
TEMATY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH 

1.SKUTECZNI WYCHOWAWCZO 

Mediacje w szkole -  warsztat pracy mediatora. 

Praca z charakterem - innowacyjny program wychowawczy szkoły. 

Sytuacje trudne wychowawczo, czyli jak poradzić sobie w kryzysie. 

Dzieci i młodzież online - cyberszanse i cyberzagrożenia. 

Profilaktyka, diagnozowanie  i interwencja, czyli uzależnienia występujące w szkołach. 

Zgrana klasa - jak zbudować pozytywne relacje w grupie uczniów. 

Zasady budowania efektywnego zespołu, czyli jak dobrze układać współpracę nauczycieli, rodziców 

 i uczniów. 

Współpraca z roszczeniowym rodzicem, czyli jak zachować autorytet nauczyciela i zbudować pozytywne 

relacje. 

Sytuacje trudne wychowawczo - jak poradzić sobie w kryzysie. 

Tworzenie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

2.SKUTECZNI DYDAKTYCZNIE 

Coaching w edukacji. 

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej- wprowadzenie do programowania unplugged 

czyli w sali i na podwórku. 

Wykorzystanie TIK w przedszkolu - wprowadzenie przedszkolaka w świat cyfrowy. 

Innowacyjne sposoby realizacji podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej. 

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej, czyli jak skutecznie przyswajać język obcy. 

Nasze pierwsze laboratorium - doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. 

Escaperoom, czyli jak zamienić lekcję w przygodę. 

Bank pomysłów na niestandardowe lekcje języka polskiego. 

Trening twórczości - jak rozwijać kreatywność u uczniów. 

Siła motywacji, czyli jak zachęcić uczniów do nauki i pracy. 

Interaktywne zajęcia - skuteczne wykorzystanie laptopów, tabletów  i smartfonów. 



Efektywne wykorzystanie narzędzi Google - Google Apps dla edukacji. 

Elementy oceniania kształtującego, czyli jak skutecznie podnieść jakość edukacji. 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. 

Sketchnoting - jak zanotować kreatywnie i ułatwić zapamiętywanie. 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- metody i narzędzia diagnozowania, skuteczne sposoby 

pracy. 

Kompetencje kluczowe uczniów – przepis na sukces. 

3.SKUTECZNI ORGANIZACYJNIE 

Zasady organizacji zebrań, czyli jak profesjonalnie przeprowadzić zebranie z rodzicami. 

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, czyli jakie kroki podejmuje szkoła 

i jakie formalności muszą zostać dopełnione. 

Procedury bezpieczeństwa w szkole - dokumentacja i sposoby działania. 

Obowiązkowa dokumentacja pracy nauczyciela i wychowawcy. 

Nadzór pedagogiczny- zadania dyrektora oraz pracowników pedagogicznych. 

4. SKUTECZNI PROFESJONALNIE 

Budowanie autorytetu nauczyciela. 

Stres i wypalenia zawodowe. 

Autocoaching, czyli jak generować energię. 

Zarządzanie sobą w czasie - jak działać efektywniej. 

Wystąpienia publiczne - sztuka autoprezentacji. 

 

 

 


