OFERTA SZKOLENIOWA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
Rok szkolny 2020/2021
Podane tematy są propozycją, istnieje możliwość ich łączenia lub modyfikacji.

 Przygotowanie lekcji w nauczaniu zdalnym
z wykorzystaniem darmowej aplikacji on-line
 Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania
zdalnego
 Wideolekcje – jak budować realcje z uczniami
pracując zdalnie?
 Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 Jak nauczać zdalnie uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej?
 Jak nauczać zdalnie uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej?
 Jak nauczać zdalnie uczniów szkół ponadpodstawowych?
 Jak nauczać zdalnie przedmiotów zawodowych?











Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej?
Zarządzanie rozwojem szkoły
Zarządzanie informacją w szkole
Monitoring kompetencji kluczowych
Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej w pracy szkoły
Prawa i obowiązki nauczycieli
Ocena pracy nauczyciela
Ocenianie kształtujące w szkole zawodowej
Planowanie i wdrażanie korelacji przedmiotowej
Wyzwania edukacji a potrzeby rynku pracy

 Negocjacje i mediacje w pracy nauczyciela
 Etyka zawodowa nauczyciela oraz uprzedzenia, stereotypy
i ksenofobia
 Rozwój kariery zawodowej nauczyciela
 Wystąpienia publiczne dla nauczycieli
 Radzenie sobie w sytuacji trudnej
 Trening antystresowy dla nauczycieli
 Coaching w pracy nauczyciela













Neurodydaktyka - edukacja nowej generacji
Rozwijanie myślenia matematycznego u młodszych uczniów
Arteterapia w edukacji i terapii
Pedagogika kreatywna oraz trendy nowoczesnej edukacji
Trening kreatywności i twórczego myślenia
Grywalizacja w nauczaniu
Konstruowanie gier i zabaw edukacyjnych (w tym językowych)
Tworzenie pomocy dydaktycznych na zajęcia z dziećmi
Nowatorskie metody pracy z uczniem
Praca metodą projektu
Techniki relaksacyjne w pracy z uczniem

 Wykorzystywanie urządzeń mobilnych w nauczaniu
 Narzędzia informatyczne wspierające pracę nauczyciela. Przegląd
narzędzi, serwisów i trendów
 10 trików IT ułatwiających pracę nauczyciela
 Moodle – platforma e-learningowa
 Grafika komputerowa dla nauczycieli
 Praca z robotami edukacyjnymi w szkole
 Tworzenie nowoczesnych prezentacji multimedialnych – pożegnanie
z PowerPointem
 Współpraca w chmurze internetowej
 Administrowanie szkolną siecią komputerową
 Usługi Google
 Prawo autorskie w praktyce szkolnej
 Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów internetowych
 Cyberprzemoc
 Rozpoznawanie i udzielanie pomocy dzieciom – ofiarom przemocy
psychicznej, przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego
Kursy, warsztaty, szkolenia:
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 Metoda Montessori
 Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi ze
specyficznymi trudnościami w nauce
 Terapia ręki















Praca z uczniem autystycznym
Praca z uczniem z zespołem Aspergera
Praca z uczniem wybitnie uzdolnionym
Plan Daltoński
Teatr Kamishibai
Trening widzenia
Biblioterapia w rozwoju kreatywnej aktywności werbalnej
i plastycznej
Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu i stymulowanie ich
aktywności poznawczej
Jak pomóc, by nie zaszkodzić – praca z dzieckiem słabo widzącym
i niewidomym w przedszkolu i szkole
Techniki brajlowskie
Kursy języka migowego
Kursy językowe dla nauczycieli
Kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego

