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Szanowni Państwo, 

mam zaszczyt po raz dziesiąty przekazać naszą ofertę edukacyjną w Biuletynie Informacyjnym 
Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji 2018/2019. Została ona opracowana w oparciu o wni-
kliwą diagnozę potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego przeprowadzoną wśród Dyrektorów  
i Nauczycieli. Serdecznie dziękuję wszystkim zainteresowanym za współpracę, m.in. udział w wywia-
dach grupowych i indywidualnych. Ankiety wypełniło ponad 600 osób.
Przekazane opinie i oceny naszej oferty oraz zgłoszone nowe potrzeby szkoleniowe stanowią podstawę
opracowanych propozycji w Biuletynie oraz bardziej szczegółowo na stronie internetowej kire.pl. 
Oferta uwzględnia ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki realizacji poli-
tyki oświatowej państwa w roku 2018/2019: 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycz-
nych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samo-
dzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa 
zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzy-
stanie z zasobów dostępnych w sieci.

Prezentujemy realizowane we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi w Polsce studia podyplo-
mowe. Cieszą się one dużą popularnością, m.in. ze względu na praktyczne kompetencje nabywane 
przez uczestników. Czynnych zawodowo nauczycieli zapraszamy także na kursy kwalifikacyjne, 
które prowadzimy jako akredytowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty placówka doskonale-
nia nauczycieli. Oferujemy kursy nadające uprawnienia, kursy ECDL oraz kursy doskonalące, w tym 
e-learningowe. Oferta studiów, kursów i szkoleń jest systematycznie wzbogacana zgodnie z Państwa 
potrzebami. Zapraszamy do monitorowania strony internetowej kire.pl, na której umożliwiliśmy 
wybór szkolenia dla Rady Pedagogicznej lub indywidualnie z funkcją sortowania tematów według 
nazwy, popularności, chronologii lub obszaru tematycznego. Zapraszamy również do korzystania 
z indywidualnych i grupowych sesji coachingowych oraz konsultacji z ekspertami, specjalistami  
w interesujących Państwa obszarach. Można u nas wypożyczyć mobilną pracownię komputerową, 
certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. 
Gratuluję wszystkim zapału w dążeniu do podnoszenia kompetencji zawodowych oraz wytrwałości 
w rozwoju osobistym. Zapewniam, że spotkacie się z życzliwością i pomocą wszystkich wykładow-
ców oraz pracowników Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Będziemy otwarci na Państwa 
inicjatywy, wspólnie będziemy tworzyć warunki jak największej aktywności, służącej podnoszeniu 
efektywności pracy edukacyjnej. Z optymizmem i nadzieją razem podejmujmy kolejne wyzwania, 
które stawia przed nami bieżący rok nauki i pracy. Życzę, aby zdobywanie wiedzy było dla Państwa 
naukową przygodą oraz twórczym i ekscytującym procesem.
Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Przedstawicielom Organów Sprawujących Nadzór 
Pedagogiczny oraz Organów Prowadzących Szkoły, życzę kreatywności, gotowości do zmian, prag-
matyzmu i skuteczności oraz entuzjazmu w dążeniu do doskonałości. 
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10 LAT KIRE 
- TROCHĘ WSPOMNIEŃ...

JAK POWSTAŁA NAZWA KIRE
Przede wszystkim ze względu na FUNDAMENTALNE WARTOŚCI (więcej na str. 8 - 12), ale także:

... bo jak chyba wszyscy na świecie, kocham 
Kraków. Jest to magiczne miasto i mam świa-
domość, że przyciąga ludzi jak magnes.

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

... bo wszystkie trzy definicje tego słowa 
zawierają główne cele zakładanej firmy; SJP: 
1/ proces przechodzenia do stanów lub form 
bardziej złożonych lub pod pewnym wzglę-
dem doskonalszych; 2/ sposób rozwijania się 
zdarzeń w czasie; 3/proces zmian zachodzą-
cych 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 
edukacyjne… Czas tylko rozpala moje pasje.

KRAKOWSKI INSTYTUT

ROZWOJU EDUKACJI
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 ○ Pierwsza lokalizacja biura - wynajęty przez przyjaciół pokój przy al. Pułkownika Władysława  
Beliny-Prażmowskiego 20

 ○ Pierwszy pracownik na stanowisku - założyciel, właściciel, dyrektor, kierownik kursu kwalifikacyjnego, 
edukator, wykładowca, trener, opiekun, księgowa, informatyk, sekretarka, obsługa biura i inne - Grażyna 
Strączek

 ○ 23.07.2008 r. - podpisanie pierwszej umowy najmu sali dydaktycznej w I Liceum Ogólnokształcącym  
im. B. Nowodworskiego w Krakowie

 ○ 13.08.2008 r. - wpis do rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty niepublicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli nr KPU.III.IL.5160/14/08, nr ewidencyjny: 6/08

 ○ 29.08.2008 r. - uzyskanie zgody na przeprowadzenie pierwszego kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierow-
niczej z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą

 ○ Pierwsze zajęcia edukacyjne - prowadzone początkowo jedynie dla 1 osoby!!! (przy zapewnieniu, że kurs 
się odbędzie jako ewenement - kurs indywidualny), po kilku minutach dołączyły dwie kolejne osoby… 
Ostatecznie w kursie kwalifikacyjnym uczestniczyło 10 osób, wszystkie wygrały konkursy na stanowisko 
dyrektora

 ○ 17.06.2009 r. - pierwsza kontrola Kuratorium Oświaty w Krakowie
 ○ 30.11.2009 r. - wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Krakowie pod nr ewidencyjnym 2.12/00155/2009 (zostaje zachowywana jego ciągłość)
 ○ 05.12.2009 r. - wpis do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego jako pla-

cówki niepublicznej doskonalenia nauczycieli działającej na terenie Rzeczypospolitej pod numerem 
ewidencyjnym 37/2010

 ○ 22.07.2010 r. - rozpoczęcie stałej współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie
 ○ Grudzień 2010 r. - pierwsze własne biuro - zaadaptowane mieszkanie przy ul. Wielickiej 57/34
 ○ 16.05.2011 r. - rozpoczęcie współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
 ○ Przełom lipca/sierpnia 2011 r. - we współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną został opracowany  

i wspólnie realizowany projekt „Twigishe Abana Batabona” (TAB), w języku kiniarwanda - „Uczmy Niewidome 
Dzieci”. Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Celem było zwiększenie 
dostępu do edukacji dla dzieci z wadą wzroku, w tym też dzieci całkowicie niewidzących we Wschodniej 
Prowincji Rwandy (pomoc dla 2000 dzieci). Trenerzy KIRE we Wschodniej Prowincji Rwandy przeszkolili 
50 nauczycieli z podstaw tyflopedagogiki, psychologicznych podstaw rewalidacji, orientacji w przestrzeni, 
metodyki nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących oraz brajlowskich metod porozumiewania się

 ○ 15.07.2011 r. - rozpoczęcie stałej współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych  
nr 7 w Krakowie

 ○ Styczeń 2012 r. - pozyskanie dodatkowego lokalu biurowego - mieszkanie przy ul. Wielickiej 57/33
 ○ Od 20.02.2012 r. - rozpoczęcie współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 3 w Krakowie
 ○ Od 15.11.2012 r. - nieprzerwane uczestnictwo w programie budowania rzetelnego i wiarygodnego wizerunku 

firmy; uzyskanie Certyfikatu Rzetelnej Firmy nr: 0008 2282 4893 9448
 ○ Od 08.05.2013 r. - rozpoczęcie stałej współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza  

w Krakowie
 ○ 03.12.2013 r. - zrealizowanie pierwszego projektu dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  

w Rzeszowie, po którym posypały się liczne propozycje szkoleń dla pracowników więziennych. W tym czasie 
zostało przeszkolonych aż 38 grup w całej Polsce

 ○ Od 2014 r. - KIRE jako firma przyjazna środowisku działa zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania 
środowiskowego PN-EN ISO 14001

 ○ 15.04.2014 r. - uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 nr: 1403/04/2014/J/C, tym samym zostało 
oficjalnie potwierdzone, że system zarządzania jakością spełnia wszystkie objęte normą wymogi

 ○ 10.04.2015 r. - uzyskanie Akredytacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty (nr decyzji:         
SPEZI.5470.1.2015.MK), a tym samym uprawnień do organizowania kursów kwalifikacyjnych zgodnie  
z nowymi przepisami

Kalendarium zdarzeń (kto z Was pamięta…?)

10 L AT K I R E
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Nie jestem w stanie wymienić wszystkich osób, które pomagały mi w budowaniu i rozwijaniu firmy, 
za co na wstępie bardzo przepraszam. Lista jest tak ogromna, że powstałaby księga, niczym dawna 
książka telefoniczna… 
Od pierwszej chwili wspierała mnie rodzina; mąż (przygotowany nawet na to, że może trzeba będzie 
do firmy dopłacać), moje dzieci - zwłaszcza synowie, którzy tylko dwa tygodnie cieszyli się mamą eme-
rytką piekącą im ciasteczka do szkoły, a później z chęcią zostali pierwszymi pomocnikami w biurze.
Wśród znajomych i przyjaciół znaleźli się znakomici specjaliści i eksperci deklarujący mi bezpłatne 
prowadzenie zajęć (na szczęście nie było takiej potrzeby, bo zainteresowanie szkoleniami bardzo 
szybko rosło). 
Zaprzyjaźnione uczelnie i szkoły wynajmowały mi niedrogo swoje sale dydaktyczne. Dyrektorzy  
i nauczyciele szkół, z którymi wcześniej spotkałam się w mojej ponad 30-letniej pracy zawodowej,  
z chęcią zwracali się do mnie ze swoimi problemami oraz potrzebami edukacyjnymi.
Do grona wykładowców i trenerów przybywały licznie coraz to nowe osoby, rekomendowane przez 
znajomych, a później także uczestnicy naszych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. 
Dzięki bardzo szybko wzrastającemu zainteresowaniu ofertą, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji 
dynamicznie  rozszerzał swoją działalność, a do mnie do pracy biurowej i administracyjnej dołączali 
nowi, bardzo młodzi pracownicy (najczęściej studenci). Zarażali mnie swoją radością, entuzjazmem, 
kreatywnością. Dziś w zespole KIRE pracuje:
1 doktorant, 6 magistrów, 5 studentów. 
Wszystkim, o których tu wspomniałam, i tym, których może pominęłam, z całego serca dziękuję.  
Bez Was nie byłoby tylu sukcesów, którymi możemy cieszyć się z okazji Jubileuszu 10–lecia KIRE.

 ○ 12.09.2016 r. - uzyskanie członkostwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
 ○ 20.01.2017 r. - uzyskanie Certyfikatu nr PL-LAB1788 Polskiego Towarzystwa Informatycznego, potwierdza-

jącego, że KIRE jest Certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy 
na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 ○ 15.04.2017 r. - pozytywnie zakończony proces recertyfikacji i uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO 
9001:2015 nr: 1403/04/2017/J/R. zgodnego z najnowszą normą, potwierdzającą, że system zarządza-
nia jakością spełnia wszystkie objęte normą wymogi w zakresie: usług edukacyjnych, szkoleniowych  
i doradczych dla kadry pedagogicznej, kierowniczej i pracowników administracyjnych, a także dla osób 
doskonalących swój profil zawodowy oraz możliwości indywidualnego rozwoju

 ○ 15.04.2017 r. - pozytywnie zakończony audyt i uzyskanie drugiego Certyfikatu - PN-EN ISO 29990:2010  
nr: 1403/06/2017/SK/C, potwierdzającego, że system zarządzania jakością spełnia wszystkie objęte normą 
wymogi w następującym zakresie: usług edukacyjnych, szkoleniowych dla kadry pedagogicznej, kierowniczej  
i pracowników administracyjnych, a także dla osób doskonalących swój profil zawodowy oraz możliwości 
indywidualnego rozwoju, realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, placówki kształcenia usta-
wicznego, centrum studiów podyplomowych oraz firmy szkoleniowe

 ○ Od 21.06.2018 r. - rozpoczęcie współpracy z XLIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 
 ○ Lipiec 2018 r. - dalszy rozwój; przeniesienie biura do nowych lokali użytkowych. Zmiana lokalizacji  

– ul. Wielicka 42/104 i 42/105, gdzie prócz biura znajduje się sala dydaktyczna srebrna, w której realizo-
wane są szkolenia dla nauczycieli

Podziękowania

10 L AT K I R E 



8 www.kire.pl

FUNDAMELNTALNE 
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INDY WIDUALIZACJA
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INNOWACYJNOŚĆ
I NOWATORSTWO

GOTOWOŚĆ 
DO ZMIAN

POSZUKIWANIE, 
AKCEPTOWANIE 

I WSPIERANIE 
RÓŻNORODNOŚCI

PRACA 
ZESPOŁOWA

Kreatywnie i innowacyjnie, 
czyli z wyobraźnią!
Jednym z głównych celów naszej działalno-
ści jest rozwijanie umiejętności twórczego 
myślenia oraz wspieranie innowacyjnych 
rozwiązań edukacyjnych. Aby osiągnąć zamie-
rzone efekty stwarzamy okazję do dzielenia się 
ciekawymi pomysłami i unikalnymi spostrze-
żeniami dotyczącymi konkretnych zagadnień, 
a także zapoznajemy naszych słuchaczy 
z nowoczesnymi „narzędziami” i metodami 
nauczania, wspomagającymi pobudzenie 
twórczego potencjału u dzieci i młodzieży.

 ○ Treningi pozytywnego myślenia
 ○ Optymistyczne nastawienie 
do wyzwań współczesnej edukacji

 ○ Wskazywanie możliwości wychodzenia 
z utartych schematów

 ○ Niekonwencjonalne metody nauczania
 ○ Promowanie innowacyjności
 ○ Rozbudzanie twórczego potencjału

Stwarzamy warunki 
do kreatywnego myślenia 

Nowoczesne technologie 
w praktyce

 ○ Zajęcia w mobilnych i stacjonarnych 
pracowniach komputerowych certyfi -
kowanych przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne

 ○ Praca metodą e-learningu i blended 
learningu z wykorzystaniem platformy 
Moodle – najpopularniejszego w pol-
skich szkołach systemu do zdalnego 
nauczania

 ○ Nauka programowania, w tym progra-
mowanie robotów  

 ○ Szeroki dostęp do interaktywnych 
zasobów edukacyjnych (webquestów, 
gier, quizów, e-booków)

Edukacja na miarę 
„generacji @”
„Generacja multitasking” (inaczej „generacja @”),
czyli pokolenie, które wiedzę zdobywa 
za pomocą komputerów, tabletów i smartfo-
nów stanowi dziś znaczną większość uczniów. 
Coraz więcej procesów edukacyjnych odbywa 
się w sferze cyfrowej i wirtualnej. Mając 
świadomość zagrożeń, ale i szans, jakie 
stwarza rewolucja informacyjna, kładziemy 
nacisk na rozwijanie umiejętności pracy 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
Aby wzmocnić kompetencje informatyczne 
nauczycieli, wyposażyliśmy nasze pracownie 
w najnowocześniejszy sprzęt i zasoby mul-
timedialne, dzięki czemu kształcenie w KIRE 
jest nie tylko nowoczesne i bardziej efektywne,  
ale także wychodzące naprzeciw wyzwaniom 
współczesnej edukacji.

KREATYWNOŚĆ

FUNDAMELNTALNE WAR TOŚCI K I R E 
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ZRÓŻNICOWANIE 
PROCESÓW 

EDUKACYJNYCH

Polityka oświatowa
państwa

Diagnoza potrzeb 
dyrektorów i nauczycieli

Badanie rynku, otoczenia 
i aktualnych trendów

RÓWNOŚĆ 
SZANS

SWOISTOŚĆ 
I WYJĄTKOWOŚĆ 

KAŻDEGO KLIENTA
EMPATIA

Jak powstaje oferta Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji? 

Podstawowe kierunki rea-
lizacji polityki oświatowej 
państwa co roku określają 
nowe priorytety naszej dzia-
łalności oraz wyznaczają 
obszary, w których szczegól-
nie pragniemy wspierać szkoły 
w ich wdrażaniu i realizacji.

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

Diagnozę potrzeb dyrekto-
rów i nauczycieli prowadzimy 
w oparciu o długotrwale 
wypracowywane i sprawdzone 
narzędzia, m.in. badania śro-
dowiskowe, ankiety, wywiady, 
a także rozpoznanie indywi-
dualnie zgłaszanych potrzeb 
uczestników*. Dziękujemy 
wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas, aby przekazać nam 
swoje sugestie.

* Badanie ankietowe w roku szkolnym 
2017/2018 przeprowadzono na gru-
pie 652 osób korzystających z form 
doskonalenia KIRE.

Analiza rynku, otoczenia 
i  najnowszych trendów 
w edukacji stanowi podstawę 
budowania naszej strategii 
rozwojowej oraz wyznaczania 
celów  jakościowych i ilościo-
wych na kolejne lata.

INDYWIDUALIZACJA

1 2 3

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 opraco-
wujemy programy studiów podyplomowych, współpracujemy przy projektach i wydarzeniach 
kulturalno-oświatowych. Na różnych polach podejmujemy wspólne działania z wydawnictwami 
edukacyjnymi, fundacjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

FUNDAMELNTALNE WAR TOŚCI K I R E 
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UCZCIWOŚĆ 
I WIARYGODNOŚĆ PRAGMATYZM

REALISTYCZNA 
OCENA 

RZECZYWISTOŚCI

SKUTECZNOŚĆ 
I EFEKTYWNOŚĆ

Już od 10 lat zapewniamy najwyższą jakość 
oferowanych usług szkoleniowych i dorad-
czych. Podejmując wiele ciekawych projektów 
edukacyjnych zdobyliśmy opinię wiarygod-
nego i rzetelnego partnera, o czym świadczą 
liczne certyfikaty i rekomendacje. Naszą 
filozofię jakości opieramy na umiejętnym 

w ykorzystaniu profesjonalnej wiedzy, 
popartej kierunkowym wykształceniem 
oraz doświadczeniem kadry i zatrudnionego 
personelu. Ustanowiliśmy, wdrożyliśmy
i ciągle doskonalimy System Zarządzania 
Jakością, zgodny z najwyższymi standar-
dami krajowymi i międzynarodowymi. 

RZETELNOŚĆ

Certyfi katy potwierdzające wysoką jakość usług szkoleniowych

Akredytacja
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Liczby mówią same za siebie

Certfi kat 
Rzetelnej Firmy 
potwierdzający, 
że KIRE nie 
posiada żadnych 
zobowiązań noto-
wanych w Krajowym 
Rejestrze Długów, 
a także zaświad-
cza o naszej 
wiarygodności.

Certyfi kat 
potwierdzający  
najwyższe standardy 
oferowanych usług 
szkoleniowych  
zgodnie z najnow-
szą normą ISO 
29990:2010.

Certyfi kat 
potwierdzający 
najwyższe standardy 
systemu zarządzania 
jakością, zgodne 
z najnowszą mię-
dzynarodową normą 
ISO 9001:2015.

Certyfi kat 
członkowski 
Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych, 
największej 
w Polsce organizacji 
zrzeszającej fi rmy 
szkoleniowe 
z całego kraju.

Akredytacja 
potwierdza 
m.in., że KIRE 
zapewnia wykwa-
lifi kowaną kadrę, 
opracowuje pro-
gramy, przeprowadza 
ewaluację  form 
doskonalenia i dys-
ponuje nowoczesną 
bazą dydaktyczną.

uczestników 
wszystkich form 

doskonalenia

absolwentów 
form doskonalenia 
w roku szkolnym 

2017/2018

średnia ocena 
z końcowej 

ewaluacji form 
doskonalenia 
(w skali 1-6)

osób wraca na 
kolejne formy 
doskonalenia

osób trafi a do 
nas z polecenia 

znajomego

zadowolonych 
uczestników

33250 15905,515%37%97%

Priorytetowa rola fi lozofi i jakości

FUNDAMELNTALNE WAR TOŚCI K I R E 
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Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji wyróżnia
przede wszystkim ceniona w środowisku oświa-
towym kadra dydaktyczna. Mamy zaszczyt
współpracować z grupą ponad 700 specja-
listów o wysokich kwalifikacjach i bogatym 
doświadczeniu. Zatrudniamy ekspertów 
i praktyków. Współpracujemy z uznanymi 
autorytetami świata nauki, pracownikami 
akademickimi, dyrektorami szkół mającymi 
znaczące osiągnięcia zawodowe, doradcami 
i ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Nasi wykładowcy reprezentują nie tylko 
środowisko oświaty - to także aktorzy i dzienni-
karze, twórcy programów telewizyjnych, neative 
speakerzy, mediatorzy, lekarze, instruktorzy 
artystyczni. 

Dla naszych wykładowców praca jest także ich 
pasją. Dzięki systematycznemu doskonaleniu 
zawodowemu ciągle wzbogacają i unowocześ-
niają swoje działania, którymi chętnie dzielą 
się z uczestnikami. Kadra szkoleniowa KIRE 
na zajęciach przedstawia uczestnikom nowa-
torskie metody nauczania, które nauczyciele 
chętnie stosują w pracy. Pozytywne nasta-
wienie i optymizm potęguje zaangażowanie, 
zwiększa ciekawość oraz otwartość na poszu-
kiwanie nowych rozwiązań.

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

SZWECJA

WIELKA BRYTANIA

WŁOCHY

USA

WENEZUELA

GUJANA

CHILE

ARGENTYNA

PASJA 
I OPTYMIZM

DĄŻENIE DO 
DOSKONAŁOŚCI

ŻYCZLIWOŚĆ 
I SZACUNEK

POZYTYWNA 
ENERGIA

Ponad 700 wykładowców, 
trenerów i praktyków 

Przestrzeń spotkań ludzi 
z pasją

ENTUZJAZM

Współpracujemy m.in. z grupą:

psychologówdyrektorów szkółdoktorówprofesorów

10512013532

UKRAINA

KAZACHSTAN

CZECHY

WĘGRY

FILIPINY

SŁOWENIA

RWANDA

AUSTRIAHISZPANIA

FUNDAMELNTALNE WAR TOŚCI K I R E 
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
STUDIA PODYPLOMOWE W KIRE

Kształcić praktycznie Umożliwić nauczycielom 
kontakt z ekspertami

Stworzyć miejsce, gdzie każdy 
będzie mógł odkryć i rozwinąć 

swój 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 zróżnicowanie 
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. 

Uczestnicy naszych studiów oraz kursów po zalogowaniu mają możliwość korzystania z plat-
formy e-learningowej KIRE, gdzie umieszczane są materiały z zajęć, testy pozwalające sprawdzić 
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć, quizy, linki do stron z grami i zabawami dydak-
tycznymi oraz wiele innych ciekawych materiałów. Wybrane treści studiów realizowane 
są na platformie edukacyjnej metodą e-learningu i blend-learningu. 

 ○ 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

Wizyty studyjne w kluczowych 
dla rynku pracy instytucjach i fi rmachObserwacje

Zajęcia terenowe

Wydarzenia edukacyjne

Zróżnicowanie procesów edukacyjnych

Projekty dyplomowe, czyli jak studiować praktycznie i twórczo

E-LEARNING

Projekty dyplomowe realizowane przez słuchaczy KIRE

STUDIA P O DY P LO M OW E
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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 10 lutego 2017 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. 2017 poz. 279).

Rekrutacja na studia i kursy trwa przez cały rok szkolny 2018/2019. Informacje o terminach znajdują 
się na stronie internetowej kire.pl. O pierwszych zajęciach osoby, które wypełniły formularz zgłosze-
niowy, 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. 

 ○ wypełnić formularz zgłoszeniowy (online) na stronie internetowej kire.pl

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na studia lub kurs kwalifikacyjny należy uiścić 
bezzwrotną opłatę rekrutacyjną: studia podyplomowe – 200 zł (opłata wliczona w cenę studiów)

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

Pakiet podstawowy*:

 ○ 200 zł dla absolwentów kursów 
  kwalifi kacyjnych i studiów podyplo-

  mowych KIRE
 ○ 200 zł przy jednorazowej wpłacie 

  czesnego.
*promocje nie łączą się

Aby skorzystać z promocji Pakietu specjalnego, należy do dnia 30.10.2018 r. przesłać na adres e-mail Opiekuna 
Kierunku studiów podyplomowych następującą informację: „Zgłaszam Panią/Pana imię, nazwisko, pełna nazwa 
i adres szkoły, na studia podyplomowe z zakresu pełna nazwa studiów”.

Pakiet specjalny z okazji 10-lecia Krakowskiego 
Instytutu Rozwoju Edukacji**:

Poleć studia podyplomowe prowadzone przez 
KIRE innemu nauczycielowi z Twojej szkoły. 
Jeśli ukończycie studia z wynikiem pozytywnym, 
otrzymacie po 100 zł zniżki. 

**pakiet specjalny łączy się z pakietem podstawowym

Terminy rekrutacji i organizacja zajęć

Jak się zapisać?

Opłaty

Zniżki i promocje

Wszystkie 
kierunki studiów 
podyplomowych 

uwzględniają 
nową podstawę 

programową

Warunki
promocji

STUDIA P O DY P LO M OW E
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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?

Osoby posiadające wykształcenie wyż-
sze. Jeśli celem jest pozyskanie kwalifikacji 
do pracy w bibliotece szkolnej wymagane 
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.

 ○ Podstawy wiedzy o bibliotece
 ○ Fundacje Biblioteki Narodowej w Polsce 
 ○ Organizacja i zarządzanie biblioteką 
 ○ Prawo w bibliotece 
 ○ Gromadzenie, przechowywanie  
i udostępnianie zbiorów 

 ○ Opracowanie zasobów bibliotecznych 
 ○ Format MARC 21 rekordu  
 ○ Dostęp do informacji 
 ○ Wybrane systemy komputerowe dla bibliotek 
 ○ Rynek książki młodzieżowej i dziecięcej 
 ○ Literatura dla dzieci i młodzieży 
 ○ Metodyka pracy biblioteki szkolnej 
 ○ Biblioteka szkolna jako centrum edukacji 
regionalnej 

 ○ Biblioterapia 
 ○ Problemy wychowawcze we współczesnej 
szkole 

 ○ Zmiany w systemie edukacji.

 ● Liczne zajęcia praktyczne w bibliotekach wojewódzkich, szkolnych oraz uniwersyteckich 
(m.in. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, 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

330 + 150 praktyk

3000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA P O DY P LO M OW E
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Czas trwania
3 semestry

325 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

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 samo-
dzielnej aktywności twórczej i działalności 
edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach 
edukacyjnych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Absolwenci studiów magisterskich i licencja-
ckich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień 
do nauczania drugiego przedmiotu oraz podnie-
sieniem kwalifikacji zawodowych posiadający 
przygotowanie pedagogiczne do wykonywania 
zawodu nauczyciela.

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

 ○ Anatomia i fizjologia człowieka  
z elementami profilaktyki zdrowia 

 ○ Biologia ewolucyjna 
 ○ Biologia komórki 
 ○ Budowa chemiczna organizmów 
 ○ Dydaktyka biologii 
 ○ Ochrona przyrody i środowiska 
 ○ Osiągnięcia biotechnologii i inżynierii 
genetycznej 

 ○ Podstawy genetyki 
 ○ Podstawy ekologii 
 ○ Różnorodność biologiczna (wirusy, bakterie, 
protisty, grzyby) 

 ○ Różnorodność biologiczna (bezkręgowce 
i kręgowce) 

 ○ Różnorodność biologiczna (organowce) 
 ○ Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin  
i zwierząt.

STUDIA P O DY P LO M OW E



18 kire.pl

Nabycie wiedzy, umiejętności i kompeten-
cji do kształcenia zawodowego w szkołach 
ponadpodstawowych.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz 
przygotowanie pedagogiczne zainteresowani 
uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego 
przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji 
zawodowych.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotów zawodowych z zakresu treści 
programowych o tematyce budowlanej, zgod-
nie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów 
kształcenia przygotowujących do wykonywania 
zawodu nauczyciela. 

 ○ Wprowadzenie do inżynierii lądowej
 ○ Geometria wykreślna i rysunek techniczny
 ○ Materiały budowlane i technologia betonu  
i zapraw

 ○ Rysunek techniczny CAD
 ○ Technologia i organizacja robót budowlanych
 ○ Budownictwo ogólne instalacje budowlane
 ○ Prawo budowlane i kierowanie procesem 
inwestycyjnym

 ○ Kosztorysowanie i dokumentacja  
przetargowa w budownictwie

 ○ Mechanika techniczna ciała stałego
 ○ Matematyka wyższa
 ○ Konstrukcje budowlane
 ○ Budownictwo niskoenergetyczne
 ○ Eksploatacja obiektów budowlanych
 ○ Język obcy zawodowy w budownictwie
 ○ Fizyka budowli
 ○ Działalność gospodarcza w budownictwie
 ○ Technologia montażu konstrukcji budowlanych
 ○ Bezpieczeństwo pożarowe i BHP  
w budownictwie

 ○ Podstawy projektowania architektonicznego
 ○ Metodyka nauczania przedmiotów z zakresu 
budownictwa

 ○ Certyfikacja energetyczna
 ○ Seminarium dyplomowe.

 ● Zdobycie uzupełniających kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych  
z zakresu budownictwa tzn. technik budownictwa, kominiarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-
zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik 
renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów 
rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa

 ● Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość programu AutoCad 

Czas trwania
3 semestry

360 + 60 praktyk

4500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

BUDOWNICTWO DLA NAUCZYCIELI
(nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych)

STU D I A  P O DY P LO M OW E



19Biuletyn Informacyjny 2018/2019

Przygotowanie do prowadzenia zajęć  
z przedmiotu chemia w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej oraz do organizacji 
pracowni chemicznej i wykorzystania doświad-
czeń chemicznych w procesie nauczania. 
Studia umożliwiają uaktualnienie i pogłę-
bienie wiedzy z zakresu chemii w wymiarze 
potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzu-
pełnienie umiejętności zawodowych związanych  
z nauczaniem tego przedmiotu.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Absolwenci studiów magisterskich i licencja-
ckich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień 
do nauczania drugiego przedmiotu oraz podnie-
sieniem kwalifikacji zawodowych posiadający 
przygotowanie pedagogiczne do wykonywania 
zawodu nauczyciela.

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

 ○ Chemia ogólna i nieorganiczna 
 ○ Chemia fizyczna 
 ○ Podstawy chemii środowiska 
 ○ Chemia organiczna 
 ○ Chemia stosowana i zarządzanie 
chemikaliami 

 ○ Dydaktyka chemii 
 ○ ICT w nauczaniu chemii.  

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.

 ● Analiza i omówienie najnowszych badań naukowych z dziedziny chemii
 ● 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)

Czas trwania
3 semestry

350 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

CHEMIA

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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  udostępniania informacji edukacyjnych  
i 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?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do podjęcia pracy w roli 
doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej -  
w szkołach i  placówkach oraz nauczyciela 
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

 ○ Klasyfikacja zawodów szkolnictwa 
zawodowego a klasyfikacja zawodów 
i specjalności 

 ○ Psychologiczne mechanizmy podejmowania 
decyzji edukacyjno-zawodowej 

 ○ Wewnątrzszkolny system doradztwa 
edukacyjno-zawodowego  

 ○ Zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy 
doradcy zawodowego 

 ○ Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 
uczniów niepełnosprawnych 

 ○ Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych 
 ○ Dydaktyka doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

 ○ Państwo, gospodarka, przedsiębiorstwo, 
rynek – cechy i funkcje 

 ○ Planowanie i kariera zawodowa 
 ○ Psychospołeczne i kulturowe 
uwarunkowania przedsiębiorczości 

 ○ Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości 
 ○ Etyczne i ekologiczne aspekty działalności 
gospodarczej.

 ● 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 współ-
czesnego świata pracy np. Teva, Valeo Autosystemy, ICE Kraków, State Street)

 ● Kurs e-learningowy Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji  

Czas trwania
3 semestry

330 + 120 praktyk

3000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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 – absolwenci filologii polskiej, neofilolo-
gii i innych studiów społeczno-humanistycznych 
1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magister-
skich i absolwenci studiów niehumanistycznych,  
w tym czynni zawodowo nauczyciele, cudzo-
ziemcy, którzy ukończyli filologię polską  
(za granicą).
Moduł II – absolwenci neofilologii i innych stu-
diów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich i absol-
wenci studiów niehumanistycznych w tym czynni 
zawodowo nauczyciele oraz cudzoziemcy, którzy 
ukończyli filologię polską (za granicą).

Uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
lektora j. 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)

 ○ 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

 ○ Wybierając Moduł I i II zmienia się czas trwania 

studiów i ich koszt:

 ○ 3 sem. (godz.: 300 + 60 praktyk).

 ● 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 dwujęzycz-
nymi – możliwość obserwowania i prowadzenia zajęć

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

Czas trwania

Czas trwania

2 semestry

3 semestry

2900 zł

3300 zł

Cena

Cena

DYDAKTYKA JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia wyż-
sze, posiadają przygotowanie pedagogiczne 
oraz pracownicy administracji rządowej lub 
przedstawiciele służb mundurowych.

Będą znać: istotę i zakres bezpieczeństwa 
narodowego, organizację państwa w dziedzi-
nie bezpieczeństwa w tym obrony narodowej 
i zarządzania kryzysowego, podstawowe formy 
i metody nauczania przedmiotu eduka-
cja dla  bezpieczeństwa. Będą rozumieć: 
interdyscyplinarny charakter organizacji 
państwa w dziedzinie bezpieczeństwa naro-
dowego, zasady i procedury współdziałania 

różnych organów instytucji państwowych, 
przedsiębiorstwa oraz administracji państwo-
wej i  samorządowej w dziedzinie ochrony 
narodowej i zarządzania kryzysowego, istotę 
edukacji dla bezpieczeństwa jako istotnego ele-
mentu bezpieczeństwa narodowego.

 ○ Bezpieczeństwo publiczne 
 ○ System obronny i siły zbrojne RP
 ○ Zagrożenia czasu pokoju i wojny  
 ○ Zarządzanie kryzysowa i ochrona ludności  
 ○ Współczesne zagrożenia terrorystyczne 
(bioterroryzm) 

 ○ Wybrane aspekty toksykologiczne 
 ○ Interwencja kryzysowe - ewakuacja ludności 
 ○ Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem 
 ○ Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 ○ Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku 
 ○ Metodyka przedmiotu edukacja  
dla bezpieczeństwa.  

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

 ● Liczne zajęcia praktyczne z zastosowaniem nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu  
(fantomy z pełną elektroniką, 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 wspomagane komputerem

 ● Spotkania z jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratowniczego (PSP, PR, Policja)
 ● Uczestniczenie w pokazach, otwartych wykładach na wyższych uczelniach
 ● Możliwość uczestniczenia w wyjeździe szkoleniowym do Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czas trwania
3 semestry

360

3420 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia  
wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

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

dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej

 ○ Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 
z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi 
zaburzeniami rozwojowymi 

 ○ Metodyka nauczania i wychowania uczniów  
z autyzmem oraz innymi zaburzeniami 
rozwojowymi w klasach IV-VI szkoły podstawowej  
i ponadpodstawowej

 ○ Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
 ○ Metody terapii osób z autyzmem
 ○ Strategie postępowania terapeutycznego
 ○ Metody komunikacji wspomagającej 
i alternatywnej osób z autyzmem

 ○ Autystyczne spektrum zaburzeń- przyczyny 
choroby, objawy, terapia 

 ○ Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 ○ Ocena zaburzeń integracji sensorycznej 
 ○ Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu 
 ○ Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu 
rozwoju dziecka niepełnosprawnego 

 ○ Trening umiejętności społecznych i teorii umysłu
 ○ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 ○ Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
 ○ Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD.

 ○ Podstawy pedagogiki specjalnej
 ○ Podstawy diagnozy pedagogicznej
 ○ Etyka zawodu nauczyciela
 ○ Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci  
z autyzmem 

 ○ Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej
 ○ Metodyka wychowania i kształcenia dzieci 
z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju 

 ● 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 zakładów i ośrodków opieki dla niepełnosprawnych. To także eksperci zajmujący się 
pedagogiką specjalną, wczesnoszkolną i przedszkolną, psychologią i medycyną

 ● Możliwość nabycia fachowej literatury
 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

 EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB 
Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM 

ASPERGERA (ASD)

Czas trwania
2 semestry

330 + 60 praktyk

3100 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania plastyki 
i/ lub muzyki .  Posiadane kwal if ikacje  
predysponują również do pracy w placów-
kach kulturalno-oświatowych, ośrodkach 
oświatowo-wychowawczych.

 ○ Psychologia uczenia się dzieci
 ○ Formalne i prawne podstawy 
funkcjonowania szkoły i placówki

 ○ Dydaktyka w szkole
 ○ Psychologia rozwojowa i osobowości
 ○ Pedagogiczne konteksty komunikacji
 ○ Podstawy wiedzy o muzyce
 ○ Psychopedagogika twórczości
 ○ Metodyka nauczania muzyki i plastyki  
z wykorzystaniem TIK

 ○ Podstawy wiedzy o sztuce
 ○ Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć 
pozalekcyjnych z muzyki

 ○ Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 ○ Instrumenty szkolne i podstawy 
dyrygowania

 ○ Metody i formy arteterapii
 ○ Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć 
pozalekcyjnych z plastyki

 ○ Emisja głosu w śpiewie
 ○ Etyka zawodu nauczyciela.

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

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

 ● Rozwijanie kreatywności uczestników  -  możliwość tworzenia własnych programów, projek-
tów edukacyjnych, indywidualnych lub zespołowych

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

 ● Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, galeriach, parkach etnogra-
ficznych i filharmonii

Czas trwania
3 semestry

390 + 150 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Przygotowanie do realizacji zadań w zreformo-
wanej szkole podstawowej. Studia mają profil 
poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch 
blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edu-
kacji małego i młodszego dziecka oraz zajęcia 
warsztatowe.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Absolwenci studiów licencjackich i magi-
sterskich na kierunku pedagogika lub 
zbliżonym oraz inne osoby zainteresowane zdo-
byciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania  
i wychowania przedszkolnego i wczesnoszkol-
nego posiadający przygotowanie pedagogiczne 
do wykonywania zawodu nauczyciela lub 
będący w trakcie uzyskiwania uprawnień.

Uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela w przedszkolach i  innych alter-
natywnych formach edukacji przedszkolnej 
oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

 ○ Psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym 
 ○ Psychologia dla nauczycieli 
 ○ Pedagogika wczesnoszkolna 
 ○ Metodyka kształcenia zintegrowanego 
 ○ Metodyka edukacji polonistycznej 
 ○ Edukacja środowiskowa i ekologiczna  
z metodyką 

 ○ Diagnoza i terapia pedagogiczna 
 ○ Dydaktyka ogólna i szczegółowa 
dla nauczycieli 

 ○ Metodyka edukacji matematycznej 
 ○ Pedagogika przedszkolna 
 ○ Edukacja muzyczna z metodyką 
 ○ Pomoc medyczna – ratownicza 
 ○ Komunikacja interpersonalna 
 ○ Metodyka edukacji przedszkolnej 
 ○ Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką, 
kultura fizyczna z metodyką 

 ○ Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
 ○ Kształcenie i wychowanie integracyjne  
w szkole 

 ○ Logopedia.

 ● Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej poprzez 
łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania

 ● Przewaga metod aktywnych, pracy zespołowej i warsztatowej
 ● Pisanie swobodnych tekstów, bajek, wierszy i opowiadań 
 ● Tworzenie autorskich gier edukacyjnych oraz zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym
 ● Zapoznanie z systemem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kraju i za granicą
 ● Kierunek daje możliwość pracy nie tylko w przedszkolach i klasach I – III, ale również w innych 

alternatywnych formach edukacji przedszkolnej - przedszkolach niepublicznych, żłobkach, klubach 
dziecięcych oraz instytucjach organizujących czas wolny dzieci młodszych

 ● 150 godzin praktyk studenckich w przedszkolu i klasach I - III, które są integralną częścią kształcenia 
poprzez późniejsze omawianie na zajęciach 

 ● Możliwość poznania pracy przedszkola podczas zajęć w punkcie przedszkolnym

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
I PRZEDSZKOLNA

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3420 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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ETYKA I FILOZOFIA 
W SZKOLE

Merytoryczne i metodyczne przygotowa-
nie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki 
i  filozofii na poziomie szkoły podstawowej  
i ponadpodstawowej.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne. 

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
z etyki i filozofii. Studia nie tylko gwarantują 
rzetelne przygotowanie do nauczania etyki  
i filozofii w szkole, lecz również nabycie umie-
jętności i kompetencji metodycznych, które  
w sposób znaczący wspomagają proces dydak-
tyczny i wychowawczy. 

 ○ Etyka ogólna 
 ○ Wprowadzenie do filozofii  
 ○ Historia filozofii starożytnej  
 ○ Etyka zawodu nauczyciela  
 ○ Filozofia człowieka  
 ○ Logika z metodologią nauk  
 ○ Historia filozofii średniowiecznej 
 ○ Dydaktyka etyki w szkole  
 ○ Dydaktyka filozofii w szkole  
 ○ Historia filozofii nowożytnej  
 ○ Historia filozofii współczesnej  
 ○ Metafizyka  
 ○ Estetyka  
 ○ Filozofia poznania (Epistemologia) 
 ○ Warsztaty z lektur filozoficznych  
 ○ Dydaktyka filozofii w szkole  
 ○ Dydaktyka etyki w szkole 
 ○ Podstawy bioetyki  
 ○ Dylematy etyczne współczesności  
 ○ Filozofia kultury.  

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

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

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E



27Biuletyn Informacyjny 2018/2019

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

ABSOLWENCICEL

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe oraz posiadają przygotowanie pedago-
giczne lub są w trakcie jego uzyskiwania. Studia 
przeznaczone dla  nauczycieli, którzy chcą  
w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał 
kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję 
na rynku pracy wobec zmian zachodzących  
w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych.

 ○ Podstawy fizyki 
 ○ Wybrane zagadnienia matematyki wyższej 
 ○ Mechanika klasyczna 
 ○ Elektrodynamika klasyczna 
 ○ Optyka 
 ○ Technologia informacyjna i komunikacyjna 
w nauczaniu fizyki 

 ○ Pracownia dydaktyki fizyki 
 ○ Termodynamika 
 ○ Fizyka jądrowa 
 ○ Laboratorium fizyczne 
 ○ Elementy astronomii i astrofizyki 
 ○ Wstęp do teorii względności 
 ○ Podstawy mechaniki kwantowej 
 ○ Praca z uczniem zdolnym 
 ○ Fizyka atomowa 
 ○ Fizyka ciała stałego 
 ○ Fizyka współczesna 
 ○ Dydaktyka fizyki.

 ● 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 - 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

FIZYKA DLA NAUCZYCIELI

Czas trwania
3 semestry

360 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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GEOGRAFIA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 

Przygotowanie nauczycieli różnych specjalności 
do prowadzenia zajęć z przedmiotu geografia  
i ochrona środowiska w szkołach podstawo-
wych i ponadpodstawowych

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Absolwenci studiów magisterskich i licencja-
ckich zainteresowani uzyskaniem uprawnień 
do nauczania drugiego przedmiotu oraz podnie-
sieniem kwalifikacji zawodowych posiadających 
przygotowanie pedagogiczne do wykonywania 
zawodu nauczyciela.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotu geografia i ochrona środowiska, a także 
przygotowanie do podejmowania samo-
dzielnej aktywności twórczej i działalności 
edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach 
edukacyjnych.

 ○ Podstawy geografii 
 ○ Systemy informacji geograficznej (GIS) 
 ○ Kartografia i topografia 
 ○ Geologia 
 ○ Klimatologia i meteorologia
 ○ Gleboznawstwo i geografia gleb 
 ○ Geografia ekonomiczna 
 ○ Geografia fizyczna polski 
 ○ Regiony turystyczne Polski, Europy i świata 
 ○ Geografia społeczno-ekonomiczna polski 
 ○ Podstawy kształtowania i ochrony 
środowiska 

 ○ Geografia społeczna i polityczna
 ○ Hydrologia i oceanografia 
 ○ Geografia osadnictwa 
 ○ Eksploatacja i wykorzystanie zasobów 
naturalnych 

 ○ Funkcjonowania przyrodniczych obszarów 
chronionych 

 ○ Stan środowiska, a zdrowie człowieka 
 ○ Prawne podstawy ochrony środowiska 
 ○ Metodyka nauczania geografii 
 ○ Metodyka nauczania ochrony środowiska. 

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

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

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Krakowie 
 ● Krajowe i zagraniczne wycieczki fakultatywne (m.in. Słowacja, Krynica Zdrój, Kopalnia Soli 

w Wieliczce, Ecospalarnia w Krakowie)

Czas trwania
3 semestry

306 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Przygotowanie nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczes-
noszkolnej do prowadzenia zajęć z zakresu 
gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyj-
nej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach  
podstawowych na I etapie edukacyjnym  
(klasy I-III).

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć gim-
nastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca 
w przedszkolach i szkołach podstawowych w kla-
sach 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
 ○ Seminarium dyplomowe
 ○ 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.

 ● 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

 ● Doświadczona kadra wykładowców, dzieląca się swoimi najlepszymi praktykami
 ● Praca w oparciu o różne rodzaje przyborów do ćwiczeń (laski gimnastyczne, skakanki 

gimnastyczne, obręcze, bum bum rurki) oraz tworzenie własnych przyborów
 ● Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych

3 semestry

345 + 120 praktyk

3490 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

 GIMNASTYKA KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNA, RYTMIKA 

I TANIEC 
w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Czas trwania

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania histo-
r i i  w szkole podstawowej i   szkołach 
ponadpodstawowych. 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.

 ○ Wstęp do badań historycznych 
 ○ Historia starożytna powszechna 
 ○ Historia średniowiecza Polski
 ○ Historia powszechna średniowiecza 
 ○ Historia nowożytna Polski do 1795 r. 
 ○ Historia nowożytna powszechna
 ○ Historia Polski XIX w. 
 ○ Historia powszechna XIX w.  
 ○ Historia Polski 1918-1944 r. 
 ○ Historia powszechna 1918-1944 r. 
 ○ Historia Polski po II Wojnie Światowej 
 ○ Historia powszechna po II Wojnie Światowej 
 ○ Metodyka nauczania historii 
z wykorzystaniem technologii informacyjnej

 ○ Archeologia ziem polskich 
 ○ Nauki pomocnicze historii 
 ○ Dydaktyka w szkole 
 ○ Podstawy diagnozy pedagogicznej.

 ● Współczesne metody prowadzenia lekcji historii z wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii, 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

360 + 150 praktyk

3300 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć komputerowych i  informatyki w szko-
łach podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
Studia mają umożliwić także doskonalenie sto-
sowania technologii informacyjnej w nauczaniu 
innych przedmiotów. 

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

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

 ○ Podstawy informatyki 
 ○ Systemy operacyjne 
 ○ Sieci komputerowe 
 ○ Podstawy algorytmiki i programowania 
(Programowanie obiektowe Scratch, C++ 
oraz programowanie robotów MindStorms 
Lego) 

 ○ Wprowadzenie do e-learningu 
 ○ Narzędzia matematyczne 
 ○ Edycja tekstu 
 ○ Multimedia 
 ○ Metodyka nauczania informatyki i zajęć 
komputerowych  

 ○ Technologie internetowe 
 ○ Bazy danych 
 ○ Praca z tablicą interaktywną Smart.

 ● 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, mbotów, mobilnego sprzętu i oprogramowania (tablet, smartphone, platformę 
e-learningową moodle, rozwiązania googlowe w chmurze, różnych systemów operacyjnych 
(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

INFORMATYKA I ZAJĘCIA  
KOMPUTEROWE 

Czas trwania
3 semestry

360 + 60 praktyk

3400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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 funkcjonowanie 
dziecka. Wyposażenie w wiedzę spełniającą 
wymagania metody integracji sensorycznej. 

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Lekarze, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci 
zajęciowi, pedagodzy, pedagodzy specjalni, 
psychologowie.

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem:
 ○ Świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie integracji 
sensorycznej w teorii i praktyce

 ○ Certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej
Ukończenie studiów podyplomowych w zakre-
sie integracji sensorycznej, a także otrzymanie 
certyfikatu terapeuty SI daje pełne kwalifikacje 
do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. 
Osoby mogą pracować w placówkach oświa-
towych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić 
gabinety integracji sensorycznej.

 ○ Anatomia i neurofizjologia rozwojowa
 ○ Teoria odruchów sensomotorycznych 
 ○ Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych 
 ○ Rozwój psychomotoryczny dziecka 
 ○ Różnice indywidualne 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 
 ○ Jednostki chorobowe i postępowanie diagno-
styczno-terapeutyczne w SI. (m.in. Autyzm, 
Zespół Downa, Mózgowe porażenie dziecięce, 
Wybrane zespoły genetyczne, ADHD, ADD, 
wcześniactwo, Dziecko niedowidzące i niedo-
słyszące, 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 dysfunkcjami rozwojowymi 

 ○ Sala SI – ćwiczenia. 

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

 ● Liczne zajęcia praktyczne w gabinecie integracji sensorycznej 
 ● Wyposażenie słuchaczy w konkretne zestawy ćwiczeń z zakresu Integracji Sensorycznej, poprze-
dzone demonstracją ich wykonania 

 ● Warsztatowe opracowanie własnych pomysłów zajęć terapeutycznych, szeroki dostęp do mate-
riałów i pomocy do prowadzenia diagnozy SI - karty, scenariusze i testy psychomotoryczne

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Czas trwania
3 semestry

390 + 150 praktyk

4200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Cena egzaminu do 
uzyskania certy-
fikatu terapeuty 
integracji senso-
rycznej: 500 zł.

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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 
pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, 
kulturze krajów anglojęzycznych.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby posiadające dyplom ukończenia stu-
diów magisterskich i licencjackich na kierunku 
pedagogicznym, posiadające przygotowanie 
pedagogiczne, czynni zawodowo nauczyciele 
oraz inne osoby zainteresowane zdobyciem 
dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka 
angielskiego na etapie przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym.

Wraz z certyfikatem podstawowej znajomości 
języka angielskiego uzyskują kwalifikacje do 
nauczania 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.

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

 ● Zindywidualizowany tok nauczania, treści dobrane do poziomu znajomości języka 
uczestników

 ● Nowatorskie podejście do nauki gramatyki języka angielskiego dla dzieci
 ● Tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych, np. podręcznika do pracy w przedszkolu, 

gier edukacyjnych, scenariuszy zabaw aktywizujących i wspomagających zapamiętywanie

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ 

I WCZESNOSZKOLNEJ 

Czas trwania
3 semestry

440 + 60 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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JĘZYK POLSKI W EDUKACJI

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć w ramach przedmiotu język polski.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania języka 
polskiego w szkole podstawowej i  w  szko-
łach ponadpodstawowych. Program studiów 
w sposób twórczy i kreatywny przygotowuje 
uczestników do pracy w charakterze nauczy-
ciela polonisty.

 ○ Gramatyka języka polskiego
 ○ Historia języka polskiego
 ○ Kultura języka polskiego z praktyczną 
stylistyką

 ○ Wiedza o kulturze współczesnej
 ○ Poetyka i analiza dzieła literackiego
 ○ Literatura powszechna
 ○ Literatura staropolska i oświeceniowa  
z analizą tekstów literackich

 ○ Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów 
literackich

 ○ Literatura XX wieku wraz z analizą tekstów 
literackich

 ○ Literatura dla dzieci i młodzieży
 ○ Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu  
i pisaniu

 ○ Tekst literacki w szkole - analiza  
i interpretacja

 ○ Metodyka języka polskiego  
z wykorzystaniem technologii informacyjnej

 ○ Pedagogiczne konteksty komunikacji
 ○ Etyka zawodu nauczyciela.

 ● Zajęcia odbywają się w różnych typach szkół, bibliotekach, czytelniach, galeriach, muzeach
 ● W ramach studiów uczestnicy organizują wernisaże literackie, spektakle teatralne, słucho-

wiska radiowe
 ● Uczestniczą w spektaklach teatralnych, Targach Książki i spotkaniach z autorami książek  

i podręczników
 ● Biorą udział w warsztatach komunikacji niewerbalnej z aktorem, w tym ćwiczenia dykcji  

z emisją głosu oraz praktycznych zajęciach z logopedą, gdzie poznają podstawowe zaburze-
nia komunikacji językowej oraz procedur i strategii postępowania logopedycznego

Czas trwania
3 semestry

390 + 150 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E



35Biuletyn Informacyjny 2018/2019

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słucha-
czy do wykonywania zawodu logopedy. 

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

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 oraz usuwania powstałych zaburzeń

 ● Możliwość obserwowania pacjentów na różnych etapach okresu terapii logopedycznej 
 ● Zajęcia praktyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach logopedycznych
 ● Wizyty studyjne w Specjalistycznym Centrum Medycznym zajmującym się kompleksową diagnostyką 
zaburzeń słuchu u noworodków, dzieci i dorosłych oraz innych placówkach specjalistycznych

 ● 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 w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

LOGOPEDIA

Czas trwania
4 semestry

545 + 60 praktyk

5000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E



36 kire.pl

MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI

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 adresowane są do czynnych zawo-
dowo nauczycieli lub osób z wyższym 
wykształceniem, absolwentów studiów przy-
gotowujących do wykonywania zawodu 
nauczyciela.  Słuchacze powinni  mieć 
kwalifikacje pedagogiczne do  nauczania 
jednego przedmiotu i zamierzają uzyskać 
przygotowanie do nauczania drugiego przed-
miotu - matematyki. Studia przeznaczone 

dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzy-
stać doświadczenie i potencjał kompetencyjny 
oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy 
wobec zmian zachodzących w edukacji  
i kształceniu nauczycieli.

Uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela matematyki.

 ○ Analiza matematyczna
 ○ Arytmetyka i algebra z elementami dydaktyki
 ○ Elementy logiki i teorii mnogości
 ○ Geometria z elementami dydaktyki
 ○ Kombinatoryka i rachunek prawdopodobień-
stwa z elementami dydaktyki

 ○ Dydaktyka matematyki
 ○ Technologia informacyjna w nauczaniu 
matematyki

 ○ Seminarium dyplomowe.

 ● Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi nauczyciela matematyki,  
w tym podstawą 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

360 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Kompleksowe przygotowanie do prowadzenia 
zajęć w szkole średniej i zawodowej z takich 
przedmiotów jak: automatyka i robotyka, 
elektrotechnika i elektronika, komputerowe 
wspomaganie projektowania, mechanika tech-
niczna, naprawa urządzeń i systemów 
mechatronicznych, podstawy mechatroniki, 
programowanie i użytkowanie obrabiarek ste-
rowanych numerycznie, urządzeń i systemów 
mechatronicznych, technologia montażu, teoria 
sterowania. 

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz 
przygotowanie pedagogiczne zainteresowane 
uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego 
przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji 
zawodowych.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotów mechatronicznych, prowadzenia 
zajęć modułowych z zakresu treści programo-
wych o tematyce mechatronicznej zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów 
kształcenia przygotowujących do wykonywania 
zawodu nauczyciela.

 ○ Wstęp do mechatroniki
 ○ Podstawy rysunku technicznego
 ○ Materiałoznawstwo techniczne
 ○ BHP w pracowni mechatronicznej
 ○ Podstawy robotyki
 ○ Mechanika techniczna i wytrzymałość 
materiałów

 ○ Wspomaganie projektowania SolidEdge
 ○ Elektronika i elektrotechnika
 ○ Wirtualna technika pomiarowa LabView
 ○ Wprowadzenie do matlaba
 ○ Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 ○ Wprowadzenie do automatyki
 ○ Dydaktyka mechatroniki
 ○ Metodyka nauczania przedmiotów z zakresu 
mechatroniki

 ○ Pracownia automatyki-pneumatyki
 ○ Obrabiarki sterowane numerycznie
 ○ Seminarium dyplomowe.

 ● Uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów mechatronicznych
 ● Zajęcia na wysoko wyspecjalizowanym sprzęcie
 ● Doświadczeni wykładowcy 
 ● Zajęcia w formie warsztatów

Czas trwania
3 semestry

360 + 60 praktyk

4500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

MECHATRONIKA
DLA NAUCZYCIELI

(nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych)
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OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełno-
sprawnością intelektualną – ich potencjału 
rozwojowego,  ograniczeń w zakresie 
funkcjonowania procesów emocjonalno-mo-
tywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych 
oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób 
niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzysta-
niem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, 
pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalno-
ści), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, 
kierunków nauczycielskich oraz posiadają 
przygotowanie pedagogiczne.

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 niepełno-
sprawnego 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 
 ○ Seminarium dyplomowe.

 ● Zajęcia prowadzone wg autorskich programów, opracowanych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, 
wynikami badań naukowych i nowymi metodami terapeutycznymi

 ● Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach kształcenia specjalnego: przedszkolu i szkole podsta-
wowej specjalnej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy, szkole branżowej, 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 współorganizowanie zajęć podczas półkolonii i imprez sportowych (miting 
pływacki, biegi przełajowe) dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 

 ● Spotkania z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną, osobami prowadzącymi spe-
cjalistyczne rodziny zastępcze, autorami książek tematycznie związanych z zajęciami, a także  
z zespołem artystycznym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Trisomią 21

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego 

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

2800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Wyposażenie uczestników studiów w wiedzę 
o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle 
chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu. 
Ukazanie swoistości procesu kształcenia 
dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami 
narządów ruchu w  świetle aktualnej wie-
dzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej. 
Zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposo-
bami wspomagania procesu rewalidacji dzieci 
ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (tech-
niki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne 
i stymulacyjne); kształtowanie odpowiednich 
umiejętności psychoedukacyjnych uczestników 
studiów; wskazanie optymalnych zasad i form 
współpracy nauczycieli i wychowawców z pra-
cownikami służb medycznych.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCICEL

Dlaczego warto?

Studia adresowane są dla nauczycieli  
i wychowawców posiadających przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do 
pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotknię-
tymi dysfunkcjami narządów ruchu, 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 arteterapii.

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

 ● Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą 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 zawo-

dowym, 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

Czas trwania
2 semestry

230 + 120 praktyk

3450 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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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 i młodzieży 
i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób posiadających 
dyplom ukończenia  studiów wyższych (zawo-
dowych, licencjackich lub magisterskich) 
oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy 
nauczycielskiej.

Studia przygotowujące do pracy na stanowisku 
pedagoga szkolnego. Studia mają przygotować 
pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzie-
ckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje 
on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. 
Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować 
na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, 
kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. 
Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wy-
chowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb 
ponadpodmiotowych. 
Absolwenci studiów podyplomowych Pedagogika 
szkolna są przygotowani do pracy w szkołach, 
instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (środo-
wiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe 
ośrodki opieki nad dzieckiem, całkowitej opieki dla 
dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii 

zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, 
bursy, internaty na stanowisko wychowawcy. 
Jednocześnie są przygotowani do prowadzenia 
działań terapeutycznych (kompensacyjnych)  
oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wycho-
wania.

 ○ Wybrane elementy psychologii
 ○ Wybrane elementy psychopatologii dzieci i młodzieży
 ○ Pedagogika społeczna
 ○ Pedagogika szkolna
 ○ Warsztaty socjoterapeutyczne
 ○ Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 ○ Prawo oświatowe
 ○ Prawo rodzinne i opiekuńczo- wychowawcze
 ○ Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dziecku i jego 
rodzinie

 ○ Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia
 ○ Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią
 ○ Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i wspierające
 ○ Warsztat pracy z rodzicem w zakresie edukacji  
i wychowania

 ○ Patologie społeczne i  wiedza o dysfunkcjach współ-
czesnej rodziny

 ○ Trening kompetencji interpersonalnych
 ○ Terapia pedagogiczna
 ○ Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowań
 ○ Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży
 ○ Projektowanie pracy pedagoga szkolnego 
 ○ Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

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

 ● W ramach zajęć możliwość udziału w kursie kierowników wycieczek i imprez szkolnych oraz kierowników 
wypoczynku

 ● 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, Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej, Krakowskim Ośrodku Terapii

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Czas trwania
3 semestry

360 + 60 praktyk

3500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia wyższe, 

które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szko-

łach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym)  

i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy 

w zawodzie 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

 ○ Seminarium dyplomowe.

 ● Zajęcia w różnych typach szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, min. szkoła katolicka, 
Montessori, waldorfska, ośrodki terapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne,  szkoły 
kształcenia zawodowego

 ● Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć różnymi metodami aktywizującym, pobudzanie do twórczego 
myślenia

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

 ● Bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji  
 ● Możliwość odbycia superwizji

 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 
DO PRACY NAUCZYCIELSKIEJ 

Czas trwania
3 semestry

370 + 150 praktyk

2700 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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SOCJOTERAPIA Z RESOCJALIZACJĄ

Przygotowanie merytoryczne i pragma-
tyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej  
i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą nie-
dostosowaną społecznie.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Nauczyciele posiadający przygotowanie 
pedagogiczne, pedagodzy, wychowawcy, 
psychologowie szkolni, osoby poszukujące 
zatrudnienia w placówkach systemu oświaty 
oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
osoby, które posiadają wykształcenie psycho-
logiczne, pedagogiczne, socjologiczne, nie 
posiadające kwalifikacji niezbędnych do pracy 
resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. 

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

 ○ Diagnostyka psychopedagogiczna 
 ○ Dydaktyka specjalna 
 ○ Metodyka pracy socjoterapeutycznej i zajęć 
resocjalizacyjnych 

 ○ Pedagogika resocjalizacyjna 
 ○ Podstawy psychologii rozwojowej, klinicznej  
i psychopatologii 

 ○ Planowanie zajęć i konstruowanie programów 
profilaktycznych 

 ○ Profilaktyka uzależnień 
 ○ Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki 
relaksacji 

 ○ Trening radzenia sobie z agresją 
 ○ Trening umiejętności interpersonalnych 
 ○ Warsztaty pracy z grupą z elementami 
arteterapii 

 ○ Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 
 ○ Wybrane zagadnienia prawne 
 ○ Wybrane zagadnienia z autoterapii  
i psychoterapii 

 ○ Zaburzenia społeczno-emocjonalne. 

 ● Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjotera-
peutyczne, 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, mło-
dzieżowych ośrodkach wychowawczych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Krakowskim Ośrodku 
Terapii

 ● 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

Czas trwania
3 semestry

350 + 120 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne 
słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą nie-
słyszącą i niedosłyszącą.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedago-
giki - rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) 
i niedosłyszących (słabosłyszących) - do pracy 
w   szkołach, placówkach oraz ośrodkach 
specjalistycznych.

 ○ Pedagogika specjalna 
 ○ Podstawowe regulacje prawne dotyczące eduka-
cji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

 ○ Surdopedagogika 
 ○ Anatomia i fizjologia słuchu 
 ○ Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia 
techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy 

 ○ Psychologia głuchych 
 ○ Surdologopedia 
 ○ Rewalidacja indywidualna 
 ○ Metodyka wychowania słuchowego 
 ○ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
z dysfunkcją słuchu 

 ○ Metodyka wychowania przedszkolnego  
dziecka z dysfunkcją słuchu 

 ○ Metodyka nauczania i wychowania dzieci  
i młodzieży z dysfunkcjami słuchu 

 ○ Wybrane metody wspierające rozwój dziecka  
z dysfunkcją słuchu 

 ○ Wykorzystanie komputerów w edukacji  
uczniów z dysfunkcją słuchu 

 ○ 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 najnow-
szych metod diagnozy audiologicznej poprzez organizację zajęć w specjalistycznych gabinetach 
medycznych zajmujących się kompleksową profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń słu-
chu 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

 ● Możliwość uczestniczenia w wyjeździe szkoleniowym do Światowego Centrum Słuchu/World 
Hearing Center (WHC) - prof. Henryka Skarżyńskiego

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

 SURDOPEDAGOGIKA

Czas trwania
3 semestry

260 + 120 praktyk

2700 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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TECHNIKA I PLASTYKA

Przygotowanie nauczycieli różnych specjalno-
ści do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki 
w szkole oraz przygotowanie do podejmowania 
samodzielnej aktywności twórczej i działal-
ności edukacyjnej w  szkolnictwie i innych 
ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów pla-
styka i  technika. Wbudowane w program 
elementy informatyki pozwalają wzbogacić 
warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł 
wykorzystać nowe technologie w  procesie 
dydaktycznym.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów 
z zakresu plastyki i techniki w szkole. 

 ○ Historia kultury i techniki 
 ○ Technika w środowisku ucznia 
 ○ Rysunek i dokumentacja techniczna, ergonomia, 
bezpieczeństwo i organizacja pracy 

 ○ Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
 ○ Podstawy mechaniki 
 ○ Wychowanie komunikacyjne 
 ○ Psychologia widzenia i twórczości plastycznej 
 ○ Kompozycja i zasady perspektywy 
 ○ Estetyka 
 ○ Metody i techniki aktywności twórczej 
 ○ Technologie informacyjne 
 ○ Technika obróbki materiałów 
 ○ Metodyka nauczania plastyki 
 ○ Metodyka nauczania techniki.

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

 ● Prowadzenie zajęć w placówkach kulturalno-oświatowych, pracowniach artystycznych,  
warsztatach rękodzieła

 ● Organizowanie  wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk teatral-
nych i montaży słowno-muzycznych

 ● Regularne spotkania za sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, teatrach, galeriach oraz filharmonii
 ● Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i techniki poprzez liczne zajęcia 

warsztatowe

Czas trwania
3 semestry

370 + 100 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Wyposażenie słuchaczy w kompetencje  
z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które 
pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psycho-
pedagogicznej 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?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia wyższe 
oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskują dodatkowe kwalif ikacje zawo-
dowe do prowadzenia różnorodnych form 
terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do 
pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz 
posiadającymi opinie i  orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznych.

psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE·  

 ○ Rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się. 

Metody i techniki uczenia się 

 ○ 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 oraz nauce matematyki 

 ○ Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zabu-

rzeniami 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 

 ○ Podstawy kodowania w terapii pedagogicznej 

 ○ Neurodydaktyka 

 ○ Techniki relaksacyjne 

 ○ Podstawy socjoterapii 

 ○ Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzeniami 

zachowania 

 ○ Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji pla-

stycznej, dramaterapii oraz z zastosowaniem tańca, 

ruchu i muzykoterapii 

 ○ Komunikacja i budowanie relacji w grupie 

 ○ Elementy metodyki nauczania języka polskiego  

i matematyki – trudności w uczeniu się

 ○ Seminarium dyplomowe.

 ○ Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, 

klinicznej i psychopatologii 

 ○ Elementy metodyki nauczania początkowego 

 ○ Praca z uczniem zdolnym 

 ○ Wybrane zagadnienia z logopedii 

 ○ Organizacja procesu terapeutycznego 

 ○ Podstawy organizacji pomocy 

 ● 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 inte-
ligencji - program Instrumental Enrichment

 ● Materiały związane z dokumentacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 ● Zajęcia z  narzędziami diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się
 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

TERAPIA PEDAGOGICZNA  
Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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TYFLOPEDAGOGIKA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

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

 ○ Teoretyczne podstawy wychowania 
 ○ Podstawy diagnozy pedagogicznej 
 ○ Pedagogiczne konteksty komunikacji 
 ○ Dydaktyka w szkole 
 ○ Psychologia rozwojowa i osobowości 
 ○ Pedagogika specjalna 
 ○ Tyflopedagogika 
 ○ Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci 
niewidomych i słabowidzących 

 ○ Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku 
 ○ Orientacja w przestrzeni 
 ○ Rehabilitacja widzenia 
 ○ Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewi-
dzących i słabowidzących 

 ○ Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku 
 ○ Brajlowskie metody porozumiewania się 
 ○ Komunikacja interpersonalna
 ○ System edukacji specjalnej  
 ○ Metodyka pracy z grupą 
 ○ Współpraca z rodziną w procesie rehabilitacji 
 ○ Etyka zawodu nauczyciela.

 ● 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 i codziennym funkcjonowaniu

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Czas trwania
3 semestry

440 + 150 praktyk

2700 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb 
dziecka i jego środowiska, projektowania,  
a także realizacji zadań wieloprofilowego wspo-
magania rozwoju małego dziecka.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki 
specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, 
terapii pedagogicznej, psychologii lub 
posiadające kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska logopedy oraz  przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 ○ Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej 
interwencji 

 ○ Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka 
 ○ Podstawy prawne organizacji wwrd, 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 roz-
woju dziecka wobec jego rodziny 

 ○ Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi przed 
rozpoczęciem edukacji szkolnej 

 ○ Wwrd z zaburzeniami sprzężonymi, rozwoju 
poznawczego, zaburzeniami ruchowymi, zmysło-
wymi 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 
 ○ Seminarium dyplomowe.

 ○ Pedagogika i psychologia rozwoju małego dziecka 
 ○ Diagnoza medyczna niepełnosprawności  
i zagrożenia niepełnosprawnością – podstawy 
pediatrii, neonatologii i neurologii 

 ○ Wybrane zagadnienia psychiatrii 
 ○ Podstawy pedagogiki specjalnej, 
oligofrenopedagogika 

 ● W ramach zajęć uczestnicy obserwują zajęcia m.in. w przedszkolu specjalnym, ośrodkach rehabili-
tacyjno-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. psychologiem, neurologiem, logopedą, 
terapeutą integracji sensorycznej, pedagogami specjalnymi – tyflopedagogiem, surdopedagogiem, 
fizjoterapeutą, rehabilitantem

 ● Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie  
rozwoju dziecka, przykłady i wzory dokumentów

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Czas trwania
3 semestry

365 + 120 praktyk

3100 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

WCZESNE WSPOMAGANIE 
ROZWOJU DZIECKA

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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  
i współpracy.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Osoby, które ukończyły co najmniej stu-
dia wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie.

 ○ Psychologia uczenia się dzieci 
 ○ Dydaktyka w szkole 
 ○ Psychologia rozwojowa i osobowości 

 ○ Podstawy prawa wspólnotowego  
 ○ Pedagogiczne konteksty komunikacji 
 ○ Etyka zawodu nauczyciela 
 ○ Historia integracji europejskiej 
 ○ Wstęp do nauki o państwie 
 ○ Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski 
 ○ Metodyka wiedzy o społeczeństwie z wykorzy-
staniem technologii informacyjnej 

 ○ Wybrane zagadnienia z historii powszechnej 
 ○ Międzynarodowe stosunki polityczne 
 ○ 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 obywatel-
skiego, 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

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3300 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

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

 ○ Psychologia małżeństwa i rodziny
 ○ Psychologia komunikacji
 ○ Pedagogika małżeństwa i rodziny
 ○ Socjologia małżeństwa i rodziny
 ○ Seksuologia
 ○ Wychowanie seksualne
 ○ Prawo rodzinne i opiekuńcze
 ○ Bioetyka
 ○ Biologia prokreacji i planowanie rodziny
 ○ Zagadnienia ginekologiczno-położnicze
 ○ Metodyka nauczania WDŻ
 ○ Zagrożenia cywilizacyjne współczesnej  
rodziny

 ○ Współpraca z rodzicami

 ● Dostęp do licznych materiałów pomocnych w pracy nauczyciela WDŻ (scenariusze i kon-
spekty lekcji, prezentacje, filmy, pomoce dydaktyczne)

 ● Uczestnicy otrzymują programy nauczania, książkę E. Wójcik „Naturalne planowanie rodziny”, 
Zeszyty ćwiczeń wg metody Roetzera, 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 I EDUKACJA 

SEKSUALNA

Czas trwania
3 semestry

370 + 60 praktyk

3420 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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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?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia  
wyższe oraz posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotów: wychowanie fizyczne, a także 
gimnastyka korekcyjna w szkołach podstawo-
wych i ponadpodstawowych.

 ○ Edukacja zdrowotna 
 ○ Organizacja i prawo w oświacie 
 ○ Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 ○ Rytmika i taniec 
 ○ Teoria i metodyka piłki nożnej, koszykówki,  
piłki siatkowej, piłki ręcznej, pływania i ratowni-
ctwa wodnego, lekkoatletyki, gimnastyki 

 ○ Teoria sportu 
 ○ Teoria rekreacji i turystyki 
 ○ Zabawy i gry ruchowe 
 ○ Organizacja i zarządzanie sportem 
 ○ Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
 ○ Aerobik i fitness – nowoczesne formy  
gimnastyki 

 ○ Wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza,  
skrzywienie kręgosłupa, wady postawy) 

 ○ Metodyka nauczania wychowania fizycznego  
i gimnastyki korekcyjnej 

 ○ Sporty różne (unihokej, wspinaczka, nurkowanie)
 ○ Anatomia człowieka 
 ○ Fizjologia wysiłku 
 ○ Nordic Walking 
 ○ Podstawy masażu 
 ○ Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjnej 
 ○ Podstawy psychologii rozwojowej 
 ○ Seminarium dyplomowe

 ○ Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 
 ○ Historia kultury fizycznej 

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

walking, pływanie, podstawy masażu, aerobik i fitness

Czas trwania
3 semestry

348 + 60 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E



51Biuletyn Informacyjny 2018/2019

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funk-
cji dyrektora w placówkach oświatowych 
z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, 
organizowania, kierowania nimi oraz sprawo-
wania nadzoru pedagogicznego; aktualizacja 
i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświa-
towego 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?

Osoby, które ukończyły co najmniej studia 
wyższe.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje 
uprawniające do zajmowania stanowiska 
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
w szkole, przedszkolu 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

Czas trwania
3 semestry

360 + 30 praktyk

2500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ –  
MANAGER I LIDER OŚWIATY

(w programie aplikacje o środki unijne)

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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AKADEMIA MENTORA 
I TUTORA

Przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej 
i umiejętności pozwalających na stosowanie 
mentoringu jako metody wsparcia o charakte-
rze zindywidualizowanym, dostosowanym do 
potrzeb psychologicznych, społecznych i edu-
kacyjnych ucznia.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Osoby posiadające wykształcenie wyż-
sze zainteresowane praktyczną realizacją 
procesów wsparcia uczniów i innych osób 
podopiecznych, realizowaną w efektywny  
i zindywidualizowany sposób. 

Zdobycie dostatecznej i praktycznej wiedzy na 
temat planowania procesu mentoringu w aspek-
cie organizacyjnym (naboru, dopasowania)  
i interpersonalnym (współpracy z pod-
opiecznym), rozwój samoświadomości 
i kompetencji interpersonalnych. Efektem 
uczestnictwa w studiach będzie rozwój samo-
wiedzy i lepsze dopasowanie stosowanych 
metod wychowawczych i dydaktycznych do 
osobistych preferencji.

Blok I. Trening podstawowych
kompetencji mentora 

 ○ Warsztat o charakterze 
interpersonalno-integracyjnym

 ○ Diagnoza własnego stylu pomagania
 ○ Warsztat przeciwdziałania wypaleniu mentora
 ○ Warsztat technik relaksacyjnych

Blok II. Wykorzystanie psychologii 
w mentoringu

 ○ Psychologia osobowości
 ○ Neuropsychologia w komunikacji
 ○ Mechanizmy procesu zmiany

Blok III. Wstęp do mentoringu
 ○ Podstawy mentoringu, coachingu i tutoringu
 ○ Zasady pracy mentora z podopiecznym
 ○ Formy mentoringu

Blok IV. Warsztat pracy mentora
 ○ Narzędzia diagnostyczne
 ○ Warsztaty zarządzania czasem
 ○ Warsztaty umiejętności komunikacyjnych
 ○ Tworzenie planów rozwoju podopiecznego  
(zarządzanie celami)

Blok V. Mentoring w zastosowaniu
 ○ Mentoring ucznia zdolnego
 ○ Mentoring rodzicielski
 ○ Wspieranie mentoringu rówieśniczego
 ○ Organizowanie mentoringu

Blok VI. Warsztat pracy tutora
 ○ Tutoring jako proces wychowawczy
 ○ Diagnozowanie i zarządzanie talentami ucznia
 ○ Wybrane metody socjoterapeutyczne  
w tutoringu

Czas trwania
3 semestry

360

4500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Uzyskanie wiedzy i przygotowanie uczestników 
do udzielania porad w zakresie aktywności 
fizycznej a także w zakresie prawidłowego spo-
sobu żywienia.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Osoby posiadające wykształcenie wyższe. 
Przede wszystkim nauczyciele wychowania 
fizycznego, osoby pracujące w centrach fitness, 
odnowy biologicznej oraz pozostałe osoby 
pragnące poszerzenia swojej wiedzy w tym 
obszarze.

Zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę  
w zakresie planowania żywienia, eliminowania 
błędów żywieniowych a także dostosowywania 
diety do rodzaju aktywności fizycznej. Ponadto 
słuchacze w ramach programu studiów nauczą 
się rozumieć mechanizmy powstawania zacho-
wań żywieniowych mających wpływ na stan 
odżywienia organizmu. Dodatkowo zdobędą 
niezbędne umiejętności pozwalające na prowa-
dzenie zajęć w ramach nowych form aktywności 
fizycznej a także zasad i technik zaczerpniętych 
z psychologii związanych z rozwojem osobistym 
osób uprawiających aktywność fizyczną i sport.

 ○ Teoretyczne podstawy fitness
 ○ Fitness nowoczesne formy gimnastyki
 ○ Teoretyczne podstawy kulturystyki  
- ćwiczenia siłowe

 ○ Podstawy anatomii i fizjologii
 ○ Psychologia sportu
 ○ Trening zdrowotny
 ○ Gimnastyka w fitness
 ○ Ćwiczenia taneczne i umuzykalniające
 ○ Pierwsza pomoc przedmedyczna
 ○ Prawo w żywieniu
 ○ Żywienie człowieka
 ○ Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 ○ Podstawy kulturystyki –ćw. siłowych
 ○ Ćwiczenia kształtujące
 ○ Prawo w sporcie
 ○ Dietetyka
 ○ Żywienie w sporcie
 ○ Pracownia dietetyczna
 ○ Psychologia żywienia.

 FITNESS I DORADZTWO 
ŻYWIENIOWE

Czas trwania
2 semestry

180

3500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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NEURODYDAKTYKA

Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi osiąg-
nięciami neurodydaktyki, ich praktycznym 
znaczeniem w procesach nauczania i wycho-
wania na różnych etapach rozwojowych,  
a także 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

Osoby posiadające wykształcenie wyższe 
oraz kwalifikacje pedagogiczne w szczególno-
ści: psychologowie i pedagodzy, nauczyciele 
różnych typów szkół oraz placówek opie-
kuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, 
wychowawcy świetlic, pracownicy poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci, 
pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, pra-
cownicy domów kultury, animatorzy kultury, 
pracownicy socjalni, a także osoby poszuku-
jące nowych możliwości rozwoju osobistego.

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

 ○ Neuropedagogika (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)

 ○ Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela  
w praktyce szkolnej (m.in. elementy 
coachingu i tutoringu

 ○ Racjonalna Terapia Zachowania, 
autoterapia, efektywne techniki 
komunikowania się)

 ● Możliwość uzyskania Certyfikatu uczestnictwa w Systemie Treningowym Structogram® 1 – 
„Klucz do poznania samego siebie” będący podstawą do wykorzystania własnego potencjału 
w rozwoju

 ● Patronat projektu autoterapia.eu – pierwszej w Polsce autoterapii REBT on-line
 ● Przygotowanie projektu zastosowania nauczania przyjaznego mózgowi w wybranej szkole/

klasie

Czas trwania
2 semestry

184

3500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Dlaczego warto?

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Kompleksowe przygotowanie uczestników 
do wykonywania zawodu trenera i coacha, 
zarówno w ramach własnej działalności gospo-
darczej, jak pracy na rzecz różnego rodzaju 
firm i instytucji (trener wewnętrzny).

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Osoby posiadające wykształcenie wyższe. 
Nauczyciele oraz wszystkie osoby, które zajmują 
się prowadzeniem ludzi do wyznaczonego celu.

Uzyskują kompetencje do wykonywania pracy 
trenera i coacha. Poznają innowacyjny i autor-
ski warsztat pracy trenera i coacha.

 ○ Trening umiejętności interpersonalnych  
w formule grupy otwarcia

 ○ Tożsamość trenera/coacha (przegląd podejść 
teoretycznych dotyczących pracy trenera  
i coacha; różnice i podobieństwa w pełnieniu 
ról zawodowych. Mapa kompetencji trenera. 
Odkrywanie własnego potencjału/mocne 
i słabe strony; etyka zawodowa trenera  
i coacha

 ○ Rozwój kluczowych kompetencji trenera/
coacha (komunikacja interpersonalna; auto-
prezentacja i wystąpienia publiczne; trening 
kreatywności; trening asertywności i stawiania 
granic; emisja głosu)

 ○ Warsztat pracy trenera/coacha (konwen-
cjonalne i niekonwencjonalne metody 
prowadzenia szkoleń; zarządzanie procesem 
grupowym; trudne sytuacje w pracy trenera; 
trener jako facylitator, mediator i negocjator; 
modele i metody coachingowe; Coach jako 
towarzysz zmiany – granice w relacji)

 ○ Projektowanie szkoleń i sesji coachingowych 
(projektowanie programów szkoleniowych, 
scenariuszy zajęć i sesji coachingowej)

 ○ Sesja superwizyjna

 TRENER I COACH

Czas trwania
2 semestry

237

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

 ● Poznanie innowacyjnego i autorskiego warsztatu pracy trenera i coacha w zakresie szkoleń
 ● Rozwój kreatywności poprzez udział w tworzeniu ćwiczeń i gier szkoleniowo – coachingowych
 ● Niepowtarzalny rozwój osobisty podczas treningu interpersonalnego
 ● Odbycie superwizji trenerskiej
 ● Korzystanie z treści programowych, niezbędnych podczas ubiegania się o rekomendację PTP

Dlaczego warto?

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z zakresu programowania dla uczniów 
rozwijających już od najmłodszych lat (przed-
szkole, edukacja wczesnoszkolna) cechy takie, 
jak: kreatywność, twórcze rozwiązywanie 
problemów, logiczne myślenie czy wyobraźnia 
abstrakcyjna.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Studia kierowane są do nauczycieli I etapu 
kształcenia tj. przedszkoli i nauczania wczes-
noszkolnego oraz do nauczycieli i absolwentów 
kierunków pedagogicznych – nauczycielskich 
realizujących zadania edukacyjne w szkole 
podstawowej, którzy chcą uzyskać wiedzę  
i umiejętności  do wykorzystania nauki pro-
gramowania w przedmiotach innych niż 
informatyczne.

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z zakresu programowania na 
pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, które 
mają rozwijać u uczniów kreatywność, twórcze 
rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie 
czy wyobraźnia abstrakcyjna.

 ○ Zastosowanie zestawów Lego w nauce 
programowania 

 ○ Scratch - programowanie w szkole 
podstawowej 

 ○ Technologia chmury w edukacji 
 ○ Robotyka w nauce programowania 
 ○ Roboty w edukacji z zakresu nauk o Ziemi 
 ○ Metodyka nauczania programowania
 ○ Seminarium dyplomowe 

 ● Uczestnicy podczas ćwiczeń laboratoryjnych budują własne konstrukcje robotów mobilnych 
oraz przygotowują dla nich oprogramowanie za pomocą języka obrazkowego

 ● Warsztaty z platformami mobilnymi
 ● Projekty edukacyjne z zakresu podstaw robotyki i elektroniki – m.in. Smart Clothes - 

inteligentne ubrania - moda przyszłości
 ● Zapoznanie z nowymi formami komunikacji (uczeń - nauczyciel) umożliwiającymi realizację 

podstawy programowej przez nauczyciela

Czas trwania
2 semestry

248 + 60 praktyk

3800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Dlaczego warto?

PROGRAMOWANIE DLA I I II ETAPU
EDUKACYJNEGO - NOWOŚĆ

STU D I A  P O DY P LO M OW E
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KURSY 
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DLACZEGO WARTO 
SIĘ DOSKONALIĆ?

Kwalifi kacyjne Nadające uprawnienia Doskonalące

Jako placówka doskonalenia nauczycieli szczególnie propagu-
jemy ideę uczenia się przez całe życie.

Typy kursów w KIRE

Rekrutacja na studia i kursy trwa przez cały rok szkolny 2018/2019. 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.

 ○ Wypełnić formularz zgłoszeniowy (online) na stronie internetowej kire.pl

 ○ 200 zł dla absolwentów kursów i studiów 
podyplomowych KIRE*

Inwestując w siebie zbierzemy nieporównywalnie większy plon naszej pracy.

Metodyczne umiejętności tworzenia 
ciekawszych ćwiczeń/lekcji

Podniesienie kompetencji 
i nowe kwalifi kacje

Nowe pomysły i nową energię do działaniaDoskonalenie warsztatu pracy

Świeże spojrzenie na dziedzinę, 
której nauczamy

„Przyjaźń” z nowoczesnymi technologiami

Co zyskamy uczęszczając na kursy w KIRE?

Terminy rekrutacji i organizacji zajęć

Jak się zapisać?

Opłaty Zniżki i promocje
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego 
na kurs kwalifi kacyjny należy uiścić bezzwrotną 
opłatę rekrutacyjną – 100 zł (opłata wliczona 
w cenę kursu). 

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

K U R SY
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METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W OKRESIE 

WCZESNOSZKOLNYM  

Nauczyciele czynni zawodowo, posiadający 
kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-
szkolnej oraz minimum dwuletnią praktykę 
zawodową. Aby uzyskać pełne kwalifikacje 
wymagany jest certyfikat znajomości 
języka angielskiego w  stopniu co  najmniej 
podstawowym.

ADRESAT

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM

Wraz z certyfikatem co najmniej podstawowej 
znajomości j. angielskiego kurs daje upraw-
nienia do zajmowania stanowiska nauczyciela 
języka angielskiego w  przedszkolach oraz 
klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwenci 
otrzymują świadectwo ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami roz-
porządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r.  
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

Kadra kursu to wysoko wykwalifikowani specja-
liści, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, 
native speakerzy. Zapewniają oni oprócz pod-
staw teoretycznych bardzo dobre praktyczne 
przygotowanie do pracy w zawodzie nauczy-
ciela, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod 
i form pracy m. in. w oparciu o nowoczesne 
technologie.

Podczas zajęć z metodyki uczestnicy kursu 
zapoznają się z metodami i  technikami 
nauczania języka małych dzieci. Poznają 
przykłady zastosowania gier i zabaw oraz 
tekstów narracyjnych na lekcjach w celu 
rozwijania umiejętności językowych dzieci. 
Ponadto uczą się jak integrować treści 
przedmiotowe oraz sprawdzać wiadomości 
i umiejętności. W ramach zajęć z metodyki 
uczestnicy wykonują określone zadania 
ustalone z wykładowcą. Kurs zakłada 
aktywny udział uczestników w zajęciach  
i uczenie się praktycznego wykorzystywania 
zdobytych wiadomości i umiejętności, aby  
w przyszłości móc umiejętnie łączyć nauczanie 
języka z kształceniem wczesnoszkolnym. 

Program obejmuje następujące zagadnienia: 
 ○ praca na materiałach dla dzieci z wykorzy-
staniem technik stosowanych w nauczaniu 
języka obcego dzieci młodszych, ćwiczenia 
(duży nacisk na ćwiczenia fonetyczne), teksty 
dla dzieci, demonstracje technik, symulacje

 ○ komentarz metodyczny, refleksja oraz objaś-
nienia teoretyczne, opracowanie zadań 
metodycznych (dydaktyzacje, scenariusze, 
etc.)

 ○ zajęcia językowe na poziomie zaawansowa-
nym, praca na materiałach autentycznych dla 
dorosłych, rozwinięcie tematów, przygotowa-
nie do pracy własnej.

Czas trwania
7 miesięcy

240 + 35 praktyk

1590 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

K U R SY K WALIFIK AC YJNE



PEDAGOGICZNO-METODYCZNY 
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

PEDAGOGICZNO-METODYCZNY 
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW 
OBCYCH
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Czynni zawodowo nauczyciele, posiadający co 
najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych 
oraz świadectwo znajomości języka angielskiego 
co najmniej w stopniu zaawansowanym.

Nauczyciele posiadający dyplom ukończenia 
studiów wyższych oraz certyfikat znajomości 
języka obcego w stopniu zaawansowanym.

ADRESAT

ADRESAT
KURSY JĘZYKA 
OBCEGO DO WYBORU

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM

Wraz z certyfikatem znajomości języka angiel-
skiego kurs daje uprawnienia do nauczania 
języka angielskiego na wszystkich etapach 
kształcenia. Absolwenci otrzymują Świadectwo 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgod-
nie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia  
29 września 2016 r. w sprawie placówek dosko-
nalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakre-
sie metodyki nauczania języka angielskiego, 
nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, 
native speakerzy, twórcy słynnego programu dla 
dzieci, a także dyrektorzy i nauczyciele uznanych 
szkół językowych. Zapewniają oni oprócz pod-
staw teoretycznych bardzo dobre praktyczne 
przygotowanie do pracy w zawodzie nauczy-
ciela, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod 
i form pracy oraz nowoczesnej technologii.

 ○ Psychopedagogika
 ○ Metodyka nauczania języka angielskiego
 ○ Wiadomości o krajach danego obszaru 
językowego (z dziedziny historii, geografii, 
kultury i literatury)

 ○ Gramatyka pedagogiczna.

NIEMIECKI

HISZPAŃSKI

FRANCUSKI

WŁOSKI

Czas trwania

Czas trwania

7 miesięcy

7 miesięcy

280

270

1590 zł

1750 zł

Godz. dydaktyczne

Godz. dydaktyczne

Cena

Cena

K U R SY K WALIFIK AC YJNE
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ZARZĄDZANIE 
OŚWIATĄ

Nauczyciele przedszkoli, szkół wszystkich 
typów oraz placówek oświatowych, posiadający 
wykształcenie wyższe.

ADRESAT

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM

Uzyskują uprawnienia do ubiegania się  
o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół 
wszystkich typów oraz placówek oświato-
wych (możliwość przystąpienia do konkursu). 
Kwalifikacje potwierdza Świadectwo ukoń-
czenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie  
z wymogami rozporządzenia MEN z dnia  
29 września 2016 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1591).

Pracownicy naukowi wyższych uczelni, współ-
autorzy zatwierdzonego przez MEN ramowego 
programu kursu kwalifikacyjnego, eksperci 
MEN, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie 
organizacji i zarządzania oświatą, członkowie 
zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry 
Kierowniczej Oświaty (OSKKO), pracownicy nad-
zoru pedagogicznego, edukatorzy, pracownicy 
jednostek samorządu terytorialnego, eksperci  
z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

 ○ Przywództwo edukacyjne w szkole
 ○ Przywództwo dla uczenia się i rozwoju 
indywidualnego

 ○ Polityka oświatowa – dyrektor jako lider  
w środowisku

 ○ Zarządzanie zasobami ludzkimi
 ○ Zarządzanie strategiczne w kontekście 
prawnym, społecznym i finansowym

 ○ Zarządzanie własnym rozwojem 
zawodowym

 ○ Zadania praktyczne powiązane z obszarami 
tematycznymi kursu.

 ● Zajęcia dostarczają słuchaczom wiedzę przydatną zawodowo oraz adekwatną do aktualnych 
problemów edukacyjnych

 ● Nacisk na działania praktyczne, odwoływanie się do doświadczeń słuchaczy, stosowanie 
aktywizujących metod pracy

 ● Przewaga warsztatów i sesji ćwiczeniowych nad wykładami
 ● Zajęcia terenowe m.in. w krakowskich placówkach oświatowych oraz na  Wydziale 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Czas trwania
9 miesięcy

220

1590 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Dlaczego warto?

K U R SY K WALIFIK AC YJNE
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KIEROWNIK WYCIECZEK
 I IMPREZ SZKOLNYCH

KIEROWNIK WYPOCZYNKU

Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oraz 
inne osoby pełnoletnie posiadające co najmniej 
średnie wykształcenie.

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy 
w stopniu co najmniej podharcmistrza, inne 
osoby posiadające wykształcenie co najmniej 
średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-
wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

ADRESAT

ADRESAT

ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM

PROGRAM

Uzyskują kwalifikacje niezbędne do ubiegania 
się o stanowisko kierownika wycieczek i imprez 
szkolnych, potwierdzone Zaświadczeniem  
o ukończeniu kursu na kierownika wycieczek 
i imprez szkolnych, zgodnie z obowiązującymi 
wymogami MEN.

Uzyskują kwalifikacje niezbędne do ubiega-
nia się o stanowisko kierownika wypoczynku, 
potwierdzone Zaświadczeniem ukończenia 
kursu na kierownika wypoczynku, zgodnie  
z obowiązującymi wymogami MEN.

Doświadczeni wychowawcy i nauczyciele, któ-
rzy od wielu lat organizują wycieczki i imprezy 
szkolne.

Nauczyciele - doświadczeni kierownicy kolonii 
krajowych i zagranicznych.

Praktyczne przygotowanie  do pracy  
z dziećmi i młodzieżą. Wyposażenie w wiedzę 
i umiejętności niezbędne do organizowania 
wycieczek i imprez szkolnych. Doskonalenie 
umiejętności organizatorskich i metodycznych. 
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
powierzonych uczestników.

 ○ Planowanie pracy wychowawczej 
 ○ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
 ○ Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników 
wypoczynku

 ○ Organizacja pracy kierownika wypoczynku  
z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami admi-
nistracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 

 ○ Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (prze-
pisy obowiązujące) 

 ○ Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności 
zdobyte podczas kursu.

10

10

150 zł

150 zł

Godz. dydaktyczne

Godz. dydaktyczne

Cena

Cena

K U R SY NADA JĄCE UPR AWNIENIA
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OPIEKUN DZIENNY

OPIEKUN W ŻŁOBKU I KLUBIE 
DZIECIĘCYM

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji 
opiekuna dziennego, posiadające co najmniej 
średnie wykształcenie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji 
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

ADRESAT

ADRESAT

ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM

PROGRAM

Uzyskują kwalifikacje do opieki nad dziećmi 
do lat 3, zgodnie z Ustawą z dnia 4  lutego  
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
( t j . :  Dz.  U.  z  2013 poz.   1457)  oraz 
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu 
programów szkoleń dla opiekuna w żłobku  
lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dzien-
nego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368).

Uzyskują kwalifikacje do opieki nad dziećmi 
do lat 3, zgodnie z Ustawą z dnia 4  lutego  
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
( t j . :  Dz.  U.  z  2013 poz.   1457)  oraz 
R o z p o r z ą d z e n i e m  M i n i s t ra  P o l i t y k i 
Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w spra-
wie  zakresu programów szkoleń d la 
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
wolontariusza oraz dziennego opiekuna  
(Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368).

Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarz, 
ratownik medyczny, specjalista ds. bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, dyrektor żłobka.

Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarz, 
ratownik medyczny, specjalista ds. bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, dyrektor żłobka.

 ○ Rozwój dziecka w okresie wczesnego 
dzieciństwa 

 ○ Stymulowanie wszechstronnego rozwoju 
dziecka

 ○ Kompetencje opiekuna dziecka
 ○ Praktyki zawodowe

 ○ Psychopedagogiczne podstawy rozwoju 
jednostki

 ○ Rozwój dziecka w okresie wczesnego 
dzieciństwa

 ○ Stymulowanie wszechstronnego rozwoju 
dziecka

 ○ Kompetencje opiekuna dziecka
 ○ Praktyki zawodowe

130 + 30 praktyk

200 + 80 praktyk

1190 zł

1550 zł

Godz. dydaktyczne

Godz. dydaktyczne

Cena

Cena

K U R SY NADA JĄCE UPR AWNIENIA
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K U R SY NADA JĄCE UPR AWNIENIA

PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI 
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE 
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Zainteresowani nauczyciele.

ADRESAT

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM
Uzyskują kwalifikacje niezbędne do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych w  zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, potwierdzone 
Zaświadczeniem ukończenia kursu przygoto-
wującego nauczycieli do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy, zgodnie z obowiązującymi wymogami 
MEN.

Doświadczeni nauczyciele z uprawnie-
niami do nauczania pierwszej pomocy, 
ratownicy medyczni posiadający długoletnie 
doświadczenie.

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka, 
bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia 
oraz poszkodowanego, wezwanie pomocy, 
zadławienia, poszkodowany nieprzytomny, 
zatrucia, podstawowa resuscytacja krążenio-
wo-oddechowa, urazy, tamowanie krwotoków 
zewnętrznych i opatrywanie ran.

30

450 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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K U R SY  ECDL

E-CITIZEN

ECDL BASE

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

Mobilna pracownia komputerowa
Zajęcia na kursach ECDL oraz egzaminy przeprowadzane są w Mobilnej Pracowni Komputerowej 
certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. 
Egzaminy są dodatkowo płatne. Więcej szczegółów na naszej stronie kire.pl oraz ecdl.pl.

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

ADRESAT

ADRESAT

CEL

CEL

MODUŁY

MODUŁY

e-Citizen pozwala zapoznać się z obsługą 
komputera na poziomie pozwalającym 
na przechowywanie i odnajdowanie informacji 
oraz nawiązanie połączenia z Internetem. Kurs 

został zaprojektowany tak, aby pomagać użyt-
kownikom w maksymalnym wykorzystaniu 
Internetu - tematyka dotyczy m.in. załatwiania 
spraw urzędowych, znajdowania informacji, 
robienia zakupów, a także komunikowania 
się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem 
Internetu.

Usystematyzowanie wiedzy z zagadnień 
objętych zakresem egzaminów Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. 
Materiał kursu podzielony jest na moduły odpo-
wiadające modułom egzaminacyjnym ECDL.

Blok 1.  Umiejętności podstawowe
Blok 2.  Wyszukiwanie informacji
Blok 3.  e-Uczestnictwo

B1 - Podstawy pracy z komputerem
B2 - Podstawy pracy w sieci
B3 - Przetwarzanie tekstów
B4 - Arkusze kalkulacyjne

48

64

650 zł

750 zł

Godz. dydaktyczne

Godz. dydaktyczne

Cena

Cena



66 kire.pl

ECDL STANDARD

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.

ADRESAT

ADRESAT

CEL

CEL

MODUŁY

MODUŁY

Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po 
zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL 
lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL 
(EPP – Endorsed Product Program, e-Na-
uczyciel, e-Urzędnik), pod warunkiem, że co 
najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/
STANDARD/ADVANCED. Można więc na 
jednym certyfikacie ECDL Profile umieścić 
egzaminy z grupy BASE i z grupy STANDARD.

Poza umiejętnościami potwierdzonymi 
certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza 
on o dodatkowych umiejętnościach specjali-
stycznych – trzech do wyboru z ośmiu (moduły 
STANDARD).

B1 - Podstawy pracy z komputerem (16 godz.), 
       200 zł
B2 - Podstawy pracy w sieci (16 godz.), 200 zł
B3 - Przetwarzanie tekstów (16 godz.), 200 zł
B4 - Arkusze kalkulacyjne (16 godz.), 200 zł
S1 - Użytkowanie baz danych (20 godz.), 240 zł
S2 - Grafika menadżerska i prezentacyjna 
       (20 godz.), 240 zł
S3 - IT security (16 godz.), 200 zł
S4 - Edycja obrazów (20 godz.), 300 zł
S5 - Zarządzanie projektami (20 godz.), 300 zł
S6 - Web editing (24 godz.), 320 zł
S7 - Współpraca online (16 godz.), 200 zł
S9 - Rozwiązywanie problemów (20 godz.), 
       240 zł

Moduły BASE: B1,B2,B3, B4
Moduły STANDARD (do wyboru 3 z 8 modułów): 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9 

112

1250 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

ECDL PROFILE 

Czas trwania i cena 
kursu zależą od 

wybranych modułów.

K U R SY ECDL
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AKADEMIA LIDERA
EDUKACYJNEGO

Nauczyciele, dyrektorzy, przewodniczący 
zespołów przedmiotowych, zadaniowych, prob-
lemowych, inni pracownicy oświaty poszukujący 
nowych rozwiązań edukacyjnych, pragnących 
doskonalić swoje umiejętności i kompetencje, 
korzystać z nowoczesnych metod nauczania 
i technologii, tworzyć i wykorzystywać nowe 
rozwiązania edukacyjne w oparciu o posiadane 
doświadczenie oraz dzielić się swoją wiedzą, 
pragną zagospodarować swoją przestrzeń 
osobistą, postawić na rozwój zawodowo-emo-
cjonalny i brać udział w tworzeniu nowatorskiej 
bazy sprawdzonych praktyk i działań.

ADRESAT

CEL

PROGRAM

Głównym celem Akademii jest zwiększenie włas-
nej efektywności i skuteczności jako przywódcy/
lidera zespołu dzięki wykorzystaniu najważniej-
szych kompetencji przywódczych.

 ○ Kształtowanie umiejętności skutecznego 
wpływania na zachowania i postawy pra-
cowników i współpracowników.

 ○ Poznanie zasad skutecznego wywierania 
wpływu oraz zasad świadomego budowania 
własnej wiarygodności.

 ○ Zwiększenie skuteczności osiągania założo-
nych celów.

Forma szkolenia: spotkania seminaryjno-
warsztatowe, 5 razy w roku szkolnym.  
w wymiarze po 8 godz. dydaktycznych.

 ○ Moja komunikacja: Ja a reszta świata –  
JA TO WIEM!, mierzenie swoją miarą, grzech 
zaniechania, „przecież to oczywiste”, zakłó-
cenia w komunikacji.

 ○ Kompetencje lidera, w tym kompetencje 
cyfrowe.

 ○ Jak zbudować autorytet, czyli sztuka 
asertywności. Budowanie zaufania -jak być 
wzorem dla innych. Jak widzą mnie inni, 
sztuka stawiania granic. Konsekwencja 
w działaniu. Gotowość do zmian. 
Wprowadzanie zmian – ewolucja czy 
rewolucja?

 ○ Poznajcie mój zespół, czyli jak dobrze znam 
swoich ludzi. Komunikacja w i przepływ 
informacji w zespole. Przekonania, wzorce, 
programy i schematy. Jak kierować emo-
cjami swoimi i innych.

 ○ Cele – od wartości do działania. Metoda 
SMART.

 ○ Wybrane modele i narzędzia zarządzania – 
lider coach, lider motywator.

Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu psy-
chologii, socjologii, doświadczeni dyrektorzy 
szkół, edukatorzy, trenerzy.

40 
(5 spotkań)

800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Uczestnicy poznają swój styl komunikacji, omawiane są podstawowe narzędzia skutecznej komunika-
cji, różne style motywowania siebie oraz innych, zasady skutecznej pracy z celami (swoimi i zespołu); 
przełamanie stereotypu „i tak nie mam na nic wpływu”, zaangażowanie wszystkich członków zespołu 
do wspólnego działania, ustalenie własnego, zespołowego Kodeksu Honorowego i wewnętrzna 
zgoda na jego przestrzeganie, uzdrowienie relacji poprzez odpowiednie stosowanie feedbacku, usta-
lenie dodatkowych norm i zasad w sytuacjach „kryzysowych”. Szkolenie pozwala zdobyć i uzupełnić 
niezbędną wiedzę z zarządzania zespołem czy projektem, która pomaga pojedynczym osobom lub 
organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu

Dlaczego warto?

K U R SY DOSKONAL ĄCE
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MEDIACJE I TRUDNE 
ROZMOWY Z RODZICAMI 

Czynni zawodowo nauczyciele, pedagodzy  
i dyrektorzy szkół.

ADRESAT CEL

PROGRAM
Moduł I - Konflikt i negocjacje 
(16 godzin - 2 spotkania po 8 godzin)

 ○ Wprowadzenie
 ○ Teoria konfliktu: warunki powstania kon-
fliktu, koło konfliktu, trójkąt satysfakcji

 ○ Etapy rozwoju konfliktów. Warsztat 
 ○ Etapy rozwoju konfliktu – ćwiczenia  
w oparciu o materiał dotyczący sytuacji 
szkolnych. Mapa konstruktywnych i dekon-
struktywnych aspektów konfliktu 

 ○ Autodiagnoza własnego stylu rozwiązywa-
nia konfliktów 

 ○ Strategia doboru stylu pracy do rodzaju 
konfliktu 

 ○ Ważne pojęcia negocjacyjne przydatne  
w prowadzeniu mediacji i rozwiązywaniu 
konfliktów: negocjacje pozycyjne, prob-
lemowe, ustępstwa. Zasady prowadzenia 
negocjacji – praktyka pracy, scenki 

 ○ Wzajemne spostrzeganie rodziców  
i nauczycieli – wyniki badań, wnioski. 
Rodzice uczniów sprawiających trudności – 
dlaczego oni też są „trudni”?

 ○ Drama z podziałem grupy na role: nauczy-
ciele, rodzice - co w sobie cenimy, co nam 
przeszkadza

 ○ Role i pozycje rodziców w szkole - wypra-
cowanie optymalnego modelu współpracy 
- ZAPIS

 ○ Zastosowanie asertywności w kontakcie  
z rodzicami.

Moduł II - Mediacja 
(16 godzin - 2 spotkania po 8 godzin)

 ○ Korzyści płynące z mediacji. Ograniczenia 
mediacji (kiedy stosować, a kiedy nie).  
Wykład i dyskusja

 ○ Rola mediatora, cechy dobrego mediatora 
 ○ Sześć etapów mediacji – prezentacja wybra-
nego modelu Colemana

 ○ Definiowanie kwestii. Praca w grupach nad 
sytuacjami konfliktu z rodzicami

 ○ Techniki pracy, ćwiczenia skutecznych 
sposobów komunikacji: przeformułowanie, 
parafraza, odzwierciedlanie, stawianie pytań 
(otwartych, zamkniętych, sugerujących, 
interpretujących) 

 ○ Rozpoznawanie stanowisk i ukrytych intere-
sów (ukryte motywy rodziców i uczących)

 ○ Radzenie sobie z kryzysami i emocjami  
w mediacji 

 ○ Ćwiczenia – dramy z udziałem uczestników. 
Scenki bazujące na autentycznych konflik-
tach występujących między nauczycielami  
a rodzicami

 ○ Informacje zwrotne – moje atuty w radze-
niu sobie w sytuacjach trudnych, kierunek 
dalszej pracy

Moduł III - Pozyskiwanie rodziców do współpracy
(8 godzin - jedno spotkanie)

 ○ Dobre praktyki
 ○ Blokery i katalizatory dobrych praktyk
 ○ Poszukiwanie twórczych rozwiązań.

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytu-
acjach konfliktowych w środowisku szkolnym, 
przygotowanie do prowadzenia mediacji oraz 
stosowania innych konstruktywnych sposobów 
radzenia sobie z konfliktem. 

40 
(5 spotkań)

800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

K U R SY DOSKONAL ĄCE
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RYTMIKA

SZACHY W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ 

I PRZEDSZKOLNEJ

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczes-
noszkolnej, szkół specjalnych, opiekunowie 
w klubach dziecięcych, animatorzy zabaw oraz 
wszystkie zainteresowane osoby. Jest to rów-
nież propozycja dla rodziców małych dzieci.

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczes-
noszkolnej, wychowawcy świetlicy szkolnej, 
animatorzy zabaw oraz wszystkie zaintereso-
wane osoby.

ADRESAT

ADRESAT

CEL

CEL

PROGRAM

PROGRAM

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

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

Szkolenie kładzie nacisk na plastykę ruchu, 
zmiany tempa, zmiany metrum, ze szczególnym 
uwzględnieniem ćwiczeń rytmicznych, które  
są ukierunkowane na taniec towarzyski i odpo-
wiadają rytmom kroków podstawowych: walca, 
polki, krakowiaka, quickstepa, tanga, samby, 
rumby, cha-cha, live. Nie chodzi o naukę kro-
ków podstawowych tańców, ale o to, aby każdy 
nauczyciel, w zależności od potrzeb, mógł stwo-
rzyć swój własny układ taneczny. Dzieci w dużej 
części są „współautorami” projektu.

 ○ Zapoznanie z zasadami gry w szachy i pod-
stawowymi pojęciami szachowymi 

 ○ Poznanie metodyki nauczania szachów 
 ○ Zapoznanie z zabawami szachowymi oraz ich 
korelację z pozostałymi edukacjami (mate-
matyczną, plastyczną, muzyczną); 

 ○ Poznanie ciekawych zadań szachowych 
kształtujących logiczne myślenie 

 ○ Wykorzystanie technologii IT w nauczaniu 
gry w szachy 

 ○ Zapoznanie z elementami organizacji szkol-
nych turniejów szachowych 

40 

800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Godz. dydaktyczne
16

9

300 zł

Godz. e-learning

Cena

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych opartych na sprawdzonych programach nauki gry  
w szachy, gotowy do pracy i wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe. Jest to potężne narzędzie do pracy, zapewniające swobodę 
działania według własnych potrzeb.

K U R SY DOSKONAL ĄCE
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K U R SY DOSKONAL ĄCE

ROBOTYKA W SZKOLE

Nauczyciele prowadzący zajęcia kompute-
rowe w szkołach podstawowych, matematyki 
w szkołach podstawowych i ponadpodstawo-
wych, informatyki, języków obcych w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych, nauczy-
ciele realizujący grupowe projekty edukacyjne, 
nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej, pro-
wadzący zajęcia pozalekcyjne, a także osoby, 
które chciałyby zdobyć podstawowe kompeten-
cje w zakresie programowania i robotyki.

ADRESAT

CEL

PROGRAM
 ○ Podstawy algorytmiki w praktyce
 ○ Podstawy programowania
 ○ Programowanie gier i programów edukacyjnych
 ○ Programowanie w języku SCRATCH
 ○ Programowanie w języku Phyton
 ○ Wykorzystanie narzędzia App Inventor do 
tworzenia aplikacji mobilnych

 ○ Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki  
i sterowania

 ○ Wprowadzenie do programowania robotów 
LEGO MINDSTORMS: jednostka centralna 
(brick), sensory, silniki, okablowanie, klocki 
Oprogramowanie instalowane na komputerze 
lub na tablecie (system operacyjny Android);

 ○ Tworzenie programów sterujących, które zamie-
nią maszyny lub pojazdy w roboty, wchodzące 
w interakcje z otoczeniem

 ○ Zastosowanie elementów robotyki i programo-
wania na różnych zajęciach edukacyjnych  
i pozalekcyjnych – praktyczne przykłady

Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu pro-
gramowania, trenerzy Programu Koduj z Klasą, 
doświadczeni edukatorzy z zakresu robotyki.

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

45

15

850 zł

Godz. dydaktyczne

Godz. e-learning

Cena

TECHNIKI BRAILLE’A

Nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
ADRESAT

CEL

PROGRAM
 ○ System Braille’a – podstawowa wiedza
 ○ Nauka alfabetu brajlowskiego 
 ○ Podstaw notacji matematycznej, fizycznej  
i chemicznej

 ○ Ćwiczenia doskonalące percepcję dotykową  
i rozpoznawanie znaków brajlowskich

 ○ Naukę czytania tekstów brajlowskich,
 ○ Dobór narzędzi do zapisu brajlowskiego, naukę 
zapisu tekstów brajlowskich,

 ○ Zapoznanie z technologiami wspomagającymi, 
wykorzystującymi brajla

Nauka czytania i pisania technikami Braille’a, 
które są przydatne nie tylko dla niewidomych. 
Osoby widzące: nauczyciele, rodzina i przyjaciele 
niewidomego mogą w stosunkowo krótkim czasie 
opanować zasady czytania i pisania alfabetem 
Louisa Braille’a. Uczestnik kursu jest prowadzony 
krok po kroku, ucząc się zasad czytania braille’m  
i pisania z zastosowaniem różnych narzędzi. 
Kurs pomaga w usuwaniu barier funkcjonowania 
osób niewidomych i słabowidzących we współczes-
nym świecie.

20

500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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NAUKA PROGRAMOWANIA
PRZEZ ZABAWĘ W ŚRODOWISKU 

SCRATCH
Nauczyciele matematyki, informatyki, języków 
obcych, prowadzący zajęcia komputerowe 
w szkołach podstawowych; realizujący grupowe 
projekty edukacyjne; pracujący w świetlicy 
szkolnej, prowadzący zajęcia pozalekcyjne, 
wszyscy zainteresowani zdobyciem wiedzy 
i  umiejętności w zakresie programowania  
w środowisku Scratch.

ADRESAT

CEL

PROGRAM

Przygotowanie nauczycieli do nauki progra-
mowania w języku Scratch oraz zapoznanie 
z  możliwościami wykorzystania programu 
Scratch na różnych zajęciach edukacyjnych.

 ○ Utworzenie konta użytkownika i omówienie 
jego funkcjonalności, modyfikacja profilu

 ○ Przeglądanie udostępnionych projektów 
umieszczonych na stronie

 ○ Analiza zasobów portali wspierających naucza-
nie programowania w języku Scratch 

 ○ Omówienie podstawowych bloków programu: 
Ruch, Kontrola, Wygląd, Czujniki, Dźwięk, 
Wyrażenia, Pisak, Zmienne

 ○ Tworzenie i uruchamianie prostego programu
 ○ Wprowadzanie zmiennych
 ○ Obiekty w programie Scratch
 ○ Kontrola i sterowanie
 ○ Rożne rodzaje skryptów i ich wykorzystanie
 ○ Przygotowanie projektów do wykorzystania 
na lekcjach własnego przedmiotu: tworzenie 
interaktywnych historyjek i animacji, zabawa 
dźwiękami, tworzenie muzyki, tworzenie pro-
stych gier komputerowych

 ○ Zapoznanie się ze środowiskiem – praca  
w trybie online i offline

 ○ Zapoznanie się z zawartością portalu  
www.scratch.mit.edu

20

360 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

JĘZYK MIGOWY

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy 
urzędów oraz inne zainteresowane osoby.

ADRESAT

CEL

PROGRAM
 ○ Znaki daktylograficzne polskiego języka migo-
wego (alfabet palcowy)

 ○ Liczebniki polskiego języka migowego
 ○ Podstawowe znaki ideograficzne polskiego 
języka migowego (znaki pojęciowe)

 ○ Odczytywanie znaków daktylograficznych, 
liczbowych i ideograficznych

 ○ Kształtowanie umiejętności formułowania 
samodzielnych wypowiedzi w systemie 
językowo-migowym

 ○ Podstawowa wiedza o uszkodzeniu słuchu

Poznanie podstaw języka migowego oraz najczęś-
ciej 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. 

105

1000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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PODSTAWY COACHINGU 
I ELEMENTY COACHINGU 
W EDUKACJI

Poznanie czym jest coaching i co stanowi jego 
istotę na tle innych metod wsparcia i rozwoju, 
jakie są najważniejsze rodzaje i odmiany coa-
chingu oraz jakimi kompetencjami powinien 
dysponować coach. Zdobycie wiedzy czym 
są modele GROW, STORM, CLEAR oraz cykl 
Kolba i jak prowadzić coaching przy ich użyciu. 
Zdobycie umiejętności aktywnego słuchania 
i  „coachingowego sposobu komunikowania 
się”, prowadzenia coachingu z wykorzystaniem 
wybranego modelu komunikowania się lub ich 
kombinacji, stosowania wybranych technik uży-
wanych w coachingu, m.in. „pytań skalujących”, 
„analizy pola sił”, „technik wizualizacyjnych”.

CEL

ABSOLWENCI

PAKIETY

Kurs adresowany jest do wszystkich osób 
zainteresowanych coachingiem oraz do osób 
chcących pracować w charakterze coacha. 

Praca podczas kursu może odbywać się na 
trzech poziomach:

I - Pakiet podstawowy (cena: 300 zł)
obejmuje pracę uczestnika na platformie      
e-learningowej. Uczestnik zapoznaje się m.in. 
z zagadnieniami takimi jak: 

 ○ Czym jest coaching?
 ○ Kluczowe kompetencje coacha
 ○ Prowadzenie sesji coachingowej
 ○ Wybrane narzędzia pracy coacha oraz rola 
zadań domowych

 ○ Kontrakt i zasady prowadzenia sesji
 ○ Organizacje coachingowe i etyka w pracy 
coacha

Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu pod-
stawowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie 
o ukończeniu kursu e-learningowego.

II - Pakiet rozszerzony (cena: 500 zł) 
polega dodatkowo na wykonaniu pracy własnej, 
polegającej na zastosowaniu metody coachin-
gowej w codziennej praktyce zawodowej oraz 
napisanie pracy na ten temat lub przeprowadze-
niu i nagraniu (audio/video) sesji coachingowej 
lub sporządzeniu notatki oraz określeniu planu 
pracy z klientem.
Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu roz-
szerzonego uczestnik otrzymuje certyfikat  
o ukończeniu kursu na poziomie rozszerzonym. 

III - Pakiet zaawansowany (cena: 900 zł) 
zakłada odbycie dwóch 60-minutowych 
konsultacji z profesjonalnym coachem 
z Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu za 
pośrednictwem komunikatora Skype.
Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu 
zaawansowanego uczestnik otrzymuje cer-
tyfikat o  ukończeniu kursu na poziomie 
zaawansowanym.

K U R SY DOSKONAL ĄCE
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SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 ○ Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycz-
nych (45 minutowych).

 ○ Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane 
z Zamawiającym, zależą od przyjętych celów opera-
cyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, 
materiałów edukacyjnych. 

 ○ Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form 
i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, jakimi 
dysponuje Zamawiający - szkoła/placówka (wielkość 
sali, nagłośnienia itp.).

 ○ 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 rozporządzenia 
MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2016 poz. 1591); inni uczestnicy - 
zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 622).

 ○ Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapo-
trzebowaniem, inny niż proponowane w Biuletynie i na stronie internetowej.

Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej kire.pl lub skontaktować się telefonicznie 
z konsultantem KIRE   tel./fax 12 412 06 68   tel. kom. 695 928 305   tel. kom. 605 061 844

 ○ Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce
 ○ 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

4 700 zł 1000 zł
5 800 zł 1200 zł
6 1000 zł 1300 zł
8 1400 zł 1700 zł
10 1800 zł 2100 zł
12 2000 zł 2400 zł
15 2200 zł 2600 zł

S Z KO LE N I A
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Więcej tematów szkoleń, z możliwością wygodnego sortowania, na stronie internetowej kire.pl

PROPOZYCJE TEMATÓW
ALFABETYCZNIE

1. Agresja i autoagresja dzieci niepełnosprawnych - 
praktyka i terapia 

2. Atrakcyjne zajęcia świetlicowe
3. Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych 

przepisów
4. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów P*
5. Diagnoza i wsparcie ucznia zdolnego
6. Diagnoza pedagogiczna a formy i metody pracy  

z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością
7. Dobry zespół to podstawa - współpraca  

w zespole zadaniowym, także on-line
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edu-
kacyjnych ucznia

9. Efektywna współpraca z rodzicami dzieci  
w wieku przedszkolnym

10. Egzamin ósmoklasisty
11. Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły w świetle nowych wymagań
12. Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu
13. Grywalizacja w edukacji 
14. Indywidualizacja procesu nauczania i wycho-

wania w pracy z grupą a praca indywidualna  
z uczniem

15. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne  
w przedszkolu, szkole

16. Jak efektowanie zorganizować współpracę z pra-
codawcami P* 

17. Jak praktycznie realizować podstawę programową 
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej P*

18. Jak radzić sobie z absencją uczniów
19. Jak wykorzystać portale społecznościowe w reali-

zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych P*
20. Komunikacja interpersonalna w codziennej pracy 

nauczyciela
21. Metoda aktywnego słuchania wg T. Gordona
22. Metoda Dobrego Startu
23. Metoda odwróconej lekcji (flipped classroom) P*

24. Metoda Opowieści Ruchowej
25. Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
26. Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym  

z wykorzystaniem chusty Klanzy
27. Metody i formy sprzyjające rozwijaniu aktywno-

ści i kreatywności dziecka
28. Mnemotechniki – sposoby szybkiego i skutecz-

nego zapamiętywania
29. Motywacyjny charakter oceniania szkolnego 

ze szczególnym uwzględnieniem oceniania 
kształtującego

30. Nauczanie oparte o rozwiązywanie problemów - 
PBL (problem-based learning) P*

31. Neurodydaktyka w przedszkolu i szkole
32. Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela
33. Ochrona danych osobowych – RODO w placówce 

oświatowej
34. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w placówce P*
35. Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego

36. Organizacja przestrzeni lekcyjnej, nowoczesne 
metody aktywizujące

37. Pierwsza pomoc przedmedyczna
38. Podstawa programowa w szkole – nowe wyzwania P*
39. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle 

obowiązujących przepisów prawa
40. Pozytywna dyscyplina w klasie
41. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
42. Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu i edukacji 

wczesnoszkolnej
43. Praca z uczniem z Całościowym Zaburzeniem 

Rozwoju (CZR) – autyzm, zespół Aspergera
44. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole/pla-

cówce oświatowej
45. Savoir vivre w pracy nauczyciela
46. Skuteczne integrowanie zespołów klasowych

P* - szkolenie nawiązuje do podstawowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2018/2019

S Z KO LE N I A
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47. Skuteczne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych

48. Skuteczne techniki motywowania i aktywizowa-
nia uczniów do nauki

49. Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów
50. Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczy-

cieli, pracowników administracyjno-biurowych
51. Sztuka asertywności w szkole 
52. Tablety, smartfony w szkole – mobilna edukacja 

P*
53. Tablica interaktywna – nowoczesne narzędzie 

pracy ucznia i nauczyciela P*
54. Teoria inteligencji wielorakich wg H. Gardnera
55. Trudne sytuacje wychowawcze – jak prowadzić 

rozmowy z rodzicami

56. Uczeń lękowy i depresyjny w szkole
57. Uczeń z ADHD w klasie
58. Wolontariat – rola i misja. Sposoby działania  

w ramach wolontariatu
59. Współczesne metody wychowania patriotycz-

nego P*
60. Współpraca z rodzicami dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi
61. Wymagania edukacyjne a dysfunkcje rozwojowe 

ucznia
62. Zadania, obowiązki, odpowiedzialność pracowni-

cza i dyscyplinarna nauczycieli 
63. Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzy-

kownym wśród uczniów
64. Zarządzanie konfliktem – mediacje, negocjacje

P* - szkolenie nawiązuje do podstawowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2018/2019

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Szkolenia Indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów skierowane są do osób prag-
nących 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), co pozwoli na zwiększenie liczby godzin szkolenia w stosunku  
do godzin zaproponowanych.

Więcej tematów szkoleń, z możliwością wygodnego sortowania, na stronie internetowej kire.pl

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 z biurem KIRE.

1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia
3. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4. Rozwijanie kompetencji wychowawczych
5. Profilaktyka bezpieczeństwa ucznia w szkole
6. Rozwój osobisty nauczyciela
7. Szkolenia dla kadry kierowniczej

INFORMACJE OGÓLNE

KALENDARZ SZKOLEŃ

OBSZARY TEMATYCZNE

S Z KO LE N I A
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Diagnoza przedszkolna i wspomaganie dzieci w osiąganiu dojrzałości szkolnej
Efektywna współpraca z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym
Jak pomóc dziecku w adaptacji w przedszkolu?
Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?
Jak rozpoznawać emocje  u dzieci i jak na nie reagować?
Maluj–śpiewaj-tańcz. Animator czasu wolnego dla dzieci
Metody i formy sprzyjające rozwijaniu aktywności  i kreatywności dziecka
Rozwój dziecka we współpracy z innymi
Rozwój komunikacji małego dziecka – co mówią dzieci zanim nauczą się mówić
Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych
Zabawmy się wesoło - pedagogika zabawy w pracy z dziećmi
Zasady pozytywnej dyscypliny w edukacji wczesnoszkolnej – jak ją skutecznie zastosować

Bajkoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej
Bajkowa tabliczka mnożenia
Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej
Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
Elementy gimnastyki artystycznej w zabawach  i zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej
Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu
Koncepcja Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszym
Metody pracy i techniki aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Origami – metoda na sukces ucznia i nauczyciela
Plastyczne i techniczne inspiracje - wykorzystanie różnorodnych technik w edukacji wczesnoszkolnej
Pompony jako środek dydaktyczny w rozwoju muzyczno-ruchowym dziecka
Przedszkolne i wczesnoszkolne nauczanie języków obcych – atrakcyjne i skuteczne metody
Z książką na kolanach – jak pracować z lapbookiem
Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Batti Strauss
Zastosowanie Metody Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana
Zastosowanie metody C. Orffa w codziennej pracy nauczyciela

I. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Rozwój, kształtowanie postaw i wychowanie dziecka młodszego

Metody i formy pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

WYBÓR TEMATÓW SZKOLEŃ

89
91
81
82
83
97
100
92
98
103
84
88

98
102
98

92
101
86
106
104
100
88
106
105
90
105
88
95

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Aktywne metody uczenia się, metody aktywizujące uczniów do pracy
Diagnoza zdolności ucznia - jak dostrzegać, wzmacniać i rozwijać mocne strony
Diagnozowanie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów – metody, techniki, narzędzia
Edukacja filmowa – praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu i szkole
Jak pracować z uczniem zdolnym?
Jak pracować z zespołem  o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych
Jak rozbudzić i rozwijać motywację do nauki u uczniów i wychowanków
Jak wykorzystać mechanizmy gier komputerowych w edukacji – gamifikacja
Matematyka z GeoGebrą
Metody i techniki wspomagające proces uczenia się, w tym indywidualizacja pracy
Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym
Myślografia w praktyce szkolnej
Ocenianie kształtujące – jak zacząć (cz. I)
Ocenianie kształtujące - czas na zmiany (cz. II)
Projekty czytelnicze w szkole
Stwórz własny program nauczania
Wielorakie Inteligencje Howarda Gardnera w praktyce przedszkolnej i szkolnej
Zajęcia terenowe jako forma efektywnego nauczania w przedszkolu i szkole

Cyfrowe opowieści – komiks, animacje, film w realizacji zajęć edukacyjnych
Edukacyjne aspekty portali społecznościowych Facebook, Twitter, blog
Gamifikacja - projektowanie narzędzi edukacyjnych w obszarze nauczanych przedmiotów
Kompetencje cyfrowe nauczyciela – wykorzystanie zasobów internetowych 
i narzędzi TIK do pracy dydaktyczno-wychowawczej 
Metoda projektu w internecie – tworzymy i wykorzystujemy webquesty
Najmłodsi programują – Scratch Junior
Nauczanie przez zabawę z wykorzystaniem gier edukacyjnych on-line
Odwróć lekcję!
Programujemy praktycznie – zabawa z robotami w klasach IV - VIII 
Tablety, smartfony i inne urządzenia multimedialne - aplikacje wspomagające pracę nauczyciela
Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne (w środowisku App Inventor)
Wirtualne tablice internetowe – współpraca w sieci, udostępnianie zasobów edukacyjnych

English conversation classes
Making English lessons communicative, creative and fun for children and teenagers
Nauczanie czytania ze zrozumieniem w języku obcym
Nauczanie języka obcego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymi 
(dla anglistów, dla germanistów, różne języki obce)

II. PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Metody i formy pracy sprzyjające podnoszeniu jakości kształcenia

Nowoczesne technologie w edukacji

Nauczanie języków obcych

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

94
87
88
92
103
90
87
87
102
93
85
106
96
83
94
104
81
102
89

102
98
106
100

103
84
92
86
105
101
99
90

92
101
87
98
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Alternatywne formy terapii zajęciowej – przegląd i dostosowanie do potrzeb
Diagnoza i terapia niepłynności mowy w wieku wczesnoszkolnym
Dostosowanie wymagań edukacyjnych - uczniowie  o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Jak umuzykalniać dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną
Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
Metody pracy z uczniem  z ADHD w szkole podstawowej
Muzykoterapia  – muzyka leczy!
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
szkole i placówce
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym
Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkolu
Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej
Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w szkole
Wczesna diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii  i dysortografii
Wprowadzenie do arteterapii
Wspomaganie rozwoju mowy osób z zespołem Downa
Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej  w pracy nauczyciela

Diagnoza potrzeb zespołu wychowanków a praca wychowawcy
Inteligencja emocjonalna - jak pokonać niechciane emocje
Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny
Jak ustrzec się przed manipulacjami uczniowskimi
Lekcja wychowawcza nie musi być nudna - inspiracje na lekcję wychowawczą
Mediator w szkole/klasie - skuteczne rozwiązywanie konfliktów uczniowskich
Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacja
Radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi uczniów
Trudne sytuacje wychowawcze - jak prowadzić rozmowy z rodzicami
Vademecum wychowawcy
Współczesne metody wychowania patriotycznego 

III. UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

IV. ROZWIJANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Agresja u dziecka, czyli gdy dziecko więcej niż „rozrabia”
Bezpieczeństwo uczniów, zadania i odpowiedzialność nauczyciela w świetle przepisów
Cyberprzemoc w szkole
Depresja dzieci i młodzieży - problem rodziny i szkoły
Jak radzić sobie z niską frekwencją uczniów w klasie/szkole

V. PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela
Asertywność w pracy nauczyciela
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady eksperta
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady eksperta
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady eksperta
Dokumentowanie pracy nauczyciela
Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki
Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela
Nowe role nauczyciela – tutoring, mentoring
RODO - Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy 
nauczyciela
Sposoby budowania autorytetu nauczyciela
Wystąpienia publiczne i emisja głosu w pracy nauczyciela
Zarządzanie sobą w czasie

Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów – zadania dyrektora  
Budowanie zespołów zadaniowych w szkole – efektywna współpraca
Dokumentacja pracy szkoły
Ewaluacja wewnętrzna w procesie doskonalenia pracy szkoły
Ewaluacja zewnętrzna w procesie doskonalenia pracy szkoły
Kontrola przestrzegania prawa – obowiązek nadzoru pedagogicznego
Kontrola zarządcza w placówce oświatowej
Ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły – zmiany w prawie oświatowym  
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora
Skuteczny marketing edukacyjny – jak budować markę placówki oświatowej?
Status prawny dyrektora placówki oświatowej. Podległość służbowa dyrektora
Techniki coachingowe w kierowaniu placówką oświatową
Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego w świetle obowiązujących przepisów

VI. ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA 

VII. SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ

Konstruowanie i wdrażanie szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych
Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole
Procedura „Niebieskiej Karty”
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metody mediacji i negocjacji
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
– jak je rozpoznać i wspierać dziecko w ich przezwyciężaniu
Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniówNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ
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 ● Proces ewaluacji w zarządzaniu jakością, ewaluacja w prawie oświatowym
 ● Planowanie i projektowanie ewaluacji
 ● Metody zbierania danych i analiza zebranych informacji
 ● Sposoby prezentowania danych - raport
 ● Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej i harmonogram ewaluacji w planie nadzoru pedagogicznego 

dyrektora szkoły
 ● Omówienie przykładowych opracowań ewaluacji wewnętrznej
 ● Zajęcia warsztatowe - budowanie projektów i narzędzi

Ewaluacja wewnętrzna w procesie doskonalenia pracy szkoły

5 godz.

06.09.2018

120 zł
(+ 5 godz. 

online - 50 zł)*

 ● Dlaczego tak ważna jest adaptacja
 ● Czym jest lęk separacyjny i jaki ma wpływ na rozwój dziecka
 ● Rola rodzica, dziecka i przedszkola w adaptacji
 ● Które momenty na początku życia przedszkolnego są najtrudniejsze dla dzieci
 ● Program adaptacji dziecka do nowego środowiska - gry, zabawy i piosenki ułatwiające adaptację

Jak pomóc dziecku w adaptacji w przedszkolu?

5 godz.

06.09.2018

120 zł

KALENDARZ SZKOLEŃ

 ● Podstawy prawne opracowania i stosowania programów autorskich
 ● Rodzaje programów autorskich i ich charakterystyka
 ● Struktura programu – dobór treści programowych
 ● Wyznaczenie celów programów autorskich na poziomie ogólnym i szczegółowym
 ● Kryteria ewaluacji
 ● Modyfikacja programów pod kątem potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 ● Dokumentowanie realizacji programu własnego z uwzględnieniem wniosków z ewaluacji

Stwórz własny program nauczania

5 godz.

04.09.2018

120 zł
NOWOŚĆ

Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny na temat zjawiska, najczęstsze sposoby definiowania, najpopular-
niejsze metody diagnozy dysleksji, dysgrafii i dysortografii, zjawiska współwystępujące (ADD, ADHD i inne), 
warsztaty doskonalące z zakresu ogólnej terapii dysleksji i przykłady ćwiczeń kompensacyjnych

Wczesna diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii

5 godz.

07.09.2018

120 zł

 ● Zmiany prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
 ● Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego
 ● Staż na nowych zasadach i nowe obowiązki opiekuna stażu
 ● Reguły przejściowe
 ● Wzory dokumentów

Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów – zadania dyrektora

5 godz.

11.09.2018

150 zł
NOWOŚĆ

Podstawy prawne - uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach, właściwe udokumentowanie spełnienia 
warunków na odpowiedni stopień awansu, ocena pracy nauczyciela, przygotowanie się się do rozmowy 
kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady eksperta

5 godz.

* fakultatywnie

11.09.2018

120 zł
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5 godz.

11.09.2018

130 zł

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 ● Kształcenie specjalne - podstawy prawne
 ● Model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 ● Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów  prowadzących zajęcia z uczniem
 ● Indywidualne potrzeby rozwojowe, indywidualne potrzeby edukacyjne i indywidualne możliwości 

psychofizyczne
 ● Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 ● Określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych
 ● Opracowanie IPET, poszczególne etapy konstruowania programu -praca zespołowa nauczycieli  

i specjalistów
 ● Ocena efektywności programu, modyfikacja programu
 ● Współpraca z rodzicami w zakresie opracowania i modyfikacji IPET
 ● Dokumentowanie pracy zespołu (wzory dokumentów):

1) dokumentacja współpracy z rodzicami
2) arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - omówienie
3) propozycja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego - omówienie
4) dokumentowanie przebiegu zajęć w dziennikach - zasady prowadzenia dzienników zajęć innych

Podstawy prawne - uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach, właściwe udokumentowanie spełnienia 
warunków na stopień nauczyciela kontraktowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, przygotowanie 
się do uzyskania oceny pracy oraz do prezentacji przed komisją egzaminacyjną

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady eksperta

5 godz.

12.09.2018

120 zł

5 godz.

12.09.2018

120 zł

 ● Charakterystyka potrzeb rozwojowych człowieka 
 ● Analiza proponowanych metod diagnostycznych
 ● Jak dobrze rozpocząć pracę z nową klasą? - przydatne wskazówki
 ● Planowanie działań wychowawczych w oparciu o diagnozę potrzeb wychowawczych
 ● Jak zweryfikować, czy cel wychowawczy został osiągnięty

Diagnoza potrzeb zespołu wychowanków a praca wychowawcy 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady eksperta

5 godz.

13.09.2018

120 zł

NOWOŚĆ

Podstawy prawne - uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach, właściwe udokumentowanie spełnienia 
warunków na stopień nauczyciela mianowanego - wymagania, ocena pracy, przygotowanie  do prezentacji 
przed komisją egzaminacyjną

 ● Szczegółowe omówienie najistotniejszych zmian w podstawie programowej dotyczących edukacji dzieci  
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Konstrukcja podstawy programowej 

 ● Analiza podstawy programowej pod kątem celów kształcenia, treści nauczania, warunków i sposobów 
realizacji

 ● Ocenianie rozwoju ucznia w edukacji wczesnoszkolnej
 ● Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu 
i edukacji wczesnoszkolnej 

5 godz.

13.09.2018

120 zł
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 ● Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 ● Dostosowanie wymagań edukacyjnych – podstawy prawne
 ● Zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych 

- Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych 
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych a  wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

 ● Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładzie uczniów z dysleksją, dysgrafią 
i dysortografią; uczniów poniżej normy intelektualnej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5 godz.

18.09.2018

120 zł

 ● Potrzeby małych dzieci
 ● Umiejętności komunikacyjne dziecka
 ● Dostrajanie się do potrzeb dziecka jako zadanie dla nauczyciela
 ● Jak rozumieć złe zachowania dziecka
 ● „Złe zachowanie” źródłem wiedzy
 ● Komunikacja z małym dzieckiem

Jak rozpoznawać emocje u dzieci i jak na nie reagować

6 godz.

18.09.2018

150 zł

4 godz.

19.09.2018

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Jak oceniać, aby skutecznie motywować uczniów do nauki, czyli czym jest ocenianie kształtujące – 
strategie OK

 ● Różnice między ocenianiem sumującym a kształtującym
 ● Elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania 

kształtującego
 ● Blaski i cienie szkolnych innowacji, czyli jakie korzyści i jakie trudności niesie ze sobą stosowanie 

oceniania kształtującego

Ocenianie kształtujące - jak zacząć (cz. I)
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Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu 
i edukacji wczesnoszkolnej 

 ● Podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 ● Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole, placówce
 ● Indywidualne potrzeby rozwojowe, indywidualne potrzeby edukacyjne i indywidualne możliwości 

psychofizyczne
 ● Zadania dyrektora przedszkola, szkoły i placówki w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej
 ● Zadania dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej
 ● Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 ● Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kwalifikacje do prowadzenia  wybranych form
 ● Dokumentowanie działań związanych z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, 
szkole i placówce

5 godz.

15.09.2018

120 zł

 ● Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji
 ● Radzenie sobie w sytuacjach nietypowych
 ● Współpraca z rodzicami i otoczeniem szkoły
 ● Dobre praktyki

Vademecum wychowawcy

5 godz.

15.09.2018

120 zł
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 ● Wprowadzenie do graficznego środowiska programistycznego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych  
w najmłodszej grupie wiekowej szkoły podstawowej 

 ● Poznanie zasad korzystania z aplikacji Scratch Junior przeznaczonej do pracy na urządzeniach mobilnych
 ● Proces programowania postaci na ekranie nie wymaga użycia klawiatury i polega jedynie na układaniu  
we właściwej kolejności odpowiednich piktogramów z przypisanymi funkcjami 

 ● Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Najmłodsi programują – Scratch Junior

10 godz.

22.09.2018
29.09.2018

195 zł
NOWOŚĆ
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 ● Procedura postępowania szkoły w razie ujawnienia na jej terenie przesłanek występowania przemocy 
domowej w rodzinie ucznia (dziecko: ofiara, sprawca, świadek)

 ● Rozpoznanie symptomów w zachowaniu ucznia występowania zjawiska przemocy domowej
 ● Rozmowa z uczniem będącym ofiarą, sprawcą, świadkiem przemocy domowej
 ● Wypełnienie formularza: część A Niebieskiej Karty – praktyczne wskazówki
 ● Praktyczne stosowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Procedura „Niebieskiej Karty”

5 godz.

20.09.2018

120 zł

 ● Przepisy prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności  wychowawczej 
i opiekuńczej

 ● Zasady zakładania i prowadzenia dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych, dokumentacji 
wychowawcy klasy, dokumentacji  pracy świetlicy szkolnej oraz innej dokumentacji pracy  szkoły, placówki

 ● Obowiązkowa dokumentacja ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie  udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
i niedostosowanych społecznie

 ● Zasady sprostowania błędów i omyłek w dziennikach oraz w pozostałej dokumentacji
 ● Oświadczenia rodziców/uczniów w sprawie uczestniczenia uczniów w niektórych zajęciach
 ● Wzory dokumentów

Dokumentacja pracy szkoły

5 godz.

19.09.2018

150 zł

 ● Pojęcie i geneza pedagogiki zabawy
 ● Charakterystyczne cechy i zasady pedagogiki zabawy
 ● Metody i techniki wykorzystywane w pedagogice zabawy, w tym m.in.:

metody ułatwiające poznanie się, metody rozluźniające, relaksujące, odprężające, wykorzystujące 
ruch, taniec oraz gest, metody twórczego opracowania tematu, metody animacji dużych grup, metody 
ułatwiające przekaz informacji zwrotnych od uczestników, metody aktywizujące określone grupy, metody 
gier dydaktycznych, metody gier dyskusyjnych, metody umożliwiające samoocenę, poznanie własnej 
hierarchii wartości

Zabawmy się wesoło - pedagogika zabawy w pracy z dziećmi

5 godz.

20.09.2018

120 zł

5 godz.

20.09.2018

120 zł

 ● Podstawy wiedzy o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi - czym 
jest ADHD, przyczyny, objawy

 ● Ogólne zasady pracy z dzieckiem z ADHD
 ● Techniki postępowania z dzieckiem z ADHD, czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów  
z nadpobudliwością w młodszym wieku szkolnym

 ● Zasady porozumiewania się z dzieckiem z ADHD, czyli jak mówić, aby być słuchanym?
 ● Modele pracy z dzieckiem z ADHD w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 ● Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD

Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej
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 ● Podstawy prawne konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego
 ● Diagnoza potrzeb i problemów szkoły
 ● Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych 

i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki

Konstruowanie i wdrażanie szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych

5 godz.

25.09.2018

120 zł

 ● Najskuteczniejsze strategie nauczania i uczenia się
 ● Zasady efektywnego uczenia się (motywacja, indywidualizacja, efektywna współpraca pomiędzy 

nauczycielem, uczniem, rodzicem)
 ● Kultura uczenia się
 ● Uzdolnienia, talent, funkcjonowanie pamięci, style uczenia się
 ● Robienie notatek – budowanie „przedmiotowych map myśli”
 ● Sposoby rozwijania i wykorzystania umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli do podnoszenia 

efektywności uczenia się i nauczania

Metody i techniki wspomagające proces uczenia się, w tym inywidualizacja pracy 

5 godz.

25.09.2018

120 zł
NOWOŚĆ

5 godz.

26.09.2018

120 zł

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
 ● Organizacja kształcenia specjalnego – podstawy prawne
 ● Zadania dyrektora szkoły, nauczycieli i specjalistów
 ● Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych - diagnoza, narzędzia, 

analiza mocnych stron ucznia oraz obszarów wymagających wsparcia. Opracowanie dokumentu WOPFU  
na podanym przykładzie

 ● Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 ● Co zawiera IPET - omówienie sposobu tworzenia IPET-u:
1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,(zakres działań o charakterze rewalidacyjnym)
3. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin
4. działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonale-

nia nauczycieli oraz innymi Instytucjami
5. zajęcia rewalidacyjne 
6. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia
7. rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, 

w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie
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 ● Cele i zadania terapii zajęciowej, modele pracy w terapii zajęciowej
 ● Niepełnosprawność intelektualna – charakterystyka, stopnie 
 ● Uregulowania prawne dot. osób z niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną
 ● Zasady funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
 ● Indywidualny plan terapii
 ● Praca z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 ● Formy terapii zajęciowej stosowane w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 ● Metody aktywizujące w pracy z grupą: karty dialogowe, proste formy teatralne, muzyczne
 ● Sytuacje trudne w pracy terapeuty zajęciowego
 ● Zajęcia warsztatowe
Cykl I – Arteterapia: malarstwo, rysunek terapeutyczny, mandale
Cykl II – Praca w glinie
Cykl III – Praca z drewnem, praca z papierem
Cykl IV – Filc, nici, sznurki
Cykl V – Ruch i muzyka

Alternatywne formy terapii zajęciowej – przegląd i dostosowanie do potrzeb

8 godz.

22.09.2018

150 zł

S Z KO LE N I A



Pomysły na zintegrowanie grupy przedszkolnej poprzez działania w grach i zabawach ruchowych, słownych 
i tanecznych np. Idziemy – stop, Kostka, Ludzie do ludzi, Cebula, Muzyczna loteryjka, Sałatka owocowa. 
Przykłady rozwiązań w jaki sposób organizować gry i zabawy w tzw. międzyczasie.

Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu

5 godz.

27.09.2018

120 zł

 ● Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, 
oświatowego i karnego

 ● Sytuacje kryzysowe, wypadek ucznia w szkole - jak się zachować w ich obliczu
 ● Procedury interwencyjne a bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo uczniów, zadania i odpowiedzialność nauczyciela w świetle przepisów

5 godz.

29.09.2018

120 zł

 ● Skuteczne diagnozowanie ucznia
 ● Rozwiązania metodyczne w świetle nowej podstawy programowej – system wsparcia ucznia w doskonaleniu 

umiejętności uczenia się
 ● Skuteczne strategie uczenia się, techniki uczenia pomagające uczniowi w przyswajaniu wiedzy
 ● Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących

Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny

5 godz.

29.09.2018

120 zł

 ● Zjawiska cyberprzestępczości i cyberprzemocy
 ● Sposoby identyfikacji cyberprzemocy oraz profilaktyka tego zjawiska
 ● Szybkie rozpoznanie i reakcja na zjawisko „hejtowania” oraz zawierania znajomości w sieci
 ● Kroki i działania zapobiegawcze
 ● Ochrona danych osobowych
 ● Serwisy społecznościowe: komunikacja w sieci, ślady cyfrowe, działania niepożądane
 ● Prawo do prywatności

Cyberprzemoc w szkole

5 godz.

02.10.2018

120 zł

 ● Współczesna metoda wsparcia uczniów w wykorzystaniu edukacyjnym TIK
 ● Organizacja odwróconej lekcji – tworzenie zasobów edukacyjnych dla uczniów
 ● Korzyści z odwróconego nauczania
 ● Materiały własne i ogólnodostępne

Odwróć lekcję!

5 godz.

27.09.2018

120 zł
NOWOŚĆ

8. wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidual-
nie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów (w zależności od potrzeb)

 ● Wybrane metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 ● Behawioralna metoda modyfikacji zachowań, metody Żetonowe, metoda Dobrego Startu, Kinezjologia 

Edukacyjna, Metoda Kepharta, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Klanza i inne

 ● Podstawy wiedzy o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi – czym 
jest ADHD, przyczyny, objawy 

 ● Ogólne zasady pracy z uczniem z ADHD 
 ● Techniki postępowania z uczniem z ADHD, czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów 
z nadpobudliwością

 ● Zasady porozumiewania się z uczniem z ADHD, czyli jak mówić, aby być słuchanym? 
 ● Modele pracy z uczniem z ADHD w praktyce 
 ● Współpraca z rodzicami ucznia z ADHD

Metody pracy z uczniem z ADHD w szkole podstawowej

5 godz.

27.09.2018

120 zł
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 ● Narzędzia diagnozy - jak rozpoznać potrzeby i możliwości uczniów
 ● Indywidualizacja procesu dydaktycznego – co i jak indywidualizować w systemie klasowo-lekcyjnym
 ● Udoskonalenie własnego warsztatu pracy
 ● Metody pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych
 ● Motywacja uczniów do nauki

Jak pracować z zespołem o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych

5 godz.

02.10.2018

120 zł

 ● Coaching – definicje, rodzaje, kim jest coach, najczęściej używane sformułowania w coachingu, inne formy 
wspierające rozwój

 ● Modele coachingu stosowane w edukacji
 ● Techniki dwustronnej komunikacji w rozmowie coachingowej

*Po szkoleniu zapraszamy na kurs e-learningowy pn. Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji

Techniki coachingowe w kierowaniu placówką oświatową

5 godz.

02.10.2018

150 zł
NOWOŚĆ

 ● Teorie motywacji – przegląd wybranych metod, piramida potrzeb a motywacja
 ● Identyfikacja czynników mobilizujących do nauki – sposoby na wzmacnianie zaangażowania uczniów
 ● Rola pochwał i nagród w procesie motywowania
 ● Budowanie poczucia własnej wartość w uczniach
 ● Relacje interpersonalne – umiejętności społeczne dzieci – praca w grupach jako sposób na mobilizację 
ucznia do pracy

 ● Zapobieganie utracie motywacji – metody aktywizujące w pracy nauczyciela
 ● Automotywacja – analiza własnych możliwości motywowania do nauki

Jak rozbudzić i rozwijać motywację do nauki u uczniów i wychowanków

5 godz.

03.10.2018

120 zł

5 godz.

03.10.2018

150 zł

 ● Przykłady konkretnych technik, strategii, gier, zabaw rozbudzających ciekawość poznawczą dzieci oraz 
budujących autorytet nauczyciela

 ● Nowe rekomendowane techniki, m.in. piosenki śpiewane przez dzieci z angielskiego obszaru kulturowego, 
metoda TPR (ang. Total Physical Response), technika minidramy oraz nowe możliwości pracy z flashcards 
we wprowadzaniu słownictwa (pre-listening stage), sposoby angażowania rodziców do współpracy  
i metody wydłużające czas kontaktu dziecka z językiem angielskim

 ● Korelacja tematyki zajęć językowych z aktualnie realizowanymi zajęciami ogólnorozwojowymi

Nauczanie czytania ze zrozumieniem w języku obcym

5 godz.

03.10.2018

150 zł
NOWOŚĆ

 ● Podstawowe elementy marketingu oświatowego i ich wykorzystywanie
 ● Wyzwania szkoły kreatywnej
 ● Branding - czym jest marka szkoły i jak ją budować
 ● Promocja jako element komunikacji marketingowej
 ● Co i jak reklamować w szkole 
 ● Internet w szkole

Skuteczny marketing edukacyjny – jak budować markę placówki oświatowej 

5 godz.

03.10.2018

120 zł

 ● Rozpoznawanie zasobów ucznia
 ● Zasady wzmacniania zachowań
 ● Ćwiczenia kształtujące umiejętność samopoznania
 ● „Praca na pozytywach” - jak ją stosować w realiach szkoły i placówki

Diagnoza zdolności ucznia - jak dostrzegać, wzmacniać i rozwijać mocne strony
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 ● Główne założenia Metody Gimnastyki Ekspresyjnej
 ● Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 ● Rola muzyki w rozwoju małego dziecka
 ● Zastosowanie zabaw muzyczno-ruchowych w procesie wychowania przedszkolnego (m.in. zabawy 
dowolne, zajęcia zorganizowane, spotkania okolicznościowe) oraz edukacji wczesnoszkolnej  
(m.in. edukacja matematyczna, sportowa, muzyczna, plastyczna)

Zastosowanie Metody Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana 

5 godz.

04.10.2018

120 zł

 ● Sposoby sprawdzania rezultatów kształcenia - nauczania-uczenia się uczniów
 ● Formy i metody sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów
 ● Test jako forma sprawdzania wiadomości, umiejętności, nawyków. Rodzaje testów
 ● Konstruowanie testów sprawdzających – elementy pomiaru dydaktycznego

Diagnozowanie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów 
- metody, techniki, narzędzia

5 godz.

04.10.2018

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Propozycje prac plastycznych/technicznych z wykorzystaniem farb, kredek, papieru, plastikowych łyżeczek
 ● Prace plastyczno-techniczne  na 4 pory roku, święta, itp.
 ● Przystępne i atrakcyjne sposoby przedstawienia prac plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej
 ● Propozycje interesujących zadań dotyczących kształcenia techniczno – plastycznego dzieci w młodszym 

wieku szkolnym

Plastyczne i techniczne inspiracje - wykorzystanie różnorodnych technik 
w edukacji wczesnoszkolnej

8 godz.

05.10.2018
12.10.2018

180 zł

 ● Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
 ● Podstawowe metody i zasady udzielania pomocy przedmedycznej
 ● Ocena stanu poszkodowanego – kontrola czynności życiowych 
 ● Krwotoki rany, urazy, złamania
 ● Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  – objawy zatrzymania pracy serca, teoria oraz praktyka 
(ćwiczenia na fantomie)

 ● Pozycje złożeniowe w stanie zagrożenia życia 
 ● Zadławienia, omdlenia, wstrząs, atak serca, epilepsja, oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem 
elektrycznym

 ● Profilaktyka wypadków

 ● Szkolny PR
 ● Publicity w promocji szkoły
 ● Pozostałe formy promocji szkoły
 ● Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych
 ● Publikowanie jako skuteczna forma krótko i długofalowej promocji szkoły
 ● Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

6 godz.

03.10.2018

135 zł

88 kire.pl

 ● Czynniki determinujące zachowanie uczniów w klasie
 ● Dyscyplina szkolna a motywacja - pojęcia, definicje, istotne różnice
 ● Umiejętności wychowawcze wspomagające pracę z niezdyscyplinowanym zespołem klasowym
 ● Metody i techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach na lekcjach
 ● Interakcje dyscyplinarne nauczycieli różnych specjalności
 ● Zarządzanie oraz komunikacja w klasie szkolnej

Zasady pozytywnej dyscypliny w edukacji wczesnoszkolnej – jak ją skutecznie zastosować

5 godz.

05.10.2018

120 zł
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 ● Zespoły zadaniowe: rodzaje, zasady doboru członków 
 ● Planowanie pracy, ustalanie celów i wyznaczanie zadań 
 ● Techniki pracy zespołowej i ich wykorzystanie w rozwiązywaniu problemów i planowaniu rozwoju 

placówki

Budowanie zespołów zadaniowych w szkole – efektywna współpraca

5 godz.

05.10.2018

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Podstawowe definicje związane z ochroną danych osobowych
 ● Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oraz nauczycieli w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych w szkole
 ● Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zadania, odpowiedzialność, współpraca
 ● Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w szkole zgodnie z RODO
 ● Prawa osób, których dane są przetwarzane w szkole
 ● Procedura postępowania w przypadku uzyskania, gromadzenia, przetwarzania i usuwania danych osobowych 

przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, dyrektora

RODO - Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy nauczyciela

6 godz.

06.10.2018

185 zł
NOWOŚĆ

Metodyczne wskazówki do prowadzenia zajęć przyrodniczych (geograficznych, matematycznych, innych 
między przedmiotowych) w terenie z dziećmi. Celem warsztatów jest zachęcenie nauczycieli do organizowania  
zajęć terenowych w parkach, w lesie, na placu zabaw itp. Uczestnicy podczas części wykładowej zapoznają  
się z możliwościami i zasadami organizowania zajęć w terenie. Wspólnie wypracują listę miejsc w naszym 
mieście i województwie, które warto zobaczyć i przeprowadzić zajęcia terenowe. Część praktyczna warsztatów 
odbędzie się w jednym z parków, gdzie nauczyciele poznają wybrane sposoby obserwacji przyrody pod kątem 
realizacji celów dydaktycznych

Zajęcia terenowe jako forma efektywnego nauczania w przedszkolu i szkole

10 godz.

06.10.2018
13.10.2018

195 zł
NOWOŚĆ

 ● Metody badania dojrzałości szkolnej, sposoby oceny poziomu dojrzałości oraz możliwości interpretacji 
uzyskanych wyników

 ● Elementy prognozy funkcjonowania dziecka w szkole w zależności od osiągniętych przez dziecko 
wyników diagnozy 

 ● Poznają rodzaje działań wspomagających rozwój dziecka i wyrównujących start szkolny
 ● Sposoby przekazywania rodzicom uzyskanych informacji o dziecku, formy współpracy z rodzicami 
 ● Konsultowanie się ze specjalistami w celu uzyskania wiedzy na temat przyczyn trudności dziecka  

w osiągnięciu dojrzałości szkolnej

Diagnoza przedszkolna i wspomaganie dzieci w osiąganiu dojrzałości  szkolnej 

5 godz.

09.10.2018

120 zł
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 ● Tutoring jako proces edukacji nakierowany na rozwój wiedzy, umiejętności i postawy podopiecznego
 ● Zadania tutora
 ● Etapy współpracy  tutora z podopiecznym
 ● Istota, rola i znaczenie mentoringu we współczesnej szkole
 ● Pozycja nauczyciela wobec wyzwań zmieniającego się świata – kompetencje nauczyciela XXI wieku
 ● Nauczyciel jako przywódca edukacyjny – lider (istota, rola i znaczenie)

Nowe role nauczyciela – tutoring, mentoring

5 godz.

09.10.2018

135 zł
NOWOŚĆ

S Z KO LE N I A



5 godz.

10.10.2018

135 zł

 ● Oczekiwania nauczycieli i rodziców dotyczące współpracy nauczyciel – rodzic
 ● Obszary, zasady i metody współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów
 ● Komunikacja nauczyciel – rodzic (zebrania z rodzicami, rozmowa z rodzicem „trudnego dziecka”,  
rozmowa z „trudnym rodzicem”)

 ● Współpraca z „trudnymi rodzicami”. Praca z rodzicami o postawie unikającej, nadmiernie wymagającej, 
nadmiernie opiekuńczej, odtrącającej

Trudne sytuacje wychowawcze – jak prowadzić rozmowy z rodzicami

 ● Status dyrektora szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa
 ● Zakres kompetencji, zadań i upoważnień dyrektora szkoły (placówki)
 ● Funkcje dyrektora
 ● Dyrektor szkoły jako „działający” w imieniu pracodawcy
 ● Dyrektor szkoły jako pracownik 
 ● System wynagradzania i karania
 ● Zwierzchnictwo służbowe organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły, a podległość służbowa
 ● Zakres odpowiedzialności administracyjnej, cywilno-prawnej oraz karnej dyrektora szkoły

Status prawny dyrektora placówki oświatowej. Podległość służbowa dyrektora

5 godz.

11.10.2018

150 zł

 ● Czym są zdolności, uzdolnienia, talent – definiowanie pojęć
 ● Uczeń zdolny - jak go rozpoznać? Identyfikowanie i diagnoza uczniów zdolnych - przykładowe narzędzia badawcze
 ● Rola ucznia w planowaniu drogi do sukcesu, różnorodność sposobów rozwijania zdolności uczniowskich, 
metody stymulujące myślenie twórcze w procesie dydaktycznym - jak wyzwolić kreatywność

 ● Indywidualny program i tok nauki – przepisy i organizacja

Jak pracować z uczniem zdolnym

5 godz.

11.10.2018

120 zł

 ● Uwarunkowania zaburzeń zachowania dziecka
 ● Zniekształcenie relacji wychowawczej; „pułapka kar” - nakładanie się dysfunkcyjnych procesów w relacji 

wychowawczej 
 ● Wzmacnianie zaburzonego zachowania przez grupę/klasę i nauczycieli
 ● Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym
 ● Wspierające i pozytywne zachowanie otoczenia; świadome, ukierunkowane i konsekwentne działanie 

nauczycieli i wychowawców - stawianie wymagań (w sposób życzliwy i stanowczy) i jednocześnie dawanie 
dużego wsparcia w ich wypełnieniu. Zespołowe budowanie strategii korygowania zaburzonych zachowań 
dziecka w szkole

 ● Współpraca szkoły ze środowiskiem w rozwiązywaniu problemów zaburzonych zachowań dzieci

Radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi  uczniów

5 godz.

12.10.2018

120 zł

6 godz.

12.10.2018

135 zł

 ● Wprowadzenie do pracy w chmurze
 ● Zapoznanie uczestników szkolenia z bezpłatnym serwisem Padlet do tworzenia lekcji i zestawów 
materiałów w postaci tablicy

 ● Zaprezentowanie zalet i wad serwisu

Wirtualne tablice internetowe – współpraca w sieci, udostępnianie zasobów edukacyjnych

 ● Wprowadzenie do techniki tworzenia Lapbooków 
 ● Praca w zespole po daltońsku, czyli lekcja z lapbookiem na wybrany temat krok po kroku
 ● Analiza możliwości zastosowania techniki lapbooków w szkole. Korzyści z wdrażania tej techniki w szkole

Z książką na kolanach – jak pracować z lapbookiem

5 godz.

10.10.2018

135 zł
NOWOŚĆ
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 ● Nauka tworzenia własnej lekcji w formie tablicy poprzez wstawianie tekstów, obrazów, linków do stron 
WWW, multimediów. Zmiana wyglądu tablicy

 ● Różne sposoby udostępniania i publikowania przygotowanej lekcji w serwisie Padlet
 ● Współtworzenie materiałów i projektów w Padlet
 ● Przykłady różnych tablic dostępnych w sieci

 ● Prawa rodziców
 ● Organizacja i przebieg zbiorowych spotkań z rodzicami
 ● Spotkania indywidualne - jak się przygotować 
 ● Jak rozmawiać z tzw. „trudnymi rodzicami”
 ● Warunki dobrej współpracy

Efektywna współpraca z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym

5 godz.

16.10.2018

120 zł

 ● Umocowanie prawne ewaluacji zewnętrznej
 ● Prawa przysługujące dyrektorowi w procesie ewaluacji zewnętrznej
 ● Wymagania rozporządzenia wobec szkół/placówek jako przedmiot badania ewaluacyjnego  
i model dobrej szkoły

 ● Metodologia ewaluacji: zasada triangulacji, narzędzia, techniki i źródła danych
 ● Ćwiczenie umiejętności odczytywania wskaźników zawartych w poszczególnych wymaganiach  
z załączników do rozporządzenia

 ● Wskaźniki wymagań ewaluacji a funkcjonowanie placówki oświatowej, tworzenie przykładowych 
raportów ewaluacyjnych

 ● Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej podczas ewaluacji zewnętrznej

Ewaluacja zewnętrzna w procesie doskonalenia pracy szkoły

5 godz.

17.10.2018

150 zł

91Biuletyn Informacyjny 2018/2019

 ● Definicja kluczowych pojęć - wychowanie, patriotyzm, wartości patriotyczne, naród, symbole narodowe, 
dziedzictwo narodowe, duma narodowa

 ● Diagnoza w zakresie promowanych wartości patriotycznych w programach
 ● Najważniejsze daty naszej historii - działania do realizacji w szkołach
 ● Zadania kadry pedagogicznej w wychowaniu patriotycznym
 ● Nasza mała, lokalna ojczyzna- poznajemy bohaterów z naszej okolicy
 ● Obraz współczesnego Polaka - patrioty
 ● Budowanie obszarów współpracy z rodzicami
 ● Rodzic w wychowaniu patriotycznym - przydatne cechy rodzica w realizacji zadań szkoły w zakresie 

wychowania do wartości narodowych - kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur

Współczesne metody wychowania patriotycznego

5 godz.

16.10.2018

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Czym jest agresja? 
 ● Agresogenne czynniki – jak je rozpoznać, jak niwelować i czym zastąpić
 ● Agresja w grupie, a agresja jednostki ( jak zmienia się dziecko w grupie oraz jak rozmawiać z rodzicem takiego 

dziecka)
 ● Zajęcia i zabawy rozładowujące napięcie emocjonalne 
 ● Zajęcia i zabawy zapobiegające agresji

Agresja u dziecka, czyli gdy dziecko więcej niż „rozrabia”

5 godz.

17.10.2018

120 zł

S Z KO LE N I A



 ● Wykorzystanie darmowych narzędzi do tworzenia interaktywnych materiałów i gier dydaktycznych 
wspomagających proces nauczania 

 ● Tworzenie quizu, ankiety, krzyżówek i puzzli oraz zabaw opartych na kodach QR

Nauczanie przez zabawę z wykorzystaniem gier edukacyjnych on-line

5 godz.

17.10.2018

120 zł

 ● „Matematyka poprzez działanie” – rola gier i zabaw w edukacji najmłodszych uczniów
 ● „Tu mam rękę prawą, ...” – kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni  

z wykorzystaniem piosenek i wybranych technik plastycznych
 ● „Zabawy z kalendarzem, zegarem, ... ” – rozwijanie zdolności do dostrzegania rytmiczności organizacji czasu 

i nie tylko
 ● „Klamerki, kasztany, ...” – nietypowe pomoce w doskonaleniu umiejętności dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia
 ● „W krainie figur”, czyli jak wprowadzić dzieci w świat geometrii
 ● „Ważymy, mierzymy, przelewamy, ...” – ćwiczenia doskonalące umiejętność porównywania

Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

5 godz.

19.10.2018

135 zł

The main aims of this course are:
 ● to create a relaxed atmosphere in which the participants can practice and develop their spoken English  
by discussing and sharing opinions on a range of different topics

 ● to introduce and practice vocabulary related to a particular topic
 ● to introduce idiomatic expressions often used in spoken English
 ● to explore ideas for practising spoken English in lessons with children and teenagers
 ● to look at what it means to be a good communicator

Above all, the course is aimed at teachers of English who would like to both expand their vocabulary  
and improve their overall fluency in spoken English in a fun and stress-free environment

English conversation classes

5 godz.

18.10.2018

150 zł
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 ● Właściwości emocjonalno-społeczne dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat
 ● Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i postaw społecznych u dzieci
 ● Style uczenia się dziecka we współpracy
 ● Rola dorosłego w aranżowaniu sytuacji społecznych – przykłady innowacyjnych rozwiązań

Rozwój dziecka we współpracy z innymi

5 godz.

18.10.2018

120 zł

 ● Film jako recepta na atrakcyjne zajęcia edukacyjne
 ● Praktyczne zastosowanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 ● Budowa dzieła filmowego
 ● Kroki w efektywnej analizie filmu
 ● Lista projektów i portali zajmujących się wykorzystaniem filmu w edukacji 
 ● Stosowanie skutecznych narzędzi w dyskusji (pytania otwarte, aktywne słuchanie, parafrazowanie, 

klasyfikowanie, podsumowanie)

Edukacja filmowa – praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej 
i dydaktycznej

4 godz.

18.10.2018

120 zł

S Z KO LE N I A



 ● Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń sensorycznych na uczenie się i zachowanie 
 ● Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres. Podstawowe pojęcia. Funkcjonowanie zmysłów i integracja 

sensoryczna we wczesnym dzieciństwie
 ● Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej
 ● Diagnoza. Strategie postępowania. Terapia
 ● Konstruowanie programu podstawowego
 ● Dobór ćwiczeń stymulujących na poszczególne zmysły i normalizujących funkcjonowanie kanałów 

sensorycznych. Integracja sensoryczno-motoryczna
 ● Warunki realizacji programu i prowadzenie dokumentacji
 ● Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka

Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkolu

5 godz.

19.10.2018

135 zł

6 godz.

20.10.2018

135 zł
 ● Omówienie charakterystyki rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym pod kątem rozróżnienia prawidłowości i możliwych zaburzeń - klasyfikacja zaburzeń 
emocjonalnych u dzieci, przyczyny

 ● Diagnoza i metody terapii najczęstszych zaburzeń emocjonalnych
 ● Jak zaplanować oddziaływania wspierające – indywidualne i grupowe 
 ● W jaki sposób pracować z rodzicami dziecka mającego trudności w rozwoju społeczno – emocjonalnym
 ● Co zrobić, gdy rozpoznam zaburzenie emocjonalne u swojego wychowanka0
 ● Zabawy i ćwiczenia pozwalające zintegrować grupę, uczące dzieci rozpoznawania i nazywania emocji 

oraz relacji zachodzących między ludźmi, których doświadczenie jest niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania w grupie - współpraca, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywne radzenie sobie  
z emocjami

Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
- jak je rozpoznać i wspierać dziecko w ich przezwyciężaniu

 ● Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 ● Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 ● Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 ● Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania - przykładowe 
narzędzia diagnostyczne

 ● Planowanie pracy – opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 ● Wyznaczniki procesu edukacyjnego – realizacja zajęć edukacyjnych
 ● Dostosowanie wymagań - ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 ● Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej a zajęcia rewalidacyjne
 ● Współpraca z rodzicami a działania wspierające rodziców ucznia
 ● Ocena efektywności programu, modyfikacja IPET

Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

5 godz.

23.10.2018

120 zł
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 ● Zapoznanie uczestników szkolenia z zasobami GeoGebraTube oraz z możliwościami wyboru różnych 
wersji GeoGebry

 ●  Tworzenie pomocy dydaktycznych dla ucznia – nauka wykorzystywania suwaków, pól wyboru, pól 
tekstowych i przycisków, nauka tworzenia prostych skryptów, tekstów dynamicznych z zastosowaniem 
formuł LaTeX

 ● Założenie własnego konta na platformie GeoGebra oraz umieszczanie własnych materiałów na założonym 
koncie, udostępnianie ich uczniom

 ● Wykorzystanie kalkulatora graficznego GeoGebry w szkole podstawowej

Matematyka z GeoGebrą

NOWOŚĆ

6 godz.

20.10.2018

150 zł

S Z KO LE N I A



 ● Pojęcie autorytetu i jego rodzaje
 ● Rola autorytetu
 ● Czynniki kształtujące autorytet
 ● Etapy kształtowania się autorytetu w świadomości uczniów
 ● Podstawowe cechy i efekty pozytywnego wizerunku nauczyciela
 ● Świadoma zmiana własnego wizerunku: cechy autorytetu nauczyciela, autorytet nauczyciela wobec 
uczniów, pedagogów i własnej rodziny, szkoła jako miejsce kreowania autorytetu nauczyciela

 ● Kontrakt z klasą - zasady i reguły gry oraz konsekwencja w ich przestrzeganiu – uwarunkowania
 ● Autoprezentacja i praca nad postrzeganiem postawy nauczyciela

Sposoby budowania autorytetu nauczyciela

5 godz.

23.10.2018

120 zł

 ● Przegląd metod i narzędzi aktywizujących uczniów, mający na celu uporządkowanie wiedzy na temat 
aktywnych metod nauczania - wykorzystywaniu metod i narzędzi aktywizujących uczniów

 ● Planowanie działalności wychowawczej z uwzględnieniem przekazywania uczniom odpowiedzialności  
za jakość współpracy w klasie. Jak zachęcać dzieci i młodzież do współdecydowania o aktywności grupy 
oraz jak aktywizować uczniów na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych

Aktywne metody uczenia się, metody aktywizujące uczniów do pracy

5 godz.

24.10.2018

120 zł

 ● Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń sensorycznych na uczenie się i zachowanie
 ● Teoria integracji sensorycznej Jean Ayres - podstawowe pojęcia
 ● Funkcjonowanie zmysłów i integracja sensoryczna we wczesnym dzieciństwie 
 ● Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej 
 ● Diagnoza. Strategie postępowania. Terapia
 ● Konstruowanie programu podstawowego 
 ● Dobór ćwiczeń stymulujących poszczególne zmysły i normalizujących funkcjonowanie kanałów 
sensorycznych 

 ● Integracja sensoryczno-motoryczna
 ● Warunki realizacji programu i prowadzenie dokumentacji
 ● Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka

Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w szkole

6 godz.

24.10.2018

150 zł

 ● Czym jest zespół Downa, jakie są jego odmiany i przyczyny, czym charakteryzują się osoby  
z powyższym syndromem

 ● Jak przebiega ogólny rozwój w ontogenezie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy
 ● Część praktyczna prezentuje konkretne ćwiczenia, które można wykorzystać w pracy z osobami  
z zespołem Downa w celu usprawnienia artykulacji

Wspomaganie rozwoju mowy osób z zespołem Downa

5 godz.

25.10.2018

120 zł

 ● Cele i kryteria sukcesu w ocenianiu kształtującym - sposoby sprawdzania stopnia osiągnięcia celu lekcji  
i kryteriów sukcesu

 ● Zasady formułowania informacji zwrotnej. Ocena koleżeńska i samoocena
 ● Rola pytań kluczowych w ocenianiu kształtującym – techniki zadawania pytań
 ● Współpraca z rodzicami
 ● Efekty wynikające z zastosowania w pracy oceniania kształtującego

Ocenianie kształtujące - czas na zmiany (cz. II)

6 godz.

23.10.2019

150 zł
NOWOŚĆ
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 ● Podejmowanie działań systemowych, mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom 
agresywnym i przemocowym wśród uczniów

 ● Standardy konstruktywnego środowiska wychowawczego
 ● Budowanie społeczności klasowej
 ● Zawieranie kontraktu antyprzemocowego
 ● Sposoby interwencji w wypadku wystąpienia zachowań agresywnych i przemocowych wśród uczniów 
 ● Mediacje, metoda „Bez Obwiniania” i technika „Foggingu” Kena Rigby’ego

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

5 godz.

26.10.2018

120 zł

 ● Czynniki determinujące zachowanie uczniów w klasie
 ● Dyscyplina szkolna a motywacja - pojęcia, definicje, istotne różnice
 ● Umiejętności wychowawcze wspomagające pracę z niezdyscyplinowanym zespołem klasowym
 ● Metody i techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach na lekcjach
 ● Interakcje dyscyplinarne nauczycieli różnych specjalności
 ● Zarządzanie oraz komunikacja w klasie szkolnej

Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacja

5 godz.

27.10.2018

120 zł

 ● Przyczyny i uwarunkowania trudności w funkcjonowaniu społecznym dzieci
 ● Teoria psychologicznych gier w pigułce
 ● Podstawowe techniki manipulacji stosowane przez rodziców i uczniów, jak je rozpoznać – przejawy 
manipulacji w zachowaniu ucznia i rodzica

 ● Manipulacja, a wywieranie wpływu
 ● Jak reagować na próby wywierania nacisku
 ● Zasady komunikacji z „manipulującym” - graczem psychologicznym
 ● Czynniki chroniące przed manipulacją

Jak ustrzec się przed manipulacjami uczniowskimi 

5 godz.

29.10.2018

135 zł
NOWOŚĆ

 ● Główne założenia metody integracji sensorycznej
 ● Integracja sensoryczna a prawidłowy rozwój dziecka
 ● Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Symptomy dysfunkcji procesów SI
 ● Jak pomóc dziecku z zaburzeniami SI. Wybrane elementy terapii SI nie wymagające specjalistycznego 
sprzętu

 ● Przykłady ćwiczeń, zabaw wykorzystywanych w terapii

Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

5 godz.

29.10.2018

130 zł
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 ● Główne założenia metody Carla Orffa
 ● Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 ● Funkcje muzyki i ruchu w rozwoju małego dziecka
 ● Zestaw zabaw muzyczno-ruchowych w codziennej pracy nauczyciela
 ● Tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku 3-8 lat

Zastosowanie metody C. Orffa w codziennej pracy nauczyciela

5 godz.

26.10.2018

135 zł

S Z KO LE N I A



 ● Aktywizujące uczniów metody realizacji tematów wychowawczych
 ● Ciekawe sposoby prowadzenia lekcji wychowawczych, wspierające rozwój emocjonalny i społeczny 
uczniów

 ● Scenariusze lekcji wychowawczych – jak je przygotować, aby lekcje wychowawcze były ciekawe  
i angażujące uwagę uczniów

 ● Analiza dobrych praktyk

Lekcja wychowawcza nie musi być nudna - inspiracje na lekcję wychowawczą

5 godz.

06.11.2018

120 zł

 ● Inteligencja emocjonalna – modele
 ● Rozpoznawanie i rozumienie emocji. Uniwersalne reguły i prawa emocji
 ● Emocje jako jeden z elementów reakcji stresowej - cykl skutecznego radzenia sobie ze stresem
 ● Techniki poznawcze obniżania napięcia w sytuacji stresowej
 ● Techniki asertywne
 ● Emocjonalne wspomaganie myślenia
 ● Zarządzanie emocjami

Inteligencja emocjonalna – jak pokonać niechciane emocje07.11.2018

135 zł
6 godz.

 ● Pojęcia: myślenie wizualne, sketchnoting, graphic recording, facylitacja graficzna, „flipowanie”, mapy myśli
 ● Narzędzia do myślenia wizualnego, alfabet wizualny
 ● Praktyczne ćwiczenia prostego rysunku oraz tworzenia atrakcyjnych prezentacji rysunkowych 
 ● Zastosowanie myślenia wizualnego w procesie uczenia się – przyswajania i przekazywania informacji
 ● Zasoby sieciowe przydatne do tworzenia notatek graficznych, infografik – wykorzystanie narzędzi 
cyfrowych 

Myślografia w praktyce szkolnej

5 godz.

07.11.2018

135 zł
NOWOŚĆ

Omówienie zasad przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz sposobów pozyskiwania 
informacji dotyczącej realizowanych przez nauczyciela działań edukacyjnych (źródła informacji, metody  
i techniki pozyskiwania danych). Następnie, z wykorzystaniem metody warsztatowej, uczestnicy szkolenia 
będą konstruować arkusze samooceny dotyczące prowadzonych przez siebie działań dydaktycznych  
i wychowawczych oraz kwestionariusze ankiet służące pozyskaniu informacji zwrotnej od uczniów i rodziców.

Narzędzia komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy nauczyciela

5 godz.

30.10.2018

120 zł

 ● Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w umiarkowanym i znacznym
 ● Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia (poziom rozwoju intelektualnego, poziom rozwoju 

poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania społecznego ucznia)
 ● Prezentacja modelu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym
 ● Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia- przykładowe 

narzędzia diagnostyczne dla ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 ● Planowanie pracy – opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego:

1. Wyznaczniki procesu edukacyjnego - ramowy plan nauczania, podstawa programowa
2. Realizacja zajęć edukacyjnych – wybrane metody nauczania, ocenianie ucznia
3. Zajęcia wspierające rozwój ucznia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne

 ● Ocena efektywności programu, modyfikacja programu
 ● Współpraca z rodzicami ucznia

Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym

5 godz.

30.10.2018

120 zł
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NOWOŚĆ

 ● Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym a wymagania wobec szkół i placówek - zasady sprawowania 
nadzoru pedagogicznego

 ● Cele i formy nadzoru pedagogicznego: zewnętrznego i wewnętrznego
 ● Kontrola jako działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w przedszkolu, szkole lub 

placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 ● Kontrole planowe i działania doraźne
 ● Opiniowanie arkuszy organizacji szkoły jako przykład działań kontrolnych organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny
 ● Zakres kontroli prowadzonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – plan nadzoru pedagogicznego 

kuratora oświaty
 ● Zakres kontroli prowadzonych przez dyrektora szkoły - plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
 ● Przykłady planowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie działań kontrolnych, problema-

tyka kontroli, terminy, osoby kontrolowane i kontrolujące, dokumentacja działań, itp.
 ● Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych działań 

kontrolnych
 ● Odpowiedzialność dyrektora za organizację i funkcjonowanie szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Kontrola przestrzegania prawa – obowiązek nadzoru pedagogicznego

5 godz.

08.11.2018

150 zł

Przegląd najczęściej stosowanych technik w terapii przez sztuki plastyczne, w biblioterapii, muzykoterapii, 
choreoterapii itd.

Wprowadzenie do arteterapii

4 godz.

09.11.2018

120 zł

 ● Zasady pracy z grupą (m.in. organizacja, przygotowanie materiału, prowadzenie, współpraca) 
 ● Zabawy muzyczno-ruchowe na rozpoczęcie spotkania z grupą 
 ● Układy taneczne do piosenek z repertuaru dziecięcego 
 ● Budowanie instrumentów niekonwencjonalnych
 ● Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem wykonanych instrumentów oraz rekwizytów  
(chusta animacyjna, chusteczki)

 ● Zestaw zabaw plastycznych, muzycznych, ruchowych i słownych 
 ● Ćwiczenia pantomimiczne oraz przestrzenne z zastosowaniem mimiki, gestów i ruchów
 ● Bajka i opowiadanie w tańcu
 ● Ćwiczenia muzyczno-plastyczne do melodii i piosenek z repertuaru dziecięcego

Maluj–śpiewaj-tańcz. Animator czasu wolnego dla dzieci

6 godz.

12.11.2018

150 zł

 ● Początek jąkania
 ● Jąkanie wczesnodziecięce czy rozwojowa niepłynność mówienia — diagnoza różnicowa
 ● Kwestionariusz Zaburzeń Płynności Mówienia
 ● Skala Reakcji na Niepłynność Mówienia
 ● Ryzyko przekształcenia się rozwojowej niepłynności mówienia w jąkanie. Postępowanie profilaktyczne
 ● Dylematy terapeutyczne
 ● Terapia jąkania wczesnodziecięcego w ujęciu systemowym
 ● Efektywność terapii

Diagnoza i terapia niepłynności mowy w wieku wczesnoszkolnym

5 godz.

13.11.2018

120 zł
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 ● Tworzenie prostej grafiki, infografiki, animacji w celu przejrzystej i efektywnej prezentacji różnych  
aspektów języka obcego

 ● Przygotowanie ćwiczeń i zadań językowych z wykorzystaniem darmowych aplikacji online, które 
wprowadzają element zabawy do nauki

Nauczanie języka obcego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymi 

5 godz.

13.11.2018

120 zł

 ● Rola i zadania choreoterapii w rozwoju dziecka 
 ● Ruch taneczny wspomaganiem rozwoju psychofizycznego każdego małego dziecka
 ● Improwizacja muzyczno-ruchowa 
 ● Techniki i strategie wykorzystywane w pracy z tańcem
 ● Zestaw ćwiczeń tanecznych

Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej   

5 godz.

14.11.2018

150 zł

 ● Charakterystyka serwisów społecznościowych
 ● Podstawowe narzędzia służące rozpowszechnianiu treści i kompetencji online
 ● Regulamin, zasady prywatności i bezpieczeństwa na portalu społecznościowym Facebook/Twitter
 ● Analiza treści edukacyjnych na portalu społecznościowym Facebook/Twitter
 ● Zasady zakładania, wspólnej pracy i opuszczania grup na portalu społecznościowym Facebook/Twitter
 ● Wspólna praca w grupie edukacyjnej na Facebook/Twitter
 ● Blog – narzędziem edukacyjnym nauczyciela

Edukacyjne aspekty portali społecznościowych Facebook, Twitter, blog

5 godz.

15.11.2018

135 zł
NOWOŚĆ

 ● Przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka w  wieku 0-3 lat
 ● Kluczowe umiejętności w rozwoju ruchowym, komunikacyjnym, społeczno–emocjonalnym dziecka 
 ● Analiza etapów rozwoju mowy u dziecka od 0 do 3 roku życia, prawidłowości i zakłócenia w rozwoju 
odruchowym w obrębie narządów artykulacyjnych dziecka

 ● Style porozumiewania się dzieci i role, jakie przyjmują w interakcjach dorośli – ich wpływ na rozwijanie 
umiejętności komunikacyjnych 

 ● Podstawowe strategie wspomagania umiejętności komunikacyjnych

Rozwój komunikacji małego dziecka – co mówią dzieci zanim nauczą się mówić?

5 godz.

15.11.2018

120 zł

 ● Dyrektor jako prawodawca - akty prawne i akty normatywne
 ● Rola i zadania dyrektora w zakresie stanowienia prawa w szkole
 ● Praktyczne aspekty – przykłady aktów prawa wewnętrznego/szkolnego 
 ● Techniki prawodawcze - redagowanie aktów prawnych
 ● Wzory dokumentów

Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego w świetle obowiązujących przepisów

5 godz.

15.11.2018

150 zł

 ● Pojęcia strachu i lęku: strategie i style radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych
 ● Rola bajek w budowaniu zasobów osobistych i w terapii
 ● Dobór bajki dla konkretnego problemu
 ● Układanie bajek terapeutycznych
 ● Zapoznanie się z dostępnymi na rynku tekstami o charakterze bajkoterapeutycznym

Bajkoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej

5 godz.

17.11.2018

120 zł
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Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne (w środowisku AppInventor) 17.11.2018
24.11.2018

12 godz.

220 zł

 ● Wprowadzenie do tworzenia aplikacji dla systemu operacyjnego Android
 ● Instalacja środowisko do tworzenia aplikacji na Androida
 ● Poznanie narzędzi App Inventor - http://appinventor.mit.edu/
 ● Podstawowe zasady tworzenia aplikacji
 ● Tworzenie aplikacji w programie App Inventor – wykorzystanie narzędzia programowania
 ● Tworzenie aplikacji do wykorzystania na lekcjach z różnych przedmiotów
 ● Jak wprowadzić swoje aplikacje edukacyjne do Google Play

NOWOŚĆ

 ● Podstawy działania mózgu
 ● Formy uczenia się, rodzaje wiedzy i sposoby jej zdobywania
 ● Po co się uczymy, czyli ewolucyjna rola mózgu
 ● Podstawy neurodydaktyki i krytyczne podejście do niej
 ● Motywacja do uczenia się
 ● Emocje a uczenie się
 ● Uczenie się a stres
 ● Koncepcje inteligencji wielorakiej
 ● Środowisko nauki
 ● Mnemotechniki, czyli metody ułatwiające uczenie się

Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki

5 godz.

20.11.2018

135 zł

 ● Rola muzyki w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 ● Propozycje ciekawych  piosenek
 ● Przykłady zabaw ruchowych przy muzyce
 ● Wykorzystanie instrumentów do pracy z dziećmi

Jak umuzykalniać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

5 godz.

20.11.2018

120 zł

 ● Analiza obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnątrzszkolnego
 ● Dokumentowanie przebiegu nauczania - rodzaje dokumentacji i sposób ich prowadzenia
 ● Archiwizowanie dokumentacji szkolnej
 ● Sposoby kontrolowania dokumentacji w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego
 ● Nowe zadania dotyczące dziennika elektronicznego
 ● Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym krajoznawstwa i turystyki – wycieczki szkolne
 ● Zmiany w rozporządzeniu w sprawie nauczania indywidualnego
 ● Wzory dokumentów

Dokumentowanie pracy nauczyciela

5 godz.

21.11.2018

135 zł
NOWOŚĆ

 ● Skuteczna komunikacja niewerbalna podczas przemówień, wystąpień konferencyjnych, rozmów  
z rodzicami uczniów, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły

 ● Sposoby budowania przychylności odbiorcy
 ● Sposoby budowania autorytetu w trakcie wypowiedzi
 ● Strategie auto-prezentacyjne i retoryczne przydatne w pracy nauczyciela
 ● Ćwiczenia z sytuacji szkolnych, w których można posługiwać się perswazją językową i takimi,  
w których dopuszczalna jest manipulacja

 ● Najczęściej popełniane błędy
 ● Emisja głosu
 ● Zwiększenie siły głosu i uruchomienie rezonatorów głosowych
 ● Techniki relaksacyjne

Wystąpienia publiczne i emisja głosu w pracy nauczyciela

5 godz.

21.11.2018

120 zł
NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ

 ● Wspieranie rozwoju dziecka młodszego – praca metodami aktywizującymi
 ● Konteksty rozwoju dziecka pięcioletniego i sześcioletniego
 ● Metody i formy pracy wspomagające rozwój dziecka młodszego. Indywidualizacja pracy z dzieckiem, 
aktywizacja dziecka podczas zajęć

 ● Zastosowanie metod aktywizujących w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metody i formy sprzyjające rozwijaniu aktywności i kreatywności dziecka 

5 godz.

22.11.2018

120 zł

 ● Podstawy prawne odpowiedzialności nauczyciela (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Karny, 
rozporządzenie MEN w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania 
dyscyplinarnego)

 ● Kodeks Etyki Nauczycielskiej
 ● Zmiany w prawie oświatowym dotyczące odpowiedzialności nauczyciela
 ● Przykłady wykroczeń - analiza i szukanie rozwiązań

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora

5 godz.

22.11.2018

120 zł

 ● Czym jest depresja i jakie mogą być jej objawy
 ● Depresja w rozumieniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 ● Depresja, a ryzyko zachowań samobójczych oraz jego ocena
 ● Psychoedukacja ucznia i jego rodziców na temat depresji
 ● Wybrane narzędzia interwencji terapeutycznej
 ● Konsultacje psychiatryczne

Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

5 godz.

23.11.2018

120 zł

 ● Prezentacja metody
 ● Walory terapeutyczne sztuki origami
 ● Origami jako forma organizacji grupy
 ● Różne techniki składania papieru
 ● Alfabet origami
 ● Kartki origami
 ● Formy przestrzenne origami
 ● Jak osiągnąć sukces stosując metodę origami (konkursy matematyczne i plastyczne)

Origami – metoda na sukces ucznia i nauczyciela

5 godz.

23.11.2018

120 zł

6 godz.

24.11.2018

150 zł
 ● Edukacja e-learningowa w „chmurze” – edukacyjne wykorzystanie Dysku Google - poznanie możliwości 
edytora tekstowego, edytora prezentacji, tworzenie ankiet z wykorzystaniem formularzy

 ● Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń online oraz gier edukacyjnych w LearningApps
 ● Zarządzanie wirtualną klasą (kontami uczniów) i zasobami na platformie LearningApps
 ● Internetowe źródła edukacyjnych pomocy dydaktycznych

Kompetencje cyfrowe nauczyciela – wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK 
do pracy dydaktyczno-wychowawczej

100 kire.pl
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The workshops will look at the various ingredients necessary to make lessons with children and teenagers lively, 
fun and rewarding. In particular they will focus on the following:

 ● where to start when planning / thinking about lessons for young learners of English
 ● ways of making grammar practice more interactive and communicative
 ● how to make the most out of the materials you have prepared for your lesson
 ● the importance of personalization and making the language you teach relevant to your learners
 ● the importance and benefits of encouraging our learners to be imaginative and creative when learning
 ● how learners can develop speaking and writing skills through creative tasks and free practice

Above all, the workshops will aim to provide the teachers with a bank of ready-to-use ideas and activities that 
can be easily adapted to different levels and be taken directly into the ELT classroom.
The workshops are aimed at teachers of learners of English between the ages of 10 and 16. 
Many of the activities presented in the workshops may be adapted for different levels (and adult learners), but 
are most suitable for learners who are studying at A1 to B2 level (Elementary – Upper Intermediate).

Making English lessons communicative, creative and fun for children and teenagers

6 godz.

24.11.2018

150 zł

 ● Aplikacje (programy) i serwery komputerowe zewnętrzne z szablonami do tworzenia ciekawych lekcji 
opartych na multimediach 

 ● Uzupełnianie i współtworzenie zasobów bezpłatnych e-podręczników oraz dostosowanie ich do potrzeb 
ucznia/szkoły 

 ● Przygotowanie projektu lekcji
 ● Opracowanie publikacji na użytek własny, ucznia/szkoły
 ● Wprowadzenie do wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych przy realizacji zajęć 

wymagających stosowania map myśli, prezentacji, animacji, filmów, symulacji procesów
 ● Rola współczesnych środków dydaktycznych w tworzeniu materiałów edukacyjnych; narzędzia TI – rola  

i efektywne wykorzystanie w uczeniu

Tablety, smartfony i inne urządzenia multimedialne - aplikacje wspomagające 
pracę nauczyciela

5 godz.

27.11.2018

135 zł
NOWOŚĆ

 ● Elementy psychologii konfliktu
 ● Przyczyny oraz skutki powstawania konfliktów szkolnych, rodzaje konfliktów szkolnych (konflikt: uczeń – 

uczeń, uczeń - nauczyciel, uczeń - rodzina), sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym
 ● Style rozwiązywania konfliktu
 ● Nauczyciel jako negocjator
 ● Zasady mediacji, metody i techniki mediacyjne
 ● Przebieg procesu mediacji, monolog mediatora, etapy postępowania mediacyjnego
 ● Zalety mediacji, korzyści dla uczniów biorących udział w mediacji
 ● Uczniowskie mediacje, czyli co uczniowie mogą zrobić sami

Mediator w szkole/klasie – skuteczne rozwiązywanie konfliktów uczniowskich

5 godz.

28.11.2018

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Funkcje aktywności muzyczno-ruchowej w wychowaniu i edukacji małego dziecka
 ● Zestaw ćwiczeń ruchowych realizacją zadań wynikających z podstawy programowej
 ● Przykładowe formy i metody pracy z grupą
 ● Proste układy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów (wstążki, piłki, obręcze)
 ● Tworzenie autorskich rozwiązań choreograficznych z uwzględnieniem możliwości  

i potrzeb grup dziecięcych 

Elementy gimnastyki artystycznej w zabawach i zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej

6 godz.

29.11.2018

135 zł
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 ● Jak funkcjonuje mózg gracza (ucznia) i dlaczego gry wciągają
 ● Czym jest i czym nie jest gamifikacja/grywalizacja
 ● Na czym w praktyce polega i z jakich elementów znanych z gier buduje się zgamifikowany kurs
 ● Jak narzędzie sprawdza się autorom (punkt widzenia nauczyciela i ucznia)
 ● Jak wykorzystać nowe technologie w realizacji zgamifikowanych zajęć

Jak wykorzystać mechanizmy gier komputerowych w edukacji - gamifikacja

8 godz.
(w tym 3 godz. 

online)

29.11.2018

150 zł
NOWOŚĆ

 ● Czym są inteligencje wielorakie – omówienie koncepcji 7 rodzajów inteligencji - słowna, logiczno-
matematyczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna, 
intrapersonalna

 ● Rozpoznawanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole – nauczycielskie możliwości 
diagnozowania domen inteligencji u dzieci

 ● Gry, zabawy, ćwiczenia stymulujące poszczególne domeny inteligencji

Wielorakie Inteligencje Howarda Gardnera w praktyce przedszkolnej i szkolnej

5 godz.

30.11.2018

120 zł

 ● Diagnoza wykorzystania czasu i metody właściwego gospodarowania swoim czasem
 ● Analiza czasu 
 ● Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas? Ile czasu należy poświęcać na planowanie 
codziennych czynności?

 ● Motywacja – kluczem do zmiany nawyków 
 ● Źródła motywacji zewnętrznej. Motywacja wewnętrzna
 ● Zasady zarządzania priorytetami i techniki ustalania ważności zadań / pracuj efektywnie
 ● Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
 ● Delegowanie zadań zawodowych oraz prywatnych
 ● Budowanie postawy asertywnej w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

5 godz.

30.11.2018

120 zł

 ● Jak ożywić zdjęcia? 
 ● Jak wykorzystać je do pracy z tabletami lub komputerami? 
 ● Co można zrobić z jednym zdjęciem a co z kilkoma? 
 ● Skąd pobrać darmowe zdjęcia? 

W trakcie tych warsztatów stworzysz własny komiks, film oraz książeczkę online. Taka forma wizualizacji 
ułatwia często przyswajanie informacji i jest atrakcyjniejszą formą nauki. Obrazek i tekst przemawiają 
dużo szybciej do uczniów niż zwykły tekst pisany. Są one alternatywą zadań domowych oraz notatek  
z różnych przedmiotów

Cyfrowe opowieści – komiks, animacje, film w realizacji zajęć edukacyjnych

10 godz.
(w tym 4 godz. 

online)

01.12.2018

180 zł
NOWOŚĆ

Założenia innowacyjnej metody pracy z dziećmi wg pomysłu Małgorzaty Aszyk. 
Jest to metoda do nauki tabliczki mnożenia dla dzieci 5-12 r.ż. 

 ● o prawidłowym rozwoju intelektualnym
 ● z deficytami pamięci, z zaburzoną koncentracją uwagi
 ● z autyzmem, z Zespołem Aspergera , z problemem nadpobudliwości psychomotorycznej
 ● z porażeniem mózgowym
 ● z dyskalkulią oraz dysleksją

Z powodzeniem może być stosowana w klasie dla grupy dzieci, jak też w terapii indywidualnej

Bajkowa tabliczka mnożenia

5 godz.

06.12.2018

135 zł
NOWOŚĆ
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 ● WebQuest a metoda projektu w pracy z uczniami 
 ● Etapy konstruowania WebQuestu 
 ● Przykłady realizacji WebQuestu
 ● Poznanie zasad publikacji w Internecie, elementy prawa autorskiego
 ● WebQuest jako interaktywna metoda kształcenia na odległość 
 ● Przygotowanie do realizacji WebQuestu w czasie procesu edukacyjnego - metodyka pracy dydaktycznej  
z WebQuestem

Metoda projektu w internecie – tworzymy i wykorzystujemy webquesty 

8 godz.
(w tym 2 godz. 

online)

07.12.2018

150 zł

 ● Formy grupowej pracy twórczej
 ● Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią; papier, 
tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii; ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne  
i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja; techniki relaksacyjne w arteterapii

 ● Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, 
plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja

Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych

10 godz.

08.12.2018
15.12.2018

195 zł

 ● Rola muzyki w rozwoju dziecka
 ● Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 ● Schemat Mobilnego Modelu Rekreacji Muzycznej
 ● Zestaw zabaw muzycznych w codziennej pracy nauczyciela
 ● Przykładowe scenariusze do zajęć z dziećmi 3-9 lat

Muzykoterapia – muzyka leczy!

5 godz.

11.12.2018

120 zł

 ● Nieinwazyjne komunikowanie się jako sposób rozwiązywania sytuacji trudnych
 ● Konflikt
 ● Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole – negocjacje, mediacje, koncyliacje, arbitraż
 ● Podstawowe zasady mediacji, etapy mediacji, przebieg procesu mediacji, predyspozycje osobowe 

postępowaniu osoby stosującej metodę mediacji
 ● Pytanie w mediacji
 ● Mediacja rówieśnicza - alternatywna metoda wychowawcza
 ● Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów: reguły, etapy
 ● Negocjacje pozycyjne, a negocjacje problemowe (nastawione na współpracę)
 ● Rozwiązywanie konfliktów, a interwencja w trudnych sytuacjach wychowawczych
 ● Rodzaje podejścia do traktowania przemocy i agresji w pracy z młodzieżą
 ● Możliwości stosowania metod negocjacji i mediacji w szkole przez nauczyciel

Rozwiązywanie konfliktów w szkole z uwzględnieniem metody mediacji i negocjacji

12 godz.
(w tym 2 godz. 

online)

12.12.2018
19.12.2018

300 zł

NOWOŚĆ

 ● Przepisy prawne i procedury
 ● Inspirowanie nauczycieli do działalności innowacyjnej w placówce
 ● Bariery materialne i psychologiczne zmian w szkole
 ● Przekonania i zachowania proinnowacyjne
 ● Etapy wdrażania innowacji w szkole 
 ● Pozyskiwanie funduszy na innowacje pedagogiczne 
 ● Wspomaganie nauczycieli w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych, 
organizacyjnych

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu i szkole

5 godz.

13.12.2018

120 zł
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 ● Przyczyny absencji ucznia
 ● Zasady i obszary kompleksowego działania szkoły i rodziców
 ● Praca ucznia, szkoły i rodziców w dziedzinie poprawy frekwencji uczniów
 ● Nagradzanie dobrych praktyk i konsekwencja w działaniu
 ● Nauczyciel – obowiązek, motywacja i korzyści, a pilnowanie frekwencji ucznia
 ● Trudności szkolne uczniów, motywowanie do nauki a kwestie absencji
 ● Profilaktyka – jak zapobiegać absencji. Programy, akty prawne i pożądane zachowania – „teoretyczne” 
zapisy (dokumentacja szkolna), czy rzeczywiste działania (przestrzeganie i konsekwentne 
egzekwowanie zasad)

 ● Zakresy działania szkoły w pracy z uczniami i rodzicami
 ● Szkolny program dyscyplinujący

Jak radzić sobie z niską frekwencją uczniów w klasie/szkole? 

5 godz.

13.12.2018

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Miejsce profilaktyki uzależnień w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym
 ● Substancje psychoaktywne: rodzaje, podział, działanie, zagrożenia 
 ● Rodzaje uzależnień, etapy rozwoju uzależnienia
 ● Rozpoznawanie przypadków używania środków psychoaktywnych
 ● Procedury postępowania w przypadkach ujawnienia posiadania lub używania substancji 
psychoaktywnych

 ● Formy pomocy uzależnionym, instytucje niosące pomoc

Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów

5 godz.

15.12.2018

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Wybrane techniki integracyjne. „Nić pajęcza” w nabywaniu umiejętności matematycznych, 
polonistycznych i wiedzy o świecie

 ● Techniki sprzyjające tworzeniu pojęć
 ● Praca domowa dziecka

Metody pracy i techniki aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

5 godz.

19.12.2018

120 zł

 ● Rola nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców świetlic w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz 
upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

 ● Projektowanie gier i zadań czytelniczych
 ● Organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych konkursów czytelniczych
 ● Nagradzanie i eksponowanie osiągnięć czytelniczych uczniów

Projekty czytelnicze w szkole

10 godz.
(w tym 5 godz. 

online)

20.12.2018

250 zł
NOWOŚĆ

 ● Zachowania asertywne, uległe, agresywne
 ● Pozytywne mówienie i myślenie o sobie
 ● Mówienie i myślenie o swoich wadach
 ● Przyznawanie się do błędów i przepraszanie
 ● Wyrażanie uczuć, jakie żywimy do innych

Asertywność w pracy nauczyciela

5 godz.

04.01.2019

120 zł
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Metody pracy i techniki aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 ● Główne założenia Metody Aktywnego Słuchania  
 ● Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
 ● Funkcje muzyki w rozwoju małego dziecka 
 ● Zestawy zabaw muzycznych z obszaru aktywnego słuchania muzyki w wychowaniu przedszkolnym  
i edukacji wczesnoszkolnej

 ● Tworzenie autorskich rozwiązań muzyczno-ruchowych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb grup 
dziecięcych 

 ● Odczytywanie i tworzenie partytury do małych form muzycznych

Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Batti Strauss 

5 godz.

09.01.2019

120 zł

 ● Przepisy prawa obowiązujące nauczycieli zgodnie z nowymi aktami prawnymi
 ● Ewaluacja realizacji podstawy programowej - gromadzenie danych, analiza zebranych informacji, 
przygotowanie wniosków

 ● Opracowanie rekomendacji i zadań do realizacji
 ● Teczka wychowawcy klasy - analiza pracy nauczyciela-wychowawcy
 ● Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
 ● Model wspierania nauczycieli w zakresie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej

Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny  
pracy nauczyciela

5 godz.

09.01.2019

120 zł
NOWOŚĆ

5 godz.

10.01.2019

150 zł

 ● Aktualne tendencje w nauczaniu języków obcych dzieci; uwarunkowania efektywnego uczenia się języka 
przez dzieci; metody nauczania języka obcego w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym; otwarte formy 
pracy (praca projektowa) jako sposób aktywizowania uczniów na lekcji; rola gier i zabaw dydaktycznych  
w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci; typologia gier i zabaw językowych 

 ● Praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania metod wielozmysłowych (vakog) w nauczaniu 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 ● Rozbudzanie ciekawości językowej poprzez zabawę oraz odwoływanie się do dziecięcej wyobraźni, 
w czym bardzo pomaga opowiadanie przeróżnych historii: bajek, baśni, wierszyków narracyjnych czy 
anegdot odwołujących się zarówno do zdarzeń realnych, jak i fantastycznych

Przedszkolne i wczesnoszkolne nauczanie języków obcych - atrakcyjne i skuteczne metody

 ● Podstawy prawne kontroli zarządczej – cele, funkcje, standardy
 ● Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w placówkach oświatowych
 ● Zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły
 ● Obszary podlegające kontroli zarządczej
 ● Zadania szkolnego koordynatora ds. kontroli zarządczej
 ● Skutki niedopełnienia obowiązku ustawowego
 ● Kontrola zarządcza a system motywacyjny w placówce
 ● Samoocena dyrektora i nauczycieli w ramach kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej

5 godz.

11.01.2019

120 zł

10 godz.

09.02.2019
16.02.2019

195 zł

 ● Zaprogramuj robota - tworzenie programów sterujących robotem w języku wizualnym i tekstowym
 ● Pomoce dydaktyczne wspierające naukę programowania i elementów robotyki – przegląd pomocy 

dydaktycznych 
 ● Ciekawe projekty z micro:bitem (https://makecode.microbit.org; http://python.microbit.org) 

– łączenie elementów robotyki i programowania

Programujemy praktycznie – zabawa z robotami w klasach IV - VIII

NOWOŚĆ
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 ● Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela
 ● Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego
 ● Kryteria oceny pracy nauczycieli
 ● Ocena pracy zamiast ceny dorobku zawodowego - terminy oceny
 ● Regulamin oceny pracy nauczyciela i wskaźniki oceny pracy
 ● Rola rodziców w procedurze oceny pracy nauczyciela
 ● Tryb postępowania odwoławczego
 ● Ocena pracy nauczycieli pracujących w kilku szkołach
 ● Wzory odpowiednich dokumentów

Ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły – zmiany w prawie oświatowym

NOWOŚĆ

5 godz.

14.03.2019

150 zł

 ● Zapoznanie uczestników warsztatów z narzędziami, serwisami i platformami do tworzenia online: 
interaktywnych quizów, testów, kursów, ankiet. Zaprezentowanie zalet i wad narzędzi i serwisów 

 ● Nauka tworzenia własnych quizów zawierających pytania różnego typu
 ● Różne sposoby udostępniania i publikowania wykonanych quizów
 ● Zmienianie właściwości i ustawień wykonanych quizów, kontrolowanie postępów uczniów

Gamifikacja - projektowanie narzędzi edukacyjnych w obszarze nauczanych przedmiotów

6 godz.

15.03.2019

120 zł
NOWOŚĆ

 ● Pamięć, jej działanie i powiązanie z budową mózgu, sposoby zapamiętywania
 ● Czynniki wpływające na pamięć i koncentrację
 ● Co, kiedy i w jaki sposób zapamiętać, aby nie zapominać – mnemotechniki przydatne w nauce szkolnej  
i życiu prywatnym (Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania, Rzymski Pokój, Zakładki Osobiste, akrosty-
chy i akronimy)

 ● Krótkie wprowadzenie do map pamięci, jako jednej z mnemotechnik
 ● Ćwiczenia pomagające usprawnić naszą pamięć
 ● Zastosowanie mnemotechniki w edukacji

Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

6 godz.

20.03.2019

150 zł

 ● Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka
 ● Przygotowanie do pracy nauczyciela w systemie Montessori
 ● Wychowanie w przygotowanym otoczeniu
 ● Wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami Montessori

Koncepcja Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszym

5 godz.

22.03.2019

120 zł

 ● Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolenej
 ● Dobór muzyki do układów tanecznych 
 ● Struktura utworów muzycznych 
 ● Pompony jako środek dydaktyczny w realizacji zadań muzyczno-ruchowych 
 ● Układy choreograficzne dla dziecięcych grup tanecznych 

Pompony jako środek dydaktyczny w rozwoju muzyczno-ruchowym dziecka 

5 godz.

28.03.2019

120 zł
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