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Katalog szkoleń dla jednostek
oświatowych 2019/2020
JAKOŚĆ MA ZNACZENIE

Zapisy na szkolenia
Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie:

www.vulcan.edu.pl/szkolenia

Szkolenia otwarte
Aby zapisać się na szkolenie otwarte, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący
się na stronie wybranego szkolenia lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta VULCAN:
71 757 29 29

cok@vulcan.edu.pl

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

Magdalena Mańczak

kierownik działu rozwoju usług

specjalista ds. rozwoju usług

660 421 184

668 878 349

Elzbieta.Kwak@vulcan.edu.pl

Magdalena.Manczak@vulcan.edu.pl

Cennik szkoleń dla rady pedagogicznej
Realizacja szkolenia dla rady pedagogicznej:
do 25 osób – 1900 zł brutto;
powyżej 25 osób – 30 zł za każdą kolejną osobę
W cenie szkolenia zapewniamy:
diagnozę wstępną w formie konsultacji telefonicznej z trenerem w celu ustalenia szczegółowego
zakresu merytorycznego szkolenia;
realizację szkolenia przez trenera VULCAN na miejscu w placówce;
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub papierowej, notatnik, długopis;
imienne zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Pomożemy dopasować szkolenie odpowiednie do Państwa potrzeb,
udzielimy wszelkich dodatkowych informacji, wesprzemy w podjęciu decyzji.
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W ciągu ostatnich
trzech lat przeszkoliliśmy
ponad 110 tys. osób!

Jakość ma znaczenie
OD 2004 ROKU MAMY AKREDYTACJĘ
KURATORIUM OŚWIATY

UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ
DOCENIAJĄ ICH WYSOKĄ JAKOŚĆ

Szkolenia VULCAN odbywają się w ramach
Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty
(ODKKO VULCAN), który nie tylko ma akredytację
dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, ale w dodatku
otrzymał ją już w 2004 r., jako pierwsza w Polsce
niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli!

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, odznaczając
się wysokim poziomem merytorycznym
i profesjonalizmem – zarówno ze strony trenera
prowadzącego, jak i osób zaangażowanych
w organizację usługi.

Akredytacja nadawana przez Kuratorium Oświaty
zaświadcza – zgodnie z przepisami o placówkach
doskonalenia nauczycieli – że nasza placówka spełnia
określony standard, który przekłada się na jakość
oferowanych przez nią usług. Ten standard dotyczy
wielu aspektów, m.in. przeszkolenia kadry, oferty
szkoleniowej czy warunków technicznych, w jakich
realizowane są szkolenia. Ośrodki, które już otrzymały
akredytację, poddawane są procesowi tzw. ewaluacji
przez dolnośląskie Kuratorium Oświaty. ODKKO
VULCAN spełnił te wymagania na poziomie wysokim.

OD 2002 ROKU MAMY CERTYFIKAT
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

Uczestnik szkolenia w Chojnicach
Przygotowanie merytoryczne trenera, styl
komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy
oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały
bardzo wysoko ocenione przez uczestników
szkolenia. Współpraca z firmą VULCAN pozwala
nam wysoko ocenić jakość świadczonych usług
szkoleniowych i zachęca do skorzystania z nich
także w przyszłości.
Uczestnik szkolenia w Dubiecku

Nasi klienci cenią nas za:

Certyfikat to obiektywny dowód, na podstawie
którego klient może stwierdzić, w jakim zakresie mamy
wdrożone powtarzalne standardy i w jakim zakresie
ta weryfikacja jakości następuje. Ale to nie certyfikat,
a system zapewnia klientom wysoką, powtarzalną
jakość szkoleń, standardy, wzorce postępowania
i reguły, które u nas w związku z tym obowiązują.
Kolejne audyty odnowienia potwierdzają zgodność
naszych działań z normą ISO.

wysoką jakość szkoleń w zakresie oświaty,

Arleta Stefanicka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością

łatwość nawiązywania kontaktów,

uwzględnianie specyfiki i potrzeb
danej jednostki oświatowej podczas
projektowania szkoleń,
wysokie kompetencje trenerów,
rzetelne i profesjonalne podejście do
przeprowadzanych zajęć,
przeprowadzanie szkoleń w terminie.
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Standard usługi
szkoleniowej
Nasze szkolenia mają charakter stacjonarny lub odbywają się online
(to tzw. webinaria, do udziału w nich potrzebny jest jedynie komputer
z dostępem do Internetu). W ofercie mamy również spotkania warsztatowe,
których uczestnicy będą mogli wdrożyć się w pracę z programami VULCAN,
oraz szkolenia wyjazdowe.

Oferujemy w ramach szkoleń

Szkolenie
online

Szkolenie
wyjazdowe

Szkolenie
w ośrodku
szkoleniowym

Szkolenie
u Klienta

Trener

Trener

Trener

Trener

—

Poczęstunek
w czasie przerwy
kawowej

Poczęstunek
w czasie przerwy
kawowej

—

—

Obiad, kolacja

—

—

—

Nocleg

—

—

Materiały dla
uczestnika

Odpowiedzi
na pytania zadane
na czacie

Materiały
szkoleniowe

Materiały
szkoleniowe

Materiały
szkoleniowe

Miejsce
spotkania

Środowisko
wirtualne

Sala
szkoleniowa

Sala
szkoleniowa

—

Potwierdzenie
uczestnictwa

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Prowadzący

Poczęstunek/
zakwaterowanie
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Pakiet szkoleń
Proces zdobywania nowej wiedzy warto planować perspektywicznie
i z wyprzedzeniem – wtedy przyniesie najlepsze efekty, będzie dopasowany
do aktualnej sytuacji placówki i potrzeb jej pracowników.
W ofercie mamy Pakiety szkoleń, które ułatwiają planowanie rozwoju
kompetencji. Dzięki Pakietom szkoleń VULCAN mogą Państwo zakupić
wybrane szkolenia w każdym momencie, a udział pracowników w szkoleniach
zaplanować w dogodnym dla siebie terminie. Pakiety szkoleń można
wykorzystać w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu.
W celu zakupu Pakietu szkoleń wystarczy skontaktować się
z Centrum Obsługi Klienta VULCAN:
71 757 29 29

cok@vulcan.edu.pl

Kup Pakiet szkoleń dziś; wykorzystaj, kiedy będziesz
potrzebować!

Miejsce organizacji szkolenia
Szkolenia stacjonarne
Walorem szkoleń stacjonarnych jest niewątpliwie możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
jak również okazja do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Przebieg szkolenia zależy od jego
rodzaju oraz stopnia zaawansowania uczestników.
Oferujemy:
Szkolenia stacjonarne organizowane w wielu miastach rozmieszczonych w różnych regionach
Polski – elastycznie dopasowujemy się do potrzeb uczestników. Zależy nam na tym, aby zapewnić
Państwu komfortowe warunki i wygodny dojazd na miejsce szkolenia.
Szkolenia stacjonarne organizowane na życzenie Klienta w jego placówce. To niezwykle wygodna
forma, bez konieczności wyjazdów, kosztownych delegacji służbowych. To także możliwość
dopasowania treści szkolenia do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Szkolenia online (webinaria)
Webinaria to prosta forma wykładu lub seminarium przeniesiona z sali szkoleniowej w środowisko
wirtualne. Każdy uczestnik, nie wychodząc z domu lub miejsca pracy, w określonym czasie łączy się
z trenerem za pomocą otrzymanego linku. Uczestnicy webinarium nie widzą się wzajemnie.
Słuchają i obserwują jedynie czynności wykonywane przez wykładowcę. Podczas tego spotkania
każdy może zadawać pytania, dzielić się wątpliwościami i opiniami za pomocą udostępnionego czatu.

Szkolenia wyjazdowe
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, jesteśmy gotowi zorganizować wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla pracowników. Wyjazdowe szkolenie to przede wszystkim profesjonalna wiedza
przekazywana w przyjaznej atmosferze, z dala od miejsca pracy i w oderwaniu od codziennych
problemów, co niewątpliwie wpływa na jego skuteczność.
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Komunikacja
interpersonalna
Efektywna współpraca
z rodzicami – jak budować
relacje i reagować w sytuacjach
trudnych?

Mediacje rówieśnicze w szkole

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
przezwyciężania sytuacji trudnych w kontaktach
z rodzicami oraz budowania z nimi relacji opartych
na współpracy.

Dzięki szkoleniu jego uczestnicy zdobędą
umiejętność prowadzenia mediacji w konfliktach
uczniów.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli,
wychowawców, dyrektorów oraz pedagogówi
psychologów szkolnych. Na specjalne zamówienie
istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć
dla uczniów.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów
i nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:
8 lub 4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Portret współczesnego rodzica

Dynamika konfliktów uczniów

Rola emocji w kontakcie z rodzicami

Mediacje na tle różnych sposobów rozwiązywania
konfliktów w szkole

Komunikacja empatyczna w nawiązywaniu
pozytywnych relacji z rodzicami
Budowanie współpracy z rodzicami

Pięć zasad mediacji
Etapy prowadzenia mediacji między uczniami
Narzędzia aktywnego słuchania
Kluczowe narzędzia mediacyjne
Wdrażanie mediacji w szkole – przykłady dobrych
praktyk
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Praca
z uczniem
Jak porozumiewać się prosto
i skutecznie? Komunikacja
interpersonalna w praktyce

Metody pracy z uczniami
o różnych potencjałach
i sposobach absorpcji wiedzy

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności
budowania poprawnych komunikatów oraz
asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
rozpoznawania i wykorzystywania potencjału ucznia
oraz informacji na temat różnic indywidualnych
mających istotny wpływ na sposób absorpcjii
odtwarzania wiedzy przez uczniów.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla rad pedagogicznych
i pracowników JST.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
W kursie powinna uczestniczyć osoba, która jest
zainteresowana zweryfikowaniem stosowanych
metod pracy oraz poznaniem nowych metod pracy
z uczniami o różnych potencjałach i sposobach
absorpcji wiedzy.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Wprowadzenie w tematykę komunikacji
interpersonalnej – omówienie znaczenia
różnorodności map poznawczych
Komunikacja niewerbalna – rola i składowe:
fakty i mity
Metody przezwyciężania barier i szumów
komunikacyjnych

Program szkolenia:
Sposoby wykorzystywania zmiennych
psychologicznych w procesie nauczania
Podstawowe procesy poznawcze
Charakterystyka czynników wpływających na
poprawę efektów uczenia
Metody i techniki pracy z grupą

Asertywność w kontaktach interpersonalnych
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Jak obudzić w uczniach
odpowiedzialność za własny
rozwój, czyli ocenianie
kształtujące – warsztaty

Ocenianie kształtujące jako
sposób budzenia w uczniach
odpowiedzialności za własny
rozwój

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
stosowania oceniania kształtującego na zajęciach
dydaktycznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z ideą oceniania
kształtującego jako metody wspierającej rozwój
ucznia.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

W warsztatach powinna uczestniczyć osoba, która
jest nauczycielem zainteresowanym stosowaniem
oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Strategie oceniania kształtującego w praktyce
Formułowanie celów kształcenia – pracaz podstawą
programową

Ocenianie kształtujące jako metoda współpracy
z uczniami
Zmiana w podejściu do oceniania

Przygotowywanie zadań dydaktycznych zgodnie
z taksonomią Bolesława Niemierki

Planowanie lekcji z elementami oceniania
kształtującego

Formułowanie pytań kluczowych – ćwiczenia

Rola oceny koleżeńskiej i samooceny w ocenianiu

Przedstawienie przykładowej lekcjiz zastosowaniem
tych technik
Przygotowanie scenariusza lekcji z zastosowaniem
oceniania kształtującego
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Trudne zachowania uczniów
– metody reagowania

Przygotowanie do stosowania
metody coachingowej jako
metody pracy wspierającej
rozwój uczniów

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie kompetencji
minimalizujących występowanie niepożądanych
zachowań uczniów m.in. poprzez stosowanie
wygaszania i wzmacniania różnicującego.

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
wykorzystania podejścia coachingowego w pracy
z uczniami.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pragnących
włączyć coaching do swojej praktyki wychowawczej.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli
wszystkich poziomów kształcenia.

Czas trwania szkolenia:

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

3 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Modyfikowanie i eliminowanie zachowań
niepożądanych

Główne zasady i narzędzia coachingu w kontekście
pracy dydaktyczne

Manipulowanie wzmocnieniami

Kluczowe umiejętności nauczyciela niezbędne
w podejściu coachingowym

Manipulowanie bodźcami poprzedzającymi
Stosowanie kar

Komunikacja w coachingu
Zastosowanie wybranych modeli coachingu
w kontekście własnej praktyki nauczycielskie
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Jak pracować z uczniem o niskich
osiągnięciach edukacyjnych?

Gry szkolne uczniów.
Metody rozpoznawania i sposoby
reagowania

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
dostosowania stylu pracy i metod do możliwości
rozwojowych ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem
pracy na zasobach.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników
z teorią analizy transakcyjnej, dostarczenie
umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych
gier, przedstawienie wiadomości na temat
skutecznych interwencji świadomego nauczyciela
oraz przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej
manipulacji w szkole.

Czas trwania szkolenia:

Grupa docelowa:

8 godzin dydaktycznych

Szkolenie przeznaczone jest dla wychowawców,
nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów
szkół.

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Badania Hattiego

Wewnętrzna gra

Przyczyny trudności w nauce

Sposoby strukturalizacji czasu w kontekście:
nauczyciel, rodzic i uczeń

Neurodydaktyka a proces nauczania
Metody nauczania sprzyjające i niesprzyjające
mózgowi
Informacja zwrotna i rozmowa rozwojowa–
struktura

Gry psychologiczne – analiza zjawiska
Przegląd gier szkolnych uczniów
Sposoby postępowania w sytuacji gry szkolnej
Zagrożenie manipulacją i szantażem emocjonalnym
Sposoby radzenia sobie z manipulacją i szantażem

10

Katalog szkoleń 2019/2020 | Szkolenia dla JO

Cyberzagrożenia – jak dbać
o bezpieczeństwo uczniów
w internecie?

Metody motywacji pozytywnej
– jak zachęcać uczniów do
efektywnej nauki?

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej
bezpieczeństwa uczniów korzystających z internetu.

Celem szkolenia jest pokazanie metod
wspomagających nauczycieli w motywowaniu
uczniów do nauki.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Rodzaje zagrożeń w internecie

Czynniki wpływające na poprawę efektów uczenia

Sprawcy i ofiary w cyberprzestrzeni

Uwarunkowania rozwojowe uczniów vs. wpływ
rówieśników, rodziców i nauczycieli

Profilaktyka, przeciwdziałanie, pomoc ofiarom
Jak rozmawiać z uczniami i rodzicami?

Wzbogacanie warsztatu metod i technik uczenia
Planowanie doskonalenia zainicjowanych
umiejętności
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Praca z uczniem przeżywającym
trudności psychologiczne

Jak uczyć dzieci rozwiązywania
konfliktów? Katalog metod
aktywizujących dziecko

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej
problemów, zaburzeń i trudności psychologicznych
charakterystycznych dla okresu adolescencji oraz
nauka umiejętności ułatwiających pracę z uczniem
przeżywającym te trudności.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli
z pojęciem konfliktu oraz przekazanieim umiejętności
wykorzystywania metod zarządzania konfliktem

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół
średnich.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Specyfika trudności i zaburzeń w okresie
dojrzewania
Jak rozmawiać o problemie?
Jak osiągnąć sukces poprzez współpracę rodziców,
terapeutów i nauczycieli?
Jak nauczać obowiązków szkolnych, wymagać ich
i je egzekwować w przypadku ucznia z problemami
psychologicznymi?
Skuteczna praca w sytuacjach problematycznych
– wskazówki
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Program szkolenia:
Konflikt, egocentryzm dziecięcy – definicje
Przyczyny konfliktów
Metody rozwiązywania konfliktów
Opracowanie scenariuszy zajęć rozwijających
inteligencję emocjonalną
Rozwiązywanie realnych konfliktów
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Nauczanie metodą projektu
edukacyjnego

Edukacja włączająca.
Sytuacja prawna ucznia
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności dotyczących pracy metodą projektu
edukacyjnego na lekcji.

Cele szkolenia to uzupełnienie wiedzy uczestników
o tym, jaka jest obecnie obowiązująca regulacja
prawna w zakresie postępowania z uczniem mającym
specjalne potrzeby edukacyjne, jakie poglądy
reprezentują Ministerstwo Edukacji Narodowej,
kuratoria, organy prowadzące, a także pomoc
w nabyciu praktycznych umiejętności sporządzania
dokumentacji.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół
i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Metoda projektu edukacyjnego – przypomnienie
podstawowych wiadomości

Podstawy prawne regulujące sytuację ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zainicjowanie projektu. Podział grup i zadań

Edukacja włączająca jako priorytet w wypadku
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –
rola Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów,
centrów wspierania edukacji włączającej, organów
prowadzących

Spisanie kontraktu
Realizowanie kolejnych etapów projektu
Zbieranie i opracowywanie materiałów przez
uczestników projektu
Przygotowanie narzędzi do podsumowania i oceny
projektu
Przygotowanie prezentacji efektów pracy
Ewaluacja projektu

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych
w procesie ustalania potrzeb, określania metod
kompensacji, współpraca z rodzicami, placówkami
oświaty
Obowiązki, jakie musi spełnić dyrektor placówki
oświatowej po otrzymaniu opinii lub orzeczenia
od rodzica / opiekuna prawnego dziecka
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Szkolenie I stopnia
z audio-psycho-fonologii
– trening uwagi słuchowej
prof. A. Tomatisa

Praca z dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawami terapii
metodą audio-psycho-fonologii, w tym z metodą
prof. A. Tomatisa.

Celem szkolenia podniesienie kompetencji w zakresie
skutecznych sposobów postępowania i metod pracy
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli pragnących
poznać trening uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół
i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

120 godzin dydaktycznych

od 4 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Wprowadzenie do metody Alfreda Tomatisa
Przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne
oraz ich wzajemne korelacje
Audio-psycho-fonologia. Podstawy terapii

Rozpoznawanie potrzeb uczniów jako podstawa
skutecznego udzielania wsparcia

Test uwagi słuchowej jako narzędzie
do diagnozowania funkcji poznawczych

Organizacja procesu wspierania uczniów ze SPE

Programowanie – program standardowy (Pre-RSM,
RSM, SF, ASM)
Zastosowanie audio-psycho-fonologii w szkołach,
przedszkolach, poradniach na przykładzie Belgii
i Niemiec
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Prawne uwarunkowania działania szkoły
w związku z organizacją pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Warunki skutecznej organizacji wsparcia w szkole
Zasady i metody pracy z uczniem ze SPE
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb uczniów
Rola nauczyciela w tworzeniu warunków do uczenia
się uczniów
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Jak skutecznie pracować
z uczniem w ramach
kształtowania kompetencji
kluczowych

Prowadzenie nauczania
opartego na metodzie
eksperymentu

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie nauczycieli
w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji
uczniów.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie
nauczycieli poszczególnych przedmiotów z obszaru
przyrody i matematyki do przeprowadzania
doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
od 4 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
od 4 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Kompetencje kluczowe w zaleceniu Parlamentu
Europejskiego – definicje

Uczmy się eksperymentować. Szkolne projekty
naukowe

Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia
kompetencji kluczowych istotnych w procesie
uczenia się przez całe życie

Planowanie realizacji treści podstawy programowej
z wykorzystaniem metod problemowych/metody
eksperymentu

Wpływ kompetencji kluczowych na sprawne
funkcjonowanie dzieci i młodzieży w dorosłym życiu
i na rynku pracy

Motywowanie uczniów do podejmowania zadań
praktycznych

Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy
programowej oraz wymaganiach państwa wobec
szkół i placówek

Opracowywanie eksperymentu przez uczestników
szkolenia

Kształcenie kompetencji kluczowych
Współpraca nauczycieli w kształceniu kompetencji
kluczowych
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Rozwój rady
pedagogicznej
Praca z uczniem zdolnym

Znaczenie głosu w pracy
nauczyciela – profilaktyka

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Cele szkolenia to przekazanie wiedzy niezbędnej
do prowadzenia zajęć z uczniem zdolnym oraz
udoskonalenie technik pracy z uczniem zdolnym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności dotyczących profilaktyki głosu.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:

od 4 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
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Program szkolenia:

Jak rozwijać kreatywność w szkole?

Znaczenie głosu w pracy nauczyciela

Etapy twórczego rozwiązywania problemów

Ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne oraz oddechowe

Techniki pobudzające kreatywność

Profesjonalne metody leczenia głosu
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Budowanie zespołu nauczycieli

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

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat
zasad budowania dobrego zespołu nauczycielskiego.

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom
warsztatów w znalezieniu indywidualnych rozwiązań
eliminujących poczucie wypalenia zawodowego.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół
i nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół
i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Zespół w realiach szkoły i rady pedagogicznej
Etapy budowania zespołu – szanse i zagrożenia
Zespół w praktyce – przykłady organizacji zespołów
nauczyciel
Konflikty w zespole
Komunikacja interpersonalna w zespole
nauczycielskim
Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności
w zespole

Program szkolenia:
Wypalenie zawodowe – fakty i mity
Egzystencjalne ujęcie problematyki wypalenia
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Stres i wypalenie – wzajemne relacje
Techniki radzenia sobie ze stresem
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Wizerunek
szkoły
Rada pedagogiczna podstawą
budowania pozytywnego
wizerunku szkoły

Budowanie wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności dotyczących sposobów budowania
pozytywnego wizerunku szkoły w jej otoczeniu i na
rynku edukacyjnym.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania
wizerunku szkoły w społeczności lokalnej,
budowania przewagi konkurencyjnej szkoły
na lokalnym rynku edukacyjnym, podkreślenia
nowoczesności placówki poprzez metody i formy
nauczania zgodne ze współczesnymi możliwościami
i wymaganiami edukacyjnymi przy zastosowaniu
nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego
szkoły, podkreślenia potencjału osobowego,
doskonalenia pracy placówki w dziedzinie promocji
szkoły, a także zwiększania prestiżu i sławy szkoły
poprzez działania marketingowe.

Grupa docelowa:
Warsztaty przeznaczone są dla dyrektorów szkół
i osób odpowiedzialnych za budowanie wizerunku
szkoły.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Warsztaty przeznaczone są dla dyrektorówszkół
i osób odpowiedzialnych za budowaniewizerunku
szkoły.

Program szkolenia:
Wizerunek rady pedagogicznej jako czynnik
przewagi konkurencyjnej i najważniejszy element
kształtowania pozytywnego wizerunku placówki
edukacyjnej
Budowanie marki szkoły
Tworzenie marki nauczyciela profesjonalisty

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Elementy wizerunku szkoły. Konkurencyjne
otoczenie zewnętrzne
Wpływ pracowników szkoły na jej pozytywny
wizerunek
Narzędzia promocyjne wspierające budowanie
wizerunku szkoły
Analiza bieżącego wizerunku szkoły
Media relations
Komunikacja placówki w internecie
Budowanie zespołu ds. promocji szkoły
Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia
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Kształtowanie wizerunku
placówki edukacyjnej oraz
nowoczesne metody promocji

Autorytet nauczyciela
a wizerunek szkoły

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania
wizerunku szkoły oraz stosowania nowoczesnych
metod promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy
i umiejętności z zakresu budowania formalnego
i nieformalnego autorytetu wśród uczniów oraz
jego wpływu na wizerunek szkoły w środowisku
lokalnym.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych,
dyrektorów szkół oraz osób odpowiedzialnych za
budowanie wizerunku szkoły.

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

4,5 godziny dydaktycznej

6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorówszkół
i nauczycieli.

Elementy wizerunku szkoły. Konkurencyjne
otoczenie zewnętrzne

Autorytet – znaczenie terminu. Przykładowe
definicje

Wpływ pracowników i dyrektora szkoły na jej
pozytywny wizerunek

Czynniki wpływające na budowanie i obniżanie
autorytetu nauczyciela

Narzędzia promocyjne wspierające budowanie
wizerunku szkoły

Wpływ współpracy nauczycieli na kształtowanie
współczesnego autorytetu

Analiza bieżącego wizerunku szkoły

Warsztaty efektywnej komunikacji

Strona internetowa szkoły jako element
wizerunkowy
Budowanie zespołu ds. promocji szkoły
Opracowanie wyróżników placówki
Praktyki dla uczniów
Patronaty i sponsorzy oraz mecenasi
Określenie grup docelowych i potencjalnych
odbiorców kierunków
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Ewaluacja
Ewaluacja wewnętrzna
w placówce oświatowej

Ewaluacja zewnętrzna – jak się
do niej przygotować?

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
prowadzenia rzetelnej ewaluacji wewnętrznej
w sposób łatwy i skuteczny.

Celem szkolenia jest przygotowanie placówek
oświatowych do ewaluacji zewnętrznej prowadzonej
w ramach nadzoru pedagogicznego.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych
oraz wszystkich osób zajmujących się prowadzeniem
ewaluacji wewnętrznych w placówkach
oświatowych.

Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych
placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Dostosowanie ewaluacji do możliwości i potrzeb
placówki

Idea i założenia ewaluacji zewnętrznej

Formułowanie pytań ewaluacyjnych

Wymagania MEN – jak je odczytywać, analizować
i akcentować w trakcie ewaluacji zewnętrznej?

Wybór i zastosowanie wskaźników ewaluacji

Przygotowanie placówki do ewaluacji zewnętrznej

Formułowanie pytań badawczych

Przebieg ewaluacji zewnętrznej

Ankieta – jak ją tworzyć, aby była pomocnai łatwa
w użyciu?
Metody ilościowe w ewaluacji wewnętrznej
placówek oświatowych
Ewaluacja poprzez zabawę
Przygotowanie raportu ewaluacyjnego
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Program szkolenia:
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Sekretariat
Interpretacja wyników
egzaminów zewnętrznych
w kontekście pracy szkoły

Profesjonalne i kompleksowe
prowadzenie sekretariatu
w jednostkach oświatowych

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności w zakresie prawidłowej analizy
wyników uczniów i wyciągania z niej wniosków
w celu doskonalenia procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami
prawnymi dotyczącymi pracy szkoły, procedurami
formalnoprawnymi związanymi z dokumentacją szkolną
oraz profesjonalnym prowadzeniem zadań sekretariatu,
a także praktycznymi rozwiązaniami funkcjonowania
sekretariatu w szkole.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla sekretarzy szkół/
przedszkoli/placówek oświatowych, dyrektorów, osób
zatrudnionych w sekretariacie i osób starających się
o stanowisko w sekretariacie placówki oświatowej.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Etapy postępowania z wynikami w szkole.
Ogólne sposoby analizy wyników
Analiza wyników szkoły na przestrzeni lat.
Wskaźniki EWD dla poszczególnych klas według
przedmiotów, potencjału i płci uczniów.
Analiza wyników zrównanych
Poszukiwanie związków pomiędzy wynikiem
egzaminu a różnorodnymi czynnikami.
Konteksty i zasoby wypracowane przez szkołę
Wyniki egzaminu w kontekście ewaluacji
wewnętrznej w szkole

Program szkolenia:
Prawo w sekretariacie
Systemy kancelaryjne dziennikowe
i bezdziennikowe
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy
wykaz aktów
Organizacja pracy
Kierowanie sekretariatem.
Zadania sekretariatu szkolnego
Obowiązek prowadzenia metryki aktów
załatwianych spraw
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Dokumentacja szkolna
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Osobowość sekretarza szkoły/przedszkola
w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych
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Prawo
Bezpieczeństwo przetwarzania
danych w sekretariacie
placówek oświatowych

Gospodarowanie mieniem
jednostek oświatowych

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy zagadnień ochrony danych
osobowych oraz bezpieczeństwa informacji
w kontekście pracy sekretariatu w szkole,
z uwzględnieniem nowego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie
wiedzy w zakresie prawidłowej ewidencji majątku
i związanej z tym odpowiedzialności za mienie
jednostki.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
sekretariatu wszystkich typów szkół i placówek
oświatowych.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej
i pracowników administracji wszystkich typów
placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Dane i informacje
Zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe na dokumentach papierowych
– przetwarzanie tradycyjne
Dane osobowe w systemach informatycznych
– przetwarzanie elektroniczne
Udostępnianie danych uczniów
Dobre praktyki
Znaczenie wprowadzenia nowego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w pracy
sekretariatu placówki oświatowej
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Program szkolenia:
Gospodarowanie majątkiem – kontrola
i odpowiedzialność ujęte w unormowaniach
wewnętrznych
Ewidencja majątku
Inwentaryzacja
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Technologie ICT
Realizacja zasady równości
szans i niedyskryminacji
w projektach dofinansowanych
ze środków publicznych

Podstawy wykorzystania
platformy Moodle w pracy
nauczyciela

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników
do realizacji projektów dofinansowanych ze środków
publicznych z poszanowaniem zasad równości szans
i niedyskryminacji.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia
materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich
na platformie Moodle.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących
się zarządzaniem projektami dofinansowanymi
ze środków publicznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy
chcą poznać zagadnienia związane z dydaktyką
e-learningu.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

3 godziny dydaktyczne

8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Podstawa prawna zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, w procesie wdrażania
projektów dofinansowanych z UE

Podstawowe zagadnienia związane z e-learningiem
Dydaktyka e-learningu
Zarządzanie pracą platformy
Metodologia tworzenia lekcji i testów
dydaktycznych online

Jak realizować równość szans kobiet i mężczyzn
w projektach edukacyjnych?
Bariery równościowe w obszarze edukacji
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Nauka programowania w klasach
I–III szkoły podstawowej

Nauka programowania
w klasach IV–VI szkoły
podstawowej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli
do realizacji zajęć z zakresu kodowaniai
programowania w klasach I–III zgodniez nową
podstawą programową.

Celem szkolenia jest przygotowanie do realizacji
zajęć z zakresu kodowania i programowaniaw klasach
IV–VI zgodnie z nową podstawą programową.

Grupa docelowa:

Uczestnikiem kursu może być nauczyciel
przedmiotów informatycznych przygotowujący
się do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowania
i programowania w klasach IV–VI.

Uczestnikiem kursu może być nauczyciel
przedmiotów informatycznych przygotowujący się
do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowaniai
programowania w klasach I–III.

Czas trwania szkolenia:

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:
16 godzin dydaktycznych

16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Prowadzenie metodyczne do uczenia
programowania w zależności od wieku ucznia

Wprowadzenie metodyczne do uczenia
programowania w zależności od wieku ucznia

Elementy algorytmiki – wykorzystywanie narzędzi

Algorytmika – przegląd wybranych algorytmów
mających odzwierciedlenie w życiu codziennym

Programowanie
Zasady przedstawiania informacji w prezentacjach
multimedialnych
Programowanie wizualne
Użytkowanie komputerów
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Program szkolenia:

Wykorzystanie narzędzi TIK przy rozwiązywaniu
wybranych problemów z użyciem algorytmów
Programowanie wizualne
Użytkowanie komputerów
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Nauka programowania
w klasach VII–VIII szkoły
podstawowej

Korzystanie z tablicy
interaktywnej IQ Board

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli
do realizacji zajęć z zakresu kodowaniai
programowania w klasach VII–VIII zgodniez nową
podstawą programową.

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
obsługi tablicy interaktywnej i wykorzystania
oprogramowania IQ Board podczas zajęć
lekcyjnych.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Uczestnikiem kursu może być nauczyciel
przedmiotów informatycznych przygotowujący
się do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowania
i programowania w klasach VII–VIII.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Czas trwania szkolenia:
16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Najnowsze trendy w edukacji
Przegląd wybranych algorytmów mających
odzwierciedlenie w życiu codziennym
Wykorzystanie narzędzi TIK przy rozwiązywaniu
wybranych problemów z użyciem algorytmów
Programowanie
Bazy danych

Program szkolenia:
Poznanie zasad działania i oprogramowania
tablicy interaktywnej IQ Board
Warianty pracy na tablicy interaktywnej
Poznanie przykładów pracy na tablicy
interaktywnej IQ Board na podstawiegotowych
aplikacji
Praca na tablicy interaktywnej, narzędzia i zasoby

Bezpieczeństwo w sieci
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Wykorzystanie narzędzi TIK
w dydaktyce

Jak wykorzystywać urządzania
mobilne takie jak smartfon,
tablet w pracy nauczyciela
– warsztaty dla rady
pedagogicznej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
ze skutkami przepisów wprowadzonych ustawą
o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie
dotowania szkół, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez instytucje
spoza sektora finansów publicznych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli
różnych przedmiotów, na każdym etapie
edukacyjnym, do wykorzystywania monitora
interaktywnego, urządzeń mobilnych, zasobów
edukacyjnych oraz wybranych narzędzi TIK
w pracy dydaktycznej.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół
oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie
organizacyjnym i finansowym w JST: prezydentów/
burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów
edukacji i oświaty, radnych, inspektorów ds. oświaty,
specjalistów ds. finansowych w oświacie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół
i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Jak wyliczyć podstawową kwotę dotacji dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych?
Jak wyliczyć dotację dla szkoły publicznej?
Szczegółowe omówienie wskaźnika zwiększającego
Wyrównania i limity 25% / 50% w aktualnie
obowiązujących przepisach
Jakie dane publikujemy na stronie BIP?
Studium przypadku – wyliczenie miesięcznych
transz dotacji w 2018 roku dla przedszkola
niepublicznego i szkoły publicznej
Wyliczenie miesięcznych transz dotacji w 2018 roku
z uwzględnieniem zmienności uczniów
Omówienie przykładowych dokumentów
– wzory uchwał, przykłady wyliczenia wskaźnika
zwiększającego i inne
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Program szkolenia:
Łączenie urządzenia multimedialnego z monitorem
interaktywnym lub projektorem – komunikacja
z uczniami
Wykorzystywanie multimedialnych zasobów
interaktywnych w pracy z urządzeniami mobilnymi
Tworzenie i publikowanie mobilnych gier
dydaktycznych
Platformy edukacyjne w pracy nauczyciela

Katalog szkoleń 2019/2020 | Szkolenia dla JO

Monitor interaktywny
w pracy nauczyciela – poziom
zaawansowany

Monitor interaktywny w pracy
nauczyciela – warsztaty dla
całej rady pedagogicznej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli
różnych przedmiotów, na każdym etapie
edukacyjnym, do wykorzystywania monitora
interaktywnego, zasobów edukacyjnych oraz
wybranych narzędzi TIK w pracy dydaktycznej.

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli
różnych przedmiotów, na każdym etapie
edukacyjnym, do wykorzystywania monitora
interaktywnego, zasobów edukacyjnych oraz
wybranych narzędzi TIK w pracy dydaktycznej.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół
i placówek oświatowych, którzy odbyli szkolenie
dotyczące monitora interaktywnego na poziomie
podstawowym.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół
i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Wykorzystywanie monitora interaktywnego
w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Program szkolenia:
Zasady pracy z monitorem interaktywnym

Grywalizacja

Wykorzystywanie monitora interaktywnego
w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Wykorzystywanie Google Chromecast w pracy
dydaktycznej

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem
elementów grywalizacji

Platformy edukacyjne w pracy nauczyciela

Wykorzystywanie urządzenia multimedialnego
w pracy dydaktycznej
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Ochrona danych
osobowych
Monitor interaktywny w pracy
nauczyciela. Warsztaty dla całej
rady pedagogicznej z podziałem
na grupy tematyczne
Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli
różnych przedmiotów, na każdym etapie
edukacyjnym, do wykorzystywania monitora
interaktywnego, zasobów edukacyjnych oraz
wybranych narzędzi TIK w pracy dydaktycznej.

Doskonalenie umiejętności
bezpiecznego przetwarzania
danych osobowych
w placówkach oświatowych
z uwzględnieniem nowego
unijnego rozporządzenia
dotyczącego ochrony
danych osobowych

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół
i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Podłączanie i konfiguracja zestawu interaktywnego
Wykorzystywanie monitora interaktywnego
w pracy nauczyciela (zagadnienia dostosowane
do każdej z grup tematycznych)
Wykorzystywanie monitora interaktywnego
w pracy nauczyciela

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami
ochrony danych osobowych z uwzględnieniem
nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Dane, informacje oraz dane osobowe
Zasady przetwarzania danych
Przetwarzanie wizerunku
Publikacja wizerunku w mediach społecznościowych
Konsekwencje uchwalenia nowego rozporządzenia
unijnego w zakresie ochrony danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r.
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Bezpieczne użytkowanie
dziennika elektronicznego
i udostępnianie danych ucznia

Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo przetwarzania
wizerunku uczniów w codziennej
pracy nauczyciela

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy zagadnień ochrony danych
osobowych w kontekście bezpieczeństwa
użytkowania dziennika elektronicznego
i udostępniania danych uczniów przez placówki
oświatowe.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień ochrony
danych osobowych oraz bezpieczeństwa
przetwarzania wizerunku w kontekście pracy
nauczyciela.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli
wszystkich typów placówek oświatowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
placówek oświatowych prowadzących dokumentację
w formie dziennika elektronicznego.

Czas trwania szkolenia:

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Dane osobowe ucznia

Dane i informacje

Zakres przetwarzanych danych i przesłanki
legalności

Przetwarzanie wizerunku

Bezpieczne użytkowanie dziennika elektronicznego

Publikacja wizerunku w mediach
społecznościowych

Postępowanie w sytuacjach losowych
Udostępnianie danych uczniów
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Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo informacji
w codziennej pracy pracowników
administracji szkoły

Cel szkolenia:
Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień ochrony
danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji
w kontekście pracy administracyjnej w szkole.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
administracji wszystkich typów szkół i placówek
oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Dane i informacje
Zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe na dokumentach papierowych
– przetwarzanie tradycyjne
Dane osobowe w systemach informatycznych
– przetwarzanie elektroniczne
Odpowiedzialność pracownika administracji
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Notatki
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