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Lp. Tytuł formy Liczba 
godzin 

001 PROJEKT dla DYREKTORÓW: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek 
oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów) 

72 

002 PROJEKT dla nauczycieli, trenerów, studentów II-stopnia "Forum Kadry wspomagania Oświaty" (bez kosztów) 70 
1. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 roku. Istotne zmiany dla dyrektora, organu prowadzącego i nauczycieli.  8 
2. Finansowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacji zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   

Dla dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli JST – pracowników oświaty, przedstawicieli związków zawodowych, nauczycieli, psychologów, pedagogów. 
8 

3. Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli. 8 
4. Awans zawodowy nauczyciela– przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym. 8 
5. Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego w szkole. 8 
6. Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji. 8 
7. Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły. Warsztat dla liderów zespołów nauczycieli. 8 
8.  Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu. Praca głosem w pracy i przeciwdziałanie chorobom. 16 
9. Wypalenie zawodowe. Jak pomóc sobie i innym. 8 
10. Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności. 8 
11. Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych. Metody i techniki. 8 
12. Na jaką liczbę jest dzisiaj moda? Elementy statystyki opisowej na lekcji matematyki. 6 
13.  Wychowanie do wartości a kształtowanie postaw - kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów. 8 
14. Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela. Przygotowanie dokumentacji w oparciu o nową PP. 8 
15. Obraz i literatura- czyli z komiksem, filmem i literaturą ku skutecznej edukacji.  6 
16. Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów klas I-IV z wykorzystaniem TIK w oparciu o platformę „Matematyka bez reszty” i „Metoda projektu” 8 
17. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I-IV z zastosowaniem TIK na platformie „Matematyka bez reszty”. 8 
18. Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej u uczniów poprzez zajęcia artystyczne w szkole. Warsztat dla grup o specjalności muzyka i plastyka. 8 
19. Bądź artystą EKO - czyli jak nauczać techniki i plastyki z wykorzystaniem materiałów EKO. 8 
20. Wykorzystanie e-podręczników w procesie nauczania. Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia. 8 
21. Doświadczenie przyrodnicze w klasach młodszych w oparciu o metodę eksperymentu i projektu w świetle kompetencji kluczowych. 8 
22. Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii a kompetencje kluczowe. 8 
23. Lekcja matematyki z elementami oceniania kształtującego. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 8 
24. Jak nie „przeoglądać” lekcji, czyli praca z filmem? Dobra lekcja języka polskiego na każdym etapie edukacyjnym. 6 
25. Nie dajcie się przestraszyć, Jak uczyć filozofii w szkole. 6 
26. Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów. 8 
27. Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Trening umiejętności. 8 
28. Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający. 8 
29. Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole? 8 
30.  Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców.   8 
31. Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów? 8 
32. Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”. 8 
33. Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko. 8 
34. Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela. 8 
35. Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności. 8 
36. Kompetencje kluczowe a sukces ucznia. 8 
37. Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów? 8 
38. Indywidualizacja nauczania - praca z uczniem zdolnym. 8 
39. Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców. 8 
40. Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym. 8 
41. Być bliżej dziecka. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 8 
42. Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny. 8 
43. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej. Szanse i ograniczenia. 8 
44. Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu. 8 
45. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy. 8 
46. Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy. 8 
47. Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.  8 
48. AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany. 15/15 
49. Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.” 10 
50. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. 20 
51. LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej. 6 
52. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji. 8 
53. Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki. 8 
54. Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h) 10 
55. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 10 
56. Kurs wychowawców wypoczynku. 36 
57. Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                   6 
58. Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)? 10 

       59.         Nowoczesne i skuteczne nauczanie języka angielskiego w klasach I-III"                                8 
60. Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją? 8 
61. Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego. 8 
62. „Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych. 8 
63. „Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego. 8 
64. Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej. (e-learning) 8 
65. Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori. (e-learning)    64 
66. Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej. (e-learning) 64 

 


