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EKOmyślnie
AKREDYTOWANY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu!
Od 10 lat jesteśmy razem.
Twoja obecność, zaufanie i docenienie sprawia, że wkraczając
w wiek nastoletni podejmujemy się nowego wyzwania.
Na dotychczasowe myślenie i działanie zakładamy nakładkę EKO.
E K O m y ś l e n i e i E KO d z i a ł a n i e
EKOmyślenie to dla nas troska o wewnętrzne środowisko człowieka,
jego kondycję psychofizyczną i poczucie wartości własnego życia.
EKOmyślenie to również troska o środowisko naturalne, w którym
żyjemy. Czyste i zdrowe.
Podążamy w tę stronę, ponieważ jesteśmy przekonani, że liczy się to,
co zrobimy D Z I S I A J D L A J U T R A
Tylko ten, kto ma poczucie sensu, wartości swojego życia, własnej pracy
może dać szczęście i spełnienie drugiemu człowiekowi.
A w pracy NAUCZYCIELA ma to szczególne znaczenie.
Dbając o siebie, o środowisko w którym żyjemy – dbamy o przyszłe
pokolenia.
Symbolem naszych
działań jest zielony
dębowy listek

EKOmyślnie
w imieniu Zespołu Salonu Edukacyjnego EMPIRIA
zapraszamy Was do

EKOdziałania
Gabriela Helińska
prezes zarządu
dyrektor ośrodka doskonalenia nauczycieli

E KO d z i a ł a n i a E M P I R I I o d t e r a z :
1. Wprowadzamy szkolenia, które w szczególny sposób zadbają
o kondycję psychofizyczną nauczycieli i uczniów
2. Propagujemy pozytywne i konstruktywne myślenie o pracy
w zawodzie nauczyciela
3. Materiały szkoleniowe udostępniamy w wersji elektronicznej
4. Ograniczamy wykorzystywanie plastiku do realizacji szkoleń
5. Promujemy działania szkół, nauczycieli i uczniów na rzecz
ochrony środowiska

SZKOLENIA OTWARTE
dostępne dla wszystkich zainteresowanych
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KURSY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
w pracy nauczyciela
Proces szkoleniowy odbywa się równolegle w

3 wymiarach:

Doświadczenie w wymiarze

INTELEKTUALNYM

Doświadczenie w wymiarze

Doświadczenie w wymiarze

EMOCJONALNYM

PRAKTYCZNYM

Proces szkoleniowy odbywa się w
1. POZNAJĘ
DOŚWIADCZENIA

3 etapach:

2. DOŚWIADCZAM
(sprawdzam w swoim
środowisku zdobytą
wiedzę i umiejętności)

(praktyczna wiedza i umiejętności
zdobyte na sali szkoleniowej)

3. DZIELĘ SIĘ
DOŚWIADCZENIEM
(superwizja doświadczenia w grupie
szkoleniowej lub w sieci współpracy)

W ten sposób zorganizowane są nasze kursy.

GWARANCJA
SKUTECZNYCH
METOD

GWARANCJA
NAJWYŻSZEJ
KLASY TRENERÓW

GWARANCJA
JAKOŚCI

Oto nasze propozycje:

NAUCZYCIEL NA STARCIE
AKADEMIA COACHINGU I MENTORINGU DLA NAUCZYCIELI
AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
SZKOLENIA OTWARTE
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NAUCZYCIEL NA STARCIE
Kurs dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
„Istnieje różnica między znajomością drogi
a podążaniem nią”
Morfeusz, bohater filmu Matrix
Jesteś nauczycielem, który wybrał ten zawód
z myślą, że będzie pomagał dzieciom w ich rozwoju. Jesteś dyrektorem, który zatrudnia młodego
nauczyciela z wielką nadzieją, że będzie to pełen
energii i pomysłów człowiek, który z pasją będzie
uczył dzieci.
Jaka jest rzeczywistość?
Obecnie średni wiek nauczyciela to 42 lata.
Z badania OECD wynika, że jeszcze dziesięć lat temu
6,1 proc. polskich uczniów w wieku 15 lat widziało
się w roli nauczyciela w dorosłym życiu. Teraz takie plany zawodowe snuje zaledwie 2,4 proc. z nich.
To jeden z najgorszych wyników wśród krajów
OECD.
Problem z dobrze przygotowanymi nauczycielami,
rozpoczynającymi swoją karierę w szkole, dotyczy
co najmniej dwóch stron: pracodawcy i pracownika.
Dyrektorzy narzekają na niskie kompetencje początkujących nauczycieli, początkujący nauczyciele
frustrują się brakiem skuteczności swoich działań.
A efektem takiego stanu jest rezygnacja z pracy
w tym zawodzie lub wczesne wypalenie zawodowe.
Jak rozpocząć pracę w zawodzie nauczyciela,
żeby chcieć nim być przez wiele lat.
ZAPRASZAMY
na kurs praktycznych umiejętności
pracy w szkole.
Informacje organizacyjne
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy
Czas trwania: 60 godz. dyd. (obejmuje: 36 godz.
szkolenia, 12 godzin praktyki, 12 godzin superwizji)
Harmonogram spotkań: dostępny na stronie
www.empiria.edu.pl
Liczba uczestników – 16 osób
Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl
w zakładce ZGŁOSZENIA
Cena: 1690 zł brutto
(obejmuje: szkolenia, warsztaty, superwizję grupową,
e-materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu,
serwis kawowy)
Prowadzące:
Magdalena Ewa Krociak – nauczyciel, pasjonat
nowoczesnej edukacji
Anna Pupka – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły
Marietta Śliwa – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły
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PROGRAM KURSU
MODUŁ 1. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA
– 24 godz. dyd. (12 godz. dyd. szkolenia, 6 godz. dyd. praktyki,
6 godz. dyd. superwizji)
Tematyka:
1. Aktywne i kreatywne metody nauczania
2. Jak pomóc uczniowi w uczeniu się
3. Ocenianie kształtujące
4. Sposoby na motywowanie uczniów. Informacja zwrotna

MODUŁ 2. KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE
NAUCZYCIELA
– 24 godz. dyd. (12 godz. dyd. szkolenia, 6 godz. dyd. praktyki,
6 godz. dyd. superwizji)
Tematyka:
1. Sposoby na integrowanie zespołu klasowego. Wartości i zasady.
Jak je ustalać? Jak ich przestrzegać? Unikanie etykietowania.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
2. Radzenie sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości
3. Dyscyplina w klasie. Jak postawić granice i jak reagować w sytuacji
jej przekraczania?
4. Współpraca z rodzicami. Rozmowy indywidualne. Zebrania
z rodzicami

MODUŁ 3. KOMPETENCJE PRAWNO-ORGANIZACYJNE
– 12 godz. dyd.
1. Odpowiedzialność prawna nauczyciela
2. Awans zawodowy; ocena pracy nauczyciela
3. Dokumentacja nauczyciela
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

AKADEMIA COACHINGU
I MENTORINGU EDUKACYJNEGO
Dlaczego podniesienie poziomu kompetencji
nauczycieli w zakresie coachingu i mentoringu
edukacyjnego ma sens? Oto fakty:

PROGRAM

w Najczęściej pojawiające się problemy w szkole

(16 godz. dyd. warsztatów/szkoleń, 8 godz. dyd. praktyki,
4 godz. dyd. superwizji)

dotyczą:
1. motywacji uczniów do nauki, nauczycieli
do nauczania,
2. relacji na linii nauczyciel-uczeń, nauczycielrodzic, uczeń-uczeń,
3. odpowiedzialności ucznia za własny rozwój.
w W szkole główny nacisk kładzie się na rozwój
intelektualny uczniów.
w W dobie komunikacji wirtualnej zaniedbane są
kompetencje interpersonalne i intrapersonalne.
w Większość nauczycieli nie uczyła się w
czasie studiów, jak rozwijać kompetencje
interpersonalne i intrapersonalne u uczniów.
w W wielu szkołach zwiększa się absencja uczniów.
w U nauczycieli z coraz młodszym stażem pracy
pojawiają się syndromy wypalenia zawodowego.
Jednym zdaniem, obecny system edukacyjny
niewystarczająco dobrze rozwija
tzw. kompetencje miękkie.
ZAPRASZAMY
do udziału w Akademii Coachingu
i Mentoringu Edukacyjnego!
Informacje organizacyjne
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Czas trwania: 100 godz. dydaktycznych: 48 godz. sesji
szkoleniowo-warsztatowych, 24 godz. praktyki, 12 godz.
superwizji grupowej, 16 godz. mentoringu
Harmonogram spotkań: sesje szkoleniowe
i warsztatowe odbywają się w systemie weekendowym
(sobota i niedziela). Praktyka odbywa się indywidualnie
po realizacji części szkoleniowej.
Superwizja grupowa odbywa się po realizacji praktyki.
Egzamin – ostatni weekendowy zjazd kursu.
Liczba uczestników – 16 osób
Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl
w zakładce ZGŁOSZENIA
Cena: 2690 zł brutto
(obejmuje: szkolenia, warsztaty, superwizję grupową,
e-materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat ukończenia
kursu, serwis kawowy)
Prowadząca:
Beata Burkat – trener, Master Coach ICI, psychoterapeuta

MODUŁ 1. KOMUNIKACJA W COACHINGU
I MENTORINGU EDUKACYJNYM

1. Coaching i mentoring – formy wsparcia w edukacji:
• Kluczowe kompetencje coacha
• Coaching/mentoring a inne formy wsparcia
• Postawa coacha (5 zasad Ericsona)
2. Model coachingu wielopoziomowego R. Dilts’a
3. Komunikacja coachingowa:
• komunikacja niewerbalna – RAPPORT – dopasowanie
i prowadzenie, neurony lustrzane
• komunikacja werbalna – różnice poznawcze
• informacja zwrotna coachingowa jako kluczowa
umiejętność coacha
4. Pytania coachingowe. Model rozmowy coachingowej – T- GROW

MODUŁ 2. COACHING I MENTORING W BUDOWANIU
ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIA ZA WŁASNY ROZWÓJ
(16 godz. dyd. warsztatów/szkoleń, 8 godz. dyd. praktyki,
4 godz. dyd. superwizji)
1. Kim jestem? Moje zasoby i talenty – odkrywanie mocnych stron
2. Co jest dla mnie ważne? Moje wartości
3. Do czego zmierzam? Wyznaczanie celów krótkoterminowych
i długoterminowych:
• myślenie pozytywne (na cel) i negatywne (na problem)
• arkusz określania celu
• droga do celu Dilts’a
4. Zarządzanie emocjami

MODUŁ 3. COACHING I MENTORING W BUDOWANIU
RELACJI Z RODZICAMI
(16 godz. dyd. warsztatów/szkoleń, 8 godz. dyd. praktyki,
4 godz. dyd. superwizji
1. Przekonania, myśli, ekspresja, słowa – sztuka komunikowania
się w oparciu o model Analizy Transakcyjnej (stany Ja i rodzaje
transakcji)
2. Ekonomia znaków rozpoznania – jak zaspokajane są nasze potrzeby, jak możemy kształtować konstruktywne relacje w rodzinie
3. Skrypt, czyli kształtowanie życiowych scenariuszy i ich zmiany
4. Gry psychologiczne, gry władzy w rodzinie

MODUŁ 4. Egzamin – przeprowadzenie 20-minutowej mini sesji
coachingowej lub zajęć z wykorzystaniem metod coachingowych.
Informacja zwrotna.
Podczas zajęć wykorzystywane są zróżnicowane metody pracy – praca indywidualna, praca w grupach, metody multimedialne, praca z arkuszami, kartami coachingowymi, metaforą. Zajęcia koncentrują się
na ćwiczeniach wykonywanych przez uczestników. Omawiane metody
i narzędzia są sprawdzane przez uczestników warsztatów – prowadzą
oni mini sesje coachingowe. Każde ćwiczenie kończy się refleksją własną i odnalezieniem kontekstu, w którym może zostać zastosowane.

Elżbieta Stelmach – trener, coach, doradca zawodowy,
certyfikowany trener i partner FRIS oraz Praktyk Analizy
Transakcyjnej
Kamila Pępiak-Kowalska – trener, coach ICF, MCC ICF
(Master Mentor Coach ICF), pedagog, behawiorysta
SZKOLENIA OTWARTE
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AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
Kurs trenerski dla kadr systemu oświaty
Kurs trenerski dla kadr systemu oświaty jest naszym pomysłem na podniesienie jakości szkoleń
skierowanych do szkół i placówek oświatowych.
Dzięki tej formie doskonalenia chcemy tworzyć możliwości do rozwoju i czerpania satysfakcji osobom
pracującym w szkole. Podczas kursu dzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie sztuki trenerskiej.
Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII przechodzą specjalistyczny trening z prowadzenia szkoleń
i indywidualnych form wsparcia tj. coaching, mentoring i superwizja oraz uczą się przeprowadzać
diagnozę potrzeb szkoleniowych szkoły i nauczycieli, planować, realizować i ewaluować efekty pracy własnej i szkoły.
Co wyróżnia Akademię Trenerów EMPIRII
wśród innych kursów trenerskich?
1. Po pierwsze – kurs nie jest dla wszystkich! Tylko
osoby z doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych mogą uczestniczyć w kursie.
2. Po drugie – nie musimy startować od podstaw
metodycznych w zakresie nauczania! Każdy, kto
pracował w szkole/placówce oświatowej jako nauczyciel ma już bazę wiedzy i umiejętności w prowadzeniu procesu edukacyjnego.
3. Po trzecie – program kursu nawiązuje do kształtowania kluczowych kompetencji nauczyciela.

PROGRAM KURSU
MODUŁY SZKOLENIOWE I WARSZTATOWE:
1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkoły i nauczycieli.
2. Konstruowanie programu doskonalenia dla szkoły.
3. Opracowanie efektywnego szkolenia.
4. Narzędziownia trenera – skuteczne i innowacyjne
		 metody pracy z grupą.
5. Psychologia uczenia się dorosłych.
6. Indywidualne wsparcie w pracy trenera: coaching,
		 mentoring, superwizja.
7. Analiza transakcyjna w pracy trenera.
8. Zarządzanie procesem grupowym. Sytuacje trudne
		 w pracy z grupą.
9. Autoprezentacja trenera.
10. Trening umiejętności trenerskich – prezentacja etiud 		
		 szkoleniowych. Informacja zwrotna.

Kurs uwieńczony jest
certyfikatem trenerskim,
który otwiera możliwość współpracy z firmami
szkoleniowymi oraz startowania w przetargach
i konkursach, w których jest on wymagany.
ZAPRASZAMY!

Informacje organizacyjne
Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, doradcy metodyczni,
osoby z doświadczeniem pracy w placówkach
oświatowych
Czas trwania: 126 godz. dydaktycznych
Harmonogram spotkań: sesje szkoleniowe
i warsztatowe odbywają się w systemie weekendowym
(sobota i niedziela) Praktyka odbywa się indywidualnie
po realizacji części szkoleniowej.
Egzamin – ostatni weekendowy zjazd kursu
Liczba uczestników – 16 osób
Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl
w zakładce ZGŁOSZENIA
Cena: 3690 zł brutto
(obejmuje: szkolenia, warsztaty, superwizję grupową,
e-materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat ukończenia
kursu, serwis kawowy)
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Prowadzące:
Beata Dobińska – psycholog, trener, wykładowca akademicki,
specjalista w zakresie psychologii klinicznej i psychologii pracy,
terapeutka behawioralno-poznawcza
Agnieszka Gajewska – trener, coach ACC ICF, wykładowca
akademicki
Gabriela Helińska – trener i coach ACC ICF, nauczyciel, dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i prezes Salonu Edukacyjnego
EMPIRIA Sp. z o. o.
Kamila Pępiak-Kowalska – trener, coach ICF, MCC ICF (Master
Mentor Coach ICF), pedagog, behawiorysta

SZKOLENIA OTWARTE
dostępne dla wszystkich zainteresowanych
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CYKLE SZKOLENIOWE

Każdy cykl składa się z siedmiu ułożonych w logiczną całość szkoleń/warsztatów dedykowanych określonej grupie adresatów i rozwijających konkretne kompetencje zawodowe. Żeby oddać precyzyjnie nasz
sposób myślenia o wartości proponowanych cyklów i wchodzących w ich skład szkoleń, postanowiliśmy
posłużyć się pojęciem matematycznym SILNIA (!).

Każdy cykl to 7! sposobów na rozwiązanie jakiegoś problemu,
innymi słowy:

SILNIA na BEZSILNOŚĆ

Tematy składowe cyklów mogą być traktowane również
jako niezależne od siebie szkolenia.
Proponujemy Państwu następujące cykle szkoleniowe:

• 7! sposobów na skuteczne zarządzanie w szkole
• 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
• 7! sposobów na innowacyjną edukację wczesnoszkolną
• 7! sposobów na porywające lekcje języka polskiego

y
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bon

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Okres realizacji cyklu: październik – maj
Czas trwania jednego szkolenia: 5 godz. dydaktycznych
DLA NAUCZYCIELI
CENA JEDNEGO SZKOLENIA 
CENA CYKLU SZKOLEŃ (7 tematów) 

249 zł brutto
1743 zł brutto

DLA DYREKTORÓW
CENA JEDNEGO SZKOLENIA 
CENA CYKLU SZKOLEŃ (7 tematów) 

349 zł brutto
2443 zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty
bez dodatkowych kosztów.
Cena obejmuje: e-materiały szkoleniowe, materiały
warsztatowe, zaświadczenia, serwis kawowy
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500–

(pięćset minus)
KARNET
SZKOLENIOWY
Wykup karnet szkoleniowy
na wybrany cykl 7! sposobów...

OTRZYMASZ

500 zł rabatu
na szkolenie zamknięte

Szczegółowe informacje na stronie
www.empiria.edu.pl w zakładce: SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA OTWARTE

7

cykl szkoleń

DLA DYREKTORÓW
SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

7!

sposobów na skuteczne
zarządzanie w szkole

Temat 1 – BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE. Praktyczne podejście do obowiązków
Odpowiedzialność przygniata, gdy
myślisz o tym, ile jeszcze MUSISZ zrobić,
uwalnia – gdy myślisz, ile jeszcze
MOŻESZ zrobić (M. Dąbrowski).
Szkoła pełni funkcje dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze.
Zadaniem dyrektora jest takie
zarządzanie szkołą, żeby właściwie
i efektywnie realizować podstawowe
zadania szkoły. Czy to oznacza,
że dyrektor jest za to wszystko
odpowiedzialny? Czy to oznacza,
że jedna osoba w szkole ponosi
konsekwencje związane z właściwym
jej funkcjonowaniem? Co musi
dyrektor, a co musi pracownik?
Co może dyrektor i co może
pracownik? O tym jest ten cykl.
O zarządzaniu szkołą i zarządzaniu
odpowiedzialnością swoją i swoich
pracowników.

dyrektora szkoły w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa w szkole

Odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów, z uwzględnieniem aspektu
karnego oraz cywilnego. Błędy, których należy unikać w kontekście stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych wg nowego rozporządzenia. Obowiązki dyrektora wynikające z nowelizacji Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przykłady z orzecznictwa i praktyki
w kontekście obowiązków dyrektora szkoły. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole.

Temat 2 – FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH W SZKOŁACH. Przepisy prawa i praktyka stosowania
Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS.
Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania
świadczeń pieniężnych. Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego. Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Temat 3 – SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA.
Konsekwencje ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia
rozwodu, konkubinatu w pracy nauczyciela
Sytuacja prawna dziecka podczas rozwodu i po rozwodzie rodziców. Konsekwencje w kontaktach
ze szkołą a częściowe ograniczenie praw rodzicielskich. Prawa osób żyjących w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera. Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia? Odpowiedzi na pisma z sądu dotyczące ucznia. W jakich sytuacjach
należy powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości. Skuteczne środki prawne pomagające dziecku dotkniętemu przemocą.

Temat 4 – REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE.
Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie
Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych. Tryb ustalenia regulaminu
pracy, regulaminu wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi
w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych. Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady. Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania
w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.

Temat 5 – ZARZĄDZANIE WŁASNĄ ODPORNOŚCIĄ NA STRES
Osobiste Siły sygnaturowe i ich wykorzystanie. Orientacja na stan versus - działanie a zdolność
do sprawowania samokontroli w sytuacji stresu. Jak radzić sobie z konsekwencjami stresu. Techniki
pracy z ciałem jako narzędzia wzmacniania dobrostanu nauczyciela. Emocje, zdrowe zarządzanie
i konstruktywne wyrażanie w relacji z podwładnymi.

Temat 6 – POLITYKA KADROWA W SZKOLE. Zatrudnianie i zwalnianie
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Prowadzący:
Joanna Flis – psycholog i psychoterapeuta,
pedagog
Marek Walaszek – prawnik, nauczyciel,
specjalista w zakresie prawa oświatowego
i prawa pracy
Katarzyna Zagata – adwokat i trener,
spacjalista w zakresie prawa oświatowego
i rodzinnego
Szczegółowe informacje:
www.empiria.edu.pl
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Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem – relacje między Kodeksem Pracy a Kartą Nauczyciela. Wymagania kwalifikacyjne (w tym nowe przepisy) a zatrudnienie nauczyciela. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Zmiana stosunku pracy nauczyciela i pracowników niepedagogicznych – tryb i warunki dopuszczalności. Orzecznictwo sądów
powszechnych w sprawach związanych ze zmianą stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym.

Temat 7 – ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE.
Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie
wypoczynkowym
Czas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły; podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy
i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy; godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych. Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania; urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.

7!

sposobów na
sytuacje trudne w klasie

Temat 1 – POZYTYWNA DYSCYPLINA. Skuteczne sposoby
na dobry klimat klasowy.
Przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów w klasie. Co pomaga, a co utrudnia utrzymanie dyscypliny. Podstawowe zasady pozytywnej dyscypliny. Wykorzystanie wybranych sposobów wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie w kontekście pozytywnej dyscypliny. Warunki
skutecznego stosowania reguł i konsekwencji. Stosowanie komunikatów wspierających. Tworzenie
warunków do rozwoju pozytywnego klimatu w klasie. Wzmocnienie i nagrody a motywacja uczniów
do respektowania zasad w szkole.

Temat 2 – JAK ZADBAĆ O SIEBIE W SYTUACJACH STRESU.
Odporność psychiczna nauczyciela.
Osobiste siły sygnaturowe i ich wykorzystanie. Orientacja na stan versus - działanie a zdolność do
sprawowania samokontroli w sytuacji stresu. Jak radzić sobie z konsekwencjami stresu. Techniki pracy
z ciałem jako narzędzia wzmacniania dobrostanu nauczyciela. Emocje, zdrowe zarządzanie i konstruktywne wyrażanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Temat 3 – JAK RADZIĆ SOBIE Z UCZNIEM Z ADHD, ZABURZENIAMI
OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZYMI I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
Kontekst psychiatryczny i psychologiczny ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń
zachowania. Objawy zaburzeń vs celowe zachowania niepożądane – sposoby reagowania. Behawioralne techniki radzenia sobie z objawami ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń
zachowania w klasie i szkole. Współpraca z rodzicami. Wybuchy agresji impulsywnej – algorytm postępowania.

Temat 4 – PRACA Z UCZNIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA
W NAUCZANIU WŁĄCZAJĄCYM
Sytuacja psychologiczna dziecka autystycznego i ZA w klasie. „Co może zrobić nauczyciel…” – strategie
postępowania wobec dzieci autystycznych i ZA (techniki nauczania – czego unikać?; motywowanie
dziecka; wykorzystanie strategii proaktywnych w tworzeniu efektywnego środowiska edukacyjnego
w klasie). Strategie postępowania wobec zachowań trudnych i zakłócających pracę w klasie. Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych. Trening umiejętności społecznych. Współpraca z rodzicami
i jej znaczenie.

Temat 5 – AUTODESTRUKCYJNE ZACHOWANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Symptomy zachowań autodestrukcyjnych i zaburzeń towarzyszących. Podstawy diagnozy problemowej u ucznia. Budowanie systemu pomocy i wsparcia. Scenariusze rozmowy z uczniem dokonującym
samouszkodzeń, po próbie samobójczej, dotkniętym zaburzeniami odżywania. Kontrakt współpracy
– praktyczne ćwiczenia. Miniwarsztaty sposobów komunikacji z rodziną nastolatka, u którego występują autodestruktywne zachowania. Techniki pracy z osobami dokonującymi samouszkodzeń, oraz
ich bliskimi.

Temat 6 – TOŻSAMOŚĆ A CYBERPRZESTRZEŃ. Zaburzenia zachowania
i nastroju u dzieci i młodzieży stymulowane postępem
technologicznym.
Tożsamość w procesie dojrzewania, norma a patologia. Multifrenia jako jedna z przyczyn zaburzeń
nastroju i zachowania u dzieci i młodzieży. Płynna tożsamość jako konsekwencja postępu technologicznego – wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Bańka filtrująca jako źródło uprzedzeń oraz trudności
interpersonalnych. Zarządzanie autoprezentacją w sieci jako kontekst rozwoju narcystycznego zaburzenia osobowości. Integracja tożsamości czy multiplikacja? Wpływ na proces dojrzewania doświadczeń związanych z kreowaniem tożsamości: oficjalnej, eksperymentalnej, sekretnej i fabularnej online.

Temat 7 – JAK ROZMAWIAĆ
Z RODZICAMI W SYTUACJACH
TRUDNYCH
Podstawowe zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych. Zarządzanie stresem
w relacjach interpersonalnych. Podstawy komunikacji interpersonalnej w relacji z rodzicami.
Jak współpracować z rodzicem: roszczeniowym,
zmęczonym, bezradnym, agresywnym – studium
przypadku i praca z wykorzystaniem scenek ćwiczeniowych. Techniki i narzędzia budowania konstruktywnego porozumienia i współpracy z rodzicami na terenie szkoły.

cykl szkoleń

DLA WYCHOWAWCÓW
I PEDAGOGÓW

Kilka zdań, które można usłyszeć
w gronie nauczycieli: „To najgorsza
klasa w szkole! Z nich nic nie będzie!
Praca z nimi to strata czasu”, „Jaki
wychowawca – taka klasa“.
Jakie nastawienie do pracy
wywołują u Ciebie takie słowa? Jak
bardzo motywują do poszukiwania
rozwiązań?
No właśnie. Sami sobie podcinamy
skrzydła!
A gdyby powiedzieć: „Mam
wymagającą (zamiast: „trudną“)
klasę“, „Mam wyzwanie, bo uczeń
z mojej klasy ma problem z...“
Oto cykl warsztatów rozwijających
kompetencje wychowawcze.
Przećwiczymy sposoby, jak radzić
sobie w sytuacjach trudnych
czyli nowych, jak reagować na
nieprzewidywalną agresję, a jeszcze
lepiej jak przeciwdziałać agresji.
Jakie są sposoby na kontakt
z dzieckiem, które nie widzi sensu...?
Jak pomagać rodzicom i czerpać
od nich inspiracje do skutecznych
działań wychowawczych?
Zadbasz też o siebie dowiadując
się, jak pracować nad własną
odpornością psychiczną i nie dać się
pokonać frustracji?
Jednym zdaniem cykl szkoleń
o tym, jak budować atmosferę
w klasie, gdzie każdy czuje się
dobrze.

Prowadzące:
Joanna Flis – psycholog, psychoterapeuta,
pedagog, wykładowca akademicki
dr Roma Kosmatka – psycholog,
psychoterapeuta, pedagog, wykładowca
akademicki
Dżesika Martyniuk – psycholog i
psychoterapeuta
dr hab. Natalia Walter – specjalista
ds. edukacji inforamtycznej i medialnej,
wieloletni nauczyciel
Szczegółowe informacje:
www.empiria.edu.pl
SZKOLENIA OTWARTE
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DLA NAUCZYCIELI
EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ
Szkoła na początkowym etapie
edukacji powinna być postrzegana
jako miejsce do nauki poprzez
zabawę. Takie miejsce, które
rozwijaja oprócz umiejętności
wynikających z podstawy
programowej także kompetencje
przyszłości pozwalające uczniom
sprostać wyzwaniom jutra.
Innowacyjny nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej powinien
więc podczas zajęć dostarczać
atrakcyjnych dla ucznia bodźców,
które adekwatnie do rozwoju
dziecka, aktywizować będą
odpowiednie struktury mózgowe
i przygotują go do dorosłego życia.
7! sposobów na innowacyjną
edukację wczesnoszkolną to
pakiet praktycznych warsztatów
podczas których zastanawiać się
będziemy kim jest „Cyfrowy tubylec”
i jaki wpływ ma na niego często
spotykany „pruski system edukacji”?
Jak w atrakcyjny sposób
przygotować zajęcia i połączyć
współczesnego ucznia z tradycyjną
szkołą?
Zaproponujemy szereg
sprawdzonych aktywności,
metod, gier, zabaw, aplikacji
i programów, które pokazują,
jak w ciekawy sposób rozwijać
u ucznia umiejętności polonistyczne,
matematyczne, muzyczne,
artystyczne, programistyczne,
informatyczne, a także kompetencje
przyszłości.

Temat 1 – INNOWACYJNE TRIKI NA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Z MATEMATYKI
Alternatywne metody wspierające proces rozwijania kompetencji matematycznych. Wykorzystanie
zabawek oraz nietypowych przedmiotów jako narzędzi wpływających na atrakcyjność lekcji.
Nauka matematyki przez zabawę z klockami Lego. Twórcze wykorzystanie klocków w myśleniu matematycznym. Escape box czyli zagadki logiczne i matematyczne rozwijające samodzielne myślenie.
Matematyka w życiu codziennym - wykorzystanie rekwizytu w nauczaniu matematyki.
Wstęp do geometrii i inne matematyczne kalambury. Aplikacje urozmaicające lekcje matematyki.

Temat 2 – GRY I ZABAWY W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Aktywne metody wspierające naukę pisania, czytania, ortografii i gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej. Komponowanie scenariusza zajęć z zakresu edukacji polonistycznej wykorzystaniem gier
i zabaw. Sposób na lekturę, poprzez tworzenie lapbooków i gier dydaktycznych. Czy myśli potrzebują mapy? Myślenie wizualne, mapy myśli, sketchnoting. Kreatywne pisanie. Przydatne aplikacje
do tworzenia gier językowych.

Temat 3 – JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Gry i zabawy wspierające przyswajanie języka obcego. Łagodne przejście od zabawy do rozwijania umiejętności kluczowych takich jak: uczenie się, współpraca i samoocena przy jednoczesnym
rozwijaniu kompetencji językowych. Wykorzystanie flash cards na lekcji – praktyczne rozwiązania.
Storytelling& drama. Literatura dziecięca na lekcji języka angielskiego. Bank gier i zabaw doskonalących umiejętności czytania i pisania. Zostań reżyserem czyli animacja w edukacji językowej.

Temat 4 – EKOLOGICZNE LABORATORIUM – DOŚWIADCZENIA I
EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE
Eksperymenty przyrodnicze nie wymagające czasu i skomplikowanych narzędzi. Kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Tworzenie różnego rodzaju mas i cieczy oraz mieszanek
służących do zabawy i nauki. Wykorzystanie ogólnodostępnych materiałów do doświadczeń z zakresu nauk przyrodniczych. Nowe technologie w rozwijaniu kompetencji przyrodniczych. Rozwijanie postawy proekologicznej.

Temat 5 – PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Jak wprowadzić dzieci w świat programowania bez komputera? Wprowadzenie do programowania unplugged. Skąd się wziął pomysł programowania unplugged, czyli od Piageta i Paperta po
współczesne trendy edukacji informatycznej dzieci.Narzędzia i przedmioty stosowane w nauce programowania dziecięcego: maty, kubeczki, dary Froebla, proste roboty. Programowanie w sali i na
podwórku – pomysły na nietuzinkowe zajęcia z dziećmi.

Temat 6 – TWÓRCZE I AKTYWNE LEKCJE MUZYKI W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ
Klasowe laboratorium muzyczne – eksperymenty i doświadczenia na edukacji muzycznej. „Co nam
w duszy gra…” – wykorzystanie metod aktywizujących na edukacji muzycznej. Muzyczne szmery
i inne bajery – dziecięce improwizacje na lekcjach muzyki. Wierszodźwięki – zabawy z umuzycznioną mową i wierszami dla dzieci, tworzenie opowieści dźwiękowych. Dziecięca (nie) poważna
fantazja muzyczna – muzyka klasyczna w edukacji wczesnoszkolnej. Muzyczne kodowanie. Baza
instrumentalnych inspiracji – tworzenie instrumentów i muzycznych pomocy dydaktycznych z materiałów ogólnodostępnych.

Prowadzące:

Temat 7 - TIK W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Karolina Adryan – nauczyciel edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz języka
angielskiego

Co siedzi w sieci? Przydatne zasoby online oraz propozycje ich praktycznego zastosowania.
Rozszerzamy rzeczywistość – kody QR w edukacji wczesnoszkolnej. Jak sprawić, by tablica była
interaktywna? – tworzenie
gier i ćwiczeń. Kreatywnie w
sieci – awatary, prezentacje,
chmury wyrazowe, książka
on-line. Awatarkowa klasa
– pora na ClassDojo. Nasze
inspiracje – baza edukacyjnych stron i portali w edukacji wczesnoszkolnej.

Katarzyna Bartkowiak – nauczyciel przyrody
i geografii
dr hab. Natalia Walter – specjalista
ds. edukacji informatycznej i medialnej,
wieloletni nauczyciel; wykładowca akademicki
Monika Zyga - nauczyciel edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki
i plastyki; wykładowca akademicki
Szczegółowe informacje:
www.empiria.edu.pl
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sposobów na innowacyjną
edukację wczesnoszkolną
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7!

sposobów na porywające lekcje
języka polskiego

cykl szkoleń

DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA
POLSKIEGO
w klasach 4–8

Temat 1 – JĘZYK POLSKI – BANK POMYSŁÓW NA MOTYWACJĘ PRZED,
W TRAKCIE I PO LEKCJI
Kreatywne i motywujące metody i techniki rozpoczynające i kończące lekcje – bank sprawdzonych
pomysłów. Metoda korka jako podstawowy lodołamacz na opornych. Sala lekcyjna, jako inspirujące
miejsce do nauki. BOMBA – metoda na scalenie klasy. Informacja zwrotna – przykłady i jej znaczenie.
Metoda PASA – przerywnik motywator, a nie demotywator. Szablon lekcji, który można modyfikować
na indywidualne potrzeby. Kreatywne i efektywne podziały na pary, grupy.

Temat 2 – ORTOGRAFIA I GRAMATYKA – łatwo, przyjemnie, a przede
wszystkim efektywnie
Praktyczne sposoby ułatwiające rozumienie gramatyki i zasad ortografii. Jak ćwiczyć „czujność” ortograficzną? Nietypowe gadżety do kreatywnej nauki ortografii i gramatyki. Różnorodne techniki i metody wykorzystujące typowe i nietypowe gry, takie jak: koło fortuny, milionerzy, zakodowany Twister,
kolorowe marginesy, packa słowna. „Rozgadywanie” - ćwiczenia komunikacyjne z użyciem poznanych
słów i struktur.

Temat 3 – TWÓRCZE RZEMIOSŁO PISANIA
Rozpiszmy się tu i teraz. Słowa klucze i ich znaczenie w tworzeniu różnorodnych form wypowiedzi.
„Słowniczki pomocniczki”. Okrągłe puzzle. Wyraz do wyrazu, czyli od zdania logicznego do opowiadania. Kreatywna rozgrzewka – powtórzenie i zaproszenie do nowego tematu. Poker kryterialny jako
element poprawnego argumentowania. Sposoby na „opornych” - fabuła z kubka i nie tylko. Kreatywne
pisanie z wykorzystaniem kart DIXIT, kostek Story Cubes, tabel narracyjnych, turlanych opowieści i innych. Jak pisać krótkie i długie formy wypowiedzi unikając błędów, wpadek.

Temat 4 – ODDAJEMY LEKCJĘ UCZNIOM, CZYLI GRY NA JĘZYKU POLSKIM
Grywalizacja a gamifikacja – różnice, podobieństwa, zastosowanie w edukacji szkolnej. Ćwiczenia na
dobry początek: loteria fantowa, skrzynka pytań, klasowy wyścig. Ćwiczenia powtórkowe: państwa
miasta, magiczny zegar, trzy w jednej linii, domino, Czarny Piotruś, pasjans. Jak wykorzystać podręcznik
do gry na języku polskim? Znane i nieznane gry podwórkowe. Kółko i krzyżyk, statki po liftingu. Generatory gier online: Dobble, Kalambury, Story Cubes, Taboo, Bingo, Koło fortuny. Domowe sposoby
wykonania gier na zasadach: 5 sekund, Gorący Ziemniak, Zgadnij kto to? Pewnego razu, Kaboom.

Temat 5 – POEZJA - JAK POMÓC JĄ POZNAĆ, ZROZUMIEĆ I POKOCHAĆ
Poezja jako wyzwanie. Obalanie mitów na jej temat . Lekcje poezji bez schematów. Recykling na polskim, czyli każdy może być poetą! Od znanego do nieznanego! Pokaż, co masz w kieszeni jako punkt
wyjścia do interpretacji słowa. Bitwa na słowa. Szukanie analogii i metafor: karty Dixit, Story Cubes,
stwórzmy grę, trimino… Od obrazu do środka stylistycznego z wykorzystaniem żółtych karteczek na
start, koszyka z niespodziankami. Poranki poetyckie – nauczyciele kontra uczniowie.

Temat 6 – LEKTURY, CZYLI TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA

„Kto chce zapalić innych, sam musi
płonąć” słowa wypowiedziane przez
Ludwika Hirszfelda cudownie odnoszą
się do pracy nauczyciela. To właśnie
mentor edukacyjny powinien rozpalać
swoim ogniem, dzielić się iskrą, ale
również pozwalać na samozapłon.
Odpowiednim polem do działania
jest język polski, na którym można
przenosić góry i wykorzystać
wszystko co się da, do osiągnięcia
sukcesu edukacyjnego każdego
ucznia, a przede wszystkim stworzyć
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Zmotywujmy więc młodzież,
zainspirujmy ją różnorodnymi,
ciekawymi i nietuzinkowymi
metodami, pomocami do czerpania
przyjemności m.in. z poezji,
prozy. Zabawmy się w ekspertów
ortograficznych i gramatycznych.
Znajdźmy sposób na monotonię
i poprowadźmy lekcje tak, by
były inne niż wszystkie i na długo
pozostały w pamięci.
Zapraszamy Państwa na porywające
warsztaty, które sprawią, że
prowadzone przez was lekcje nie będą
takie jak dotychczas. Przyjdź, zobacz,
poczuj, przepracuj, a później weź co
chcesz i działaj z sukcesem w swojej
klasie na języku polskim.

Etapy pracy z lekturą: zajęcia wyprzedzające, w trakcie i po. Pogłębianie zrozumienia treści i problematyki utworu w celu wydobycia sensu moralnego i ustalenia myśli przewodniej. Odkrywanie elementów tekstu pod względem leksykalnym,
składniowym, kompozycyjnym oraz każdym
innym zmierzającym do uchwycenia jakiejś zasady wpisanej w tekst. Wykorzystanie kreatywnych
metod i technik: na tropie bohaterów, sąd nad…,
wywiad, gry dydaktyczne, ilustracji, gier, projektu
i tzw. osi zadaniowej i inne.

Temat 6 – ESCAPE ROOM –
JAK ZAMIENIĆ LEKCJĘ JĘZYKA
POLSKIEGO W PRZYGODĘ
Escape room – czym jest ta metoda i jak ją zastosować w klasie. Założenia, konstruowanie fabuły,
wykorzystanie gadżetów i mechaniki gier. Zasady
tworzenia polonistycznych pokoi zagadek. Jak
zamknąć uczniów w sali i sprawić, by efekty nauczania były wykorzystane w praktyce? Jak zbudować plan podróży w świat zagadek, by potem
stworzyć karty pracy z zadaniami, aby dotrzeć
do edukacyjnego celu w naszej klasie zagadek.
Przykładowe lekcje z wykorzystaniem metody
escape room.

Prowadząca:
Marta Siwak – nauczyciel; współzałożycielka
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w MOS
w Stargardzie
Szczegółowe informacje:

www.empiria.edu.pl
SZKOLENIA OTWARTE
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SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
Szkolenia zamknięte są organizowane na zamówienie dla ściśle
określonej grupy odbiorców (np. szkolenia rady pedagogicznej,
zespołu nauczycieli, uczniów czy rodziców).
Szkolenia zamknięte mogą być realizowane jako pojedyncze szkolenia
lub w formie PROGRAMÓW DOSKONALENIA.
Pojedyncze szkolenie zamknięte w ofercie EMPIRII określamy mianem
MODUŁ. Moduły powiązane tematycznie współtworzą OBSZARY
DOSKONALENIA. Obecnie w ofercie Empirii występuje ponad 150
modułów szkoleń zamkniętych, które są pogrupowane według
6 obszarów doskonalenia:
1. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
2. EFEKTYWNOŚĆ W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ
3. RELACJE W EDUKACJI
4. PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
5. ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA
6. ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

y

Cennik szkoleń zamkniętych

Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne
LICZBA UCZESTNIKÓW

CENA (brutto)

do 15 osób

1590 zł/grupę

od 16 do 24 osób

1890 zł/grupę

od 25 do 35 osób

2190 zł/grupę

powyżej 35 osób

– dopłata za każdą dodatkową osobę

60 zł/osobę

Cena pojedynczego szkolenia (modułu) obejmuje:
• profesjonalną współpracę w zakresie dostosowania
modułów szkoleniowych do potrzeb i oczekiwań,
• przeprowadzenie szkolenia przez specjalistę w danej dziedzinie,
• materiały szkoleniowe w wersji drukowanej dla szkoły,
• materiały warsztatowe dla uczestników szkolenia,
• zaświadczenie dla każdego uczestnika.

us
bon

aln
j
c
e
sp

500–

(pięćset minus)
KARNET
SZKOLENIOWY
Wykup karnet szkoleniowy
na 4 szkolenia zamknięte

OTRZYMASZ

500 zł rabatu
na szkolenie otwarte

Szczegółowe informacje na stronie
www.empiria.edu.pl w zakładce: SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
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SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

1

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Moduły

1.1
1.2
1.3

Adaptacja w przedszkolu
Adaptacja – dlaczego jest trudna zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Autorytet nauczyciela – sposoby jego wzmocnienia.
Udział rodziców w programie adaptacyjnym – sposoby zaangażowania do wspólnego działania.

Jak nauczyć przedszkolaka rozpoznawać swoje uczucia i radzić sobie z nimi?
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Empatia w procesie rozwoju dziecka. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
Empatyczny język komunikacji.

Jak zachęcić dzieci do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów i konfliktów?
Przyczyny problemów wychowawczych. Sposoby prowadzenia dialogu dorosłego z dzieckiem. Techniki nawiązywania poprawnych
relacji dziecko – dorosły. Pochwała opisowa a ocena – wpływ na rozwój osobowości.

Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny

1.4

Współczesny system wychowawczy – kara czy ponoszenie konsekwencji własnych zachowań. Kiedy kara jest konieczna i skuteczna?
Rodzaje nagród i sposoby ich wykorzystania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Metody, sposoby i techniki zapobiegające
niewłaściwym zachowaniom dziecka. Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu kar i nagród w grupie dziecięcej.

Przedszkolaki w cyfrowym świecie

1.5

Szanse i zagrożenia wykorzystywania TIK w przedszkolu. Quiver czyli rozszerzmy rzeczywistość. Tablica interaktywna w przedszkolu.
Gry z learningapps i nie tylko. Nauczyciel twórcą materiałów edukacyjnych. Awatarkowa grupa z Class Dojo. Pomysł na e-portfolio.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
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2

EFEKTYWNOŚĆ W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ

Moduły
Nowoczesne metody aktywizujące

2.1

Uczenie przez doświadczenie – cykl Kolba. Przykłady i zastosowanie metod aktywizujących. Metody aktywizujące na różnych etapach
edukacyjnych i różnych przedmiotach. Dobór metod do potrzeb i możliwości uczniów. Najnowsze trendy w edukacji.

Energizery i lodołamacze – sposoby na aktywną lekcję

2.2

Przykłady energizerów. Energizery aktywizujące i synchronizujące pracę półkul mózgowych. Rola energizerów i lodołamaczy
w procesie lekcyjnym.

Jak rozwijać kreatywność u uczniów?

2.3

Trening twórczości – praktyczne narzędzia rozwijające kreatywność uczniów i nauczycieli – gry, zabawy, ćwiczenia.
Kreatywne rozwiązywanie problemów. „Potwory kreatywności” – jak sobie z nimi radzić?

Gry i zabawy – innowacyjny sposób nauczania

2.4

Gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające myślenie logiczne, kreatywne i strategiczne. Gry i zabawy animacyjne.
Gry strategiczne, gry symulacyjne.

Jak wykorzystać rzeczy typowe i nietypowe w czasie lekcji?

2.5

Wykorzystanie w procesie uczenia się rzeczy typowych i nietypowych, dziwnych i zwyczajnych. Organizowanie zajęć wokół
przedmiotu (gadżetu). Pożyteczne wykorzystanie w czasie lekcji telefonu komórkowego. Utrwalanie wiedzy, odpytywanie,
sprawdzanie umiejętności z wykorzystaniem różnych przedmiotów.

Jak uczyć, by nauczyć czytać, pisać i liczyć?

2.6

Wymagania programowe a możliwości psychofizyczne dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Różnorodność metod nauki
czytania. Metody poprawnego pisania od wprowadzenia liter do poprawności ortograficznej i kreatywności w tworzeniu tekstów.
Kształtowanie sprawności rachunkowych w dziecięcym liczeniu.

Jak nauczyć się uczyć?

2.7

Diagnoza własnego stylu uczenia się. Wzorce myślowe. Dobór metod, technik i form pracy do własnego stylu uczenia się.
Techniki sprzyjające uczeniu się. Metody pomagające pobudzać obie półkule mózgowe.

Jak rozpoznać, że uczniowie się uczą?

2.8
2.9

Lekcje wyzwalające zaangażowanie, stawiające wyzwania, budujące pewność siebie. „Widoczny” dla uczniów i nauczyciela proces
uczenia się. Praca z celami, która ma sens. Rozwijanie głębokiego myślenia. Budowanie wiedzy proceduralnej („umiem” zamiast
„wiem”). Wykształcenie u uczniów odpowiedzialności za własne uczenie się. Praca z taksonomią SOLO.

Metody coachingowe jako narzędzie wspierania procesu uczenia się
Jak pomóc uczniowi odkryć własne zasoby i z nich korzystać? Przekonania ograniczające i wspierające. Metody do zmiany przekonań.
Jak pomóc uczniowi w planowaniu procesu uczenia się? Koło rozwojowe i inne narzędzia w planowaniu procesu uczenia się.

Uczyć się z głową

2.10

Fakty i mity o uczeniu się, czyli co tak naprawdę utrudnia, a co ułatwia uczenie się. Skupienie i rozproszenie a rozumienie treści
i doskonalenie umiejętności. Testowanie jako narzędzie uczenia się. Aglutynacja, czyli jak sklejać ze sobą porcje wiedzy.
Prokrastynacja – wróg uczenia się, jak skutecznie z nią walczyć. Co zrobić, by wykorzystać słabości systemu system klasowolekcyjnego do efektywnego uczenia się.

Sposoby motywowania uczniów do nauki

2.11

Metody, techniki i gry motywacyjne. Ocenianie a motywacja. Pochwały i nagany.
Ćwiczenia umacniające poczucie własnej wartości, zabawy rozwijające umiejętności współpracy.

2.12

Co powinno się wydarzyć na początku lekcji? Jak „zaprząc” klasę do pracy od razu po dzwonku i nie zmarnować ani minuty?
Jak zastąpić wykład porywającą uczniów narracją? Jak zaskoczyć, zaintrygować uczniów?
Jak z sensem zakończyć lekcję? Co robić, kiedy lekcja się kończy, a materiał jeszcze nie? Czym zastąpić tradycyjne zadanie domowe?

Jak dobrze zacząć, jak z sensem zakończyć lekcję?
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Uczeń jako dociekliwy badacz

2.13

Uczeń jako badacz. Praca oparta na zaangażowaniu i entuzjazmie. Stawianie i weryfikacja hipotez, uzasadnianie wniosków,
rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, dociekanie. Przejęcie przez ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się.
Uczeń gospodarzem lekcji. Nauczanie a uczenie się uczniów.

Magia eksperymentów, czyli jak dotykać nauki

2.14

Doświadczenia kształtujące proces obserwacji. Doświadczenia na lekcjach i w domu. Rola nauczyciela w przygotowaniu
doświadczeń. Pytania jako droga do odkryć. Doświadczenia modelowe. Bank pomysłów projektowych. Gry środowiskowe.

Ocenianie kształtujące. Dlaczego warto je stosować?

2.15

Elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, „nacobezu”. Współpraca z rodzicami.
Pytania kluczowe. Informacja zwrotna. Ocena koleżeńska. Samoocena.

Tablica interaktywna w procesie edukacyjnym

2.16

Podstawy obsługi tablicy interaktywnej. Programy do obsługi tablic Class Flow, Smart Learning Suite on line. Interaktywne ćwiczenia
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Narzędzia i aplikacje tj.: puzzle, learningapps.org.

Interaktywne zajęcia z wykorzystaniem laptopów, tabletów, smartfonów

2.17

Kiedy wykorzystywanie TIK na lekcji jest celowe? Prawo autorskie w Internecie – licencje Creative Commons, wyszukiwanie plików,
otwarte zasoby edukacyjne. Narzędzia i aplikacje online – uczeń twórcą materiałów edukacyjnych: mapy myśli, komiksy, książki
on-line, mozaiki słowne, filmy animowane, interaktywny plakat.

Komunikacja i współpraca z wykorzystaniem TIK

2.18

Poznanie narzędzi TIK wspomagających komunikację i współpracę: praca w „chmurze”, portale społecznościowe w edukacji,
Skype, blogi, portale edukacyjne (np. learningapps.org, Edmodo).

Przygotowanie i realizacja lekcji z wykorzystaniem TIK

2.19

Elementy prawa autorskiego w sieci w praktyce nauczycielskiej. Zasoby Internetu wspierające proces nauczania/uczenia się.
Narzędzia on-line nauczyciela edukacji: powtarzanie i utrwalanie wiedzy, motywowanie do podejmowania twórczych działań,
gromadzenie i udostępnianie zasobów. Komunikacja i współpraca nauczycieli z wykorzystaniem TIK.
Przykłady wykorzystania TIK na lekcji.

Google Apps dla edukacji

2.20

Efektywne wykorzystanie darmowych narzędzi Google: poczty Gmail, dysku, kalendarza, praca w chmurze czyli wspólna edycja
i udostępnianie dokumentów, grafik, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie ankiet, sprawdzianów, testów w formularzach,
aplikacje Classroom, Blogger.

„Nie taki robot straszny” czyli programowanie robotów

2.21

Prezentacja możliwości i sposobów programowania dostępnych na rynku narzędzi: Ozobota, Blue-Bota, Dasha & Dota, Codey Rocky,
Scottie Go!, Makey Makey, MicroBit (inne w zależności od potrzeb).

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
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Skuteczne (zapomniane?) zasady dobrej edukacji

2.22

Czasami wyważamy otwarte drzwi, a może warto sięgnąć po sprawdzone metody nauczania, o których zdążyliśmy zapomnieć?
Kierowanie uwagi, czyli co zrobić, by uczeń zauważył, czego ma się nauczyć. Jak porcjować wiadomości. W którym miejscu w czasie
i w przestrzeni powinna pojawić się informacja, by została zapamiętana. Zakotwiczanie, odnoszenie do „Ja” i emocje – wielka trójca
prowadząca do uczenia się.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

2.23

Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego. Metody diagnozowania poziomu rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów. Planowanie działań nauczycieli różnych przedmiotów nauczania rozwijających kompetencje kluczowe
uczniów. Praktyczne i efektywne metody i techniki nauczania rozwijające kompetencje kluczowe.

Nauczanie bez stopni – innowacja pedagogiczna

2.24

Nauczanie bez stopni a prawo oświatowe. Wpływ oceny na motywację uczniów do nauki w świetle badań naukowych.
Jak pracować bez stopni? Doświadczenia praktyków. Jak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom?
Narzędzia nauczania bez stopni – jak z nich korzystać?

(Nie)zwykła lekcja – rusz się! Jak przełamać rutynę na lekcji?

2.25

Jak zerwać uczniom „ławkowe okowy”? Dlaczego warto „odkrzesłowić” uczniów? Szanse i zagrożenia nauczania poprzez ruch,
działanie i zabawę. Sensoryczne typy uczenia się. Wykorzystanie przestrzeni w sali lekcyjnej. Propozycje uniwersalnych metod
organizujących zajęcia lekcyjne poza szkolną ławką w klasie, w szkole i w terenie. Ćwiczenia praktyczne.

Sketchnoting – kreatywne notowanie ułatwiające zapamiętywanie

2.26
2.27
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Czym jest sketchnoting (myślenie wizualnie, myślografia)? Jak w twórczy sposób notować, by wzmocnić proces zapamiętywania,
rozwijać kreatywność i zaangażowanie? Wprowadzenie do myślenia wizualnego - podstawowe elementy, techniki, narzędzia, źródła
inspiracji. Ćwiczenia praktyczne.

EKOszkoła – edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju
Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska – fakty i mity. Rola edukacji w kształtowaniu świadomości i postaw proekologicznych.
Co zrobić, aby szkoła stała się „eko”? Propozycje dobrych praktyk. Scenariusze zajęć, gry i zabawy ekologiczne.
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RELACJE W EDUKACJI

Moduły
Budowanie efektywnego zespołu nauczycieli/rodziców/uczniów

3.1

Grupa a zespół. Struktura zespołu. Dynamika i fazy rozwoju. Zasady pracy zespołowej.
Zachowania ułatwiające i utrudniające współpracę. Wykorzystanie potencjału zespołu do realizacji celów.

Jak budować dobrą atmosferę w pracy?

3.2
3.3

Psychologiczne determinanty stosunków między ludźmi. Konflikt a emocje. Przyczyny konfliktów. Blokady komunikacji
interpersonalnej. Narzędzia komunikacji. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych na poziomie osobistym i organizacyjnym.

Asertywność w pracy nauczyciela
Istota asertywności. Konsekwencje zachowań agresywnych i uległych. Asertywna komunikacja w relacjach zawodowych. Użyteczne
techniki do stosowania w sytuacjach trudnych i nowych. Przyjmowanie i wyrażanie krytyki. Radzenie sobie z poczuciem winy.

Motywowanie w pracy zespołowej uczniów/nauczycieli/rodziców

3.4

Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi zespołu. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Skuteczne metody motywujące zespół.

Konstruktywna informacja zwrotna

3.5

Mechanizmy i zasady informacji zwrotnej. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – trening umiejętności.
Budowanie nowych standardów komunikacji. Komunikacja na linii nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.

Praca z trudną klasą

3.6

Etykietowanie – warto czy nie? Jakie narzędzia są przydatne do pracy z „trudną klasą”?
Diagnozowanie, określanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, wyznaczanie celów w pracy z klasą.

Zgrana klasa – gry i zabawy budujące pozytywne relacje w zespole klasowym

3.7

Warsztat gier, ćwiczeń i zadań rozwijających umiejętności współpracy, budujących poczucie własnej wartości, rozwijających
kompetencje społeczne. Rola wychowawcy w budowaniu się zespołu klasowego – jakie role można przyjąć podczas zabaw
z uczniami. Wychowawca przywódcą dla zespołu klasowego.

Kreatywne rozwiązywanie konfliktów

3.8

Mechanika powstawania konfliktów i punkty ich przełamywania. Komunikacja w konflikcie. Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań
w sytuacji konfliktowej.

Gry i zabawy interpersonalne

3.9

Warsztat gier i zabaw rozwijających integrację i współpracę, wzmacniających samoocenę, kształtujących umiejętności społeczne oraz
pokazujących, jak nauczyć szacunku do samych siebie.

Analiza transakcyjna w pracy nauczyciela

3.10

Czym jest analiza transakcyjna i czemu służy. Znaki rozpoznawania w języku analizy transakcji. Typy transakcji.
Trójkąt dramaturgiczny. Motory napędowe.

Trudny rozmówca

3.11

Typologia “trudnych rozmówców”. Jak dotrzeć do istoty problemu – narzędzia aktywnego słuchania. Minimalizowanie barier –
techniki nawiązywania dobrego kontaktu. Radzenie sobie z agresją, manipulacją i wywieraną presją.

Mediacja w szkole

3.12

Zasady i etapy mediacji. Techniki na impas. Podstawowe umiejętności komunikacyjne mediatora.
Przeprowadzenie mediacji w sytuacji szkolnej – warsztaty.

Nauczyciel i rodzice. Budowanie wzajemnych relacji

3.13

Rozpoznawanie oczekiwań i możliwości. Bariery komunikacyjne pomiędzy rodzicami i nauczycielami – jak przekazywać rodzicom
informacje o ich dzieciach. Sposoby na współpracę z rodzicami, czyli jak poradzić sobie z różnymi formami niechęci i oporu.
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Profesjonalne zebrania z rodzicami

3.14

Zasady organizacji efektywnych zebrań. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas zebrań z rodzicami.
Sytuacje trudne podczas spotkań z rodzicami.

Współpraca z roszczeniowym rodzicem

3.15

Zasady efektywnej komunikacji i współpracy w relacjach z rodzicami. Prowadzenie rozmów indywidualnych w sytuacji trudności
wychowawczych. Prowadzenie spotkań z rodzicami. Autorytet nauczyciela w relacjach z rodzicami. Zagrożenia wizerunku
nauczyciela w relacjach z rodzicami.

Zasady, które dają wolność, czyli jak utrzymać dyscyplinę w klasie

3.16

Przyczyny braku dyscypliny na lekcji. Zachowania nauczyciela wspierające ład i dyscyplinę w klasie. Znaczenie psychologiczne zasad
w życiu dziecka. Kreowanie zasad w klasie. Praca nauczyciela z niepożądanymi zachowaniami w klasie oparta na zasadach terapii
poznawczo-behawioralnej – podstawowe techniki.

Metoda dialogu motywującego w szkole

3.17

Dialog Motywujący – definicja, założenia. Narzędzia/metody DM – pytania otwarte, odzwierciedlenia, wzmocnienia, klaryfikacje,
parafrazy, praca z ambiwalencją. Fazy zmiany. Język zmiany i język podtrzymania. Plan zmiany. Praca z wartościami.

Gdy uczeń łamie granice – działania profilaktyczne i interwencyjne nauczyciela

3.18

Przyczyny braku dyscypliny na lekcji. Zachowania nauczyciela wspierające ład i dyscyplinę w klasie. Znaczenie psychologiczne zasad
i reguł w klasie. Kreowanie zasad i reguł w klasie. Praca nauczyciela z niepożądanymi zachowaniami w klasie.

Wygaszanie sytuacji trudnych wychowawczo

3.19

Wartości w pracy nauczyciela jako podstawa jego oddziaływań. Przyczyny nieprawidłowości w zachowaniu uczniów.
Umiejętne radzenie sobie z emocjami swoimi i uczniów. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań.
Umiejętne chwalenie jako profilaktyka sytuacji trudnych wychowawczo.

Jak zapanować nad „trudną klasą” i utrzymać w niej dyscyplinę?

3.20

Nieświadomie prowokowanie trudnych zachowań uczniów. Kontrakt z klasą, który działa. Reguły, zasady i procedury.
Wyciąganie konsekwencji a trenowanie zachowań. Postawa proaktywna i reagowanie na bieżąco. Panowanie nad klasą.

Atrakcyjne lekcje wychowawcze

3.21

Jak poznać potrzeby swoich uczniów? Klasowy program lekcji wychowawczych. Aktywne metody pracy na lekcjach
wychowawczych. Jak napisać scenariusz lekcji, które zostają w pamięci?

Bezczelność, wulgarność, przemoc

3.22

Rozpoznawanie celowości zachowań wulgarnych, bezczelnych, przemocowych. Skuteczne reagowanie na takie zachowania.
Współpraca nauczycieli na rzecz blokowania takich zachowań. Współpraca z rodzicami.

Interwencje kryzysowe w okresie dorastania

3.23
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Charakterystyka młodzieńczych kryzysów rozwojowych. Norma i patologia zachowań młodzieńczych.
Metody postępowania wobec osoby w kryzysie. Dynamika sytuacji kryzysowej.
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PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Moduły
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej

4.1

Identyfikowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody i narzędzia diagnozowania.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania

4.2
3.2

Czym jest zaburzone zachowanie? Modelowanie sytuacji trudnych. Budowanie strategii korygowania zaburzonych
zachowań w szkole.

Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

4.3
3.3

ADHD – charakterystyka konkretnych zachowań. Elementy mające wpływ na zaostrzenie objawów.
Sposoby budowania relacji z rodzicami dziecka z ADHD. Praktyczne metody radzenia sobie z objawami ADHD w czasie zajęć.
Superwizja konkretnych przypadków i sytuacji.

4.4
3.4

Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera. Sprawdzone metody pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
Sposoby modelowania zachowania dziecka w czasie pobytu w szkole.

4.5
3.5
4.6
3.1
4.7

4.8
4.9

Praca z uczniem z zespołem Aspergera

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ADHD oparte na zasadach terapii
poznawczo-behawioralnej
Dziecko z ADHD w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ADHD.
Standardy „obsługi” dziecka z ADHD. Projektowanie działań interwencyjnych.

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z ODD (zachowania opozycyjno-buntownicze)
oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z ODD w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dziecka z ODD. Standardy „obsługi” dziecka z ODD.
Projektowanie działań interwencyjnych.

Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z agresją impulsywną i wybuchami złości
oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z agresją impulsywną w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dzieci z agresją impulsywną.
Standardy „obsługi” dziecka z agresją impulsywną. Projektowanie działań interwencyjnych.

Nastolatek wśród nastolatków
Główne potrzeby w okresie dojrzewania. Co jest normą, a co już nie? Jak budować relacje z nastolatkiem?

Autodestrukcyjne zachowania nastolatków – zaburzenie odżywiania, samookaleczenia,
próby samobójcze
Budowanie systemu pomocy i wsparcia. Scenariusze rozmowy z uczniem dokonującym samouszkodzeń, po próbie samobójczej,
dotkniętym anoreksją. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się fali samookaleczeń i prób samobójczych na terenie szkoły.
Ochrona zasobów własnych – wypracowanie systemu samokontroli nastroju oraz posiadanych zasobów.

Uczeń z depresją

4.10

Rodzaje i symptomy zaburzeń depresyjnych. Depresja dziecięca i jej przyczyny – reakcje na trudne sytuacje (rozwód, utrata
kontaktów emocjonalnych, śmierć bliskiej osoby). Specyficzne zaburzenia depresyjne u młodzieży. Postępowanie w szkole wobec
ucznia z depresją.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej

4.11

Charakterystyka stopni niepełnosprawności intelektualnej, ich wpływ na możliwości uczenia się. Specyfika psychicznego, ruchowego
i emocjonalnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (potrzeby, poziom uwagi, ograniczenia sprawności
ruchowej itp.). Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej - sposoby wspierania adekwatnych relacji społecznych.
Praca z rodziną oraz jej znaczenie dla efektywności oddziaływań terapeutycznych.
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Potrzeby rozwojowe ucznia klas młodszych a oczekiwania nauczycieli

4.12

Rozwój myślenia u dzieci. Prawidłowości rozwojowe uczniów klas 4-6. Rozwijanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności
za podejmowanie zadań szkolnych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych na danym etapie nauki.

Uzależnienia u uczniów – profilaktyka, rozpoznawanie i interwencje

4.13

Wstępna diagnoza uzależnień u dzieci i młodzieży, sygnały ostrzegawcze. Psychopatologia. Mechanizmy uzależnienia.
Kontekst systemowy i rodzinny. Zasady psychoprofilaktyki. Programy wczesnej interwencji na terenie szkoły

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

4.14

Cyberprzemoc i ryzykowne zachowania w internecie – charakterystyka, geneza, skutki.
Zasady podejmowania interwencji prawnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i nastolatka w Internecie.
Planowanie i przeprowadzanie skutecznych interwencji pedagogicznych – kryzysowych i psychoprofilaktycznych.

Fonoholizm u uczniów

4.15

Wstępna diagnoza uzależnień u dzieci i młodzieży od smartfona i sygnały ostrzegawcze. Psychopatologia.
Mechanizmy uzależnienia. Kontekst systemowy i rodzinny. Phubbing, FOMO i inne formy zaburzonej relacji z telefonem i siecią.
Zasady psychoprofilaktyki. Programy wczesnej interwencji na terenie szkoły.  

Dopalacze – profilaktyka i interwencja

4.16
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Dopalacze: objawy, skutki zdrowotne i społeczne. Co sprzyja wchodzeniu w uzależnienie?
Jak rozmawiać o problemie z młodymi ludźmi i ich rodzicami. Skuteczna interwencja kryzysowa.
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ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA

Moduły
Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczycielskim

5.1

Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna, cywilna, karna, majątkowa nauczycieli. Procedury postępowania dyscyplinarnego.
Organizacja turystyki szkolnej i zawodów sportowych w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczyciela. Zasady postępowania
nauczycieli w sytuacji popełnienia czynów karalnych i demoralizacji. Status nauczyciela, ochrona funkcjonariusza publicznego.

Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

5.2

Podstawy prawne realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. Rola i zadania dyrektora, specjalistów, nauczycieli i rodziców
w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. planowanie i zasady przeprowadzania ewaluacji. Przegląd rekomendowanych
programów profilaktycznych.

RODO w jednostce oświatowej

5.3

Istotne pojęcia i definicje dotyczące ochrony danych osobowych. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające
z wewnętrznych aktów prawnych szkoły (polityka, regulamin bezpieczeństwa). Klauzula zgody oraz klauzula informacyjna.
Zbiory danych osobowych funkcjonujące w szkole. Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych uczniów
i pracowników szkoły.

Obowiązkowa dokumentacja pracy nauczyciela i wychowawcy

5.4

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dokumentacja wychowawcy klasy, nauczyciela
ubiegającego się o awans. Uchwały i zarządzenia dyrektora. Druki ścisłego zarachowania.

Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna

5.5

Założenia ewaluacji. Planowanie i projektowanie ewaluacji. Realizacja procesu ewaluacji: przygotowanie narzędzi badawczych,
prezentacja wyników, zarządzanie procesem ewaluacji. Praktyczne przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej.

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

5.6

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opinie, orzeczenia i ich interpretacja. Organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Nadzór pedagogiczny – prawa i obowiązki nauczyciela

5.7

Organizacja pracy rady pedagogicznej. Arkusz organizacyjny szkoły. Zadania nauczyciela wynikające z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Kontrole wewnętrzne, obserwacje zajęć.

Prawa i obowiązki nauczyciela po reformie oświaty

5.8

Nowe zasady oceny pracy nauczyciela. Procedury awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
Realizacja zajęć i czynności w ramach zadań statutowych szkoły.
Obowiązki nauczyciela/wychowawcy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania, dokumentacja. Aktualne zmiany
w prawie oświatowym w pytaniach i odpowiedziach.

Obserwacje koleżeńskie – skuteczna metoda doskonalenia nauczycieli

5.9

Nauczyciel nauczycielowi... nauczycielem! Obserwacja lekcji bez stresu, w życzliwej atmosferze, wykluczająca krytykę.
Wsparcie, rozwój, budowanie pewności siebie, integracja zespołu. Szkoła jako organizacja ucząca się. Obserwacja koleżeńska
a „hospitacja” i lekcja otwarta.

Doskonaląca analiza nauczania z wykorzystaniem nagranej lekcji

5.10

Dlaczego warto zespołowo poprawiać praktykę nauczania? Jak organizować współpracę i wymianę doświadczeń między
nauczycielami? Czemu służy nagrywanie lekcji? Doskonaląca analiza nauczania – krok po kroku. Wykorzystywane narzędzia.
Jak przeprowadzić rozmowę poobserwacyjną? Koło Deminga a planowanie przyszłych działań..
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6

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

Moduły

6.1
6.2

Wystąpienia publiczne
Efekt pierwszego wrażenia. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Umiejętności aktorskie a autoprezentacja – ćwiczenie
praktycznych umiejętności. Opanowywanie tremy. Poznanie wybranych technik argumentacji i wywierania wpływu.

Budowanie autorytetu nauczyciela
Etykieta mowy ciała. Analiza własnego stylu zachowania. Autoprezentacja w budowaniu relacji z uczniami, rodzicami.
Sterowanie emocjami.

Kultura języka jako część kultury osobistej nauczyciela

6.3
6.4

Kultura języka i jej składniki (poprawność językowa, sprawność językowa, etyka wypowiedzi, estetyka wypowiedzi).
Podstawowe pojęcia kultury języka (teksty, uzus, norma, system; innowacje językowe a błędy językowe).
Kultura języka polskiego w praktyce – wybrane zagadnienia poprawności językowej.

Zarządzanie sobą w czasie
Ustalenie priorytetów – co chcę osiągnąć. Zasady: Pareto i Parkinsona. Unikanie robienia rzeczy niepotrzebnych.
Delegowanie obowiązków. Automotywacja. Regenerowanie własnych zasobów energetycznych.

Stres i wypalenie zawodowe

6.5

Źródła stresu zawodowego i fazy stresu (mobilizacja, rozstrojenie, destrukcja). Zastosowanie technik relaksacyjnych w sytuacjach
zawodowych i prywatnych (podczas nieprzyjemnych rozmowy telefonicznych, spotkań z osobami nieuprzejmymi lub agresywnymi)
Jak unikać negatywnych skutków stresu zawodowego?

Asertywny styl komunikacji

6.6
6.7

Dlaczego warto być asertywnym? Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych.
Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne.

Negocjować – co i kiedy…?
Rozpoznanie własnego stylu negocjowania poprzez symulację. Nawyki werbalne i niewerbalne w negocjacjach.
Negocjacje na poziomie merytorycznym.

Autocoaching – jak generować energię, gdy brakuje sił

6.8
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Odkurzanie samoświadomości. Przekonania ograniczające, jak je rozpoznać i jak je pokonać. Stwórz siebie na nowo – jakim chcesz
być człowiekiem/nauczycielem/rodzicem/kolegą?

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Co nam w duszy gra… Typy osobowości, komunikacja spersonalizowana i psychologia wpływu

6.9

Tabu – mój zasób słów. Ja, czyli kto? Do którego spośród czterech typów osobowości zakwalifikujesz siebie?
Jak Cię widzą, tak Cię piszą... Jak rozpoznać typy osobowości na podstawie wyglądu, zachowania, otoczenia i komunikowania się?
Zobaczmy... Prezentacje czterech typów osobowości jako wizualne przykłady charakterów. Test! Poznawanie samego siebie na
podstawie wypełnionego testu na określenie charakterystycznego stylu zachowań.

Autorytet w sytuacjach trudnych

6.10

Sprawna komunikacja, czyli jak pokonać własne ograniczenia komunikacyjne. Asertywne rozbrajanie agresji, manipulacji i presji
ze strony innych osób. Własne emocje, jak je poskromić i twórczo wykorzystać w relacjach z ludźmi.
Komunikacja dostosowana do trudnych sytuacji. Jak unikać manipulacji i tzw. gier psychologicznych.

Wizerunek i zasady dress code’u w pracy nauczyciela

6.11

Public relations. Komunikacja niewerbalna i mowa ciała. Wizerunek nauczyciela/pracownika. Standardy wyglądu – dress code.
Reguły obyczajowe.

Zasoby osobiste, strategie i siły sygnaturowe a zarządzanie stresem w pracy nauczyciela

6.12

Orientacja na stan versus działanie w sytuacji silnego stresu - autodiagnoza osobistych uwarunkowań. Implementacja intencji –
narzędzie radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela. Autodiagnoza osobistych paradygmatów w edukacji.
Siły sygnaturowe w kształtowaniu postaw nauczycielskich.

Salon Edukacyjny EMPIRIA
– to zespół osób, których połączyła potrzeba
działania na rzecz polskiej szkoły

DZ I S I AJ D L A J U T RA
Doskonalimy kompetencje najważniejszej grupy zawodowej – NAUCZYCIELI!
Bez nauczycieli nie byłoby lekarzy i prawników, stolarzy i elektryków,
inżynierów i budowlańców...
Świat stanąłby w miejscu.

W swoich działaniach kierujemy się następującymi zasadami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Działamy z zaangażowaniem
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem
Uczymy, nie pouczamy
Zabiegamy o informację zwrotną
Problemy są dla nas wyzwaniem
Szanujemy zdanie każdego
Dbamy o zaufanie naszych klientów
Doceniamy uczciwość i szczerość
Jesteśmy otwarci na różnorodność i zmiany
Szanujemy czas

POZNAJCIE NAS! DOŁĄCZCIE DO NAS!

www.empiria.edu.pl
zakładka TRENERZY
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Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się
na wierzchołku dębu.
Jeden, to usiąść na żołędziu i czekać.
Drugi, to wspiąć się na drzewo.
Charles Kemmons Wilson

Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o.
ul. gen. L. Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin
tel./fax +48 91 434 00 01 • e-mail: biuro@empiria.edu.pl
Oddział regionalny w Poznaniu
tel. +48 693 730 712 • e-mail: poznan@empiria.edu.pl
www.empiria.edu.pl

AKREDYTOWANY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

