4. Przekonania a zmiana – co utrudnia, a co ułatwia efektywne przejście przez zmianę?
5. Jak wspierać siebie i innych w zmianie – zastosowanie symulacji/gry SysTeamsChange®
6. Sesja pytań i odpowiedzi.
7. Opracowanie metody/strategii/interwencji wspierających zmianę, ludzi funkcjonujących w zmianie.
8. Podsumowanie, wspólne wnioski, samodzielne zastosowanie najbardziej praktycznych ćwiczeń

„ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY – JAK JE 
SKUTECZNIE PRZEPROWADZIĆ ZYSKUJĄC 
PRZYJACIÓŁ” – WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA 
ZMIANĄ W OPARCIU O LICENCJONOWANĄ  
GRĘ STC®
(szkolenie wyjazdowe)

KOD FORMY
03-8/21/22

Każdy z  nas doświadcza aktualnie olbrzymiej zmiany, zarówno w  wymiarze prywatnym, jak 
i zawodowym. Niektórzy radzą sobie z nią całkiem dobrze, inni przeżywają lęk, napięcie, borykają 
się z  wieloma trudnościami. W  związku z  tym każdy lider potrzebuje sam odnaleźć się w  nowej 
rzeczywistości i wyrobić nowe nawyki postępowania, ale też wspierać innych w procesie zmian. Jako 
osoby zarządzające obszarem oświaty przygotowujecie Państwo siebie i innych (uczniów, rodziców, 
nauczycieli) do funkcjonowania według nowych wymagań, które płyną z otoczenia, na które mamy 
znikomy wpływ. Oświata i edukacja bardzo intensywnie reagują na świat coraz bardziej zmienny, 
niepewny, złożony i niejednoznaczny (tzw. VUCA Świat), który wymaga od szkoły – jak pole walki 
od żołnierza - wyćwiczonych i pewnych wzorców działania. Jak zbudować i przeciwstawić zespół 
sprawnie współpracujących partnerów, z  których każdy proaktywnie podejmuje decyzje wg 
schematu mini-max (minimum rzeczywistego i  potencjalnego ryzyka, maximum oczekiwanych 
rezultatów). Jak stworzyć zespół, który zmienności otoczenia przeciwstawi ścisłą, sprawną 
i zwinną kooperację. Gra symulacyjna STC® jest doskonałym narzędziem do wyćwiczenia u liderów 
oświatowych doskonałego rozumienia mechanizmów zmiany, jej dynamiki oraz konsekwencji jakie 
za sobą pociąga, a także wzorcowych działań, które wzmocnią warsztat każdego profesjonalnego 
lidera



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

99

Wymiar godzin:
16 godzin dydaktycznych

Koszt:
1500 zł / osoba
(cena obejmuje koszt dojazdu, 
zakwaterowania, wyżywienia, 
edukatora i materiałów 
szkoleniowych)

INFORMACJE 
DODATKOWE:

Edukatorzy: 
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).

Jarosław Grabarczyk

Socjolog ipedagog, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 15 lat szkoli największe polskie firmy. MA 
bogate doiświadczenie szkoleń dla placówek oświatowych. Trener Systemu Badania i  rozwijania Inteligencji 
Emocjonalnej EQ®, Certyfikowany Trener IMPACT Selling®, Certyfikat „PPD – Personal and Professional 
Development”, Posiada certyfikat International Coach of ICC, Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”. 
Specjalizuje się w  tematyce Inteligencji emocjonalnej EQ®, zarządzania zaangażowaniem, skuteczności 
komunikacji, narzędziach pracy liderów, budowaniu efektywnych zespołów, motywowaniu i  ocenianiu 
pracowników orazcoachingu. Wspiera zespoły w zakresie zwiększania skuteczności ich działań.Zrealizował blisko 
7 000 godzin szkoleń, warsztatów, sesji moderowanych, coachingu.Praktyk z  wieloletnim doświadczeniem 
liderskim i menedżerskim. Członek zarządu i trener w Fundacji „Aby nikt nie zginął” zajmującej się profilaktyką 
uzależnień i szkoleniami kadr oświaty (www.aby-nikt.org).
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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”

04

SZKOLENIA 
RAD PEDAGOGICZNYCH



SZKO
LEN

IA
  

RA
D

 PED
A

G
O

G
ICZN

YCH

101

Kod formy OBSZAR / PROPONOWANA TEMATYKA

PRAWO

04-1/21/22 Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

04-2/21/22 Zadania i obowiązki nauczycieli na podstawie nowych przepisów oświatowych i KP.

04-3/21/22 Dokumentowanie pracy własnej nauczyciela do formułowania oceny jego pracy.

04-4/21/22 Ewaluacja pracy własnej nauczyciela - obszary, techniki, formułowanie wniosków do doskonalenia 
pracy własnej.

04-5/21/22 System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

04-6/21/22 Zmiany w kształceniu zawodowym.

04-7/21/22 Ocena pracy nauczyciela - zasady, kryteria, regulamin oceny.

04-8/21/22 Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole. 

04-9/21/22 Kształcenie specjalne  w świetle zmian oświatowych.

ROZWÓJ OSOBISTY

04-10/21/22 Kompetencje interpersonalne nauczycieli.

04-11/21/22 Osobowość nauczyciela - jak wpływa na ucznia?

04-12/21/22 Odpowiedzialność nauczyciela – refleksja pogłębiona.

04-13/21/22 Prowadzenie efektywnych zebrań.

04-14/21/22 Rodzic w procesie edukacyjno-wychowawczym. Elementy współpracy.

04-15/21/22 Kompetencje osobiste i interpersonalne w kontaktach z rodzicami.

04-16/21/22 Jak budować autorytet nauczyciela w dobie dyktatury mediów? 

04-17/21/22 Sztuka przełamywania barier i budowania mostów: sprawna komunikacja w pracy z uczniem

04-18/21/22 Twój wybór – Twoje osiągnięcia – indywidualny coaching.

04-19/21/22 Nauczyciel – wychowawca.

04-20/21/22 Autorytet nauczyciela. 

04-21/21/22 Jak zadbać o dobrostan swój i dzieci w czasie pandemii?

04-22/21/22 Budowanie poczucia własnej wartości rodzica, nauczyciela i dziecka.

04-23/21/22 Rozwijanie potencjału osobistego na bazie zasobów osobistych, nawyków, schematów: myślenia, 
przeżywania emocji, odpoczynku.

04-24/21/22 Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego rodziców, nauczycieli i uczniów.

WYCHOWANIE

04-25/21/22 Konflikty i sytuacje trudne w szkole.

04-26/21/22 Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy. Marshall Rosenberg w pracy szkoły.

04-27/21/22 Sprawność językowa jako kompetencja kluczowa i narzędzie oddziaływań wychowawczych.

04-28/21/22 Przeciwdziałanie mowie nienawiści jako przedmiot działań wychowawczych.

04-29/21/22 Umiejętności mediacyjne nauczycieli. 

04-30/21/22 Inteligencja emocjonalna jako czynnik powodzenia oddziaływań wychowawczych. 

04-31/21/22 Wychowanie do wartości. 
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DYDAKTYKA

04-32/21/22 Profesjonalne użytkowanie narzędzi zdalnych.

04-33/21/22 Po-koronawirusowa rzeczywistość – jak wspomóc uczniów po powrocie do szkoły.

04-34/21/22 Happiness at school – szczęście w szkole. 

04-35/21/22 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym 
i technikum.

04-36/21/22 SNOS - Syndrom Nieadekwatności Osiągnięć szkolnych, czyli jak pracować ze "zdolnym leniem".

04-37/21/22 Zasady opracowywania testów szkolnych. Pomiar dydaktyczny. Analiza ilościowa i jakościowa 
wyników badań osiągnięć uczniów.

04-38/21/22 Organizacja pracy własnej nauczyciela – plany pracy, badań edukacyjnych, etc.

04-39/21/22 Przyspieszone uczenie się.

04-40/21/22 Jak rozbudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów? 

04-41/21/22 Indywidualizacja pracy na lekcji szansą na efektywność nauczania i uczenia się. 

04-42/21/22 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. 

UCZEŃ Z SPE 

04-43/21/22 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Co wspiera a co przeszkadza?

04-44/21/22 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz planowanie form wsparcia.

04-45/21/22 Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

04-46/21/22 Model pracy z dzieckiem z ADHD.

04-47/21/22 Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.

04-48/21/22 Wybiórczość pokarmowa u dzieci w wieku przedszkolnym.

04-49/21/22 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

04-50/21/22 Uczeń z wadą wzroku w szkole, bariery i ograniczenia, wsparcie w procesie edukacyjnym.

04-51/21/22 Uczeń z wadą słuchu w szkole, bariery i ograniczenia, wsparcie w procesie edukacyjnym.

04-52/21/22 Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu.

04-53/21/22 Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole.

04-54/21/22 Jak dobrze planować i skutecznie realizować zajęcia edukacyjne-wychowanie do życia w rodzinie 
oraz jak diagnozować i tworzyć program wychowawczo- profilaktyczny wspomagający rodzinę 
w realizacji zadań wychowawczych

04-55/21/22 Szkolne działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, jako 
obowiązek każdego nauczyciela.

04-56/21/22 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności-rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 
formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

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. 



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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