WSPOMAGANIE PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK 2021 / 2022
Wybrane propozycje szkoleń wrzesień 2021 - czerwiec 2022
z zakresu realizacji kierunków polityki oświatowej państwa
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
Szkoła dla rodziców i Wychowawców - doskonalenie umiejętności wychowawczych
Psychodrama w pracy profilaktycznej i wychowawczej
Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje społeczno-emocjonalne
Program profilaktyczny "Unplugged"
Jak w szkole wspierać ucznia z rodziny dysfunkcyjnej?
Zagrożenia współczesnego nastolatka
„Czy człowiek jeszcze żyje w prawdzie?”. Dlaczego kard. Stefan Wyszyński zadaje nam dzisiaj to pytanie?
Dlaczego dobroć i szlachetność są ciągle modne? O kształtowaniu postaw młodych ludzi.
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia: nieustająco ważne zadania edukacyjne szkoły
Świat na wyciągnięcie ręki - edukacja globalna w praktyce szkolnej
Propagowanie zdrowego odżywiania wśród uczniów oraz dbanie o własne zdrowie
Jak uczyć szacunku do koleżanek i kolegów - co działa, co nie działa, a co szkodzi w profilaktyce przemocy rówieśniczej
Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw prospołecznych uczniów
Profilaktyka kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia w każdym wieku
Szkoła jako miejsce działań na rzecz ochrony zdrowia uczniów
Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na zdrowie ucznia
Zdrowie najwyższą wartością - nauczyciel kreatorem postaw prozdrowotnych
Wykorzystanie tradycji i wartości w procesie kształtowania postaw i respektowania norm społecznych
Przedszkolak w świecie wartości, czyli poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania
Propagowanie zdrowego odżywiania wśród uczniów oraz dbanie o własne zdrowie
Budowanie klimatu społecznego w klasie jako podstawa działalności wychowawczej
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.
Edukacja w środowisku, czyli jak przygotować grę terenową?
Cyceron przy tablicy, czyli retoryka i sztuka wystąpień publicznych dla nauczycieli
Rola nauczycieli w kształtowaniu postaw etycznych (w przygotowaniu)
Magia słów - jak uczyć sztuki skutecznej komunikacji?

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.
Łamiemy problemy - matematyka w chmurze i na gałęzi. Aktywne nauczanie z zastosowaniem narzędzi TOC
Wykorzystywanie narzędzi TIK w zdalnej edukacji przyrodniczej
W procesie uczenia wykorzystuj doświadczenia - czyli o eksperymentowaniu na lekcjach
Prowadzenie lekcji on-line z wykorzystaniem Microsoft 365
Fonoholizm i siecioholizm wśród dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, profilaktyka, terapia. Wyzwania dla szkolnej
profilaktyki e-uzależnień
Skuteczne wykorzystywanie platform edukacyjnych w procesie dydaktycznym
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Uczeń w rzeczywistości medialnej 2837
Techniki ułatwiające uczenie się
Trening asertywności jako metoda wzmacniania poczucia bezpieczeństwa psychicznego
Metoda wspólnej sprawy, czyli jak reagować w sytuacjach przemocy rówieśniczej?
Interwencja psychologiczna w szkole w sytuacji żałoby, utraty, próby samobójczej
Trudne emocje, trudne sytuacje, czyli jak pomóc sobie oraz dziecku w trudnych sytuacjach.
Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych.
Co w sieci piszczy? Zasoby internetowe dla potrzeb wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
EDUFILMOTERAPIA - o kompetencjach emocjonalnych i rozwijaniu kreatywności dzieci w edukacji filmowej
EDUFILMOTERAPIA 2 - o wyrażaniu emocji w edukacji filmowej
Cyfrowy piórnik współczesnego nauczyciela
Co w sieci piszczy? Zasoby internetowe dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności
– rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
ePortfolio jako metoda dokumentowania rozwoju i osiągnięć zawodowych ucznia
Wspomaganie uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej
Kompetencje społeczne na rynku pracy
Jakość kształcenia zawodowego podstawą sukcesu ucznia
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Doradztwo zawodowe w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Dobre praktyki w doradztwie zawodowym
Umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy
Specyfika pracy z dorosłymi w kształceniu zawodowym
Specyfika szkolenia dorosłych

Polska Rama Kwalifikacji – konsekwencje dla edukacji i rynku pracy
Metody aktywizujące i motywujące uczniów do nauki zawodu
Metody i formy pracy z uczniem w kształceniu zawodowym
Rozwijanie kompetencji kluczowych zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów
Odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego - rozwój szkolnictwa branżowego
Mobilność w kształceniu zawodowym
Jakość kształcenia zawodowego podstawą sukcesu absolwenta szkoły branżowej
Egzamin zawodowy a proces dydaktyczny
Nowoczesność w nauczaniu zawodowym
Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (wybrane moduły)
Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (wybrane moduły)
Badam i doświadczam – dziecko w świecie eksperymentów przyrodniczych
Inne
Narzędzia pomiaru dydaktycznego i metody statystyki opisowej w wieloaspektowej diagnozie umiejętności uczniów
Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów? Kreatywność w pracy nauczyciela i ucznia
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w umiarkowanym i znacznym w szkole ogólnodostępnej 2731
Indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym 2752
Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera – jak pracować z dziećmi i młodzieżą? 1038
Ocenianie kształtujące i jego rola w diagnozowaniu, wspieraniu i motywowaniu uczniów.
***szkolenie prowadzone z podziałem na grupy: humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą.
Jak uczyć uczniów uczenia się? Techniki uczenia się? Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
***szkolenie prowadzone z podziałem na grupy: humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom
Ochrona prawna nauczyciela
Obowiązki i prawa nauczycieli
Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej

