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Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przekazać ofertę edukacyjną Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji w kolejnym 
wydaniu Biuletynu Informacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Została ona opracowana w opar-
ciu o wnikliwą analizę polityki oświatowej państwa, badanie najnowszych trendów w edukacji oraz 
diagnozę potrzeb Dyrektorów i Nauczycieli. Serdecznie dziękuję osobom, które podczas wywia-
dów indywidualnych przedstawili swoje oczekiwania. Dziękuję również wszystkim respondentom. 
Zróżnicowanie naszej oferty edukacyjnej wynika z troski o efektywność i indywidualizację realizowa-
nych procesów dydaktycznych, wsłuchujemy się w konkretne potrzeby i reagujemy na głosy naszych 
słuchaczy i absolwentów. 
Proponowane formy doskonalenia zawodowego nawiązują również do podstawowych kierunków 
realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2020/2021, ustalonych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjno-
ści i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób 
dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszyst-
kim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 
na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie 
norm społecznych.
W pierwszej części prezentujemy realizowane we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi  
w Polsce studia podyplomowe. Cieszą się one dużą popularnością, m.in. ze względu na praktyczne 
kompetencje nabywane przez uczestników. 
Druga część zawiera opisy kursów kwalifikacyjnych, które prowadzimy jako akredytowana przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty placówka doskonalenia nauczycieli. Oferujemy również kursy 
nadające uprawnienia, kursy ECDL oraz kursy doskonalące, w tym e-learningowe. 
Trzecia cześć biuletynu to propozycja krótszych szkoleń, uporządkowanych alfabetycznie w 7 działach 
tematycznych oraz chronologicznie według kalendarza do marca 2021. Kierujemy je do Dyrektorów, 
Rad Pedagogicznych, zespołów problemowych oraz indywidualnie zgłaszających się osób.
Nasza oferta obejmuje zarówno zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, jak i zdalnej i jest syste-
matycznie wzbogacana i modyfikowana zgodnie z Państwa potrzebami, zmieniającymi się przepisami 
prawa oświatowego oraz bieżącą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Zachęcamy zatem 
do monitorowania strony internetowej kire.pl. 
Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Przedstawicielom Organów Sprawujących Nadzór 
Pedagogiczny oraz Organów Prowadzących Szkoły życzę entuzjazmu i optymizmu pedagogicznego, 
zdrowia i radości, które pozwolą pokonywać wszelkie trudy. Życzę wielu sukcesów w pracy zawodo-
wej oraz w życiu osobistym.

Biuletyn Informacyjny 2020/2021



SPIS TREŚCI
Jak powstała nazwa KIRE .......................................................................................4
Fundamentalne wartości KIRE ................................................................................6
Aktywność mamy we krwi ......................................................................................8
EDUKACJA ZDALNA
Elastyczna forma zdobywania wiedzy .................................................................... 11 
STUDIA PODYPLOMOWE
Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w KIRE ............................................ 13
Praktyczne informacje i zasady rekrutacji .............................................................. 14
STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ............................................................ 15
Biologia .................................................................................................................... 16
Chemia .................................................................................................................... 17
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość ............................................................. 18
Dydaktyka języka polskiego jako obcego ............................................................... 19
Edukacja dla bezpieczeństwa .................................................................................20
Edukacja muzyczna i plastyczna ............................................................................21
Etyka .......................................................................................................................22
Fizyka ......................................................................................................................23
Geografia .................................................................................................................24
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec .....................................25
Historia ....................................................................................................................26
Informatyka .............................................................................................................27
Integracja sensoryczna ...........................................................................................28
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej .................................29
Język polski .............................................................................................................30
Logopedia ................................................................................................................31
Matematyka ............................................................................................................32
Oligofrenopedagogika .............................................................................................33
Pedagogika lecznicza ..............................................................................................34
Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ....................................................................35
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób  
z niepełnosprawnością słuchową - Surdopedagogika ............................................36
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób  
z niepełnosprawnością wzrokową - Tyflopedagogika .............................................37
Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią ......................38
Pedagogika szkolna .................................................................................................39
Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej .........................................40
Technika ..................................................................................................................41
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii .....................................................42
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ................................................................43
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską .................................................44
Wychowanie do życia w rodzinie ............................................................................45

SPIS TREŚCI

2 ki re.p l



SPIS TREŚCI

KURSY
Dlaczego warto się doskonalić? ..............................................................................50
KURS KWALIFIKACYJNY
Zarządzanie oświatą ...............................................................................................51
KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA
Kierownik wycieczek i imprez szkolnych.................................................................51
Kierownik wypoczynku  ..........................................................................................51
Przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy ................................................................51
KURSY DOSKONALĄCE
AutoCAD - podstawy ..............................................................................................51
Autoprezentacja w nauczaniu online .....................................................................52
Diagnoza i terapia ręki u dzieci ...............................................................................52
Dydaktyka cyfrowa (Zoom, Webex, Click Meeting oraz inne platformy) ...............52
Dyrektor na starcie  .................................................................................................52
Efektywne zdalne nauczanie - Microsoft Teams ....................................................52
Język migowy ..........................................................................................................53
Kurs językowo -metodyczny z j. angielskiego zakończony egzaminem 
certyfikującym na poziomie B2 ...............................................................................53
Kurs językowo -metodyczny z j. angielskiego zakończony egzaminem 
certyfikującym na poziomie C1 ...............................................................................53
Nauka programowania przez zabawę w środowisku Scratch ................................53
Podstawy programowania w języku Python.................. .........................................54
Podstawy administrowania szkolną pracownią informatyczną - Windows Serwer........... 54
Praca metodą projektu – od pomysłu do projektu .................................................54
Robotyka w szkole ..................................................................................................54
Rytmika.................. .................................................................................................55
Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.................. ............................55
Techniki Braille’a ......................................................................................................55
Wprowadzenie do kodowania i graficznego programowania .................................55
KURSY ECDL
ECDL Base ........................ ......................................................................................56
ECDL Profile.................. ..........................................................................................56
ECDL Standard.................. ......................................................................................56
Europejski certyfikat umiejętności komputerowych (e-Citizen).................. ...........56
SZKOLENIA
Szkolenia rad pedagogicznych ................................................................................58
Propozycje tematów ................................................................................................59
Wybór tematów szkoleń .........................................................................................61

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna ......................................................46
Zarządzanie oświatą - Manager i lider oświaty ......................................................47
Neurodydaktyka ......................................................................................................48

3Biuletyn Informacyjny 2020/2021



4 kire.pl

Przede wszystkim ze względu na FUNDAMENTALNE WARTOŚCI (więcej na str. 6-7),  
ale także:

... bo kocham Kraków. Jest to magiczne mia-
sto i mam świadomość, że przyciąga ludzi jak 
magnes.

... bo to słowo dobrze odzwierciedla moje 
marzenia i ambicje; (łac. institutum) - instytu-
cja naukowo-badawcza, oświatowa, kulturalna 
(dawniej zakład o charakterze wychowawczym 
lub dobroczynnym).

KRAKOWSKI INSTYTUT

JAK POWSTAŁA NAZWA KIRE
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... bo wszystkie trzy definicje tego słowa 
zawierają główne cele zakładanej firmy; 
SJP: 1/ proces przechodzenia do stanów lub 
form bardziej złożonych lub pod pewnym                   
względem doskonalszych;  2/ sposób                                                                                    
rozwijania się zdarzeń w czasie; 3/proces zmian 
zachodzących w organizmach w ciągu życia 
osobnika lub w kolejnych pokoleniach.

... bo od kiedy pamiętam, jestem „zakochana”  
w edukacji (we wszystkich jej odmianach), 
np. jako kilkuletnia dziewczynka zbierałam 
okoliczne dzieci i organizowałam im zajęcia edu-
kacyjne… Czas tylko rozpala moje pasje.

ROZWOJU EDUKACJI
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Rozbudowana sieć partnerstwa 
i współpracy

Oferta KIRE to nie tylko efekt wieloletniego 
doświadczenia w doskonaleniu nauczycieli, to 
także efekt współpracy z naszymi Partnerami. 
Razem z wyższymi uczelniami z całej Polski 
opracowujemy programy studiów podyplo-
mowych, współpracujemy przy projektach                       
i wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Na 
różnych polach podejmujemy wspólne działania 
z wydawnictwami edukacyjnymi, fundacjami                                                                                                   
i organizacjami rządowymi i pozarządowymi. 

INDYWIDUALIZACJA

Procesy edukacyjne na bieżąco personalizu-
jemy, poznając problemy uczestników, m.in. 
osobom słabosłyszącym pomaga tłumacz 
języka migowego, cudzoziemcy otrzymują 
wsparcie w języku obcym.

FUNDAMENTALNE WARTOŚCI KIRE 

Kreatywnie i innowacyjnie, czyli z wyobraźnią!

Zajęcia w mobilnych                           

i stacjonarnych pracow-

niach komputerowych 

certyfi kowanych przez 

polskie towarzystwo 

informatyczne

Praca metodą e-learningu 

i blended learningu                                 

z wykorzystaniem 

platf ormy moodle - najpo-

pularniejszego w polskich 

szkołach systemu do zdal-

nego nauczania

KREATYWNOŚĆ

Nauka programowania,                       

w tym programowanie 

robotów oraz szeroki dostęp 

do interaktywnych zasobów 

edukacyjnych (webquestów, 

gier, quizów, e-booków)

KREATYWNOŚĆ

INDYWIDUALIZACJA

RZETELNOŚĆ

ENTUZJAZM

FUNDAMENTALNE WAR TOŚCI K IRE
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PONAD 900 WYKŁADOWCÓW, 

TRENERÓW I PRAKTYKÓW

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji wyróż-

nia przede wszystkim ceniona w środowisku 

oświatowym kadra dydaktyczna. Mamy 

zaszczyt współpracować z grupą ponad 

900 specjalistów o wysokich kwalifi kacjach 

i bogatym doświadczeniu. Zatrudniamy 

ekspertów i praktyków. Współpracujemy 

z uznanymi autorytetami świata nauki, 

pracownikami akademickimi, dyrektorami 

szkół mającymi znaczące osiągnięcia zawo-

dowe, doradcami i ekspertami Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Nasi wykładowcy 

reprezentują nie tylko środowisko oświaty -

to także aktorzy i dziennikarze, twórcy 

programów telewizyjnych, native spea-

kerzy, mediatorzy, lekarze, instruktorzy 

artystyczni. Dla naszych wykładowców 

praca jest także ich pasją. Dzięki syste-

matycznemu doskonaleniu zawodowemu 

ciągle wzbogacają i unowocześniają 

swoje działania, którymi chętnie dzielą 

się z uczestnikami. Kadra szkoleniowa 

KIRE na zajęciach przedstawia uczest-

nikom nowatorskie metody nauczania, 

które nauczyciele chętnie stosują w pracy. 

Pozytywne nastawienie i optymizm potę-

guje zaangażowanie, zwiększa ciekawość 

oraz otwartość na poszukiwanie nowych 

rozwiązań.

RZETELNOŚĆ
Priorytetowa rola fi lozofi i jakości

Liczby mówią same za siebie

Już od ponad 10 lat zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług szko-
leniowych i doradczych. Podejmując wiele ciekawych projektów edukacyjnych 
zdobyliśmy opinię wiarygodnego i rzetelnego partnera, o czym świadczą liczne 
certyfi katy i rekomendacje. Naszą fi lozofi ę jakości opieramy na umiejętnym 
wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy, popartej kierunkowym wykształceniem 
oraz doświadczeniem kadr i zatrudnionego personelu. Ustanowiliśmy, wdroży-
liśmy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością, zgodny z najwyższymi 
standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Przestrzeń spotkań ludzi z pasją

ENTUZJAZM

Współpracujemy m.in. z grupą:

Zróżnicowane i międzynarodowe środowisko wymiany doświadczeń.
Wśród naszych wykładowców i absolwentów są osoby pochodzące z różnych 
krajów i kontynentów.

SZWECJA

WIELKA BRYTANIA

WŁOCHY

USA

WENEZUELA

GUJANA

CHILE

ARGENTYNA

UKRAINA

KAZACHSTAN

CZECHY

WĘGRY

FILIPINY

SŁOWENIA

RWANDA

AUSTRIAHISZPANIA

SERBIA

ROSJA

FRANCJA

FUNDAMENTALNE WAR TOŚCI K IRE

24

98%

profesorów

zadowolonych 
uczestników

doktorów

średnia ocena 
z końcowej ewaluacji 

form doskonalenia 
(w skali 1-6)

140

5,6

dyrektorów szkół

uczestników 
wszystkich form 

doskonalenia

122

44639

psychologów

absolwentów 
form doskonalenia 
w roku szkolnym 

2019/2020

96

4264
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AKTYWNOŚĆ MAMY WE KRWI!

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 4 

im. Jana Brzechwy

Stadion 
Miejski

Park 
im. Henryka Jordana

I Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Bartłomieja 
Nowodworskiego

Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka 

im. Hugona Kołłątaja

Basen AGH

im. Henryka Jordana

Biblioteka Wojewódzka 

Działamy w wielu różnych obszarach Krakowa. Oprócz prowadzenia studiów podyplomowych, 
kursów i szkoleń staramy się pojawiać na wielu imprezach okolicznościowych, gdzie zarażamy 
swoją aktywnością!

AK T Y WNOŚĆ MAMY WE K RWI
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VI Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza

Akademia
Ignati anum

Sala 
Szkoleniowa

Biuro
KIRE

XLIV Liceum 
Ogólnokształcące 
im. ks. Stanisława 

Konarskiego
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ELASTYCZNA FORMA 
ZDOBYWANIA WIEDZY

Platforma edukacyjna Moodle  wspierająca proces nauczania poprzez interakcję z materiałami 
dydaktycznymi. Pozwala na korzystanie z umieszczanych  materiałów statycznych takich jak: 
linki do stron internetowych, katalogi, fi lmy, nagrane wykłady, obrazy i teksty oraz interaktyw-
nych: quizów, zadań, warsztatów, forum, ankiet, lekcji i czatów.

Ostatnie miesiące przyniosły w edukacji przekształcenie nauczania z formy stacjonar-
nej na online. Ten proces stał się koniecznością, ale uważamy, że zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli jest także szansą na poszerzenie swoich umiejętności w zdobywaniu i przekazywa-
niu wiedzy. Kształcimy więc wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne i staramy się 
inspirować naszych słuchaczy oraz dostarczamy wiedzę i narzędzia wzbogacające ich warsztat 
pracy.

Edukacja zdalna w liczbach*

Edukacja zdalna - platf ormy, na których pracujemy

godzin zajęć
zdalnych

szkolenia
 kierunków studiów 

podyplomowych 
z zajęciami on-line

osób uczących
 się zdalnie

Uczestnicy 

z 9
krajów

4451 23 46 1346

1. E-LEARNING

* Dane z okresu marzec - sierpień 2020

2. ZAJĘCIA ON-LINE

Programy i aplikacje do wideokonferencji i webinariów - zajęcia odbywają się online w czasie 
rzeczywistym. Aby w nich uczestniczyć wystarczy mieć dostęp do komputera/tabletu/telefonu 
z internetem, mikrofon, oraz kamerę.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
STUDIA PODYPLOMOWE W KIRE

Kształcić 
praktycznie

Umożliwić słuchaczom
 kontakt z ekspertami

Stworzyć miejsce, gdzie każdy 
będzie mógł odkryć i rozwinąć 

własny potencjał osobisty
i zawodowy

Mając jasno określoną wizję doskonalenia nauczycieli 
postawiliśmy przed sobą konkretne cele:

Dbamy, aby każdy z naszych słuchaczy otrzymał solidne podstawy metodyczne i merytoryczne 
do pracy w szkole. Cel ten osiągamy realizując ideę uczenia się poprzez działanie oraz zróżni-
cowanie procesów edukacyjnych. 

Zachęcamy naszych słuchaczy do tworzenia zespołów pracujących w ramach projektów dyplo-
mowych. Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności niezbędne w praktyce 
zawodowej, ale również rozwijają własną kreatywność oraz doskonalą się w działaniu zespołowym. 

● wystawianie autorskich spektakli teatralnych

● nagrywanie słuchowisk

● pisanie bajek i opowiadań dla dzieci i młodzieży

● organizacja wystaw i wernisaży

● prowadzenie debat oksfordzkich i klubów dyskusyjnych

● tworzenie zespołów muzycznych

● organizacja i aktywne uczestnictwo  w konferencjach i seminariach

● tworzenie gier i planszy edukacyjnych

Laboratoria

Warsztaty w placówkach
specjalistycznych

Wideospotkania, webinaria

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi takich jak: 
fantomy, tablety, instrumenty, modele i roboty

Wizyty studyjne w kluczowych 
dla rynku pracy instytucjach i fi rmachObserwacje

Zajęcia terenowe

Wydarzenia edukacyjne

Materiały interaktywne

Zróżnicowanie procesów edukacyjnych

Projekty dyplomowe, czyli jak studiować praktycznie i twórczo

Projekty dyplomowe realizowane przez słuchaczy KIRE

STUDIA PODYPLOMOWE
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PRAKTYCZNE INFORMACJE
I ZASADY REKRUTACJI
Uzyskanie kwalifi kacji na studiach podyplomowych
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifika-
cje do nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast 
ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Absolwenci otrzymują 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez uczelnię partnerską zgodne 
z § 10 Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych 
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończe-
nia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu 
(Dz.U. 2018 poz. 1791).

Rekrutacja na studia i kursy trwa przez cały rok. Informacje o terminach znajdują się na stronie 
internetowej kire.pl. O pierwszych zajęciach osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, zostaną 
powiadomione drogą mailową. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w centrum Krakowa. 
Wybrane warsztaty i zajęcia praktyczne realizowane są w tygodniu w specjalistycznych placówkach i 
ośrodkach. Część zajęć może odbywać się w formie zdalnej.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy (online) na stronie internetowej kire.pl

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na studia lub kurs kwalifi kacyjny należy uiścić 
bezzwrotną opłatę rekrutacyjną: studia podyplomowe – 200 zł.

Wpłaty można dokonać gotówką lub przelewem na konto: 
Bank Millenium 07 1470 0002 2503 8386 5000 0001
W tytule przelewu: imię, nazwisko, nazwa kierunku wraz z numerem edycji.

• 200 zł dla absolwentów kursów kwalifi kacyjnych i studiów podyplomowych KIRE *
• 200 zł przy jednorazowej wpłacie czesnego *
* promocje nie łączą się

Ze względu na zmieniające się standardy kształcenia nauczycieli, przedstawione w niniej-
szym biuletynie programy studiów podyplomowych oraz ich ceny mogą ulegać zmianom. 
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji dokłada wszelkich starań, aby aktualne treści znaj-
dowały się na naszej stronie internetowej kire.pl.

Zeskanuj kod QR lub wpisz kod alfanumeryczny po adresie https://kire.pl/… w swojej 
przeglądarce internetowej, aby poznać więcej szczegółów, aktualne terminy i ceny.

Treści zawarte w biuletynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Terminy rekrutacji i organizacja zajęć

Jak się zapisać?

Opłaty

Zniżki i promocje

STUDIA PODYPLOMOWE

sp4001
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Przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne 
słuchaczy do zajmowania stanowisk we wszyst-
kich typach bibliotek i innych instytucjach 
związanych z książką.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe. Jeśli celem jest pozyskanie 
kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej wyma-
gane jest również przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowisk 
bibliotekarza we wszystkich typach bibliotek  
i w innych instytucjach związanych z książką. 
Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwięk-
szają ich konkurencyjność na rynku pracy.

• Historia książki i bibliotek
• Organizacja zbiorów bibliotecznych
• Gromadzenie i opracowanie zbiorów  

w bibliotece
• Prawo biblioteczne i autorskie
• Biblioterapia
• Podstawy wiedzy o bibliotece
• Organizacja i zarządzanie bibliotekami 

różnego typu
• Zintegrowany system biblioteczny 

Współczesny rynek wydawniczy i księgarski 
Bibliografia i inne źródła informacji Literatura 
dla dzieci i młodzieży

• Literatura współczesna
• Czasopisma dziecięce, młodzieżowe  

i naukowe 
• Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza 
• Metodyka pracy z czytelnikiem o różnych 

potrzebach
• Internet i multimedia w informacji i edukacji
• Działalność informacyjna bibliotek
• Czytelnictwo i animacja kultury
• Marketing w bibliotece
• Zastosowanie technologii informacyjnej  

w dydaktyce bibliotecznej

 ● Zajęcia praktyczne w bibliotekach wojewódzkich, szkolnych oraz uniwersyteckich (m.in.:  
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, w Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego)

 ● Zapoznanie z systemami bibliotecznymi (szczególnie SOWA) oraz katalogowaniem  
w formacie MARC 21

 ● Praktyczne wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji w bazach danych i katalogach 
centralnych

 ● Spotkania z autorami książek oraz udział w prelekcjach
 ● Uczestnictwo w Targach Książki w Krakowie
 ● Możliwość odbycia praktyk w Centrum Informacji Naukowej

BIBLIOTEKOZNAWSTWO 
I INFORMACJA NAUKOWA

Czas trwania
3 semestry

375 + 60 praktyk

3200 zł

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3000 zł czesne

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA PODYPLOMOWE

sp4001
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BIOLOGIA

Dlaczego warto?
 ● Analiza i omówienie najnowszych badań naukowych z dziedziny biologii
 ● Zajęcia laboratoryjne w pracowniach biologicznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 

i pomocy dydaktycznych
 ● Zajęcia praktyczne w Muzeum Anatomii UJ oraz Instytucie Zoologii
 ● Wycieczki fakultatywne po obszarach o zróżnicowanych ekosystemach (parki narodowe, parki 

krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary objęte programem Natura 2000)

Przygotowanie do prowadzenia zajęć  
z przedmiotu biologia w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej oraz podejmowania 
samodzielnej aktywności twórczej i działalności 
edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach 
edukacyjnych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotu biologia w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotu biologia w szkole podstawowej                                                         
i ponadpodstawowej.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Wstęp do biologii
• Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
• Dydaktyka biologii w szkole podstawowej
• Dydaktyka nauczania biologii w szkole 

ponadpodstawowej
• Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
• Podstawy biologii organizmów roślinnych
• Rozwój biologiczny człowieka
• Ekologia i ochrona zdrowia
• Podstawy mikrobiologii
• Immunologia
• Podstawy genetyki i biotechnologii
• Edukacja zdrowotna
• Edukacja środowiskowa
• Podstawy ewolucjonizmu
• Metody obserwacji organizmów  

w naturalnym środowisku

Czas trwania
3 semestry

495 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA PODYPLOMOWE

sp4002

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3800 zł czesne
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Przygotowanie do prowadzenia zajęć  
z przedmiotu chemia w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej oraz do organizacji pra-
cowni chemicznej i wykorzystania doświadczeń 
chemicznych w procesie nauczania. Studia 
umożliwiają aktualizację i pogłębienie wiedzy 
z zakresu chemii w wymiarze potrzebnym do 
nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie umie-
jętności zawodowych związanych z nauczaniem 
tego przedmiotu.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie peda-
gogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotu chemia w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Chemia ogólna
• Chemia organiczna
• Chemia nieorganiczna
• Chemia fizyczna
• Chemia analityczna
• Podstawa programowa chemii
• Chemia a środowisko naturalne
• Chemia jądrowa
• Dydaktyka nauczania chemii w szkole 

podstawowej
• Dydaktyka nauczania chemii w szkole 

ponadpodstawowej

Program studiów został opracowany w taki spo-
sób, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić 
potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. 
Stworzone zostały warunki do zdobycia umie-
jętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie 
z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu 
chemicznym.

 ● Zajęcia laboratoryjne w pracowniach chemicznych - wykonywanie doświadczeń chemicznych 
zalecanych w podstawie programowej, nabycie umiejętności szybkiego reagowania  
w sytuacjach nietypowego przebiegu reakcji

 ● Eksperymenty naukowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i odczynników chemicznych
 ● Dostęp do zasobów i programów wspomagających naukę chemii (LyX, Chemistry Assistant, 

ISIS/Draw)

CHEMIA

Czas trwania
3 semestry

420 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4003

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3800 zł czesne
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DORADZTWO ZAWODOWE 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Wyposażenie w kompetencje w zakresie: 
diagnozowania zapotrzebowania uczniów  
na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 
pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udo-
stępniania informacji edukacyjnych oraz 
zawodowych właściwych dla danego etapu 
kształcenia; prowadzenia zajęć związanych  
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w roli 
doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szko-
łach i placówkach oraz uzyskają kwalifikacje 
nauczyciela przedmiotu podstawy przedsiębior-
czości w szkołach ponadpodstawowych.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Planowanie i organizacja działalności firmy
• Biznes Plan
• Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego 

i szkolnego
• Dydaktyka nauczania podstaw 

przedsiębiorczości
• Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa 

zawodowego
• Zawodoznawstwo i informacje zawodowe
• Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku
• Socjologia i pedagogika pracy
• Socjologia edukacji
• Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
• Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie
• Podatki i ubezpieczenia
• Programy informatyczne w poradnictwie 

szkolno-zawodowym
• Zatrudnienie i samozatrudnienie
• Podstawy mikro i makroekonomii
• Prawne aspekty działalności gospodarczej
• Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
• Etyczne i ekologiczne aspekty dz. gospodarczej
• Trening skutecznej komunikacji i asertywności

 ● Warsztaty „Symulacja przedsiębiorstwa” z wykorzystaniem metody ABL i PBL
 ● Nabywanie umiejętności zastosowania wielu narzędzi diagnostycznych np. Kwestionariusz Preferencji 

Zawodowych, Test Osobowości i Zainteresowań (TO-Z), Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań 
Zawodowych (MŁOKOZZ), Test Kotwice Scheina, Role Zespołowe, Ankieta skłonności zawodowych, 
Diagnostyka temperamentu, Test Le Senne’a, Kwestionariusz uzdolnień, Ankieta „Moje wartości”

 ● Możliwość superwizji z profesjonalnym doradcą zawodowym oraz superwizorem
 ● Wizyty studyjne w instytucjach ważnych dla rynku pracy (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, Ochotniczy 

Hufiec Pracy, Powiatowy Urząd Pracy a także firmy reprezentatywne dla współczesnego świata pracy np. 
Teva, Valeo Autosystemy, ICE Kraków, State Street)

 ● Bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego „Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji”

Czas trwania
4 semestry

640 + 120 praktyk

5000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4004

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4800 zł czesne
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Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne 
do wykonywania zawodu nauczyciela kultury  
i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich 
poziomach zaawansowania (A0-C2) w szkołach 
(instytucjach) krajowych i za granicą Polski.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Moduł I – adresatami studiów są absolwenci 
filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich.

Moduł II – adresatami studiów są absolwenci 
neofilologii i innych studiów społeczno-huma-
nistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich, a także absolwenci stu-
diów niehumanistycznych.

Uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
lektora języka polskiego w kraju i za granicą.

Moduł I (godz. 174 + 60 praktyk)
• Nauczanie polskiej wymowy i ortografii
• Nauczanie gramatyki
• Nauczanie słownictwa
• Nauczanie mówienia i słuchania
• Nauczanie czytania i pisania
• Nauczanie literatury i kultury
• Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania 

nauczania polszczyzny cudzoziemców
• Planowanie kursu i lekcji języka polskiego 

jako obcego
• Pomiar wyników kształcenia - testowanie 

i sprawdzanie
• Multimedia w nauczaniu języka polskiego 

jako obcego.

Moduł II (godz. 126 + 60 praktyk)
• Podstawowe wiadomości z gramatyki języka 

polskiego
• Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
• Stylistyka i kultura języka
• Polska literatura współczesna
• Wiedza o filmie polskim
• Teatr polski
• Sztuka ludowa
• Wybrane zagadnienia z historii Polski

 ● Merytoryczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć zarówno z dorosłymi  
jak i z dziećmi

 ● Zdobycie wiedzy i umiejętności w trzech aspektach:
» język polski jako język drugi
» język polski jako język obcy
» język polski jako język ojczysty

 ● Wizyty studyjne i zajęcia praktyczne w szkołach dwujęzycznych oraz z oddziałami dwujęzycznymi  
- możliwość obserwowania i prowadzenia zajęć

 ● Nauka konstruowania własnych, różnorodnych narzędzi multimedialnych
 ● Tworzenie autorskich kursów językowych

DYDAKTYKA JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Czas trwania
3 semestry

2900 zł
Cena modułu I

3300 zł
Cena modułu I + II

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4005

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 2700 zł czesne

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3100 zł czesne
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EDUKACJA DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 

Przygotowanie do prowadzenia zajęć przed-
miotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole 
podstawowej i ponadpodstawowej.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, jak 
również pracowników administracji rządowej 
lub przedstawicieli służb mundurowych.

Poznają istotę i zakres bezpieczeństwa naro-
dowego, organizację państwa w dziedzinie 
bezpieczeństwa, (w tym obrony narodowej  
i zarządzania kryzysowego), podstawowe formy 
i metody nauczania przedmiotu edukacja dla 
bezpieczeństwa. 

• Prawne podstawy bezpieczeństwa
• Teoria bezpieczeństwa
• System bezpieczeństwa narodowego
• Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa 

narodowego
• Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe  

w XXI w.
• Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa
• Zarządzanie kryzysowe
• Organizacja pierwszej pomocy w sytuacjach 

kryzysowych
• Edukacja zdrowotna
• Dydaktyka

 ● Zajęcia na strzelnicy, strzelanie z broni krótkiej i długiej, przygotowanie do wprowadzenia tej dyscypliny  
w ramach zajęć pozalekcyjnych, praktyczne stosowanie zasad bezpieczeństwa uczniów na strzelnicach

 ● Zajęcia praktyczne z zastosowaniem nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu (fantomy z pełną elektro-
niką, defibrylatory, zestawy do tlenoterapii)

 ● Kurs pierwszej pomocy (EFR-BLS/AED), zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz 
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji

 ● Blok zajęć edukacji multimedialnej (nauczanie hybrydowe), opracowywanie materiałów na zajęcia wspo-
magane komputerem

Czas trwania
3 semestry

360 + 60 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4006

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3400 zł czesne
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EDUKACJA MUZYCZNA 
I PLASTYCZNA

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z muzyki i plastyki w szkole.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania pla-
styki i muzyki. Posiadane kwalifikacje 
predysponują również do pracy w placów-
kach kulturalno-oświatowych oraz ośrodkach 
oświatowo-wychowawczych.

• Podstawy dydaktyki
• Etyka zawodu nauczyciela
• Emisja głosu
• Technologie informacyjne w edukacji
• Podstawy wiedzy o muzyce
• Psychopedagogika twórczości
• Metodyka nauczania muzyki w klasach  

V-VIII
• Metodyka nauczania plastyki w klasach 

IV-VIII
• Podstawy wiedzy o sztuce
• Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć 

pozalekcyjnych z muzyki
• Nowoczesne techniki nauczania muzyki
• Instrumenty szkolne
• Podstawy dyrygowania
• Metody i formy muzykoterapii
• Metody i formy arteterapii (plastyka)
• Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć 

pozalekcyjnych z plastyki
• Emisja głosu w śpiewie

 ● Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i muzyki poprzez liczne zajęcia 
warsztatowe

 ● Nabycie umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania zgodnie  
z nową podstawą programową i z uwzględnieniem interdyscyplinarności

 ● Rozwijanie kreatywności uczestników, możliwość tworzenia własnych programów, projektów 
edukacyjnych indywidualnych lub zespołowych

 ● Organizowanie wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk tea-
tralnych i montaży słowno-muzycznych

 ● Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, galeriach, teatrach, parkach 
etnograficznych i filharmonii

Czas trwania
3 semestry

400 + 120 praktyk

3400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4007

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3200 zł czesne
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ETYKA

Merytoryczne i metodyczne przygotowanie do 
prowadzenia zajęć z zakresu etyki na poziomie 
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
z etyki. Studia nie tylko gwarantują rze-
telne przygotowanie do nauczania etyki  
w szkole, lecz również nabycie umiejętności  
i kompetencji metodycznych, które w sposób 
znaczący wspomagają proces dydaktyczny  
i wychowawczy.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Etyka ogólna
• Bioetyka
• Dydaktyka nauczania etyki w szkole 

podstawowej
• Dydaktyka nauczania etyki w szkole 

ponadpodstawowej
• Neuroetyka
• Człowiek w sferze godności osoby (etyka 

społeczna)
• Człowiek w sferze wartości gospodarczych 

(etyka biznesu)
• Synejdezjologia - nauka o sumieniu
• Dydaktyka multimedialna etyki
• Etyka życia seksualnego
• Historia etyki
• Prawa dziecka
• Człowiek w perspektywie szczęścia
• Etyka normatywna
• Trening antydyskryminacyjny

 ● Udział w konwersatoriach i debatach oksfordzkich, po których absolwenci będą przygotowani 
do moderowania dyskusji problemowych

 ● Zapoznanie z zasadami krytycznej oceny argumentacji etycznych
 ● Nauka konstruowania eksperymentów filozoficznych
 ● Wykorzystanie narzędzi TIK w uatrakcyjnieniu nauczania etyki
 ● Spotkania autorskie z przedstawicielami polskiej filozofii współczesnej

Czas trwania
3 semestry

430 + 120 praktyk

3800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4008

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3600 zł czesne
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Mariusz
Przejdź na
stronę
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Przygotowanie do prowadzenia zajęć  
z przedmiotu fizyka w szkole podstawowej 
i ponadpodstawowej. Poszerzenie wiedzy  
z zakresu fizyki przez nauczycieli pracujących 
już w szkołach i mających wstępne przygoto-
wanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. 
Ponadto uczestnicy studiów zostaną przy-
gotowani do organizacji pracowni fizycznej  
i wykorzystania doświadczeń fizycznych w pro-
cesie nauczania.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Podstawy fizyki z elementami fizyki 

relatywistycznej
• Fizyka cząsteczkowa i termodynamika  

z elementami fizyki statystycznej
• Własności materii z elementami fizyki ciała 

stałego
• Dydaktyka nauczania fizyki w szkole 

podstawowej
• Dydaktyka nauczania fizyki w szkole 

ponadpodstawowej
• Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry 

i analizy matematycznej
• Astronomia z elementami astrofizyki
• Elektrodynamika i optyka
• Fizyka fal z elementami akustyki
• Elementy fizyki kwantowej
• Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej
• Elementy fizyki jądrowej
• Informatyka, programy użytkowe i techniki 

multimedialne

 ● Liczne zajęcia praktyczne w pracowniach fizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu  
i pomocy dydaktycznych

 ● Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela fizyki poprzez pokazanie różnych możliwości 
wykonywania ciekawych doświadczeń

 ● Zajęcia terenowe w Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (dostępna tam aparatura 
umożliwia odtworzenie wyglądu nieba z ponad 4000 gwiazd o dowolnej porze roku w obszarze 
pomiędzy ziemskim równikiem, a biegunem północnym)

 ● Poznanie sposobów organizowania wycieczek edukacyjnych rozwijających zainteresowanie uczniów 
prawami fizyki w życiu

 ● Praca na platformach e-learningowych (Edmodo, Google Classroom, Moodle), programach do 
tworzenia quizów (Kahoot, Quizziz), narzędziach do wspólnej edycji (Google Docs)

FIZYKA

Czas trwania
3 semestry

440 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4009

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3800 zł czesne
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GIMNASTYKA KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNA, RYTMIKA I TANIEC 

GEOGRAFIA

Przygotowanie nauczycieli różnych specjalności 
do prowadzenia zajęć z przedmiotu geografia  
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
geografia, a także przygotowanie do podej-
mowania samodzielnej aktywności twórczej  
i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych 
ośrodkach edukacyjnych.

• Geografia społeczno-ekonomiczna II  
- geografia ludności, geografia osadnictwa, 
geografia turyzmu

• Geografia fizyczna I - geomorfologia, 
gleboznawstwo i geografia gleb

• Geografia fizyczna II - hydrologia, 
meteorologia i klimatologia

• Dydaktyka nauczania geografii w szkole 
podstawowej

• Dydaktyka nauczania geografii w szkole 
ponadpodstawowej

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych  
w zakresie nauczania geografii, do potrzeb 
dziecka z zaburzeniami uczenia się

• Geologia
• Geografia regionalna z elementami geografii 

kultury
• Podstawy ochrony i kształtowania 

środowiska
• Geograficzne podstawy gospodarki 

przestrzennej
• Geografia krajobrazu
• Kartografia i topografia
• Teledetekcja i GIS
• Astronomiczne podstawy geografii

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Geografia społeczno-ekonomiczna I  

- geografia ekonomiczna i polityczna

 ● Zajęcia z użyciem specjalistycznych programów geoinformatycznych (m.in.: QGIS, GeoSetter, 
Google Earth)

 ● Zajęcia praktyczne w pracowniach geograficznych, poznanie różnych zasobów edukacyjnych
 ● Możliwość uczestniczenia w odczytach popularno-naukowych organizowanych przez Polskie 

Towarzystwo Geograficzne w Krakowie

Czas trwania
3 semestry

425 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4010

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3800 zł czesne
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Przejdź na
stronę
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STUDIA  PODYPLOMOWE

CEL

UCZESTNICY

PROGRAM

ABSOLWENCI

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć gim-
nastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca 
w przedszkolach oraz szkołach podstawowych  
w klasach I-III.

• Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
• Gimnastyka korekcyjna z metodyką
• Gimnastyka podstawowa z metodyką
• Gry i zabawy z chustą animacyjną
• Ocena wad postawy
• Organizacja i prawo w oświacie
• Podstawy aktywności ukierunkowanej na 

zdrowie
• Podstawy antropomotoryki
• Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
• Rytmika z metodyką
• Taniec - rodzaje i metodyka
• Teoria wychowania fizycznego
• Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii 

człowieka
• Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
• Zabawy i gry z elementami atletyki 

terenowej
• Zabawy i gry z piłką
• Seminarium dyplomowe

Przygotowanie nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczes-
noszkolnej do prowadzenia zajęć z zakresu 
gimnastyki podstawowej, gimnastyki korek-
cyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach oraz 
szkołach podstawowych na I etapie edukacyj-
nym (klasy I-III).

 ● Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi
 ● Uczestnicy otrzymują liczne materiały szkoleniowe oraz narzędzia pracy w formie nagrań, filmów, 

materiałów muzycznych, piosenek, tańców, zabaw i ćwiczeń przydatnych do prowadzenia zajęć
 ● Praca w oparciu o różne rodzaje przyborów do ćwiczeń (laski gimnastyczne, skakanki 

gimnastyczne, obręcze, bum-bum rurki) oraz tworzenie własnych przyborów

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNA, RYTMIKA I TANIEC 

w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku  
przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania
3 semestry

345 + 120 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4011

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3400 zł czesne
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HISTORIA

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć w ramach przedmiotu historia w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania historii  
w szkołach podstawowych i  ponad -
podstawowych. Zdobywają praktyczną 
umiejętność nauczania historii (formułowanie 
celów, konstruowanie scenariuszy, zastosowa-
nie nowoczesnych technologii, dobór metod  
i form, tworzenie programów nauczania).  
W trakcie studiów słuchacze będą mieli możli-
wość zapoznania się z wynikami najnowszych 
badań historycznych.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Historia Polski XIX w.
• Historia nowożytna Polski do 1795 r.
• Historia powszechna XIX w.
• Historia nowożytna powszechna
• Historia średniowieczna Polski
• Historia powszechna średniowieczna
• Historia Polski 1918-1944
• Historia Polski po II wojnie światowej
• Dydaktyka nauczania historii  

(w klasach IV-VIII)
• Dydaktyka nauczania historii  

(w szkole ponadpodstawowej)
• Historia powszechna po II wojnie światowej
• Historia starożytna powszechna
• Wstęp do badań historycznych
• Archeologia ziem polskich
• Nauki pomocnicze historii

 ● Współczesne metody prowadzenia lekcji historii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
w tym aplikacji mobilnych i otwartych zasobów internetowych

 ● Tworzenie filmu edukacyjnego - praktyczne zastosowanie filmu w procesie dydaktycznym  
i wychowawczym, rozwijanie zainteresowań historycznych

 ● Opracowywanie scenariuszy lekcji „żywej historii”
 ● Prowadzenie debat oksfordzkich oraz klubów dyskusyjnych
 ● Współpraca z muzeami oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Czas trwania
3 semestry

440 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4012

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3800 zł czesne

26 kire.pl

Mariusz
Przejdź na
stronę
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć komputerowych i informatyki w szkołach 
podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
Studia mają umożliwić także doskonalenie sto-
sowania technologii informacyjnej w nauczaniu 
innych przedmiotów oraz realizacji edukacji 
zdalnej.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do podjęcia pracy jako 
nauczyciel przedmiotu zajęcia komputerowe  
i informatyka.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Technologia informacyjna i oprogramowanie 

biurowe
• Podstawy algorytmiki i programowania
• Dydaktyka nauczania informatyki  

w klasach I-III
• Dydaktyka nauczania informatyki  

w klasach IV-VIII
• Dydaktyka nauczania informatyki  

w szkole ponadpodstawowej
• Architektura komputera klasy PC
• Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
• Elementy grafiki komputerowej
• Techniki tworzenia stron internetowych
• Systemy operacyjne
• Bazy danych

 ● Poznawanie nowych form dydaktycznych i metod pracy, m.in.: WebQuesty, Flipped Classroom, 
e-learning i blended-learning

 ● Zapoznanie z nowymi formami komunikacji (uczeń - nauczyciel) umożliwiającymi realizację 
podstawy programowej przez nauczyciela

 ● Wykorzystanie specjalistycznych pomocy dydaktycznych, m.in.: Lego WeDo 2.0, mat 
edukacyjnych, m-botów, mobilnego sprzętu i oprogramowania (tablety, smartphony, platforma 
e-learningowa Moodle, rozwiązania googlowe w chmurze, systemy operacyjne: Windows, Linux, 
MacOS)

 ● Ćwiczenia laboratoryjne z programowania robotów Lego Mindstorms EV3, mikrokontrolerów 
jednoukładowych AVR, systemów opartych o platformę ARDUINO

 ● Symulacje komputerowe układów elektronicznych
 ● Projekty edukacyjne z zakresu podstaw robotyki i elektroniki - m.in.: Smart clothes (inteligentne 

ubrania - moda przyszłości)
 ● Praktyczne zajęcia z zastosowaniem narzędzi App-Inventor
 ● Zindywidualizowany tok nauczania dostosowany do poziomu zaawansowania kompetencji 

uczestników
 ● Zajęcia przygotowują do prowadzenia zajęć w formie zdalnej

INFORMATYKA

Czas trwania
3 semestry

505 + 120 praktyk

4200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4013

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4000 zł czesne
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INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Zapoznanie z zagadnieniem integracji senso-
rycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój 
ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. 
Zaznajomienie się z dysfunkcjami integracji 
sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowa-
nie dziecka. Wyposażenie w wiedzę spełniającą 
wymagania metody integracji sensorycznej.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej a także 
lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, tera-
peutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu inte-
gracji sensorycznej, a także otrzymanie certyfikatu 
terapeuty SI daje pełne kwalifikacje do prowadzenia 
diagnozy i terapii metodą SI. Osoby mogą pracować 
w placówkach oświatowych i rehabilitacyjnych,  
a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Etyka zawodu nauczyciela
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Podstawy neuropsychologii
• Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elemen-

tami neurologii
• Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe  

u dzieci
• Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój 

ontogenetyczny systemów percepcyjnych.
• Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywi-

dualne w rozwoju dzieci.
• Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
• Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii  

na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
• Zaburzenia integracji sensorycznej
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
• Programowanie terapii w zaburzeniach SI
• Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka choro-

bowa  
i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

• Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa  
i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

• Autyzm, Zespół Downa, ADHD, ADD, wcześniactwo 
(postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

• Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowa-
nie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).

• Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-
-terapeutyczne w SI).

• Uogólnione i specyficzne trudności w nauce 
(dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a 
postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI

• Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne  
i psychologiczno-pedagogiczne

• Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunk-
cjami rozwojowymi

• Sala SI ćwiczenia praktyczne
• Pierwsza pomoc

 ● Studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej, Maltańskim 
Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, a także ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 ● Liczne zajęcia praktyczne w gabinecie Integracji Sensorycznej
 ● Warsztatowe opracowanie własnych pomysłów zajęć terapeutycznych, szeroki dostęp do materia-
łów i pomocy do prowadzenia diagnozy SI - karty, scenariusze i testy psychomotoryczne

 ●  Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Możliwość uzy-
skania certyfikatu 

terapeuty integracji 
sensorycznej.

Cena egzaminu: 
500 zł 

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

500 + 120 praktyk

4400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4014

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4200 zł czesne
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Nabycie umiejętności nauczania języka angiel-
skiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, 
znajomości języka na poziomie B2, wiedzy  
z zakresu metodyki nauczania języka angiel-
skiego, znajomości technik nauczania języka  
w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na  
I etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze kra-
jów anglojęzycznych.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Wraz z certyfikatem podstawowej znajomości 
języka angielskiego uzyskują kwalifikacje do naucza-
nia języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie 
edukacji.

• Wybrane zagadnienia pedagogiki  
i psychologii rozwojowej dziecka

• Dydaktyka szczegółowa nauczania języka 
angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

• Warsztaty metodyczne (muzyka, gry  
i zabawy w kształceniu językowym dzieci, 
CLIL)

• Prawo oświatowe
• Nowoczesne technologie w pracy 

nauczyciela
• Emisja i higiena głosu
• Wstęp do nauki o języku
• Fonetyka praktyczna
• Sprawności produktywne
• Gramatyka praktyczna
• Sprawności receptywne
• Wiedza o historii i kulturze krajów 

anglojęzycznych
• Wybrane zagadnienia z anglojęzycznej 

literatury dziecięcej

 ● Doświadczona kadra prowadzących, praktycy i teoretycy stosujący nowoczesne i atrakcyjne 
metody

 ● Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka w czterech głównych aspektach: 
mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu

 ● W ramach kursu uczestnicy odbywają kurs przygotowujący do zdania egzaminu na poziomie 
B2

 ● Zindywidualizowany tok nauczania, treści dobrane do poziomu językowego uczestników
 ● Wybrane zajęcia prowadzone są w Mobilnej Pracowni Komputerowej Certyfikowanej przez 

Polskie Towarzystwo Informatyczne, na platformie edukacyjnej metodą e-learningu i blended-
learningu - pozwala to na poszerzenie kompetencji cyfrowych słuchaczy oraz poznania 
narzędzi do nauki zdalnej

 ● Nowatorskie podejście do nauki gramatyki dla dzieci
 ● Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów z przeprowadzonych zajęć
 ● Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ 

I WCZESNOSZKOLNEJ 

Czas trwania
3 semestry

440 + 60 praktyk

3800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4015

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3600 zł czesne
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JĘZYK POLSKI

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć w ramach przedmiotu język polski.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania języka 
polskiego w szkole podstawowej i ponadpod-
stawowej. Program studiów w sposób twórczy  
i kreatywny przygotowuje uczestników do pracy 
w charakterze nauczyciela polonisty.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Gramatyka języka polskiego
• Historia języka polskiego
• Kultura języka polskiego z praktyczną 

stylistyką
• Dydaktyka nauczania języka polskiego  

w klasach IV-VIII
• Dydaktyka nauczania języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej
• Poetyka i analiza dzieła literackiego
• Literatura powszechna
• Literatura renesansu, baroku, oświecenia  

z analizą tekstów literackich
• Literatura romantyzmu i pozytywizmu  

z analizą tekstów literackich
• Literatura Młodej Polski i XX w, z analizą 

tekstów literackich
• Literatura dla dzieci i młodzieży Tekst 

literacki w szkole - analiza i interpretacja
• Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce 

czytania i pisania
• Wiedza o kulturze współczesnej

 ● Zajęcia odbywają się w różnych typach szkół, bibliotekach, czytelniach, galeriach, muzeach
 ● Organizacja wernisaży literackich, spektakli teatralnych, słuchowisk radiowych
 ● Uczestnictwo w targach książki i spotkaniach z autorami książek i podręczników
 ● Udział w warsztatach komunikacji niewerbalnej z aktorem, ćwiczenia dykcji z emisją głosu, 

praktyczne zajęcia z logopedą (poznanie podstawowych zaburzeń komunikacji językowej 
oraz procedur i strategii postępowania logopedycznego)

Czas trwania
3 semestry

500 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4016

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3800 zł czesne
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Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słucha-
czy do wykonywania zawodu logopedy.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
logopedy dyplomowanego w placówkach przed-
szkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, 
poradniach pedagogiczno-psychologicznych 
oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie 
studiów daje uprawnienia do zakładania włas-
nych gabinetów logopedycznych.

• Wstęp do logopedii
• Biomedyczne podstawy logopedii
• Psychologiczne podstawy logopedii
• Rozwój mowy i języka dziecka
• Elementy neuropsychologii
• Podstawy foniatrii dla logopedów
• Fonetyka i fonologia języka polskiego  

z elementami audiofonologii
• Ortofonia z kulturą żywego słowa
• Wiedza o języku polskim - wybrane zagadnienia
• Psychologia rozwojowa
• Zaburzenia komunikacji językowej: dyslalia, 

alalia, dysleksja, oligofazja, dyzartria/anartria, 
jąkanie, autyzm, niedosłuch, afazja

• Procedury i strategie postępowania 
logopedycznego

• Neuropsychologia i neurologia dziecięca
• Pedagogika specjalna
• Elementy ortodoncji
• Dykcja z emisją głosu
• Wykorzystanie komputera w praktyce 

logopedycznej

 ● Nabywanie umiejętności oraz poznanie narzędzi do oceny poziomu rozwoju językowego dziecka, diagnostyki 
nieprawidłowego rozwoju oraz zaburzeń artykulacyjnych

 ● Poznanie konkretnych, sprawdzonych technik pracy nad warstwą foniczną, semantyczną oraz syntaktyczną 
wypowiedzi i poznanie usuwania powstałych zaburzeń

 ● Nabycie kompetencji w posługiwaniu się interdyscyplinarną wiedzą umożliwiającą podejmowanie 
profesjonalnych, skutecznych działań logopedycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii mowy

 ● Wyposażenie słuchaczy w umiejętność samodzielnego korzystania z opracowań teoretycznych, wdrożenie do 
posługiwania się językiem specjalistycznym podczas formułowania diagnoz i opinii logopedycznych

 ● Zapoznanie się z warsztatem pracy doświadczonych logopedów, tworzenie we współpracy z nimi własnych 
narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii

 ● Zajęcia teoretyczne uzupełniane nagraniami filmowymi, pozwalającymi na łączenie nabywanej wiedzy  
z obserwacją podejmowanych przez logopedę konkretnych działań diagnostyczno-terapeutycznych

 ● Wizyty studyjne w ośrodkach oferujących pomoc logopedyczną dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi  
i percepcyjnymi - Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy

LOGOPEDIA

Czas trwania
4 semestry

545 + 60 praktyk

5000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4017

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4800 zł czesne
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MATEMATYKA

Poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy 
w wymiarze potrzebnym do nauczania mate-
matyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania 
kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pra-
cujących już w szkołach i mających wstępne 
przygotowanie merytoryczne do nauczania 
przedmiotu matematyka. Studia obejmują 
przygotowanie w zakresie merytorycznym 
niezbędnym do nauczania matematyki na 
wszystkich poziomach nauczania.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela matematyki.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Geometria elementarna
• Podstawy analizy matematycznej
• Dydaktyka nauczania matematyki  

(klasy IV-VIII)
• Dydaktyka nauczania matematyki  

(szkoła ponadpodstawowa)
• Dydaktyka nauczania matematyki dzieci  

z dyskalkulią
• Elementy logiki matematycznej
• Geometria analityczna
• Arytmetyka i algebra
• Rachunek prawdopodobieństwa ze 

statystyką

 ● Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi nauczyciela matematyki, w tym pod-
stawą programową na każdym poziomie, rozporządzeniem o klasyfikowaniu i ocenianiu uczniów

 ● Zapoznanie z ofertą programów i podręczników
 ● Omówienie różnych przypadków uczniów z trudnościami na lekcjach matematyki i sposobami 

udzielania pomocy, indywidualizacja procesu nauczania
 ● Zapoznanie z pomocami dydaktycznymi i programami komputerowymi wspierającymi nauczanie 

matematyki, m.in.: GeoGebra, SketchUp
 ● Praktyczne rozwiązania na wprowadzenie treści sprawiających uczniom problemy ze 

zrozumieniem
 ● Gry i zabawy wspierające naukę matematyki
 ● Pokazanie niestandardowych sposobów na naukę tabliczki mnożenia oraz inne praktyczne 

rozwiązania

Czas trwania
3 semestry

420 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4018

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3800 zł czesne
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OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Zdobycie wiedzy dotyczącej osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną -  ich 
potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie 
funkcjonowania procesów emocjonalno-moty-
wacyjnych, intelektualnych, wykonawczych 
oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób 
niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzysta-
niem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia kierowane są do osób, które posiadają 
studia wyższe z zakresu: pedagogiki wczesno-
-szkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie 
specjalności), pedagogiki o specjalności nauczy-
cielskiej, kierunków nauczycielskich oraz do 
osób, które posiadają przygotowanie pedago-
giczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego  
w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych inte-
lektualnie, konieczne do realizacji programów 
rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną.

• Pedagogika specjalna
• Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
• Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji 

niepełnosprawnych intelektualnie
• Metodyka wychowania w internacie i w innych 

placówkach
• Podstawy rewalidacji
• Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji
• Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie progra-

mów edukacyjno-terapeutycznych
• Metodyka nauczania i wychowania niepełno-

sprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym

• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepeł-
nosprawnego intelektualnie

• Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
• Podstawy socjoterapii
• Niewerbalne techniki komunikacji
• Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, 

plastyka, ruch)
• Rehabilitacja społeczno-zawodowa w świetle 

rozwiązań unijnych
• Współpraca z rodziną dziecka 

niepełnosprawnego

 ● Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach kształcenia specjalnego: przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej, szkole 
przysposabiającej do pracy, szkole branżowej, bursie, SOSW, a także w WTZ oraz ŚDS - możliwość poznania specyfiki pracy pedagoga 
specjalnego, obserwacji i uczestnictwa w zajęciach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

 ● Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku rodzinnego z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa oraz współorgani-
zowanie zajęć podczas półkolonii w czasie ferii zimowych i letnich oraz imprez sportowych (meeting pływacki, biegi przełajowe) dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie

 ● Spotkania z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną, osobami prowadzącymi specjalistyczne rodziny zastępcze, autorami 
książek tematycznie związanych z zajęciami, a także z zespołem artystycznym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Trisomią 21 
(Zespołem Downa)

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego
 ● Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu do pracy 

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 ● Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy, jak również podczas półkolonii organizo-

wanej w szkole specjalnej

edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4019

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3200 zł czesne
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Wyposażenie uczestników studiów w wiedzę 
o rozwoju i zachowaniu dzieci przewlekle cho-
rych i z dysfunkcjami narządów ruchu. Ukazanie 
swoistości procesu kształcenia dzieci przewle-
kle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu  
w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki 
ogólnej i leczniczej. Zapoznanie się z niekonwen-
cjonalnymi sposobami wspomagania procesu 
rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami 
zdrowotnymi (techniki psychoterapeutyczne, 
psychokorekcyjne i stymulacyjne); kształtowanie 
odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych 
uczestników studiów; wskazanie optymalnych 
zasad i form współpracy nauczycieli i wychowaw-
ców z pracownikami służb medycznych.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do 
pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotknię-
tymi dysfunkcjami narządów ruchu, a także do 
pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.

• Pedagogika specjalna; Subdyscypliny, 
regulacje prawne

• Wybrane zagadnienia z psychologii 
klinicznej i psychopatologii

• Sytuacja rodziny dziecka przewlekle 
chorego lub niepełnosprawnego ruchowo 
- współpraca

• Postawy społeczne wobec osób  
z niepełnosprawnością  i niedostosowaniem 
społecznym

• Diagnoza psychopedagogiczna
• Zasady i metody pracy; psychologiczne 

podstawy rewalidacji przewlekle chorych  
i kalekich

• Dydaktyka specjalna
• Pedagogika lecznicza
• Techniki relaksacyjne
• Elementy atreterapii

 ● Zajęcia praktyczne, m.in.: w krakowskich szkołach specjalnych działających 
przy placówkach służby zdrowia, hospicjum dziecięcym, szpitalach oraz ośrodku 
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym

 ● Omówienie dokumentów obowiązujących w placówkach oświatowych specjalnych
 ● Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy
 ● Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in.: z ich doświadczeniem zawodo-

wym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy, określonych problemów z jakimi borykają się  
w codziennej pracy zawodowej

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

PEDAGOGIKA LECZNICZA

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

364 + 120 praktyk

3500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4020

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3300 zł czesne
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P E D A G O G I K A  S P E C J A L N A

Przygotowanie do wspomagania rozwoju osób 
z autyzmem i szeroko rozumianym spektrum 
autyzmu oraz objęcia kompetentnym wspo-
maganiem ich rodzin. Nabycie kompetencji do 
realizacji potrzeb i możliwości rozwojowych osób 
z autyzmem.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie peda-
gogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami wykazu-
jącymi cechy z zakresu spektrum autyzmu (ASD).

• Wybrane zagadnienia z neurologii i psychiatrii 
dziecka

• Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
• Terapia i wsparcie rodziny dziecka
• Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach 

ze spektrum autyzmu
• Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburze-

niami ze spektrum autyzmu
• Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum 

autyzmu
• Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum 

autyzmu
• Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu
• Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej 

(ACC)
• Metodyka wspomagania rozwoju dziecka młodszego 

ze spektrum autyzmu
• Metodyka wspomagania rozwoju ucznia szkoły pod-

stawowej i ponadpodstawowej ze spektrum autyzmu
• Metody rehabilitacji i rewalidacji ucznia z zaburze-

niami ze spektrum autyzmu
• Trening umiejętności społecznych
• Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburze-

niami ze spektrum autyzmu
• Praktyka

 ● Zajęcia odbywają się w szkole specjalnej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 ● Uczestnicy mają możliwość poznania nowocześnie wyposażonych pracowni specjalistycznych 

do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 ● Kadra dydaktyczna to autorzy podręczników, publikacji, skryptów, artykułów, dyrektorzy oraz 

wieloletni pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych oraz zakła-
dów i ośrodków opieki dla niepełnosprawnych, to także eksperci zajmujący się pedagogiką 
specjalną, wczesnoszkolną i przedszkolną, psychologią i medycyną

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMA-
GANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI 

ZE SPEKTRUM AUTYZMU

• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Pedagogika niepełnosprawnych 

intelektualnie- Oligofrenopedagogika
• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Etyka zawodu nauczyciela
• Autystyczne spektrum zaburzeń
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Czas trwania
3 semestry

480 + 180 praktyk

4400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4035

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4200 zł czesne
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P E D A G O G I K A  S P E C J A L N A

Przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne 
słuchaczy do pracy z dziećmi oraz młodzieżą 
niesłyszącą i niedosłyszącą.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopeda-
gogiki i rehabilitacji osób niesłyszących oraz 
słabosłyszących do pracy w szkołach, placów-
kach oraz ośrodkach specjalistycznych.

• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Etyka zawodu nauczyciela
• Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
• Elementy laryngologii, otolaryngologii i foniatrii

• Schorzenia oraz wady słuchu
• Elementy surdopsychologii
• Podstawowe regulacje prawne edukacji i reha-

bilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
• Audiologia pedagogiczna
• Diagnostyka surdopedagogiczna
• Surdologopedia
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

z dysfunkcją słuchu
• Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych  

z niepełnosprawnością słuchową
• Metody komunikacji wspomagającej  

i alternatywnej (ACC)
• Metody wspomagania i terapii osób  

z niepełnosprawnością słuchową
• Metodyka rehabilitacji słuchu
• Metodyka nauczania uczniów z niepeł-

nosprawnością słuchową w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• Metodyka wychowania słuchowego
• Metodyka nauczania dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością słuchową
• Podstawy języka migowego

 ● W ramach zajęć możliwość udziału w kursie I stopnia języka migowego
 ● Oparcie zajęć na szerokiej bazie pomocy dydaktycznych, w tym wykorzystanie nagrań pracy 
z uczniem

 ● Możliwość bezpośredniego poznania profesjonalnego sprzętu do badania słuchu oraz naj-
nowszych metod diagnozy audiologicznej poprzez organizację zajęć w specjalistycznych 
gabinetach medycznych zajmujących się kompleksową profilaktyką, diagnostyką i leczeniem 
zaburzeń słuchu u noworodków, dzieci i dorosłych

 ● Obserwacje pracy edukacyjnej i terapeutycznej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą z wadą 
słuchu, pozwalające na praktyczne poznanie metod i form pracy surdopedagogicznej

 ● Poznanie różnorodnych propozycji wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej 
(TIK) w pracy z dzieckiem z wadą słuchu

EDUKACJA I REHABILITACJA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
SŁUCHOWĄ - SURDOPEDAGOGIKA

Czas trwania
3 semestry

525 + 180 praktyk

4500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4022

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4300 zł czesne

36 kire.pl

Mariusz
Przejdź na
stronę
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne 
słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niewi-
domą oraz słabowidzącą.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia 
zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz 
słabowidzącą.

• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej
• Etyka zawodu nauczyciela
• Anatomia i fizjologia narządu wzroku
• Elementy okulistyki i optometrii
• Schorzenia oraz wady wzroku

• Elementy tyfiopsychologii
• Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabili-

tacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
• Współczesne problemy tyflopedagogiki
• Diagnostyka tyflopedagogiczna
• Terapia i wsparcie rodziny dziecka
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dys-

funkcją wzroku
• Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych  

z niepełnosprawnością wzrokową
• Metody komunikacji wspomagającej  

i alternatywnej (ACC)
• Metody wspomagania i terapii osób  

z niepełnosprawnością wzrokową
• Metodyka rehabilitacji wzroku
• Metodyka nauczania uczniów z niepełnospraw-

nością wzrokową w edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej

• Orientacja przestrzenna
• Metodyka nauczania dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością wzrokową
• Metodyka nauczania alfabetu Braille’a

 ● Praca z najnowszymi urządzeniami technicznymi w orientacji przestrzennej i poruszaniu się 
niewidomych

 ● Możliwość bezpośredniego poznania specyfiki i organizacji pracy placówki specjalnej dla dzieci 
niewidomych i słabowidzących

 ● Praktyczne ćwiczenia pozwalające doświadczyć wrażeń sensorycznych osób niewidomych  
i słabowidzących

 ● W ramach studiów słuchacze odbywają kurs nauki alfabetu Braille’a
 ● Zajęcia praktyczne w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w zakresie 
terapii i pomocy uczniowi w nauce oraz codziennym funkcjonowaniu

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Czas trwania
3 semestry

505 + 180 praktyk

4500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

P E D A G O G I K A  S P E C J A L N A

EDUKACJA I REHABILITACJA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

WZROKOWĄ - TYFLOPEDAGOGIKA

sp4023

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4300 zł czesne
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Przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne 
słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej oraz 
socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą nie-
dostosowaną społecznie.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje w zakresie resocjalizacji 
i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach 
resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, 
terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach 
specjalistycznych.

• Etyka zawodu nauczyciela
• Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
• Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
• Prawne podstawy resocjalizacji
• Zarys historii resocjalizacji i jej współczesne 

systemy
• Koncepcje twórczej resocjalizacji
• Arteterapia w resocjalizacji
• Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
• Profilaktyka niedostosowania społecznego
• Profilaktyka i terapia uzależnień
• Readaptacja społeczna i pomoc 

postpenitencjarna
• Streetworking
• Konstruowanie indywidualnych programów 

socjoterapeutycznych
• Metodyka nauczania osób niedostosowanych 

społecznie
• Metodyka oddziaływań w placówkach 

resocjalizacyjnych
• Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych  

w środowisku otwartym
• Metodyka pracy resocjalizacyjnej
• Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
• Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
• Trening interpersonalny i relaksacyjny

 ● Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjote-
rapeutyczne, m.in.: policji, zawodowym kuratorem sądowym, asystentem rodziny

 ● Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych,  
m.in.: w ośrodku adopcyjnym, pogotowiu opiekuńczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

 ● Obserwacje i uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych
 ● Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących 

praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej
 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego
 ● Możliwość odbycia praktyk w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych

• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Dydaktyka specjalna
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Czas trwania
3 semestry

505 + 180 praktyk

4200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

P E D A G O G I K A  S P E C J A L N A

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA 
Z SOCJOTERAPIĄ

sp4024

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 4000 zł czesne

38 kire.pl

Mariusz
Przejdź na
stronę
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PEDAGOGIKA SZKOLNA

Doskonalenie umiejętności diagnozy i poradnictwa 
oraz doradztwa dziecku, jego rodzinie oraz nauczy-
cielowi. Zdobycie umiejętności praktycznych 
pozwalających na udzielenie fachowej pomocy 
oraz wsparcia nauczycielom, dzieciom, młodzieży 
i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie peda-
gogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowisku peda-
goga szkolnego oraz nabywają kompetencje do pracy 
z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. 
Absolwenci potrafią diagnozować oraz umiejętnie 
reagować na wszelkie zjawiska związane z wycho-
waniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią; 
prawidłowo planują oddziaływania opiekuńczo- 
wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb 
ponadpodmiotowych; są przygotowani do pracy  
w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych 
(środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, całko-
witej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, 
warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowa-
nia pozaszkolnego, bursy, internaty) na stanowisku 
wychowawcy. Jednocześnie są także przygotowani 

• Wybrane elementy psychologii
• Wybrane elementy psychopatologii dzieci i młodzieży
• Pedagogika społeczna
• Pedagogika szkolna
• Metodyka pracy pedagoga szkolnego
• Prawo oświatowe
• Prawo rodzinne i opiekuńczo-wychowawcze
• Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego 

rodzinie
• Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach 

współczesnej rodziny
• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi
• Terapia pedagogiczna
• Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowań
• Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży
• Warsztaty socjoterapeutyczne
• Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia
• Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią
• Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i wspierające
• Warsztat pracy z rodzicem w zakresie edukacji  

i wychowania
• Trening kompetencji interpersonalnych

 ● Spotkania z pracownikami instytucji wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży opiekunami 
prawnymi, kuratorami sądowymi, asystentem rodziny rodzicami i nauczycielami

 ● Zajęcia praktyczne prowadzone w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych m.in.: w domu dziecka, 
internacie, bursie, SOSW, świetlicy środowiskowej, w ośrodku adopcyjnym, pogotowiu opiekuńczym, młodzieżowym 
ośrodku socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego
 ● Współorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas półkolonii w czasie ferii zimowych i letnich
 ● Możliwość odbycia praktyk w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach (świetlica szkolna), u pedagoga szkolnego
 ● Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu 

przygotowaniu w pracy opiekuńczo-wychowawczej

do prowadzenia działań terapeutycznych (kompen-
sacyjnych) oraz profilaktycznych w zakresie opieki  
i wychowania. Czas trwania

3 semestry

380 + 150 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4025

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3400 zł czesne
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Przygotowanie do kompleksowej realizacji dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły  

w zakresie:
• wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby  

w sposób kompetentny przekazywać nabytą wie-
dzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, 
a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy

• psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje 
wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny 
rozwój uczniów, indywidualizować proces naucza-
nia, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne 
uczniów, organizować życie społeczne na poziomie 
klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować 
z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością 
lokalną

• dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowa-
dzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania 
poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny ucz-
niów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, 
technik nauczania i środków dydaktycznych,  
a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów

• technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywa-
nia w nauczaniu.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCICEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształ-
cenie wyższe i chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania  
w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) 
oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawo-
dzie nauczyciela.

• Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań 
pedagogicznych

• Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania
• Elementy pedagogiki specjalnej
• Postawy psychologii ogólnej
• Psychologia społeczna i wychowawcza
• Emisja głosu
• Psychologia rozwojowa
• Elementy pedagogiki społecznej oraz opiekuńczo-

wychowawczej potrzebne do pracy pedagogicznej 
na poszczególnych etapach edukacyjnych

• Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na 
poszczególnych etapach edukacyjnych

• Podstawy dydaktyki
• Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym 

etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych
• Warsztat pracy wychowawcy dzieci i młodzieży
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie 

nauczyciela
• Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach 

oświatowych
• Prawo oświatowe
• Etyka w zawodzie nauczyciela
• Komunikacja interpersonalna

 ● Praca metodami interaktywnymi, w tym e-learning, blended learning, webinaria etc. - pozwala to na poszerzenie 
kompetencji cyfrowych słuchaczy oraz poznania narzędzi do nauki zdalnej

 ● Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami 
wynikającymi z rodzaju pracy i nauczanego przedmiotu

 ● Zajęcia prowadzone są w różnych typach szkół i placówek oświatowych, min. Szkoła Montessori, waldorf-
ska, ośrodki terapii, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, szkoły ponadpodstawowe, szkoły kształcenia 
zawodowego

 ● Możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć w wybranych placówkach
 ● Praktyczne podejście: nacisk na umiejętności prowadzenia zajęć różnymi metodami aktywizującymi, pobudza-

nie do twórczego myślenia poprzez rozwiązywanie problemów
 ● Superwizje oraz zajęcia z mnemotechnik
 ● Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 
DO PRACY NAUCZYCIELSKIEJ 

Czas trwania
3 semestry

370 + 150 praktyk

3400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4026

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3200 zł czesne
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TECHNIKA

Przygotowanie nauczycieli różnych specjalno-
ści do prowadzenia zajęć z techniki w szkole 
oraz przygotowanie do podejmowania samo-
dzielnej aktywności twórczej i działalności 
edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach 
edukacyjnych. Wprowadzone w program ele-
menty technologii informacyjnej pozwalają 
wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który 
będzie mógł wykorzystać nowe technologie  
w procesie dydaktycznym.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania techniki  
w szkole.

• Podstawy elektrotechniki i elektroniki
• Podstawy mechaniki
• Psychologia twórczości
• Metody i techniki aktywności twórczej
• Metodyka nauczania plastyki
• Technika w środowisku ucznia
• Kompozycja i zasady perspektywy
• Technologie obróbki materiałów
• Metodyka nauczania techniki
• Historia kultury i techniki
• Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja 

pracy
• Rysunek i dokumentacja techniczna
• Wychowanie komunikacyjne
• Estetyka
• Technologie informacyjne 

 ● Rozwijanie kreatywności uczestników - możliwość tworzenia własnych projektów 
edukacyjnych, indywidualnych lub zespołowych

 ● Prowadzenie zajęć w placówkach kulturalno-oświatowych, pracowniach artystycznych, 
warsztatach rękodzieła, szkołach o profilu technicznym

 ● Organizowanie wystaw i wernisaży
 ● Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela techniki poprzez liczne zajęcia warsztatowe

Czas trwania
3 semestry

370 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4027

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3000 zł czesne
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Wyposażenie słuchaczy w kompetencje z zakresu 
terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą 
na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicz-
nej z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach 
terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, 
przedszkolach, klasach integracyjnych, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie peda-
gogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do pro-
wadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej 
z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi ze specy-
ficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami 
zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia 
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

• Organizacja procesu terapeutycznego
• Podstawy organizacji pomocy psychologiczno 

-pedagogicznej uczniom o SPE
• Rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się. 

Metody i techniki uczenia się.
• Komunikacja i budowanie relacji w grupie
• Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, 

dysortografią
• Diagnoza i terapia uczniów z dyskalkulią
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 

Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej  
i wyrównawczej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
ruchowego i trudnościami w uczeniu się czytania  
i pisania

• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  
i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami  
w nauce matematyki

• Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburze-
niami rozwoju emocjonalnego i społecznego

• Praca terapeutyczna z dziećmi i rodzicami dzieci 
ujawniających zaburzenia rozwojowe i zachowania, 
poradnictwo i konsultacje

• Nowoczesne metody terapii pedagogicznej
• Warsztat terapeuty pedagogicznego
• Seminarium dyplomowe
• Neurodydaktyka
• Podstawy kodowania w terapii pedagogicznej
• Techniki relaksacyjne
• Podstawy socjoterapii
• Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia 

zachowania
• Wybrane elementy metodyki nauczania jęz. polskiego 

– trudności w uczeniu się
• Wybrane elementy metodyki nauczania matematyki – 

trudności w uczeniu się
• Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji 

plastycznej
• Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu dramaterapii
• Warsztaty arteterapeutyczne z zastosowaniem tańca, 

ruchu, muzykoterapii
• Praktyka

• Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
• Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej  

i psychopatologii
• Wybrane elementy z metodyki nauczania 

początkowego
• Praca z uczniem zdolnym
• Wybrane zagadnienia z logopedii

 ● Zajęcia realizowane są w szkole wyposażonej w profesjonalne sale do terapii i diagnozy
 ● Poznanie różnych metod terapii pedagogicznej, m.in: terapia indywidualnej stymulacji słuchu  

K. Johansena (IAS), terapia F. Warnkego, terapia Integracji Sensorycznej (SI), terapia przez 
rozwój inteligencji - program Instrumental Enrichment

 ● Zapoznanie z materiałem związanym z dokumentacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 ● Zajęcia z narzędziami diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się

TERAPIA PEDAGOGICZNA  
Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE

sp4028

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3000 zł czesne
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb 
dziecka i jego środowiska, projektowania, a także rea-
lizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju 
małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia 
zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od 
momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 
nauki w szkole.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, 
pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji 
ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii lub 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy 
oraz które posiadają przygotowanie pedagogiczne do 
pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczes-
nego wspomagania rozwoju dziecka.

• Wybrane zagadnienia psychiatrii
• Podstawy pedagogiki specjalnej

• Oligofrenopedagogika
• Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej 

interwencji
• Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
• Podstawy prawne organizacji wczesnego wspoma-

gania rozwoju dziecka, wczesnej interwencji oraz 
zabezpieczenia społecznego

• Pielęgnacja i opieka dziecka
• Podstawy terapii psychopedagogicznej
• Elementy logopedii
• Stymulacja psychopedagogiczna dziecka
• Muzyka i plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
• Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem - zna-

czenie zabawy i zabawek w terapii dziecka
• Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
• Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka wobec jego rodziny
• Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi przed 

rozpoczęciem edukacji szkolnej
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zabu-

rzeniami sprzężonymi, rozwoju poznawczego, 
zaburzeniami ruchowymi, zmysłowymi i

• somatycznymi, ze spektrum autyzmu
• Metody stosowane we wczesnym wspomaganiu 

rozwoju dzieci
• Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie 

rozwoju
• Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka

• Pedagogika i psychologia rozwoju małego dziecka
• Diagnoza medyczna niepełnosprawności i zagro-

żenia niepełnosprawnością - podstawy pediatrii, 
neonatologii i neurologii

 ● W ramach zajęć uczestnicy obserwują zajęcia, m.in.: w przedszkolu specjalnym, ośrodkach rehabilitacyjno-
-edukacyjno-wychowawczych, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom,  
w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach służby zdrowia i edukacji

 ● Spotkania ze specjalistami pracującymi z dzieckiem, m.in.: psychoogiem, neurologiem, logopedą, 
terapeutą integracji sensorycznej, pedagogami specjalnymi - tyflopedagogiem, surdopedago-
giem, fizjoterapeutą, rehabilitantem

 ● Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie roz-
woju dziecka, przykłady i wzory dokumentów

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

WCZESNE WSPOMAGANIE 
ROZWOJU DZIECKA

Czas trwania
3 semestry

365 + 120 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA  
W RODZINIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności 
metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć  
z wiedzy o społeczeństwie, rozwijanie u słucha-
czy umiejętności samokształcenia i planowania 
własnego rozwoju, w tym także umiejętności 
korzystania z różnych źródeł informacji, posze-
rzanie umiejętności komunikowania się oraz 
współpracy.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji

• Podstawy prawa wspólnotowego
• Historia integracji europejskiej
• Wstęp do nauki o państwie
• Wybrane zagadnienia z historii najnowszej 

Polski
• Dydaktyka nauczania wiedzy o społeczeństwie 

w szkole podstawowej
• Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
• Dydaktyka nauczania wiedzy o społeczeństwie 

w szkole ponadpodstawowej
• Międzynarodowe stosunki polityczne.
• Teoria i praktyka
• Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych
• System polityczny RP
• Wstęp do zagadnień z socjologii
• Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
• Wstęp do prawa
• Podstawowe zagadnienia z ekonomii
• Doktryny i ruchy polityczne
• Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
• Społeczno-kulturowe aspekty integracji 

europejskiej
• Podstawy prawa konstytucyjnego i prawa 

człowieka
• Prawo samorządu terytorialnego
• Kościoły i związki wyznaniowe

 ● Rozwijanie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych
 ● Prowadzenie debat oksfordzkich i klubów dyskusyjnych
 ● Współczesne metody prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie z integracją europej-

ską z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym aplikacji mobilnych i otwartych zasobów 
internetowych

 ● Tworzenie filmu edukacyjnego - praktyczne zastosowanie filmu w procesie dydaktycznym
 ● i wychowawczym, rozwijanie zainteresowań socjologicznych i politycznych
 ● Opracowywanie scenariuszy lekcji
 ● Współpraca z muzeami oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

460 + 120 praktyk

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu 
Wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwa-
lają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do 
prowadzenia zajęć dziedzin, m.in.: antropolo-
gii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, 
socjologii, biologii i seksuologii.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z zakresu wychowania do życia 
w rodzinie.

• Podstawy dydaktyki
• Emisja głosu
• Etyka zawodu nauczyciela
• Technologie informacyjne w edukacji
• Przemiany rodziny na przełomie XX i XXI 

wieku
• Funkcje współczesnej rodziny
• Etyka życia rodzinnego
• Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
• Komunikacja w rodzinie
• Wprowadzenie do seksuologii
• Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii 

Europejskiej
• Problemy bioetyczne związane z początkiem 

i końcem ludzkiego życia
• Zagadnienia biomedyki
• Zagadnienia seksuologiczne
• Formy pomocy w rodzinie
• Dydaktyka nauczania i wychowania do życia 

w rodzinie w szkole podstawowej
• Dydaktyka nauczania i wychowania do życia 

w szkole ponadpodstawowej
• Trening skutecznej komunikacji  

i asertywności

 ● Dostęp do licznych materiałów pomocnych w pracy nauczyciela Wychowania do życia  
w rodzinie (scenariusze i konspekty lekcji, prezentacje, filmy, pomoce dydaktyczne)

 ● Uczestnicy otrzymują programy nauczania, książkę E. Wójcik „Naturalne planowanie rodziny”, 
zeszyty ćwiczeń wg metody Rotzera, scenariusze zajęć z bioetyki wraz z przewodnikiem  
i materiałami multimedialnymi

 ● Możliwość publikacji artykułów w popularnych miesięcznikach dla nauczycieli
 ● Dostęp do najnowszych badań z zakresu profilaktyki zintegrowanej
 ● Udział w konferencjach związanych z tematyką studiów

WYCHOWANIE DO ŻYCIA  
W RODZINIE

Czas trwania
3 semestry

500 + 120 praktyk

4200 zł

Godz. dydaktyczne
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WYCHOWANIE FIZYCZNE  
I GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z przedmiotów wychowanie fizyczne oraz 
gimnastyka korekcyjna w szkole podstawowej 
oraz szkołach ponadpodstawowych, a także 
przygotowanie do podejmowania samodzielnej 
aktywności twórczej i działalności edukacyjnej 
w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych 
z przedmiotów objętych programem studiów.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują  kwal i f ikac je  do nauczania 
przedmiotu wychowanie fizyczne, a także gim-
nastyka korekcyjna w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych.

• Teoria i metodyka lekkiej atletyki
• Teoria sportu
• Zabawy i gry ruchowe
• Wady postawy
• Teoria i metodyka koszykówki
• Teoria i metodyka piłki siatkowej
• Teoria i metodyka piłki ręcznej
• Teoria i metodyka pływania i ratownictwa 

wodnego
• Teoria i metodyka gimnastyki
• Teoria rekreacji i turystki
• Sporty różne (unihokej, wspinaczka, nurkowanie, 

tenis)
• Organizacja i zarządzanie sportem
• Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
• Aerobic i fitness-nowoczesne formy gimnastyki
• Metodyka nauczania wychowania fizycznego
• Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
• Anatomia człowieka
• Fizjologia wysiłku
• Nordic Walking
• Podstawy masażu
• Organizacja i prawo w oświacie
• Podstawy psychologii rozwojowej  

i wychowawczej
• Gry i zabawy w gimnastyce
• Seminarium dyplomowe
• Praktyka

• Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
• Historia Kultury Fizycznej
• Edukacja zdrowotna
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Rytmika i taniec
• Teoria i metodyka piłki nożnej

 ● Ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sportowego
 ● Możliwość realizacji praktyk pedagogicznych na wszystkich poziomach edukacyjnych
 ● Tworzenie nowatorskich rozwiązań i konspektów lekcji w oparciu o różnorodne doświadczenie uczestników
 ● Poznanie najnowszych trendów i osiągnięć z zakresu nowoczesnych rozwiązań metodycznych i organizacyj-

nych wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej
 ● Wycieczki do ośrodków turystycznych dające możliwość realizacji zajęć terenowych takich jak Nordic 

Walking, pływanie, podstawy masażu, aerobik i fitness
 ● Możliwość uczestniczenia w obozach wyjazdowych, m.in.: do Bukowiny Tatrzańskiej, Węgierskiej Górki, 

Piwnicznej Zdrój

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

348+ 60 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne
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STUDIA  PODYPLOMOWE

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funk-
cji dyrektora w placówkach oświatowych  
z uwzględnieniem zasad dobrego planowa-
nia, organizowania, kierowania nimi oraz 
sprawowania nadzoru pedagogicznego; aktua-
lizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa 
oświatowego oraz prawa komplementarnego  
i kompatybilnego z prawem oświatowym; 
przygotowanie do wprowadzania zmian 
systemowych; przygotowanie do współpracy  
z organem prowadzącym i nadzorującym oraz 
szeroko pojętym środowiskiem lokalnym; 
zapoznanie z zasadami zarządzania finansami  
i majątkiem szkolnym; stworzenie słuchaczom 
warunków sprzyjających opracowaniu efek-
tywnych materiałów przydatnych w pełnieniu 
funkcji kierowniczej; upowszechnienie współ-
czesnych rozwiązań kierowania i zarządzania 
placówką oświatową; wykorzystanie współczes-
nych podstaw naukowych do samokształcenia  
i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania 
własnego rozwoju.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCICEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje upraw-
niające do zajmowania stanowiska dyrektora lub 
innego stanowiska kierowniczego w szkole, przed-
szkolu i placówce oświatowo-wychowawczej.

• Podstawy organizacji i zarządzania
• Prawo oświatowe i prawo pracy - Karta 

Nauczyciela
• Komunikacja interpersonalna
• Technologie informacyjne w zarządzaniu 

oświatą
• Wybrane problemy współczesnej edukacji
• Marketing i promocja w oświacie
• Psychologia kierowania
• Planowanie i organizacja pracy w placówce 

oświatowej
• Etyka zawodu dyrektorów i menadżerów
• Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością 

w placówce oświatowej
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
• Zarządzanie finansami w oświacie
• Kierowanie i administrowanie placówką 

oświatową
• Kreowanie wizerunku menadżera
• Unijne programy wspierania oświaty

 ● Zajęcia dostarczają słuchaczom wiedzę przydatną zawodowo oraz adekwatną do aktualnych problemów edukacyjnych
 ● Tematyka zajęć uwzględnia aspekty zmieniającego się prawa oświatowego
 ● Nacisk na działania praktyczne, odwoływanie się do doświadczeń słuchaczy stosowanie aktywizujących metod pracy
 ● Przewaga warsztatów i sesji ćwiczeniowych nad wykładami
 ● Zajęcia praktyczne, m.in.: w krakowskich placówkach oświatowych oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 ● W programie warsztaty z aplikacji o środki unijne

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 
– MANAGER I LIDER OŚWIATY

Czas trwania
3 semestry

360 + 30 praktyk

2700 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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STUDIA  PODYPLOMOWE

NEURODYDAKTYKA

Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi osiąg-
nięciami neurodydaktyki, ich praktycznym 
znaczeniem w procesach nauczania i wycho-
wania na różnych etapach rozwojowych. 
Wyjaśnienie wybranych zjawisk znanych  
z praktyki szkolnej, wychowawczej i domowej, 
które mają częściowe podłoże neurobiologiczne 
oraz próba wyjaśnienia granic wychowawczej 
odpowiedzialności i możliwości wpływu na te 
zjawiska.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Studia są k ierowane do osób,  które 
posiadają wykształcenie wyższe a w szczegól-
ności: psychologów i pedagogów, nauczycieli 
różnych typów szkół oraz placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, 
wychowawców świet l ic ,  pracowników 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
terapeutów, pracowników warsztatów tera-
pii zajęciowej, pracowników domów kultury, 
animatorów kultury, pracowników socjalnych,  
a także osób poszukujących nowych możliwo-
ści rozwoju osobistego.

Poznają najnowsze badania nad mózgiem oraz 
neurobiologiczne podstawy uczenia się, których 
zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia 
pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

• Podstawy Neuropedagogiki  
(m.in.: wprowadzenie do neuronauki, 
psychologia poznawcza, psychologia 
różnic indywidualnych, dysfunkcje układu 
nerwowego)

• Neurometodyka (m.in.: poznanie potencjału 
ucznia, techniki twórczego prowadzenia 
lekcji, neurotechnologia w diagnozie i terapii 
dziecka)

• Tutoring
• Technologie w nauczaniu hybrydowym
• Warsztaty animacji poklatkowej
• Edukacja filmowa

 ● Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów
 ● Patronat projektu autoterapia.eu - pierwszej w Polsce autoterapii REBT on-line
 ● Przygotowanie projektu zastosowania nauczania przyjaznego mózgowi w wybranej szkole/ klasie

Dlaczego warto?

Czas trwania
2 semestry

177

3500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

sp4034

200 zł opłata 
rekrutacyjna 

+ 3300 zł czesne

48 kire.pl

Mariusz
Przejdź na
stronę

https://kire.pl/sp4034
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DLACZEGO WARTO 
SIĘ DOSKONALIĆ?

Kwalifi kacyjne Nadające uprawnienia Doskonalące

Jako placówka doskonalenia nauczycieli szczególnie propagujemy 
ideę uczenia się przez całe życie.

Typy kursów

Rekrutacja na kursy trwa przez cały rok szkolny 2020/2021. Aktualne terminy znajdują się na 
stronie internetowej kire.pl. Informacja o pierwszych zajęciach zostanie przesłana drogą mailową 
do osób, które wypełniły formularz zgłoszeniowy. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym 
w centrum Krakowa. Wybrane warsztaty i zajęcia praktyczne realizowane są w tygodniu 
w specjalistycznych placówkach i ośrodkach. Niektóre zajęcia odbywają się także w formie zdalnej.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy (on-line) na stronie internetowej kire.pl

Metodyczne umiejętności tworzenia 
ciekawszych ćwiczeń/lekcji

Podniesienie kompetencji 
i nowe kwalifi kacje

Nowe pomysły i energię do działaniaDoskonalenie warsztatu pracy

Świeże spojrzenie na dziedzinę, 
której nauczamy

„Przyjaźń” z nowoczesnymi technologiami

Co zyskamy uczęszczając na kursy?

Terminy rekrutacji i organizacji zajęć

Jak się zapisać?

Opłaty
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu 
zajęć należy uiścić bezzwrotną opłatę rekrutacyjną – 100 zł (opłata wliczona w cenę kursu). 

Wpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto: 
Millenium 07 1470 0002 2503 8386 5000 0001
W tytule przelewu: imię, nazwisko, nazwa kursu wraz z nr edycji.

KURSY
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KURSY

Kurs kwalifikacyjny

Kursy doskonalące

Kursy nadające uprawnienia

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

AUTOCAD - PODSTAWY

KIEROWNIK WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH

KIEROWNIK WYPOCZYNKU 

PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Uzyskanie kwalifikacji do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół 
wszystkich typów oraz placówek oświatowych. 

Nabycie podstawowych umiejętności obsługi programu AutoCAD i poznanie jego 
funkcji.

Uzyskanie uprawnień do ubiegania się o stanowisko kierownika wycieczek i imprez 
szkolnych. 

Uzyskanie uprawnień do ubiegania się o stanowisko kierownika m.in. kolonii, zimo-
wisk, półkolonii. 

Kurs daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej.

Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświa-
towych, którzy mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Wszystkie osoby rozpoczynające pracę z programem AutoCAD.

Nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek,

Nauczyciele lub osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni 
staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Wszyscy nauczyciele zainteresowani poszerzeniem wiedzy i umiejętności o zagad-
nienia związane z przygotowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy.

kk1001

knu2001

knu2002

knu2003

kd2101
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KURSY

AUTOPREZENTACJA W NAUCZANIU ONLINE

DIAGNOZA I TERAPIA RĘKI U DZIECI

DYDAKTYKA CYFROWA (ZOOM, WEBEX, CLICK MEETING 
ORAZ INNE PLATFORMY)

DYREKTOR NA STARCIE

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Praktyczne wskazówki na co zwrócić uwagę, aby dobrze prezentować się przed 
kamerą. Warsztaty pracy z kamerą.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami terapii ręki ze szczególnym 
uwzględnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami 
małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonymi 
dysgrafią.

Przegląd platform do nauczania online - zalety, wady, inspirujące funkcjonalności.

Celem kursu jest wsparcie dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświa-
towych w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym, finansami, zasobami 
materialnymi, organizacją pracy itp.

Nauczyciele oraz osoby pracujące w systemie zdalnym z młodzieżą.

Pedagodzy, psychologowie, fizjoterapeuci, logopedzi, rodzice  pracujący z dziećmi 
z zaburzeniami manualnymi, zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami lub 
ryzykiem zaburzeń dysgraficznych, zaburzeniami grafomotorycznymi, zaburzeniami 
chwytu i innymi.

Wszystkie osoby zainteresowane poznaniem i zgłębieniem wiedzy na temat platform 
do zdalnego prowadzenia zajęć. 

Nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub kandydaci na dyrek-
torów oraz wicedyrektorzy rozpoczynający kadencję.

EFEKTYWNE ZDALNE NAUCZANIE  - MICROSOFT TEAMS

Adresaci
Kompleksowe wykorzystanie narzędzi platformy do prowadzenia zajęć zdalnych.

Nauczyciele prowadzący zdalne zajęcia w szkołach, nauczyciele realizujący grupowe 
projekty edukacyjne, pracownicy świetlicy szkolnej, a także osoby, które chciałyby 
zdobyć umiejętności w technologii pracy zdalnej, efektywnie zarządzać zespołem, pro-
wadzić komunikację, dzielić się plikami i realizować zespołowe projekty edukacyjne.

kd2102

kd2103

kd2104

kd2105

kd2106
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NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ  
W ŚRODOWISKU SCRATCH

JĘZYK MIGOWY

KURS JĘZYKOWO -METODYCZNY Z J. ANGIELSKIEGO 
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CERTYFIKUJĄCYM  
NA POZIOMIE B2

KURS JĘZYKOWO -METODYCZNY Z J. ANGIELSKIEGO 
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM CERTYFIKUJĄCYM  
NA POZIOMIE C1

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Przygotowanie nauczycieli do nauki programowania w języku Scratch oraz zapo-
znanie z możliwościami wykorzystania programu Scratch na różnych zajęciach 
edukacyjnych.

Poznanie podstaw języka migowego oraz najczęściej używanych i niezbędnych  
w pracy zwrotów migowych, zdobycie umiejętności reagowania na komunikaty osób 
z dysfunkcjami słuchu oraz mowy, prowadzenia z nimi rozmów, rozpoznawanie  
znaczenia sygnałów niewerbalnych.

Przygotowanie do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół 
podstawowych  (językowe i metodyczne) wraz z egzaminem na certyfikat uprawnia-
jący do nauczania.

Przygotowanie do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych (językowe i metodyczne) wraz z egzaminem na certyfikat 
uprawniający do nauczania.

Nauczyciele matematyki, informatyki, języków obcych, prowadzący zajęcia kom-
puterowe w szkołach podstawowych; realizujący grupowe projekty edukacyjne; 
pracujący w świetlicy szkolnej; prowadzący zajęcia pozalekcyjne; wszyscy zaintere-
sowani zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie programowania w środowisku 
Scratch.

Nauczyciele, pracownicy urzędów oraz inne osoby zainteresowane poszerzeniem 
wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z językiem migowym.

Nauczyciele oraz wszystkie osoby pragnące przygotować się do egzaminy potwier-
dzającego znajmość języka obcego na poziomie podstawowym.

Nauczyciele oraz wszystkie osoby pragnące przygotować się do egzaminy potwier-
dzającego znajmość języka obcego na poziomie zaawansowanym.

kd2107

kd2108

kd2109

kd2110
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PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU PYTHON 

PRACA METODĄ PROJEKTU – OD POMYSŁU DO PROJEKTU

PODSTAWY ADMINISTROWANIA SZKOLNĄ PRACOWNIĄ 
INFORMATYCZNĄ – WINDOWS SERWER

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Python od podstaw dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się programowania w tym 
języku.

Przygotowanie nauczycieli do pracy metodą projektu.

Kurs wprowadza od podstaw w tworzenie szkolnej pracowni informatycznej począt-
kującym administratorom.

Szkolenie prowadzone jest dla programistów, nauczycieli informatyki oraz wszystkich 
osób zainteresowanych poznaniem programowania w środowisku Python.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w szkołach podstawowych, nauczyciele 
realizujący grupowe projekty edukacyjne, pracownicy świetlicy szkolnej,  
a także osoby, które chciałyby zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania 
metody projektu oraz pedagogiki konstruktywistycznej w pracy dydaktycznej.

Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, nauczy-
ciele informatyki, którzy administrują szkolną pracownią komputerową lub siecią 
komputerową opartą o rozwiązania Windows Server. Kurs wprowadza od podstaw  
w tworzenie szkolnej pracowni informatycznej początkującym administratorom. 
Kurs pomoże nauczycielowi pewnym krokiem wejść do świata systemów serwero-
wych. Dzięki niemu zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania Windows 
Server 2016. Pozna zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne rozwiązania 
typowych problemów pojawiające się w szkolnej pracowni informatycznej.

ROBOTYKA W SZKOLE

Adresaci

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z programowania w językach SCRATCH, 
Phyton, wykorzystanie narzędzia App Inventor oraz zapoznanie z możliwościami wyko-
rzystania podstawowych algorytmów do programowania robotów LEGO MIDSTORMS 
na różnych zajęciach edukacyjnych, aplikacji mobilnych i internetowych, a także gier  
i programów edukacyjnych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, nauczyciele 
matematyki, informatyki, języków obcych w szkołach podstawowych i ponadpodsta-
wowych, nauczyciele realizujący grupowe projekty edukacyjne, pracownicy świetlicy 
szkolnej, a także osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje w zakresie 
programowania i robotyki.

kd2111

kd2112

kd2113

kd2114
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TECHNIKI BRAILLE’A

WPROWADZENIE DO KODOWANIA I GRAFICZNEGO 
PROGRAMOWANIA

RYTMIKA 

SZACHY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
I PRZEDSZKOLNEJ

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Nauka czytania i pisania technikami Braille’a, przydatna nie tylko dla niewidzących. 
Osoby widzące: nauczyciele, rodzina i przyjaciele niewidomego mogą w stosunkowo 
krótkim czasie opanować zasady czytania i pisania alfabetem Louisa Braille’a.

Zapoznanie z podstawowymi kompetencjami w zakresie kodowania, programowania 
i robotyki.

Kompleksowe przygotowanie nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć ryt-
miki w każdej grupie wiekowej bez pomocy firm zewnętrznych.

Przygotowanie nauczycieli do opanowania gry w szachy oraz do samodzielnego pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych opartych na nowej podstawie programowej dla etapu 
edukacji wczesnoszkolnej z elementami gry w szachy.

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, osoby pracujące w specjalnych ośrod-
kach szkolno-wychowawczych, świetlicach szkolnych oraz wszystkie osoby 
zainteresowane.

Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, nauczy-
ciele edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej, nauczyciele realizujący grupowe 
projekty edukacyjne, pracownicy świetlicy szkolnej, a także osoby, które chciałyby 
zdobyć podstawowe kompetencje w zakresie kodowania, programowania i robotyki.

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, opiekunów  
w klubach dziecięcych, animatorów zabaw oraz wszystkie zainteresowane osoby. 
Jest to również propozycja dla rodziców małych dzieci.

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy szkolnej, 
animatorzy zabaw oraz wszystkie zainteresowane osoby.

kd2116

kd2117

kd2118

kd2119
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Kursy ECDL

ECDL BASE

ECDL PROFILE

ECDL STANDARD

Adresaci

Adresaci

Adresaci

Usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje komputerowe, nauczyć się 
sprawnego korzystania z internetu, poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów 
tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

ECDL PROFILE to własna ścieżka rozwoju – przeznaczona dla osób, które chcą mieć 
możliwość decyzji jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje chcą certyfikować.

Osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje komputerowe, nauczyć się 
sprawnego korzystania z internetu, poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów 
tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI 
KOMPUTEROWYCH (E-CITIZEN)

Adresaci

e-Citizen pozwala zapoznać się z obsługą komputera na poziomie pozwalają-
cym na przechowywanie i odnajdowanie informacji oraz nawiązanie połączenia  
z internetem.

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem. Kurs skiero-
wany jest do osób, które chciałyby sprawnie korzystać z internetu, bez posiadania 
uprzedniej wiedzy informatycznej. Przed przystąpieniem do kursu pożądana jest 
umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą.

ecdl2201

ecdl2202

ecdl2203

ecdl2204
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SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 ● Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).

 ● Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, zależą od przyjętych celów 

operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych. 

 ● Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, 

jakimi dysponuje Zamawiający.

Wszystkie szkolenia realizowane są w uzgodnionym miejscu i terminie z Zamawiającym. 
Każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb 
Zamawiającego. Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodnie z roz-
porządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019r., poz. 1045); inni 
uczestnicy - zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1632).
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapo-
trzebowaniem, inny niż proponowane w Biuletynie i na stronie internetowej.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej kire.pl lub kontaktując się telefonicznie  
z konsultantem KIRE tel. 12 412 06 68

 ● Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce

 ● Szkolenia za pomocą platform do pracy zdalnej

 ● Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym/integracyjnym

 ● Blended-learning 

     - Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania)

     - Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria)

 ● Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)

INFORMACJE OGÓLNE

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE

CENNIK SZKOLEŃ

TYPY SZKOLEŃ

Liczba godzin Cena

od do

4 800 zł 1200 zł

5 900 zł 1300 zł

6 1100 zł 1400 zł

8 1500 zł 1500 zł

10 1900 zł 2200 zł

12 2100 zł 2500 zł

15 2300 zł 2700 zł

SZKOLENIA
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SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podnoszenie efektów i jakości kształcenia

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PROPOZYCJE TEMATÓW

1. Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?
2. Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu

3. Elementy przedsiębiorczości w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej
4. Metoda dobrego startu
5. Neurodydaktyka – uczenie przyjazne mózgowi
6. Sztuka mediacji i negocjacji w pracy nauczyciela przedszkola
7. Praca z dzieckiem z ADHD
8. Współpraca z rodzicami – rodzice partnerami Przedszkola

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
2. Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów 

zawodowych i programów nauczania P
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej P
4. Celowe wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej P
5. Odwrócona lekcja, strategia wyprzedzająca – rozwijanie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli P
6. Innowacje w szkole
7. Tablica interaktywna, monitor dotykowy - narzędziem pracy nauczyciela P
8. Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące
9. Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 
10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofi zycznych i edukacyjnych ucznia P
11. Komunikujemy się skutecznie i pracujemy wspólnie
12. Rozwijanie aktywności matematycznej uczniów szkoły ponadpodstawowej P
13. Rozwijanie aktywności przyrodniczej uczniów szkoły ponadpodstawowej P
14. Nauczaj zdalnie - praca na platformie Zoom (poziom podstawowy) P

1. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera
2. Agresja i autoagresja dzieci niepełnosprawnych - praktyka i terapia
3. Uczeń z ADHD w klasie

4. Wymagania edukacyjne a dysfunkcje rozwojowe ucznia P
5. Diagnoza pedagogiczna a formy i metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Rozwijanie kompetencji wychowawczych
1. Nauczyciel w sytuacjach trudnych
2. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców
3. Jak radzić sobie z absencją uczniów
4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych P
5. Efektywna współpraca z rodzicami – budowanie partnerskich relacji 
6. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w obliczu edukacji zdalnej P

W ofercie dla Rad Pedagogicznych również tematy szkoleń z działu szkolenia indywidualne
P – zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN na r. szk. 2020/21
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SZKOLENIA

Szkolenia indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów, skierowane są do osób 
pragnących doskonalić się zawodowo oraz poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań  
w określonych obszarach edukacji. Dzięki partnerskiej współpracy z naszymi Uczestnikami możemy 
nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również i takie, które 
będą długofalowo wspierać ich w pracy zawodowej. W ramach szkoleń indywidualnych uczestnicy 
będą mieli możliwość wykonania pracy własnej, także na platformie edukacyjnej KIRE (materiały, 
zadania, quizy, fora dyskusyjne).

W celu dalszego doskonalenia i dostosowania szkoleń do Państwa oczekiwań istnieje możliwość 
zaproponowania tematu szkolenia, którego nie ma w ofercie. Wystarczy wypełnić formularz  
na stronie internetowej kire.pl lub skontaktować się telefonicznie.

1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
2. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia
3. Rozwijanie kompetencji wychowawczych  

oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole

4. Rozwój osobisty nauczyciela
5. Szkolenia dla kadry kierowniczej
6. Szkolenia przedmiotowe
7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

INFORMACJE OGÓLNE

KALENDARZ SZKOLEŃ

OBSZARY TEMATYCZNE

Profilaktyka i bezpieczeństwo ucznia

Rozwój osobisty nauczyciela

Szkolenia dla kadry kierowniczej 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej P
2. Cyberprzemoc w społeczności szkolnej
3. Pierwsza pomoc przedlekarska
4. Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych
5. Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zindywidualizowane ścieżki kształcenia uczniów (IPET) P

7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole lub placówce oświatowej

1. Nauczyciel coachem edukacyjnym
2. Nowoczesne metody motywowania uczniów
3. Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, dyscyplinarna.
4. Emisja głosu dla nauczycieli.

1. Szkoła dobrze postrzegana, czyli inspirujące metody kreowania wizerunku placówki.
2. Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna
3. Doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkole
4. Promowanie szkoły branżowej w ramach bilateralnej współpracy szkoła-pracodawca P
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WYBÓR TEMATÓW SZKOLEŃ

 y Bajkoterapia - elementy storytellingu i Kamishibai
 y Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 y KAMISHIBAI - Papierowy Teatr. Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam 
 y Koncepcja Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszym 

 y Metoda Carla Orffa - słowo, muzyka, ruch 
 y Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
 y Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy
 y Pedagogika zabawy - zajęcia językowe w szkołach podstawowych i przedszkolach
 y Zastosowanie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss 
 y Zastosowanie Metody Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana

 y Diagnoza barier edukacji zdalnej
 y Doświadczenia i eksperymenty uczniowskie (eksperyment jako sposób rozwiązywania problemów 

przyrodniczych)
 y Edukacja filmowa - praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej 
 y Historia (o)żywa. Nowoczesne metody aktywizujące na lekcjach historii, j. polskiego oraz WOS-u 
 y Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki 
 y Jak wykorzystać kody QR w szkole 
 y Jedną nogą poza schemat - trening twórczego myślenia i kreatywności
 y Kodowanie i programowanie dla najmłodszych 
 y Kształtowanie postaw kreatywności i innowacyjności uczniów w praktyce
 y Laboratorium umysłów czyli uczeń zdolny w klasie 
 y Matematyka z aplikacją Geogebra
 y Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym
 y Moja klasa 2.0 - propozycje wykorzystania tabletów i smartfonów w zajęciach edukacyjnych 
 y Narzędzia TIK do przygotowania wizualnych materiałów dydaktycznych 
 y Nauczaj zdalnie - praca na platformie Zoom (poziom podstawowy)
 y Nauczaj zdalnie - praca na platformie Zoom (poziom zaawansowany)
 y Nauczanie języka angielskiego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymi 
 y Nowoczesne gry planszowe w edukacji 
 y Odwróć lekcję - zaplanuj zdalną pracę z uczniami
 y Rozwijanie aktywności matematycznej uczniów szkoły ponadpodstawowej
 y Rozwijanie aktywności przyrodniczej uczniów szkoły ponadpodstawowej 
 y Storytelling w edukacji 
 y Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów
 y Tworzenie quizów i gier dydaktycznych 
 y Wykorzystanie formularzy Google w praktyce szkolnej 
 y Zajęcia zdalne z wykorzystaniem platformy Google Classroom

A. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO

B. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
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 y Hełm, król i hulajnoga czyli o dysortografii i dysleksji 
 y Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce
 y Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 y Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkolu
 y Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 y Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 y Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w szkole 

 y Sala doświadczania świata - Terapia Snoezelen 
 y Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole 
 y Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

 y Akcja kooperacja - warsztaty wspólnego działania (uczniów) 
 y Budowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży 
 y Cyberbullying - agresja elektroniczna 
 y Depresja dzieci i młodzieży - problem rodziny i szkoły 
 y Jak bronić się przed krytyką i manipulacją rodziców
 y Jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupie 
 y Lekcja wychowawcza nie musi być nudna - inspiracje na lekcję wychowawczą 
 y Nastolatek w szkole - problemy i wyzwania
 y Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacja 
 y Problemy emocjonalne młodzieży w relacjach z rówieśnikami  
 y Uczeń z innego kręgu kulturowego mojej szkole
 y Vademecum wychowawcy
 y Współczesne metody wychowania patriotycznego

 y Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady eksperta 
 y Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego - porady eksperta 
 y Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady eksperta 
 y Coaching w pracy nauczyciela 
 y Kompetencje cyfrowe nauczyciela - wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do pracy 

dydaktyczno-wychowawczej
 y Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela
 y Metoda Mindfulness - zredukuj swój stres
 y Nauczyciel w XXI wieku, czyli klasowy manager 
 y Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w obliczu edukacji zdalnej 
 y Wystąpienia publiczne i emisja głosu w pracy nauczyciela

 y Dokumentowanie pracy szkoły 
 y Kontrola zarządcza w placówce oświatowej 
 y Prawo oświatowe  w pigułce
 y Zarządzanie kryzysem w szkole/przedszkolu/placówce edukacyjnej

C. UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (SPE)

D. ROZWIJANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH ORAZ PROFILAKTYKA  
I BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

E. ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

F. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

SZKOLENIA
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E. ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

F. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

E-learning

Sierpień

NARZĘDZIA TIK DO PRZYGOTOWANIA WIZUALNYCH 
MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 

ODWRÓĆ LEKCJĘ - ZAPLANUJ ZDALNĄ PRACĘ Z UCZNIAMI

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA 
KONTRAKTOWEGO - PORADY EKSPERTA 

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA 
MIANOWANEGO - PORADY EKSPERTA 

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA 
DYPLOMOWANEGO - PORADY EKSPERTA 

KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELA - WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW INTERNETOWYCH I NARZĘDZI TIK DO PRACY 
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 5

Przedstawianie treści dydaktycznych w formie obrazu, dźwięku i filmów 
instruktażowych

Współczesna metoda wsparcia uczniów w wykorzystaniu edukacyjnym TIK

Merytoryczne przygotowanie nauczyciela do uzyskania awansu

Merytoryczne przygotowanie nauczyciela do uzyskania awansu

Merytoryczne przygotowanie nauczyciela do uzyskania awansu

Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń online oraz gier edukacyjnych

si3001

si3002

si3004

si3005

si3006

si3003

Wrzesień
WYKORZYSTANIE FORMULARZY GOOGLE  
W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

Liczba godzin: 4
Nowoczesne narzędzia w pracy nauczyciela

si3007
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ZAJĘCIA ZDALNE Z WYKORZYSTANIEM  
PLATFORMY GOOGLE CLASSROOM 

AKCJA KOOPERACJA - WARSZTATY WSPÓLNEGO  
DZIAŁANIA (UCZNIÓW) 

LABORATORIUM UMYSŁÓW CZYLI UCZEŃ ZDOLNY  
W KLASIE 

LEKCJA WYCHOWAWCZA NIE MUSI BYĆ NUDNA - 
INSPIRACJE NA LEKCJĘ WYCHOWAWCZĄ 

NAUCZYCIEL W XXI WIEKU, CZYLI KLASOWY MANAGER 

VADEMECUM WYCHOWAWCY

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Nowoczesne narzędzia w pracy nauczyciela

Metody pracy zespołowej/grupowej, w tym zastosowanie metod pracy  
w systemie online

Wykorzystanie potencjału wybitnych uczniów

Sprawne zarządzanie i organizacja pracy w klasie

Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji

K ALENDAR Z SZKOLEŃ

si3008

si3009

si3010

si3011

si3012

si3013

NAUCZAJ ZDALNIE - PRACA NA PLATFORMIE ZOOM 
(POZIOM ZAAWANSOWANY)

DOKUMENTOWANIE PRACY SZKOŁY 

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Poznanie funkcjonowania platformy do wideokonferencji

Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa.

si3014

si3015
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K ALENDAR Z SZKOLEŃ

KONTROLA ZARZĄDCZA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 

NAUCZAJ ZDALNIE - PRACA NA PLATFORMIE ZOOM 
(POZIOM PODSTAWOWY)

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Podstawy prawne kontroli zarządczej – cele, funkcje, standardy

Poznanie funkcjonowania platformy do wideokonferencji

si3016

si3017

PRACA Z UCZNIEM W KRYZYSIE W CZASIE PANDEMII

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO - PORADY EKSPERTA

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO - PORADY EKSPERTA

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Nauczyciel i wychowawca jako pierwsza interwencja kryzysowa.

Merytoryczne przygotowanie nauczyciela do uzyskania awansu

Merytoryczne przygotowanie nauczyciela do uzyskania awansu

si3018

si3020

si3019

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO - PORADY EKSPERTA

Liczba godzin: 4
Merytoryczne przygotowanie nauczyciela do uzyskania awansu

si3021

Październik

PEDAGOGIKA ZABAWY - ZAJĘCIA JĘZYKOWE W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLACH

Liczba godzin: 5
Nauczanie przez zabawę języka obcego wśród dzieci

si3022

MOJA KLASA 2.0 - PROPOZYCJE WYKORZYSTANIA 
TABLETÓW I SMARTFONÓW W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH 

Liczba godzin: 4
Urządzenia mobline jako ciekawa forma pracy z uczniem

si3023
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EDUKACJA FILMOWA - PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE 
FILMÓW W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ 

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRACY NAUCZYCIELA

PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA 
(ASD) W SZKOLE 

ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE

PRACA Z DZIEĆMI Z ADHD W PRZEDSZKOLU I EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED KRYTYKĄ I MANIPULACJĄ 
RODZICÓW

STYMULOWANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ  
UCZNIÓW

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI MATEMATYCZNEJ UCZNIÓW 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Film jako recepta na atrakcyjne zajęcia edukacyjne

Dbałość o  podstawowe umiejętności edukacyjne uczniów

Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem

Zadania dyrektora, nauczyciela, wychowawcy i specjalisty w przedszkolu, 
szkole i placówki w zakresie udzielania pomocypsychologiczno-pedagogicznej

Poznanie technik pracy z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową

Przydatne techniki w trudnej komunikacji z rodzicami

Zarządzanie emocjami

Wykorzystanie przedmiotów ścisłych do rozwoju kreatywności

K ALENDAR Z SZKOLEŃ

si3025

si3026

si3027

si3028

si3029

si3030

si3031

si3024
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K ALENDAR Z SZKOLEŃ

UCZEŃ Z INNEGO KRĘGU KULTUROWEGO W MOJEJ SZKOLE

METODA MINDFULNESS - ZREDUKUJ SWÓJ STRES

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 
NAUCZYCIELA W OBLICZU EDUKACJI ZDALNEJ 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I EMISJA GŁOSU W PRACY 
NAUCZYCIELA 

DIAGNOZA BARIER EDUKACJI ZDALNEJ

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Międzykulturowość w placówce oświatowej

Uważność jako metoda zarządzania emocjami

Podstawy prawne kontroli zarządczej – cele, funkcje, standardy

Strategie autoprezentacyjne i retoryczne przydatne w pracy nauczyciela

Problemy edukacji zdalnej

si3032

si3033

si3034

si3035

si3036

PRAWO OŚWIATOWE  W PIGUŁCE

Liczba godzin: 4

Omówienie zagadnień prawnych dla nauczycieli 

si3070

METODY I FORMY PRACY Z DZIECKIEM MŁODSZYM  
Z WYKORZYSTANIEM CHUSTY KLANZY

METODA CARLA ORFFA - SŁOWO, MUZYKA, RUCH 

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 4

Poznanie zabaw z chustą Klanzy umożliwiających świadomą, kreatywną,  
pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z dzieckiem

Zestaw zabaw muzyczno-ruchowych w codziennej pracy nauczyciela

si3037

si3038

Listopad
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K ALENDAR Z SZKOLEŃ

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH 

JEDNĄ NOGĄ POZA SCHEMAT - TRENING TWÓRCZEGO 
MYŚLENIA I KREATYWNOŚCI

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI PRZYRODNICZEJ UCZNIÓW 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO WSPIERANE 
APLIKACJAMI I ZASOBAMI INTERNETOWYMI 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA - TERAPIA SNOEZELEN 

DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY - PROBLEM RODZINY  
I SZKOŁY 

JAK TWÓRCZO I SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY  
W KLASIE LUB GRUPIE 

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Elementy kultury japońskiej  w  zajęciach dla dzieci

Odkrywcze i aktywizujące metody działania z uczniami

Wykorzystanie przedmiotów ścisłych do rozwoju kreatywności

Tworzenie prostej grafiki, infografiki, animacji w celu przejrzystej i efektywnej 
prezentacji różnych aspektów języka angielskiego

Stymulacja polisensoryczna jako rodzaj komunikacji - zmysły wzroku, dotyku, 
słuchu, węchu i smaku

Metody rozpoznawania i radzenia sobie z depresją wśród najmłodszych

Przydatne metody rozładowywanie napięć między uczniami

si3039

si3040

si3041

si3042

si3043

si3044

si3045

NASTOLATEK W SZKOLE - PROBLEMY I WYZWANIA

Liczba godzin: 4

Radzenie sobie z problemami nastolatka

si3046
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ZARZĄDZANIE KRYZYSEM W SZKOLE/PRZEDSZKOLU/
PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

Liczba godzin: 4
Wsparcie osób w sytuacji kryzysowej

si3047

WSPÓŁCZESNE METODY WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO 

COACHING W PRACY NAUCZYCIELA 

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Celowe i świadome kształtowanie  osobowości  młodego  pokolenia

Warsztat coacha - aktywne słuchanie, nastawienie na wewnętrzny potencjał, 
pytania zamiast gotowych odpowiedzi

si3048

si3049

BAJKOTERAPIA– ELEMENTY STORYTELLINGU  
I KAMISHIBAI

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO VERONIKI SHERBORNE

STORYTELLING W EDUKACJI 

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Elementy kultury japońskiej w zajęciach dla dzieci

Ćwiczenia i zabawy mające na celu wspomagać i stymulować rozwój dziecka

Aktywne metody uczenia – czym są i jak je stosować – tworzymy sytuacje 
edukacyjną

si3050

si3051

si3052

Grudzień

MATEMATYKA Z APLIKACJĄ GEOGEBRA

DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY UCZNIOWSKIE 
(EKSPERYMENT JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW PRZYRODNICZYCH)

Liczba godzin: 6

Liczba godzin: 6

Wykorzystanie aplikacji do nauki matematyki

Propozycje ciekawych lekcji z wykorzystaniem doświadczeń

si3053

si3054
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NOWOCZESNE GRY PLANSZOWE W EDUKACJI 

HEŁM, KRÓL I HULAJNOGA CZYLI O DYSORTOGRAFII  
I DYSLEKSJI 

WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 
W PRACY NAUCZYCIELA 

ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

CYBERBULLYING - AGRESJA ELEKTRONICZNA 

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Kreatywne wykorzystanie gier planszowych

Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych

Przykłady ćwiczeń i zabaw wykorzystywanych w terapii

Od planowania pracy do oceny efektywności indywidualnego programu  
edukacyjno-terapeutycznego (IPET) i jego modyfikacji

Diagnoza zjawiska cyberprzemocy w szkole i placówce edukacyjnej

si3055

si3056

si3057

si3058

si3059

POZYTYWNA DYSCYPLINA W KLASIE SZKOLNEJ. 
KOMUNIKACJA-KIEROWANIE-MOTYWACJA 

Liczba godzin: 5

Umiejętności wychowawcze wspomagające pracę z niezdyscyplinowanym 
zespołem klasowym

si3060

Styczeń
KAMISHIBAI - PAPIEROWY TEATR. CZYTAM, PISZĘ, 
ILUSTRUJĘ, PRZEDSTAWIAM 

CHOREOTERAPIA I MUZYKOTERAPIA W CODZIENNEJ  
PRACY NAUCZYCIELA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ  
I WCZESNOSZKOLNEJ 

Liczba godzin: 5

Liczba godzin: 5

Odkrywcze i aktywizujące metody działania z uczniami

Ruch taneczny wspomaganiem rozwoju psychofizycznego każdego małego dziecka

si3061

si3062
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ZASTOSOWANIE METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA 
MUZYKI WG BATTI STRAUSS 

HISTORIA (O)ŻYWA. NOWOCZESNE METODY 
AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJACH HISTORII, J. POLSKIEGO 
ORAZ WOS-U 

JAK SIĘ UCZY MÓZG, CZYLI PODSTAWY NEUROLOGII 
UCZENIA SIĘ I NEURODYDAKTYKI 

TWORZENIE QUIZÓW I GIER DYDAKTYCZNYCH 

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Zestawy zabaw muzycznych z obszaru aktywnego słuchania muzyki  
w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Propozycje nowoczesnych pomysłów gotowych do zastosowania na zajęciach

Nowe technologie a neurodydaktyka

Tworzenie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych wspomagających pracę 
nauczyciela

si3063

si3064

si3065

si3066

KSZTAŁTOWANIE POSTAW KREATYWNOŚCI  
I INNOWACYJNOŚCI UCZNIÓW W PRAKTYCE

PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA 
(ASD) W PRZEDSZKOLU

PROBLEMY EMOCJONALNE MŁODZIEŻY W RELACJACH Z 
RÓWIEŚNIKAMI  

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Pogłębienie znajomości procesu twórczego i metodologii treningu twórczości

Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem

Źródła problemów interpersonalnych i interwencja kryzysowa 

si3067

si3068

si3069

Luty
KONCEPCJA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIECKIEM 
MŁODSZYM 

Liczba godzin: 4
Przygotowanie do pracy nauczyciela w systemie Montessori

si3071
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ZASTOSOWANIE METODY GIMNASTYKI EKSPRESYJNEJ  
R. LABANA

MNEMOTECHNIKI - JAK JE WYKORZYSTAĆ W PROCESIE 
DYDAKTYCZNYM

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Zastosowanie zabaw muzyczno-ruchowych w procesie wychowania przedszkolnego

Pamięć, jej działanie i powiązanie z budową mózgu, sposoby zapamiętywania

si3072

si3073

JAK WYKORZYSTAĆ KODY QR W SZKOLE 

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH  
W MOJEJ SZKOLE 

BUDOWANIE, ROZWIJANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 
U DZIECI I MŁODZIEŻY 

PRACA Z RODZINĄ DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE 
SPEKTRUM AUTYZMU

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Liczba godzin: 4

Tworzenie autorskich projektów dydaktycznych z zastosowaniem kodów QR

Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kształtowanie samooceny u dzieci

Praktyczne wskazówki jak należy współpracować z rodziną dziecka z autyzmem

si3074

si3075

si3076

si3077
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