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Dlaczego rozwój pracowników szkoły jest konieczny?
Ludzie są największym i najbardziej wartościowym zasobem w każdej organizacji – dotyczy to również szkoły. Dlatego 
odpowiedź na pytanie: Jak mogę rozwijać moją szkołę? brzmi: Rozwijając umiejętności i kompetencje jej pracowników. 
Nowoczesna szkoła to nie tylko najnowocześniejszy sprzęt i pracownie – to przede wszystkim kompetentny, wciąż 
dokształcający się i otwarty na nowości personel.

Komu powierzyć rozwój kompetencji pracowników?
EDUCentrum przychodzi z pomocą w:
• podjęciu decyzji o wyborze tematu szkolenia oraz metod i technik szkoleniowych;
• przeszkoleniu pracowników;
• zmierzeniu efektów przeprowadzonego treningu.
Nasze szkolenia gwarantują nabycie nowych umiejętności, bezpośrednio wpływających na usprawnienie realizacji 
codziennych obowiązków.

Zidentyfikuj potrzeby szkoleniowe pracowników i wybierz odpowiedni do potrzeb zakres merytoryczny. 
Dla ułatwienia szkolenia w katalogu podzieliliśmy na siedem kategorii: 

Zdecyduj, jaką grupę pracowników chcesz przeszkolić. W katalogu przyjęliśmy trzy oznaczenia ułatwiające dokonanie wyboru 
właściwej opcji:

SZKOLENIE 
DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

SZKOLENIE 
DLA DYREKTORÓW

SZKOLENIE
DLA PRACOWNIKÓW ADmINIsTRACJI 

JEDNOsTEK OśWIATOWYCH

Jak wybrać szkolenie odpowiednie do potrzeb?
KROK 1

KROK 2

Wejdź na stronę www.educentrum.org.pl i zapisz się na szkolenia. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Pomożemy 
dopasować szkolenie odpowiednie do Twoich potrzeb, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji, wesprzemy w podjęciu decyzji.

KROK 3

Dyrektor szkoły – menedżer zarządzający

Dyrektor szkoły – lider

Prawo oświatowe w funkcjonowaniu szkoły/ 
Obowiązki prawne dyrektora szkoły

Prawo oświatowe w pracy nauczycieli/ 
Obowiązki prawne nauczycieli

Budowanie zespołu

Komunikacja szkoła - rodzice

Warsztat pracy dydaktycznej

71 757 29 29                        cok@vulcan.edu.pl                      www.educentrum.org.pl
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Nasi klienci cenią nas za:
• wysoką jakość szkoleń w zakresie oświaty
• uwzględnianie specyfiki i potrzeb danej jednostki 

oświatowej podczas projektowania szkoleń 
• wysokie kompetencje trenerów

• rzetelne i profesjonalne podejście 
do przeprowadzanych zajęć

• łatwość nawiązywania kontaktów
• przeprowadzanie szkoleń w terminie

Tylko w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 1 400 szkoleń, w których udział wzięło blisko 15 000 osób.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach oferowanych przez EDUCentrum?

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach 
oferowanych przez EDUCentrum?

Urząd Miasta Pisz

Zespół Edukacji i Finansów 
Oświaty w Szydłowcu
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Polityka kadrowa 
– dyrektor w roli 
pracodawcy

Ocena pracy 
pracowników

Mobbing w szkole

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

Cel szkolenia:

Poznanie roli i zadań dyrektora jako pracodawcy oraz nabycie umiejętności 
interpretacji przepisów prawa pracy z uwzględnieniem hierarchii ich 
stosowania. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Nawiązanie, realizacja, 
rozwiązanie i wygaśnięcie 
stosunku pracy z nauczycielem

> Uprawnienia pracownicze 
wynikające z Karty Nauczyciela

> Nawiązanie, zmiany, rozwiązanie 
stosunku pracy z pracownikami 
samorządowymi 

> Uprawnienia i obowiązki 
pracownicze

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy dotyczącej procedur oceny pracy pracowników 
pedagogicznych oraz zrozumienie roli dyrektora jako przełożonego.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> standardy jakości pracy nauczyciela 
we wszystkich obszarach 
działalności

> Kryteria oceny pracy nauczyciela  
– propozycja, warsztaty

> Wyniki nadzoru pedagogicznego 
jako podstawa do formułowania 
oceny pracy

> Zasady dokumentowania naruszenia 
dyscypliny pracy i postępowanie  
w wybranych sytuacjach

> Odpowiedzialność finansowa 
dyrektora placówki oświatowej

Dyrektor szkoły – menedżer zarządzający

Cel szkolenia:

Poznanie zagadnień z obszaru mobbingu w środowisku szkolnym.  
Nabycie umiejętności kształtowania świadomości konsekwencji zachowań 
typu mobbingowego i innych niedozwolonych form wywierania nacisku.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Charakterystyka mobbingu 
i pokrewnych zachowań 
przemocowych

> Radzenie sobie z mobbingiem  
w szkole

> Własne zachowania i emocje,  
na które warto zwrócić uwagę,  
by uniknąć posądzenia o mobbing 

> Rozpoznawanie ofiar mobbingu 
i możliwości pomocy
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Autorytet 
dyrektora szkoły

Kształtowanie 
wizerunku szkoły

Przywództwo 
i coaching – etap I 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

16 godzin 

Dyrektor szkoły – menedżer zarządzający / Dyrektor szkoły – lider 5

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, 
właściwego delegowania zadań oraz budowania autorytetu.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Rola i autorytet kierownika

> Wykorzystanie asertywnej 
komunikacji w budowaniu 
autorytetu szefa

> Wywieranie wpływu społecznego

> Rozwiązywanie konfliktów 
i trudne rozmowy

Cel szkolenia:

Poznanie wad i zalet różnych stylów zarządzania w nowoczesnej szkole  
oraz dokonanie analizy własnego stylu zarządzania.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Coachingowy styl prowadzenia 
zespołu

> Techniki motywowania pracowników

> Delegowanie zadań

> Błędy i niesubordynacja 
pracowników

> Techniki dostrajania oraz wywierania 
wpływu

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania wizerunku 
szkoły w społeczności lokalnej i budowania przewagi konkurencyjnej 
szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Wpływ pracowników szkoły  
na jej pozytywny wizerunek

> Narzędzia promocyjne 
wspierające budowanie 
wizerunku szkoły (strona 
internetowa i portale 
społecznościowe, reklama, 
public relations, środowisko 
wewnętrzne i zewnętrzne)

> Analiza bieżącego wizerunku 
szkoły

> Budowanie zespołu ds. promocji 
szkoły

POLECAMY!
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Zmiany w prawie 
oświatowym  
na rok szkolny 
2014/2015

Rola, zadania 
i odpowiedzialność 
dyrektora placówki 
oświatowej w zakresie 
ochrony danych osobowych 
i bezpieczeństwa informacji 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami prawnymi, jakie zaszły 
w 2014 r., a które dotykają bezpośrednio podmioty objęte systemem oświaty 
i mają lub będą miały wpływ na funkcjonowanie placówki  
w roku szkolnym 2014/2015.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Najistotniejsze zmiany prawa  
i obowiązki jednostek oświatowych 
wynikające ze zmian przepisów 
prawnych

> Przepisy oczekujące na wejście 
w życie oraz najistotniejsze 
projekty i zamierzenia legislacyjne 
ustawodawcy

> Zmiany w pozostałych przepisach 
dotykających pośrednio oświatę

> Najnowsze orzecznictwo sądowe 
i Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczące prawa oświatowego  
i Karty Nauczyciela

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy na temat zadań i odpowiedzialności dyrektora w zakresie 
ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, oraz wiedzy dotyczącej 
zakresu i zawartości wymaganej prawem dokumentacji związanej z ochroną 
danych osobowych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Zasady dotyczące przetwarzania 
danych osobowych

> Powierzenie przetwarzania danych

> Dokumentacja związana  
z ochroną danych osobowych

> Zgłaszanie zbiorów do rejestracji 
GIODO

> Uprawnienia GIODO i przebieg 
typowej kontroli

Cel szkolenia:

Ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu coachingu,  
zdobytej podczas pierwszego etapu szkolenia.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Jak kształtować w sobie cechy 
dobrego lidera

> Zaawansowane techniki 
coachingowe

> Techniki wpływania na postawy 
pracowników i metody 
wywierania wpływu – pogłębienie 
wiedzy zdobytej podczas 
pierwszego etapu szkolenia

> sztuka perswazji i uzyskiwania 
zobowiązania

Przywództwo
i coaching – etap II 

     Liczba godzin dydaktycznych:

16 godzin 

POLECAMY!



Prawo oświatowe w funkcjonowaniu szkoły / Obowiązki prawne dyrektora szkoły 7

Nowe SIO – istotne 
zmiany prawne  

oraz wprowadzanie 
danych w aplikacji

Kontrola zarządcza oraz 
praktyczne zarządzanie 

ryzykiem w jednostce 
oświatowej

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad identyfikacji i analizy ryzyka  
w placówce oświatowej oraz tworzenia dokumentacji związanej  
z kontrolą zarządczą.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Idea i pojęcie kontroli zarządczej

> Cele kontroli zarządczej i wnioski  
z nich płynące

> standardy kontroli zarządczej  
i ich wykorzystanie  
w funkcjonowaniu placówki 
oświatowej

> Idea, cel, zasady oraz aspekt 
praktyczny zarządzania ryzykiem  
w placówce oświatowej

Cel szkolenia:

Poznanie istotnych aspektów prawnych z zakresu systemu Informacji 
Oświatowej i Ochrony Danych Osobowych oraz zaznajomienie się  
z aktualnie dostępną częścią aplikacji do napełniania lokalnej bazy 
danych sIO.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Zakres danych wprowadzanych 
do nowego systemu informacji 
oświatowej

> Wpływ zmian Ustawy  
o systemie informacji oświatowej 
na bezpieczeństwo danych 
w szkole

> Wybrane problemy organizacyjne 
i techniczne w aspekcie bieżących 
funkcjonalności aplikacji 
nowego SIO

> Wprowadzanie danych  
do dostępnej części 
aplikacji sIO

POLECAMY!



Prawa i obowiązki 
nauczyciela

Ochrona i bezpieczeństwo 
danych osobowych 
i bezpieczeństwo 
informacji w codziennej 
pracy nauczyciela

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

Prawo oświatowe w funkcjonowaniu szkoły / Obowiązki prawne dyrektora szkoły  
/ Prawo oświatowe w pracy nauczycieli/ Obowiązki prawne nauczycieli
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Cel szkolenia:

Poznanie kluczowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych  
z punktu widzenia codziennej pracy nauczyciela. Zdobycie wiedzy  
na temat praktycznych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa danych, 
zarówno przetwarzanych tradycyjnie, jak i w systemach informatycznych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Zasady przetwarzania danych 
osobowych

> Dane osobowe na dokumentach 
papierowych – praca z dokumentami 
papierowymi, ich zabezpieczanie 
i usuwanie

> Dane osobowe w systemach 
informatycznych – podstawowe 
zasady bezpieczeństwa przy 
pracy z komputerem, nośniki 
danych, kopie zapasowe, zasady 
posługiwania się hasłami  
i sposoby ich tworzenia

> Odpowiedzialność nauczyciela 
w zakresie przepisów o ochronie 
danych osobowych

Cel szkolenia:

Poznanie praw i obowiązków, które przysługują nauczycielowi i wynikają 
bezpośrednio z aktów prawnych. Zaznajomienie się z obowiązkami, 
które spoczywają na nauczycielu w zakresie zapewnienia uczniom 
bezpieczeństwa w szkole.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Obowiązki i prawa nauczycieli 
wynikające z ustawy o systemie 
oświaty i Karty Nauczyciela

> Akty wykonawcze oraz dokumenty 
wewnętrzne mające wpływ  
na codzienną pracę nauczyciela

> Obowiązki pracownicze nauczyciela 
wynikające z Kodeksu pracy 
i przepisów wykonawczych

> Obowiązek doskonalenia 
zawodowego i ocena pracy 
nauczyciela

> Zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom w kontekście uregulowań 
prawnych

> Odpowiedzialność prawna nauczycieli 
za zaniechanie i za nienależyte 
wykonywanie swoich obowiązków

Cel szkolenia:

Poznanie aspektów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, 
w tym z zasadami udzielania zamówień. Zdobycie wiedzy z zakresu 
prawidłowego sporządzania sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Zamówienia o wartości progowej 
poniżej 30 000 Euro

> Gospodarowanie środkami  
w świetle ustawy o finansach 
publicznych i ustawy o dyscyplinie 
finansów publicznych

> Przygotowanie postępowania

> Tryby udzielania zamówień

> Dokumentowanie postępowań  
– obowiązek sprawozdawczy

Zasady udzielania 
zamówień publicznych 
oraz obowiązek 
sprawozdawczy 
w placówkach 
oświatowych



Radzenie sobie 
z mobbingiem 

rodziców wobec 
nauczycieli

Nauczyciel ofiarą 
mobbingu, molestowania 

seksualnego i różnych 
form dyskryminacji  

w miejscu pracy

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 
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Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy w zakresie zasad równego traktowania w zatrudnieniu  
oraz poznanie zagadnień dotyczących dyskryminacji bezpośredniej, 
pośredniej i mobbingu w miejscu zatrudnienia.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Zasady równego traktowania  
w zatrudnieniu

> Rodzaje dyskryminacji  
w zatrudnieniu

> molestowanie i molestowanie 
seksualne jako przykłady 
dyskryminacji

> Obowiązki dyrektora w zakresie 
przeciwdziałania mobbingowi

> Roszczenia pracownicze, 
jakie przysługują nauczycielowi,  
który jest ofiarą mobbingu  
lub dyskryminacji

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania zachowań będących 
mobbingiem i skutkujących naruszeniem dóbr osobistych oraz tych, które 
mobbingiem nie są, ale także prowadzą do naruszenia dóbr osobistych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> mobbing jako niezgodne  
z prawem zjawisko  
patologiczne

> Przepisy prawne regulujące 
mobbing

> Roszczenia, jakie przysługują 
nauczycielom w związku  
z mobbingiem i naruszeniem  
ich dóbr osobistych

> Wpływy rodziców w szkole

> Obrona nauczycieli przed 
rodzicami

POLECAMY!



Budowanie zespołu 
nauczycieli

Stres i wypalenie 
zawodowe w zawodzie 
nauczyciela – jak się 
przed nimi bronić

     Liczba godzin dydaktycznych:

5 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

5 godzin 

Budowanie zespołu10

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy na temat zasad budowania dobrego zespołu 
nauczycielskiego.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Zespół w realiach szkoły  
i Rady Pedagogicznej

> Etapy budowania zespołu

> Korzyści wynikające z pracy 
zespołowej

> Przykłady organizacji zespołów 
nauczycieli

> Delegowanie zadań

Cel szkolenia:

Zapoznanie z problematyką przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu 
nauczycieli. Nabycie umiejętności podejmowania indywidualnych 
rozwiązań eliminujących poczucie wypalenia zawodowego.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Definicja, symptomy i przebieg 
procesu wypalenia

> Egzystencjalne ujęcie 
problematyki wypalenia

> Profilaktyka wypalenia 
zawodowego

> stres – wypalenie. 
Wzajemne relacje

> Techniki radzenia sobie  
ze stresem



Komunikacja 
interpersonalna 

w szkole – jak mówić 
i jak słuchać, by 

osiągać sukces

Gry szkolne uczniów, 
nauczycieli i rodziców 
– jak chronić się przed 

próbami manipulacji

     Liczba godzin dydaktycznych:

5 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

5 godzin

Budowanie zespołu
Komunikacja szkoła – rodzice
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Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania zarówno podczas 
prowadzenia lekcji, jak i w realizacji pozostałych zadań zawodowych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Zachowania budujące wizerunek 
nauczyciela

> Jawne i ukryte treści  
w komunikatach

> Błędy i zakłócenia komunikacyjne

> Rola emocji w komunikacji

> Aktywne słuchanie

Negocjacje 
i wspólna praca 

z rodzicami

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy na temat negocjacji i współpracy z rodzicami.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> style i strategie negocjacyjne  
w kontaktach z rodzicami 

> struktura negocjacji 
integracyjnych

> Analiza sytuacji konfliktowych  
z rodzicami

> Emocje w procesie negocjacji

> Wskazówki ułatwiające 
współpracę z rodzicem  
po uzyskaniu porozumienia

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych gier psychologicznych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Analiza transakcyjna

> sposoby budowania relacji 
między nauczycielem,  
rodzicem i uczniem

> Gry psychologiczne  
– analiza zjawiska

> Przegląd gier psychologicznych

> sposoby radzenia sobie z grami 
psychologicznymi



Sytuacje trudne 
w kontaktach z rodzicami  
– jak zmienić walkę 
we współpracę

Wspieranie dziecka 
przez rodzica. 
Wypracowanie 
„pomocnika” 
dla rodzica

Rola szkoły 
w przeciwdziałaniu 
przemocy  
w rodzinie, której 
ofiarą jest uczeń

     Liczba godzin dydaktycznych:

5 godzin 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

6 godzin 

Komunikacja szkoła – rodzice12

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności rozpoznawania i reagowania na potrzeby 
psychologiczne rodzica wyrażające się tzw. „trudnymi zachowaniami”. 
Budowanie poczucia bezpieczeństwa.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> sytuacja psychologiczna  
rodzica w szkole

> Budowanie dobrych relacji  
z rodzicem

> słuchanie, wsparcie, empatia  
i zrozumienie – jak budować 
relacje z rodzicem

> Radzenie sobie z sytuacjami 
krytycznymi

> Określenie własności problemu 
jako świadomość własnej roli  
i kompetencji w relacji  
z rodzicem

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy oraz udoskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie  
tworzenia warunków sprzyjających włączaniu rodziców w proces wspierania 
dziecka w nauce. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Budowanie konstruktywnych relacji 
z rodzicami

> Rola i zadania rodzica w procesie 
edukacyjnym

> Obszary kompetencji, granice  
i problem odpowiedzialności 
rodzica

> Zasady tworzenia poradnika  
dla rodziców

> Opracowanie „pomocnika”  
dla rodziców

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz umiejętności przeprowadzania procedury 
„Niebieskie Karty”.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Podstawa prawna 
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie

> Najważniejsze pojęcia ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie

> Obowiązki pracowników oświaty 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

> Procedura „Niebieskie Karty”

> Rola emocji w komunikacji

> Aktywne słuchanie

POLECAMY!



Przygotowanie
do stosowania metody 

coachingowej jako metody 
pracy wspierającej

rozwój uczniów

Zadbaj o każde 
dziecko – zajęcia 

stymulujące rozwój 
poznawczy

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny

Warsztat pracy dydaktycznej 13

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności podejścia coachingowego w pracy z uczniami.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Główne zasady i narzędzia 
coachingu w kontekście pracy 
dydaktycznej

> Kluczowe umiejętności nauczyciela 
niezbędne w podejściu 
coachingowym

> Komunikacja w coachingu

> Zastosowanie wybranych modeli 
coachingu w kontekście własnej 
praktyki nauczycielskiej

Cel szkolenia:

Zapoznanie kadry pedagogicznej z metodami skutecznego  
rozwijania intelektu u dzieci.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Rozwój poznawczy i czynniki 
składowe intelektu

> stymulacja czucia skórnego, 
słuchowa, wzrokowa

> Rozwijanie umiejętności 
abstrahowania i tworzenia pojęć

> Rozwijanie myślenia przez analogię 
oraz przyczynowo-skutkowego

> Doskonalenie pamięci

POLECAMY!



Metody 
aktywizujące 
– sfera intelektualna

Metody 
aktywizujące

Metody stymulujące 
zaangażowanie 
uczniów w proces 
edukacyjny

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

Warsztaty pracy dydaktycznej14

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wybranymi aktywnymi metodami pracy  
z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> symultaniczno-sekwencyjna metoda 
nauki czytania Cieszyńskiej

> metoda czytania globalnego 
Domana

> metoda nauki matematyki 
Gruszczyk-Kolczyńskiej

> metoda Dobrego startu 
Bogdanowicz

Cel szkolenia:

Przedstawienie strategii pobudzania motywacji do nauki  
oraz jej związku z postawami i zaangażowaniem nauczycieli. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Postawy nauczycieli i ich wpływ 
na motywowanie uczniów 

> Kształtowanie motywacji  
do nauki

> metody i techniki angażujące  
i pobudzające uczniów do pracy 

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności dobierania metod aktywizujących  
do konkretnej grupy uczniów oraz do założonych celów lekcji.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Różnorodne style uczenia się 

> Podział metod aktywizujących, 
procesy uczenia się

> metoda storytellingu

> Burza mózgów

> metoda 6 myślowych kapeluszy



Opracowanie 
katalogu metod 
motywujących

Jak uczyć dzieci 
rozwiązywania 

konfliktów?

Jak pracować 
z uczniem o niskich 

osiągnięciach 
edukacyjnych?

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny

Warsztaty pracy dydaktycznej 15

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności motywowania ucznia z uwzględnieniem 
rozwojowych uwarunkowań.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Pochwała opisowa

> metody motywacyjne z obszaru 
coachingu

> Techniki aktywnego słuchania

> Analiza sWOT

> sprawdzone rozwiązania 
motywacyjne – tzw. „dobre 
praktyki”

Cel szkolenia:

Zapoznanie nauczycieli z pojęciem konfliktu, nabycie umiejętności 
wykorzystywania metod zarządzania konfliktem.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Rozwojowe ograniczenia dzieci  
– egocentryzm dziecięcy

> metody i etapy rozwiązywania 
konfliktów 

> scenariusze zajęć rozwijające 
inteligencję emocjonalną 

> Rozwiązywanie realnych konfliktów

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności dostosowania stylu pracy oraz metod  
do możliwości rozwojowych ucznia, z uwzględnieniem pracy na zasobach.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Przyczyny trudności w nauce

> metoda małych kroków

> metody radzenia sobie  
z emocjami

> Analiza sWOT – narzędzie pracy 
na zasobach

> Rozmowa rozwojowa



Wspieranie 
i motywowanie 
ucznia do nauki

Zindywidualizowane 
techniki uczenia się  
i motywowania

Identyfikacja ucznia 
zdolnego i praca  
z uczniem zdolnym 
w klasach IV-VI  
szkoły podstawowej

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 
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Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności motywowania ucznia z uwzględnieniem rozwojowych 
uwarunkowań. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Czynniki wpływające  
na motywację

> Rodzaje temperamentów

> Pochwała opisowa

> szkolne toksyny

> Techniki uczenia się

Cel szkolenia:

Zapoznanie z charakterystyką wybranych zaburzeń rozwojowych, potrzeb 
dzieci oraz metodyką pracy wskazaną przy danym zaburzeniu.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Autyzm i zespół Aspergera

> ADHD i nadpobudliwość

> metody pracy z dzieckiem 
autystycznym i nadpobudliwym

> Dziecko niepełnosprawne 
intelektualnie 

> Dziecko z wadą wymowy

Warsztaty pracy dydaktycznej

Cel szkolenia:

Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie pracy  
z uczniem zdolnym.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> sposoby diagnozowania zdolności

> metody i formy pracy z uczniem zdolnym

> Nauczanie indukcyjne



Katalog metod 
aktywizujących 

dziecko

Ocenianie 
kształtujące

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

     Liczba godzin dydaktycznych:

4 godziny 

17Warsztaty pracy dydaktycznej

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wybranymi aktywnymi metodami pracy  
z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> symultaniczno-sekwencyjna 
metoda nauki czytania Cieszyńskiej

> metoda czytania globalnego 
Domana

> metoda nauki matematyki 
Gruszczyk-Kolczyńskiej 

> metoda Dobrego startu 
Bogdanowicz

 > metoda Ruchu Rozwijającego 
Weroniki sherborne 

> metoda Kinezjologii Edukacyjnej 
Dennisona szkolenia

Cel szkolenia:

Poznanie idei oceniania kształtującego jako metody  
wspierającej rozwój ucznia. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

> Ocenianie kształtujące jako 
metoda (współ)pracy z uczniami

> Zmiana w podejściu  
do oceniania

> Planowanie lekcji z elementami 
oceniania kształtującego

> Przekazanie informacji  
zwrotnej uczniom

> Rola oceny koleżeńskiej  
i samooceny w ocenianiu 
kształtującym



18 Notatki

Planowane szkolenia - notatki

1. Grupa docelowa

 2. Zakres merytoryczny

 3. Wybrane szkolenie

 4. Termin szkolenia 



19Notatki

Planowane szkolenia - notatki

1. Grupa docelowa

 2. Zakres merytoryczny

 3. Wybrane szkolenie

 4. Termin szkolenia 
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Podpis

OŚRODEK DOSKONALENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY VULCAN, AKREDYTOWANA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Formularz zamówienia szkolenia

50 złotych rabatu!
Jeśli zamawiając szkolenie dla dyrektora skorzystasz z poniższego formularza, 

za zamawiane szkolenie zapłacisz 50 złotych mniej!

TAK, zamawiam szkolenie dla dyrektora:

Proszę podać tytuł szkolenia:

Imię:

Nazwisko:

stanowisko:

Nazwa placówki:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Dane uczestnika szkolenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów marketingowych. 
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6. 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów organizacji szkolenia. 
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6. 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

Wypełniony formularz prosimy przesłać faksem pod numer 71 757 29 29 lub mailem na adres cok@vulcan.edu.pl.



Zapraszamy do kontaktu:

71 757 29 29                             cok@vulcan.edu.pl                             www.educentrum.org.pl


