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Szanowni Państwo, 

mam zaszczyt przekazać ofertę edukacyjną Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji w kolejnym 
wydaniu Biuletynu Informacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Została ona opracowana w oparciu 
o wnikliwą analizę polityki oświatowej państwa, badanie najnowszych trendów w edukacji oraz
diagnozę potrzeb Dyrektorów i Nauczycieli. Serdecznie dziękuję osobom, które podczas wywiadów 
indywidualnych i grupowych przedstawili swoje oczekiwania. Dziękuję również wszystkim respon-
dentom. Ankiety wypełniło ponad 800 osób. Zróżnicowanie naszej oferty edukacyjnej wynika                                                  
z troski o efektywność i indywidualizację realizowanych procesów dydaktycznych, wsłuchujemy się 
w konkretne potrzeby i reagujemy na głosy naszych słuchaczy i absolwentów. Proponowane formy 
doskonalenia zawodowego nawiązują również do podstawowych kierunków realizacji polityki oświa-
towej państwa w roku 2019/2020, ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych                                                              

i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bez-

pieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw progra-
mowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

W pierwszej części prezentujemy realizowane we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi                        
w Polsce studia podyplomowe. Cieszą się one dużą popularnością, m.in. ze względu na praktyczne 
kompetencje nabywane przez uczestników. Druga część zawiera opisy kursów kwalifikacyjnych, 
które prowadzimy jako akredytowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty placówka doskonale-
nia nauczycieli. Oferujemy również kursy nadające uprawnienia, kursy ECDL oraz kursy doskonalące,                    
-w tym e-learningowe. Trzecia cześć biuletynu to propozycja krótszych szkoleń, uporządkowa-
nych alfabetycznie w 7 działach tematycznych oraz chronologicznie według kalendarza do marca 
2020. Kierujemy je do Dyrektorów, Rad Pedagogicznych, zespołów problemowych oraz indywidu-
alnie zgłaszających się osób.Nasza oferta edukacyjna jest systematycznie wzbogacana zgodnie                                       
z Państwa potrzebami oraz zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego. Zachęcamy zatem do 
monitorowania strony internetowej kire.pl, na której umożliwiliśmy wybór szkolenia z funkcją sorto-
wania tematów według nazwy, popularności, chronologii lub obszaru tematycznego. Znajdują się tam 
propozycje dla Rad Pedagogicznych oraz indywidualnie zgłaszających się nauczycieli. Zapraszamy 
również do korzystania z indywidualnych i grupowych sesji coachingowych oraz konsultacji z eks-
pertami, specjalistami w interesujących Państwa obszarach. Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, 
Przedstawicielom Organów Sprawujących Nadzór Pedagogiczny oraz Organów Prowadzących Szkoły 
życzę entuzjazmu i optymizmu pedagogicznego, zdrowia i radości, które pozwolą pokonywać wszelkie 
trudy. Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.  
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JAK POWSTAŁA NAZWA KIRE
Przede wszystkim ze względu na FUNDAMENTALNE WARTOŚCI (więcej na str. 6 - 7), ale także:

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

... bo to słowo dobrze odzwierciedla moje 
marzenia i ambicje; (łac. institutum) - 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



Rozbudowana sieć partnerstwa 
i współpracy

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

INDYWIDUALIZACJA

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

Kreatywnie i innowacyjnie, czyli z wyobraźnią!

Zajęcia w mobilnych                                

i stacjonarnych pracow-

-niach komputerowych 

certyfikowanych przez 

Polskie Towarzystwo 

Informatyczne

Praca metodą e-learningu 

i blended learningu                                 

z wykorzystaniem 

platformy moodle - najpo-

pularniejszego w polskich 

szkołach systemu do zdal-

nego nauczania

KREATYWNOŚĆ

Nauka programowania,                       

w tym programowanie 

robotów oraz szeroki dostęp 

do interaktywnych zasobów 

edukacyjnych (webquestów, 

gier, quizów, e-booków)

KREATYWNOŚĆ

INDYWIDUALIZACJA

RZETELNOŚĆ

ENTUZJAZM



PONAD 900 WYKŁADOWCÓW, 

TRENERÓW I PRAKTYKÓW

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji wyróżnia 

przede wszystkim ceniona w środowisku oświa-

towym kadra dydaktyczna. Mamy zaszczyt 

współpracować z grupą ponad 900 specjalistów 

o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświad-

czeniu. 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 dziennikarze, twórcy programów telewizyjnych, 

native speakerzy, mediatorzy, lekarze, instrukto-

rzy artystyczni. Dla naszych wykładowców praca 

jest także ich pasją. Dzięki systematycznemu 

doskonaleniu zawodowemu ciągle wzbogacają 

i unowocześniają swoje działania, którymi chęt-

nie dzielą się z uczestnikami. Kadra szkoleniowa 

KIRE na zajęciach przedstawia uczestnikom 

nowatorskie metody nauczania, które nauczyciele 

chętnie stosują w pracy. Pozytywne nastawienie                                           

i optymizm potęguje zaangażowanie, zwiększa cie-

kawość oraz otwartość na poszukiwanie nowych 

rozwiązań.
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RZETELNOŚĆ
Priorytetowa rola filozofii jakości

Liczby mówią same za siebie

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

uczestników 
wszystkich form 

doskonalenia

absolwentów 
form doskonalenia 
w roku szkolnym 

2018/2019

średnia ocena 
z końcowej 

ewaluacji form 
doskonalenia 
(w skali 1-6)

osób wraca na 
kolejne formy 
doskonalenia

osób trafia 
do nas z 

polecenia 
znajomego

zadowolonych 
uczestników

37882 32995,618%31%97%

Przestrzeń spotkań ludzi z pasją

ENTUZJAZM

Współpracujemy m.in. z grupą:

psychologówdyrektorów szkółdoktorówprofesorów

9612013723

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 HISZPANIA

SERBIA

ROSJA

FRANCJA

UKRAINA

KAZACHSTAN

CZECHY

WĘGRY

FILIPINY

SŁOWENIA

RWANDA

AUSTRIA

FUNDAMENTALNE WAR TOŚCI K IRE



8 kire.pl

KRAKÓW

AKTYWNOŚĆ MAMY WE KRWI!

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 4 

 im. Jana Brzechwy

XLIV Liceum 
Ogólnokształcące 
im. ks. Stanisława 

Konarskiego

Stadion 
Miejski

Park 
im. Henryka Jordana

I Liceum 
lnokształcące 
. Bartłomieja 
woderskiego

Basen AGH

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

AK T Y WNOŚĆ MAMY WE K RWI
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VI Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Adama 
Mickiewicza 

Akademia Ignatianum

O
i

I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Bartłomieja 
Nowoderskiego

BIURO 

KIRE

Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka 

im. Hugona Kołłątaja

AK T Y WNOŚĆ MAMY WE K RWI



STUDIA
PODYPLOMOWE



11Biuletyn Informacyjny 2019/2020

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 platformy 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 
dydaktycznymi oraz wiele innych ciekawych materiałów. Wybrane treści studiów realizowane 
są na platformie edukacyjnej metodą e-learningu i blended-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 firmachObserwacje

Zajęcia terenowe

Wydarzenia edukacyjne

Zróżnicowanie procesów edukacyjnych

Projekty dyplomowe, czyli jak studiować praktycznie i twórczo

E-LEARNING

Projekty dyplomowe realizowane przez słuchaczy KIRE

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

Rekrutacja na studia i kursy trwa przez cały rok szkolny 2019/2020. 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, kartą 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 kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych KIRE
• 200 zł przy jednorazowej wpłacie czesnego.

*promocje nie łączą się

Terminy rekrutacji i organizacja zajęć

Jak się zapisać?

Opłaty

Zniżki i promocje

Wszystkie 
kierunki studiów 
podyplomowych 

uwzględniają 
nową podstawę 

programową

STUDIA PODYPLOMOWE
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Przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słu-
chaczy do zajmowania stanowisk we wszystkich 
typach bibliotek i innych instytucjach związa-
nych z książką.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

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

• Podstawy wiedzy o bibliotece
• Funkcje Biblioteki Narodowej w Polsce
• Organizacja i zarządzanie biblioteką
• Prawo w bibliotece
• Gromadzenie, przechowywanie 

i udostępnianie zbiorów
• Opracowanie zasobów bibliotecznych
• Format MARC 21 rekordu 

bibliograficznego dla ksiązki
• 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 współcze-

snej szkole
• Zmiany w systemie edukacji

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

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

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

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

BIBLIOTEKOZNAWSTWO                              
I INFORMACJA NAUKOWA

Czas trwania
3 semestry

290 + 60 praktyk

3000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA PODYPLOMOWE
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BIOLOGIA

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

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

parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary objęte programem Natura 2000)

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

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

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

Czas trwania
3 semestry

325+ 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA PODYPLOMOWE
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Przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu 
chemia w szkole podstawowej i ponadpodsta-
wowej oraz do organizacji pracowni chemicznej                                                                                                                                
i wykorzystania doświadczeń chemicznych w pro-
cesie nauczania. Studia umożliwiają aktualizację 
i pogłębienie 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?

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

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

• 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 sposób, aby w maksymalnym stopniu 
uwzględnić potrzeby współczesnego nauczy-
ciela chemii. Stworzone zostały warunki do 
zdobycia umiejętności, 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)

CHEMIA

Czas trwania
3 semestry

350 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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DORADZTWO ZAWODOWE 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w roli 
doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 
i placówkach oraz uzyskają kwalifikacje nauczy-
ciela przedmiotu podstawy przedsiębiorczości                                  
w szkołach ponadpodstawowych.

• 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 skłon-
ności 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 współczes-
nego świata pracy, np. Teva, Valeo Autosystemy, ICE Kraków, State Street)

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

Czas trwania
3 semestry

330 + 120 praktyk

3000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

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

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

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

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

Moduł I (godz. 174 + 60 praktyk)

• Nauczanie polskiej wymowy i ortografii

• Nauczanie gramatyki

• Nauczanie słownictwa

• Nauczanie mówienia i słuchania

• Nauczanie czytania i pisania

• Nauczanie literatury i kultury

• Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania naucza-

nia polszczyzny cudzoziemców

• Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako 

obcego

• Pomiar wyników kształcenia – testowanie                                 

i sprawdzanie

• Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako 

obcego.

Moduł II (godz. 126 + 60 praktyk)

• Podstawowe wiadomości z gramatyki języka 

polskiego

• Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

• Stylistyka i kultura języka

• Polska literatura współczesna

• Wiedza o filmie polskim

• Teatr polski

• Sztuka ludowa

• Wybrane zagadnienia z historii Polski

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

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

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

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

DYDAKTYKA JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Czas trwania
3 semestry

2900 zł
Cena modułu I

3300 zł
Cena modułu I + II

STUDIA  PODYPLOMOWE
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EDUKACJA DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Poznają istotę i zakres bezpieczeństwa naro-
dowego, organizację państwa w dziedzinie 
bezpieczeństwa (w tym obrony narodowej i 
zarządzania kryzysowego), podstawowe formy 
i metody nauczania przedmiotu edukacja dla 
bezpieczeństwa. Uzyskają również wiedzę na 
temat interdyscyplinarnego charakteru orga-
nizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa 
narodowego, zasad  i procedur współdziała-
nia różnych organów instytucji państwowych, 
przedsiębiorstwa oraz administracji państwowej 
i samorządowej w dziedzinie ochrony narodowej                                                               

i zarządzania kryzysowego, istoty edukacji dla 
bezpieczeństwa jako istotnego elementu bezpie-
czeństwa narodowego.

• Bezpieczeństwo publiczne
• Filozofia bezpieczeństwa
• System obronny i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
• Zagrożenia czasu pokoju i wojny
• Sytuacje kryzysowe i obrona cywilna
• Zapobieganie terroryzmowi (bioterroryzm)
• Wybrane aspekty toksykologiczne
• Zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji 

ludności
• Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku
• Metodyka przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
• Komunikacja interpersonalna

 ● 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

 ● Zajęcia praktyczne z zastosowaniem nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu (fantomy z pełną elektro-

niką, defibrylatory, zestawy do tlenoterapii)

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

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji

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

magane komputerem

Czas trwania

3 semestry

360

3420 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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EDUKACJA MUZYCZNA 
I PLASTYCZNA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

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

• Psychologia uczenia się dzieci
• Dydaktyka w szkole
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Formalne i prawne podstawy 

funkcjonowania szkoły/placówki
• Pedagogiczne konteksty komunikacji
• Etyka zawodu nauczyciela
• Podstawy wiedzy o muzyce
• Psychopedagogika twórczości
• Metodyka nauczania muzyki i plastyki                          

z wykorzystaniem technologii informacyjnej
• Podstawy wiedzy o sztuce
• Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć 

pozalekcyjnych z muzyki
• Nowoczesne techniki nauczania muzyki
• Instrumenty szkolne
• Podstawy dyrygowania
• Metody i formy arteterapii (muzyka, 

plastyka)
• Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć 

pozalekcyjnych z plastyki
• Emisja głosu w śpiewie

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

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

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

 ● Organizowanie wystaw i wernisaży, zakładanie zespołów muzycznych, wystawianie sztuk 
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

STUDIA  PODYPLOMOWE
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Przygotowanie do realizacji zadań w  zreformowanej 
szkole podstawowej. Studia mają profil poznawczo-
-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć: 
teoretyczne podstawy edukacji małego i młodszego 
dziecka oraz zajęcia warsztatowe.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela w przedszkolach i innych alterna-
tywnych formach edukacji przedszkolnej, a także
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

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
I PRZEDSZKOLNA

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3420 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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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?

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

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 
dydaktyczny 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
• 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

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

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do zajmowania 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
• Drgania i fale

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

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

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

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

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

FIZYKA DLA NAUCZYCIELI

Czas trwania
3 semestry

360 + 60 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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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?

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

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotu geografia i ochrona środowiska, a także 
przygotowanie do podejmowania samodzielnej 
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
• Funkcjonowanie przyrodniczych obszarów

chronionych
• Stan środowiska a zdrowie człowieka
• Prawne podstawy ochrony środowiska
• Metodyka nauczania geografii
• Metodyka nauczania ochrony środowiska
• Zajęcia terenowe

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

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

Towarzystwo Geograficzne w Krakowie
 ● 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

STUDIA  PODYPLOMOWE
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PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

Dlaczego warto?

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

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

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

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

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

terenowej
• Zabawy i gry z piłką

Przygotowanie nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i nauczycieli  edukacji 
wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć                               
z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki 
korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach 
oraz szkołach podstawowych na I etapie edu-
kacyjnym (klasy I-III).

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

filmów, materiałów muzycznych, piosenek, tańców, zabaw i ćwiczeń przydatnych do 
prowadzenia zajęć

 ● Praca w oparciu o różne rodzaje przyborów do ćwiczeń (laski gimnastyczne, skakanki 
gimnastyczne, obręcze, bum-bum rurki) oraz tworzenie własnych przyborów

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNA, RYTMIKA 
I TANIEC 
w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Czas trwania

3 semestry

345 + 120 praktyk

3490 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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HISTORIA DLA NAUCZYCIELI

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

U z y s k u j ą  k w a l i f i k a c j e  d o  n a u c z a -
nia historii w szkołach podstawowych                                                                         
i 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
• Dydaktyka i metodyka historii
• Pradzieje ziem polskich
• Historia starożytna ziem polskich
• Historia średniowieczna Polski
• Historia powszechna średniowiecza
• Historia Polski do roku 1795
• Historia powszechna XVI, XVII i XVIII wiek
• Historia nowożytna powszechna 1789 - 1918
• Historia nowożytna Polski 1795 - 1918
• Historia najnowsza powszechna 1918 – 1945 

ze szczególnym uwzględnieniem: historii 
Niemiec XIX i XX w., historii Rosji XIX i XX 
w., Żydzi w Polsce i krajach ościennych                           
w XX w., Wolnego Miasta Gdańsk w latach 
1929 - 1939

• Historia najnowsza Polski 1918 - 1944
• Historia najnowsza powszechna po 1945
• Historia najnowsza Polski po 1944 – historia 

PRL
• Historia Prus Królewskich w XVI-XVIII w.
• Kultura materialna i duchowa Prus 

Królewskich (XVI-XVIII w.) oraz miast 
hanzeatyckich

 ● 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 + 60 praktyk

3300 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE



26 kire.pl

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

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

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

• Podstawy informatyki
• Systemy operacyjne
• Sieci komputerowe
• Elementy algorytmiki
• Programowanie
• Robotyka
• Edycja tekstu
• Wprowadzenie do e-learningu
• Narzędzia matematyczne
• Relacyjne bazy danych
• Multimedia
• Technologie internetowe
• Praca z tablicą interaktywną
• Metodyka nauczania informatyki

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

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

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

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

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

(inteligentne ubrania - moda przyszłości)
 ● Praktyczne zajęcia z zastosowaniem narzędzi App – Inventor

INFORMATYKA

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

370 + 60 praktyk

3400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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INTEGRACJA SENSORYCZNA 

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które 
posiadają wykształcenie wyższe oraz przygoto-
wanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej,                                    
a także lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, 
terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedago-
gów specjalnych, psychologów.

Uzyskują:
• świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych z zakresu integracji 
sensorycznej w teorii i praktyce

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

• 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 oświa-

towej i rehabilitacyjnej
• Zaburzenia integracji sensorycznej
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
• Programowanie terapii w zaburzeniach SI
• Jednostki chorobowe i postępowanie 

diagnostyczno-terapeutyczne w SI (m.in.: 
Autyzm, Zespół Downa, mózgowe porażenie 
dziecięce, wybrane zespoły genetyczne, ADHD, 
ADD, wcześniactwo, dziecko niedowidzące                    
i niedosłyszące, zaburzenia mowy (postępowa-
nie 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

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

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

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

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

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

390 + 100 praktyk

4200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena



28 kire.pl

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

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

Wraz z certyfikatem podstawowej znajomości 
języka angielskiego uzyskują kwalifikacje do 
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 
angielskiego 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
 ● Zapoznanie z aplikacjami mobilnymi wspierającymi naukę języka angielskiego

JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ 
I WCZESNOSZKOLNEJ 

Czas trwania
3 semestry

440 + 60 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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JĘZYK POLSKI

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć w ramach przedmiotu język polski.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do nauczania języka pol-
skiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 
Program studiów w sposób twórczy i kreatywny 
przygotowuje uczestników do pracy w charakterze 
nauczyciela polonisty.

• Gramatyka języka polskiego
• Historia języka polskiego
• Kultura języka polskiego z praktyczną 

stylistyką
• Metodyka języka polskiego                                          

z wykorzystaniem technologii informacyjnej
• Poetyka i analiza dzieła literackiego
• Literatura powszechna
• Literatura renesansu, baroku i oświecenia                                      

z analizą tekstów literackich
• Literatura romantyzmu i pozytywizmu                         

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

tekstów literackich
• Literatura dla dzieci i młodzieży
• Tekst literacki w szkole - analiza                                   

i interpretacja
• Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu                               

i pisaniu
• Wiedza o kulturze współczesnej
• Psychologia uczenia się dzieci
• Dydaktyka w szkole
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Formalne i prawne podstawy 

funkcjonowania szkoły/placówki
• Pedagogiczne konteksty komunikacji
• Etyka zawodu nauczyciela
• Podstawy diagnozy pedagogicznej

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

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

Czas trwania
3 semestry

390 + 150 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

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

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

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

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

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

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

• Procedury i strategie postępowania 
logopedycznego

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

logopedycznej

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

nieprawidłowego rozwoju oraz zaburzeń artykulacyjnych

 ● Poznanie konkretnych, sprawdzonych technik pracy nad warstwą foniczną, semantyczną oraz syntaktyczną wypowiedzi                            

i poznanie usuwania powstałych zaburzeń

 ● Nabycie kompetencji w posługiwaniu się interdyscyplinarną wiedzą umożliwiającą podejmowanie profesjonalnych, 

skutecznych działań logopedycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii mowy

 ● Wyposażenie słuchaczy w umiejętność samodzielnego korzystania z opracowań teoretycznych, wdrożenie do posługiwania 

się językiem specjalistycznym podczas formułowania diagnoz i opinii logopedycznych

 ● Zapoznanie się z warsztatem pracy doświadczonych logopedów, tworzenie we współpracy z nimi własnych narzędzi 

pomocnych w prowadzeniu terapii

 ● Zajęcia teoretyczne uzupełniane nagraniami filmowymi, pozwalającymi na łączenie nabywanej wiedzy z obserwacją 

podejmowanych przez logopedę konkretnych działań diagnostyczno-terapeutycznych

 ● Wizyty studyjne w ośrodkach oferujących pomoc logopedyczną dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i percepcyjnymi 

– Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

LOGOPEDIA

Czas trwania
4 semestry

545 + 60 praktyk

5000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI

Poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy                                                                                                            
w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki 
oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolej-
nego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już                                          
w szkołach i posiadających wstępne przygotowanie 
merytoryczne do nauczania przedmiotu matema-
tyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie 
merytorycznym niezbędnym do nauczania mate-
matyki na wszystkich poziomach nauczania.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela matematyki.

• 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

 ● 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 sposo-

bami 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

STUDIA  PODYPLOMOWE
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OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Zdobycie wiedzy dotyczącej osób  z niepełno-
sprawnością intelektualną – ich potencjału roz-
wojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania 
procesów emocjonalno-motywacyjnych, inte-
lektualnych, wykonawczych oraz umiejętności 
stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych                                                                  
z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych 
i terapeutycznych.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

Studia kierowane są do osób, które posia-
dają studia wyższe z zakresu: pedagogiki 
wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie 
specjalności), pedagogiki o specjalności nauczy-
cielskiej, kierunków nauczycielskich oraz do osób, 
które posiadają przygotowanie pedagogiczne do 
pracy nauczycielskiej.

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

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

niepełnosprawnych intelektualnie
• Metodyka wychowania w internacie i w innych

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

mów edukacyjno-terapeutycznych
• Metodyka nauczania i wychowania niepełno-

sprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym

• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepeł-
nosprawnego intelektualnie

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

plastyka, ruch)
• Rehabilitacja społeczno-zawodowa w świetle 

rozwiązań unijnych
• Współpraca z rodziną dziecka 

niepełnosprawnego

 ● Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach kształcenia specjalnego: przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej, szkole 

przysposabiającej do pracy, szkole branżowej, bursie, SOSW, a także w WTZ oraz ŚDS - możliwość poznania specyfiki pracy pedagoga 

specjalnego, obserwacji i uczestnictwa w zajęciach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

 ● Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku rodzinnego z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa oraz współorgani-

zowanie zajęć podczas półkolonii w czasie ferii zimowych i letnich oraz imprez sportowych (meeting pływacki, biegi przełajowe) dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie

 ● Spotkania z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną, osobami prowadzącymi specjalistyczne rodziny zastępcze, autorami 

książek tematycznie związanych z zajęciami, a także z zespołem artystycznym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Trisomią 21 

(Zespołem Downa)

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

 ● Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu do pracy 

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

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

wanej w szkole specjalnej

edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

2800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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Wyposażenie uczestników studiów w wie-
dzę o rozwoju i zachowaniu dzieci przewlekle 
chorych oraz z dysfunkcjami narządów ruchu. 
Ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci 
przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów 
ruchu w świetle aktualnej wiedzy z zakresu 
pedagogiki ogólnej i leczniczej. Zapoznanie 
się z niekonwencjonalnymi sposobami 
wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze 
szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (tech-
niki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne                                                                        
i stymulacyjne); kształtowanie odpowiednich 
umiejętności psychoedukacyjnych uczestni-
ków studiów; wskazanie optymalnych zasad                                                    
i form współpracy nauczycieli i wychowawców                           
z pracownikami służb medycznych.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCICEL

Dlaczego warto?

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

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

• Pedagogika specjalna, subdyscypliny, 
regulacje prawne

• Wybrane zagadnienia z psychologii 
klinicznej i psychopatologii

• Sytuacja rodziny dziecka przewlekle 
chorego lub niepełnosprawnego ruchowo 
– współpraca

• Postawy społeczne wobec osób                                 
z niepełnosprawnością i niedostosowaniem 
społecznym

• Diagnoza psychopedagogiczna
• Zasady i metody pracy, psychologiczne 

podstawy rewalidacji przewlekle chorych                      
i kalekich

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

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

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

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
2 semestry

230 + 120 praktyk

3450 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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PEDAGOGIKA SPECJALNA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi 
cechy z zakresu spektrum autyzmu (ASD).

• Metodyka wychowania i kształcenia dzieci 
z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju 
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 rozwojo-
wymi w klasach IV-VI szkoły podstawowej, a także 
w szkole 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

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

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

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

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD)

• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Podstawy diagnozy pedagogicznej
• Etyka zawodu nauczyciela
• Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci 

z autyzmem
• Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej

Czas trwania
2 semestry

330 + 120 praktyk

3100 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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PEDAGOGIKA SZKOLNA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do pracy na stano-
wisku pedagoga szkolnego oraz nabywają 
kompetencje do pracy z dzieckiem, młodzieżą, osobą 
dorosłą i starszą. Absolwenci potrafią diagnozować oraz 
umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane 
z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem                                                                                                                             
i terapią; prawidłowo planują oddziaływa-
nia opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne                                                                                            
w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych; są 
przygotowani do pracy w szkołach, instytucjach opie-
kuńczo-wychowawczych (środowiskowe domy opieki 
nad dzieckiem, całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice 
środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje 
wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty) na stano-
wisku wychowawcy. Jednocześnie są także przygotowani

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

rodzinie
• Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współ-

czesnej rodziny
• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

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

i wychowania
• Trening kompetencji interpersonalnych

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

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

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego
 ● Współorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas półkolonii w czasie ferii zimowych i letnich
 ● Możliwość odbycia praktyk w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach (świetlica szkolna), u pedagoga 

szkolnego
 ● Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu 

przygotowaniu w pracy opiekuńczo-wychowawczej

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

3 semestry

380 + 150 praktyk

3500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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Przygotowanie do kompleksowej realizacji dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły w zakresie: 

• wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby                         

w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę 

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 nauczania,

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 uczniów 

przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik 

nauczania i środków dydaktycznych, a także badać                    

i oceniać osiągnięcia uczniów

• technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania 

w nauczaniu.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCICEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie 

wyższe i chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania w szko-

łach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) oraz                           

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

 ● Zajęcia w różnych typach szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, m.in.: szkole kato-
lickiej, Montessori,waldorfskiej, ośrodkach terapii, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach 
specjalnych, szkołach kształcenia zawodowego

 ● Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć różnymi metodami aktywizującymi, pobudzanie do twórczego 
myślenia np. poprzez burzę mózgów, obserwację, dyskusję panelową, metodę problemową, studium przy-
padku, dramę, mapę skojarzeń, gry dydaktyczne

 ● Nabycie umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania zgodnie z nową pod-
stawą 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

STUDIA  PODYPLOMOWE
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RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

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

• Podstawy diagnozy pedagogicznej
• Pedagogiczne konteksty komunikacji
• Etyka zawodu nauczyciela
• Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
• Programy socjoterapeutyczne
• Metodyka pracy resocjalizacyjnej 

z wykorzystaniem technologii informacyjnej
• Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
• Terapia pedagogiczna
• Elementy psychologii klinicznej i psychoterapii
• Prawne podstawy resocjalizacji
• Osoby z niepełnosprawnością 

i niedostosowaniem społecznym jako członko-
wie grup społecznych

• Diagnoza terapeutyczna
• Elementy terapii zajęciowej
• Oddziaływania arteterapeutyczne
• Zarys historii resocjalizacji oraz jej współczesne

systemy
• Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym
• Profilaktyka niedostosowania społecznego
• Problematyka uzależnień wśród dzieci

i młodzieży
• Trening interpersonalny
• Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
• Wizyty studyjne w placówkach

resocjalizacyjnych

 ● Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-
-socjoterapeutyczne, 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 socjo-
terapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej

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

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

• Psychologia uczenia się dzieci
• Dydaktyka w szkole
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Teoretyczne podstawy wychowania

Czas trwania
3 semestry

450 + 150 praktyk

3000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

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

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki 
i rehabilitacji osób niesłyszących oraz słabo-  
słyszących do pracy w szkołach, placówkach 
oraz ośrodkach specjalistycznych.

• Pedagogika specjalna
• Podstawowe regulacje prawne doty-

czące edukacji 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 dzie-

cka 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

SURDOPEDAGOGIKA

Czas trwania
3 semestry

260 + 120 praktyk

2700 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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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. Wprowadzone w program 
elementy informatyki pozwalają wzbogacić 
warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł 
wykorzystać nowe technologie w  procesie 
dydaktycznym.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

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

• Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja
pracy

• Estetyka
• Fotografika
• Historia kultury i techniki
• Informatyka i systemy informatyczne
• Kompozycja i zasady perspektywy
• Komputerowe wspomaganie w technice 

i techniki obsługi systemów komputerowych
• Malarstwo
• Metodyka nauczania plastyki
• Metodyka nauczania techniki
• Ochrona środowiska naturalnego
• Pierwsza pomoc
• Podstawy elektrotechniki i elektroniki
• Podstawy mechaniki
• Programy użytkowe i techniki multimedialne
• Projektowanie graficzne
• Psychologia widzenia i twórczości plastycznej
• Rysunek i dokumentacja techniczna
• Rysunek i liternictwo
• Rzeźba
• Technologia drewna
• Technologia metali
• Technologia tworzyw sztucznych
• Urządzenia techniczne w środowisku ucznia
• Wychowanie komunikacyjne
• Żywienie człowieka

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

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

 ● Organizowanie wystaw i wernisaży
 ● Regularne spotkania ze sztuką: wizyty w krakowskich muzeach, teatrach i galeriach
 ● Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i techniki poprzez liczne zajęcia warsztatowe

• Edytory obrazu
• Ekonomia gospodarstwa domowego

Czas trwania
3 semestry

370 + 120 praktyk

3200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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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?

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształ-
cenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do 
pracy nauczycielskiej.

Uzyskują dodatkowe kwalifikacje 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.

• Rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się - 

metody i techniki

• 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 zaburzeniami 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 

plastycznej, 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

• 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: terapii indywidualnej stymulacji słuchu 

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

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

TERAPIA PEDAGOGICZNA  
Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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TYFLOPEDAGOGIKA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

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

• Anatomia, fizjologia i patologia narządu 
wzroku

• Brajlowskie metody porozumiewania się
• Metodyka nauczania i wychowania dzieci 

i młodzieży niewidomych oraz słabowidzących
• Orientacja w przestrzeni
• Pedagogika specjalna
• Psychologiczne podstawy rewalidacji niewido-

mych i słabowidzących
• Rehabilitacja widzenia
• Rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzą-

cych w wieku żłobkowym i przedszkolnym
• Stres i metody radzenia sobie z nim
• Tyflopedagogika
• Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
• Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 ● 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 zakre-
sie terapii i pomocy uczniowi w nauce oraz codziennym funkcjonowaniu

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Czas trwania
3 semestry

360 + 120 praktyk

3400 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagno-

zowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego 

środowiska, projektowania, a także realizacji zadań wie-

loprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; 

nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomaga-

jących rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 

wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki 

specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii 

pedagogicznej, psychologii lub kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska logopedy oraz które posiadają 

przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.

• Oligofrenopedagogika

• Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej 

interwencji

• Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka

• Podstawy prawne organizacji wczesnego wspoma-

gania rozwoju dziecka, wczesnej interwencji oraz 

zabezpieczenia społecznego

• Pielęgnacja i opieka dziecka

• Podstawy terapii psychopedagogicznej

• Elementy logopedii

• Stymulacja psychopedagogiczna dziecka

• Muzyka i plastyka w stymulacji rozwoju dziecka

• Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem – zna-

czenie zabawy i zabawek w terapii dziecka

• Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych

• Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka wobec jego rodziny

• Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi przed 

rozpoczęciem edukacji szkolnej

• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zabu-

rzeniami sprzężonymi, rozwoju poznawczego, 

zaburzeniami ruchowymi, zmysłowymi i somatycz-

nymi, ze spektrum autyzmu

• Metody stosowane we wczesnym wspomaganiu 

rozwoju dzieci

• Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie 

rozwoju

• Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka

• Pedagogika i psychologia rozwoju małego dziecka

• Diagnoza medyczna niepełnosprawności                                  

i zagrożenia niepełnosprawnością – podstawy 

pediatrii, neonatologii i neurologii

• Wybrane zagadnienia psychiatrii

• Podstawy pedagogiki specjalnej

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

 ● Spotkania ze specjalistami pracującymi z dzieckiem, m.in.: psychologiem, neurologiem, logopedą, terapeutą integracji 
sensorycznej, pedagogami specjalnymi – tyflopedagogiem, surdopedagogiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem

 ● Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przy-
kłady i wzory dokumentów

 ● Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

WCZESNE WSPOMAGANIE 
ROZWOJU DZIECKA

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

365+ 120 praktyk

3100 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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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 słuchaczy umiejętności samokształcenia                                                                         
i planowania własnego rozwoju, w tym także 
umiejętności korzystania z różnych źródeł infor-
macji, poszerzanie umiejętności komunikowania 
się oraz współpracy.

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie.

• Psychologia uczenia się dzieci
• Dydaktyka w szkole
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Pedagogiczne konteksty komunikacji

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

Polski
• Metodyka wiedzy o społeczeństwie                                   

z wykorzystaniem technologii informacyjnej
• Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
• Międzynarodowe stosunki polityczne - teoria 

i praktyka
• Systemy polityczne państw 

wysokorozwiniętych
• System polityczny RP
• Wstęp do zagadnień z socjologii
• Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
• Wstęp do prawa
• Podstawowe zagadnienia z ekonomii
• Doktryny i ruchy polityczne
• Teoria i praktyka społeczeństwa 

obywatelskiego
• Społeczno-kulturowe aspekty integracji 

europejskiej
• Podstawy prawa konstytucyjnego i prawa 

człowieka
• Prawo samorządu terytorialnego
• Kościoły i związki wyznaniowe

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

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

 ● Tworzenie filmu edukacyjnego – praktyczne zastosowanie filmu w procesie dydaktycznym                                        
i wychowawczym, rozwijanie zainteresowań socjologicznych i politycznych

 ● Opracowywanie scenariuszy lekcji
 ● Współpraca z muzeami oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

360 + 150 praktyk

3300 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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Uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu 
Wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają 
na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadze-
nia zajęć dziedzin, m.in.: antropologii filozoficznej, 
etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii                            
i seksuologii.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z zakresu wychowania do życia 
w rodzinie 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 Wychowania do życia                       
w rodzinie (scenariusze i konspekty lekcji, prezentacje, filmy, pomoce dydaktyczne)

 ● Uczestnicy otrzymują programy nauczania, książkę E. Wójcik „Naturalne planowa-
nie rodziny”, zeszyty ćwiczeń wg metody Rötzera, 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

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

370 + 60 praktyk

3420 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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WYCHOWANIE FIZYCZNE
I GIMNASTYKA KOREKCYJNA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Dlaczego warto?

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

Uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
wychowanie fizyczne, a także gimnastyka korekcyjna 
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

• Organizacja i prawo w oświacie
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Rytmika i taniec
• Teoria i metodyka piłki nożnej, koszykówki, 

piłki siatkowej, piłki ręcznej, pływania i ratow-
nictwa 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, skrzy-

wienie 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

• Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
• Historia kultury fizycznej
• Edukacja zdrowotna

 ● 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
 ● Możliwość uczestniczenia w obozach wyjazdowych, m.in.: do Bukowiny Tatrzańskiej, Węgierskiej Górki, 

Piwnicznej Zdrój

STUDIA  PODYPLOMOWE

Czas trwania
3 semestry

348+ 60 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funk-
cji dyrektora w placówkach oświatowych                                                                                        
z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, 
organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania 
nadzoru pedagogicznego; aktualizacja i rozszerzenie 
wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa 
komplementarnego i kompatybilnego z prawem 
oświatowym; przygotowanie do wprowadzania 
zmian systemowych; przygotowanie do współpracy 
z organem prowadzącym i nadzorującym oraz sze-
roko pojętym środowiskiem lokalnym; zapoznanie 
z zasadami zarządzania finansami i majątkiem 
szkolnym; stworzenie słuchaczom warunków sprzy-
jających opracowaniu efektywnych materiałów 
przydatnych  w pełnieniu funkcji kierowniczej; upo-
wszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania                                                     
i zarządzania placówką oświatową; wykorzystanie 
współczesnych podstaw naukowych do samokształ-
cenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania 
własnego rozwoju.

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCICEL

Dlaczego warto?

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawnia-
jące 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

 ● W programie warsztaty z aplikacji o środki unijne

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ –  
MANAGER I LIDER OŚWIATY

Czas trwania
3 semestry

360 + 30 praktyk

2500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
I INTELEKTUALNA OSÓB 

STARSZYCH - NOWOŚĆ

Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności, które 

pozwolą oddziaływać na osobowość i organizm czło-

wieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie 

rozwoju somatycznego, motorycznego, psychicznego 

i społecznego oraz związanych z uczestnictwem                                                                                

w kulturze fizycznej. Przygotowanie do pracy w zakresie 

świadczenia usług osobom w domach i klubach seniora, 

uniwersytetach trzeciego wieku, w salonach fitness, 

ośrodkach wypoczynkowych, w gabinetach odnowy biolo-

gicznej, hotelach/pensjonatach, klinikach zdrowia i urody. 

Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompe-

tentnego pełnienia roli specjalisty gerokinezjologii. 

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształ-

cenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne oraz osób 

zainteresowanych praktyczną realizacją procesów wspar-

cia osób starszych.

Uzyskują wykształcenie i przygotowanie zgodne                                                     

z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmu-

jących się pracą z osobami starszymi, przede wszystkim                                            

w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce pro-

cesów starzenia. Absolwent posiada również przygotowanie                                     

w zakresie stymulowania procesów intelektualnych w celu 

zapobiegania powstawania demencji oraz stymulowania 

emocjonalnego seniorów, merytorycznego przygotowania                            

i predyspozycji psychofizycznych do pracy z ludźmi starszymi. 

Uzyskuje także wystarczający poziom sprawności motorycznej 

i umiejętności ruchowych w celu prowadzenia zajęć ruchowych 

z osobami starszymi. Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne 

do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania zdolności 

motorycznych (kondycyjnych, koordynacyjnych, hybrydowych 

i anatomicznych), stymulowania zdolności poznawczych, 

emocjonalnych, intelektualnych, planowania swoich dzia-

łań zgodnie z wymogami współczesnej gerokinezjologii,

• Andragogika

• Psychologia starzenia się

• Fizjologia starzenia się

• Dydaktyka i metodyka ćwiczeń ruchowych osób starszych

• Higiena – pielęgnacja osób starszych

• Gerokinezjologia

• Antropomotoryka

• Anatomia funkcjonalna

• Żywienie człowieka

• Podstawy kinezyterapii

• Trening zdrowotny

• Gimnastyka podstawowa i lecznicza

• Nordic Walking/Jogging

• Metodyka pływania

• Metodyka sportów rakietowych: tenis, tenis stołowy, squash, 

badminton

• Lekkoatletyka

• Turystyka piesza/turystyka rowerowa 

• ZGS piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa

• Plażowe gry zespołowe (siatkówka plażowa, piłka ręczna 

plażowa, frisbee)

• Ćwiczenia fitness i aquafitness

• Ćwiczenia siłowe dla osób starszych 

• Aktywizacja intelektualna osób starszych

• Metodyka zajęć komputerowych (obsługa komputera i 

urządzeń mobilnych)

• Zabawy i gry wieku dojrzałego

• Animacja czasu wolnego dla osób starszych: gry i zabawy 

integracyjne przy muzyce i ze śpiewem 

• Gry logiczne

• Masaż klasyczny

• Taniec towarzyski z rytmiką

• Metodyka zajęć plastyczno-technicznych (malarstwo, garncar-

stwo, wikliniarstwo, origami)

rozpoznawania i kontrolowania efektywności procesu 

usprawniania osób starszych.

Czas trwania
3 semestry

380 + 60 praktyk

3600 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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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

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej 
zainteresowanych uzyskaniem uprawnień 
do nauczania drugiego przedmiotu, a także 
podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania 
przedmiotów mechatronicznych, prowadzenia zajęć 
modułowych z zakresu treści programowych                                    
o tematyce mechatronicznej zgodnie z wymaga-
niami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 7 września 2004 r. 

• 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 programu Matlab
• Systemy operacyjne i sieci komputerowe
• Wprowadzenie do automatyki
• Dydaktyka mechatroniki
• Metodyka nauczania przedmiotów z zakresu

mechatroniki
• Pracownia automatyki-pneumatyki
• Obrabiarki sterowane numerycznie

MECHATRONIKA 
DLA NAUCZYCIELI

w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 
2004 r. nr 207, poz. 2110) oraz Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela.

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

Czas trwania

3 semestry

360

4500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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NEURODYDAKTYKA

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

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Studia są kierowane do osób,  które 
posiadają wykształcenie wyższe oraz przygoto-
wanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej,                                                                            
a w szczególności: psychologów i pedago-
gów, nauczycieli różnych typów szkół oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                           
i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, 
pracowników poradni psychologiczno-pedago-
gicznych, terapeutów, pracowników warsztatów 
terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, 
animatorów kultury, pracowników socjalnych,               
a także osób poszukujących nowych możliwości 
rozwoju osobistego.

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

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

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

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

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

klasie

Dlaczego warto?

Czas trwania

2 semestry

177

3500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z zakresu programowania dla uczniów 
rozwijających cechy takie jak: kreatywność, 
twórcze rozwiązywanie problemów, logiczne 
myślenie czy wyobraźnia abstrakcyjna już 
od najmłodszych lat (przedszkole, edukacja 
wczesnoszkolna).

CEL

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

PROGRAM

Studia kierowane są do nauczycieli I etapu 
kształcenia, tj. przedszkoli i nauczania 
wczesnoszkolnego oraz do nauczycieli                                                                              
i absolwentów kierunków pedagogicznych 
nauczycielskich realizujących zadania edu-
kacyjne w szkole podstawowej, którzy chcą 
uzyskać wiedzę i umiejętności do wykorzy-
stania nauki programowania w przedmiotach 
innych niż informatyczne.

Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z zakresu programowania na                         
I i II etapie edukacyjnym, które mają rozwijać                      
u uczniów kreatywność, twórcze rozwiązywanie 
problemów, logiczne myślenie czy wyobraźnię 
abstrakcyjną.

• 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

 ● 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 (inteli-

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

podstawy programowej przez nauczyciela

Dlaczego warto?

PROGRAMOWANIE DLA                                    
I i II ETAPU EDUKACYJNEGO

Czas trwania
2 semestry

248 + 60 praktyk

3800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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Kompleksowe przygotowanie uczestników 
do wykonywania zawodu trenera i coacha, 
zarówno w ramach własnej działalności gospo-
darczej, jak i pracy na rzecz różnego rodzaju 
firm i instytucji (trener wewnętrzny).

PROGRAM

UCZESTNICY

ABSOLWENCI

CEL

Studia są kierowane do osób, które posiadają 
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie 
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, a także 
do osób, które zajmują się prowadzeniem ludzi 
do wyznaczonego celu.

Uzyskują kompetencje do wykonywania pracy 
trenera i coacha oraz poznają innowacyjny                            
i autorski warsztat pracy.

• 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, 
autoprezentacja i wystąpienia publiczne, 
trening kreatywności, trening asertywności                                       
i stawiania granic, emisja głosu)

• Warsztat pracy trenera/coacha (konwencjo-
-nalne 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, sce-
nariuszy zajęć i sesji coachingowej)

• Sesja superwizyjna

TRENER I COACH

 ● Rozwój kreatywności poprzez udział w tworzeniu ćwiczeń i gier szkoleniowo – coachingowych
 ● Rozwój osobisty podczas treningu interpersonalnego
 ● Odbycie superwizji trenerskiej
 ● Korzystanie z treści programowych niezbędnych podczas ubiegania się o rekomendację PTP

Dlaczego warto?

Czas trwania
2 semestry

237

4000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

STUDIA  PODYPLOMOWE
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DLACZEGO WARTO 
SIĘ DOSKONALIĆ?

Kwalifikacyjne Nadające uprawnienia Doskonalące

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

Typy kursów w KIRE

Rekrutacja na studia i kursy trwa przez cały rok szkolny 2019/2020. Informacje o terminach znajdują
się na stronie internetowej kire.pl. Informacja o pierwszych zajęciach zostanie  przesłana drogą 
mailową do osób, które wypełniły formularz zgłoszeniowy. Zajęcia odbywają się w trybie 
weekendowym w centrum Krakowa. Wybrane warsztaty i zajęcia praktyczne realizowane są w tygodniu  
w specjalistycznych placówkach i ośrodkach.

• 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 kwalifikacje

Nowe pomysły i 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 kwalifikacyjny należy uiścić bezzwrotną 
opłatę rekrutacyjną – 100 zł (opłata wliczona  
w cenę kursu). 

Wpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto: 
Eurobank 07 1470 0002 2503 8386 5000 0001
W tytule przelewu: imię, nazwisko, nazwa kursu wraz z nr edycji.
*zniżka nie łączy się z innymi promocjami

KURSY
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METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO W OKRESIE 
WCZESNOSZKOLNYM

Nauczyciele czynni zawodowo, posiadający 
kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 
oraz minimum dwuletnią praktykę zawodową. 
Aby uzyskać pełne kwalifikacje wymagany 
jest certyfikat znajomości języka angielskiego                     
na poziomie minimum B2.

ADRESAT

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM

Wraz z certyfikatem znajomości j. angielskiego 
na poziomie minimum B2, kurs daje uprawnienia 
do zajmowania stanowiska nauczyciela języka
angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III 
szkoły podstawowej. Absolwenci otrzymują
świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyj-
nego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN                                                                                                                             
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek dosko-
nalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz.1045).

Kadra kursu to wysoko wykwalifikowani specjaliści, 
nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, native 
speakerzy. Zapewniają oni oprócz podstaw teore-
tycznych bardzo dobre, praktyczne przygotowanie 
do pracy w zawodzie nauczyciela dzięki zastoso-
waniu różnorodnych metod i form pracy, m. in.                      
w oparciu o nowoczesne technologie.

Podczas zajęć z metodyki uczestnicy kursu 
zapoznają się z metodami i technikami nau-
czania języka małych dzieci. Poznają przykłady 
zastosowania gier i zabaw oraz tekstów nar-
racyjnych 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
objaśnienia teoretyczne, opracowanie zadań

• metodyczne (dydaktyzacje, scenariusze, etc.)
• zajęcia językowe na poziomie zaawansowa-

nym, praca na materiałach autentycznych dla
dorosłych, rozwinięcie tematów, przygoto-
wanie do pracy własnej.

240 + 35 praktyk

1590 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Czas trwania
6 miesięcy

KURSY K WALIFIK AC YJNE
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PEDAGOGICZNO-METODYCZNY 
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO

Czynni zawodowo nauczyciele, posiadający co najmniej
dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo 
znajomości języka angielskiego na poziomie minimum C1.

ADRESAT

ABSOLWENCI

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA

PROGRAM

Wraz z certyfikatem znajomości języka angielskiego 
kurs daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego 
na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzy-
mują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, 
zgo-dnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 
maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczy-
cieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki 
nauczania języka angielskiego, nauczyciele z wieloletnim 
doświadczeniem, native speakerzy, twórcy słynnego pro-
gramu dla dzieci, a także dyrektorzy i nauczyciele uznanych 
szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teo-
retycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do 
pracy w zawodzie nauczyciela, dzięki zastosowaniu różno-
rodnych 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

PEDAGOGICZNO-METODYCZNY 
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW 

OBCYCH

Czynni zawodowo nauczyciele, posiadający 
co najmniej dyplom ukończenia studiów 
wyższych oraz świadectwo znajomości języka 
obcego na poziomie minimum C1.

ADRESAT
280

1750 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Czas trwania
6 miesięcy

KURS JĘZYKA OBCEGO 
DO WYBORU:

francuski hiszpański niemiecki włoski

280

1590 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Czas trwania
6 miesięcy

KURSY K WALIFIK AC YJNE
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KURSY K WALIFIK AC YJNE

Czynni zawodowo 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 wszyst-
kich typów oraz placówek oświatowych (możliwość 
przystąpienia do konkursu). Kwalifikacje potwierdza 
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgod-
nie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 
2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

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 obszar-

ami tematycznymi kursu

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 ● 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

Dlaczego warto?

Pracownicy naukowi wyższych uczelni, 
współautorzy zatwierdzonego przez MEN 
ramowego programu kursu kwalifikacyjnego, 
eksperci MEN, dyrektorzy szkół i placówek oświa-
towych posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie

220

1590 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

Czas trwania
9 miesięcy
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KURSY NADA JĄCE UPR AWNIENIA

KIEROWNIK WYCIECZEK                               
I IMPREZ SZKOLNYCH

Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.

ADRESAT

ABSOLWENCI
Uzyskują kwalifikacje niezbędne do ubiega-
nia się o stanowisko kierownika wycieczek                                                                              
i imprez szkolnych. Uczestnicy otrzymują 
Zaświadczenie ukończenia kursu do pełnienia 
funkcji kierownika wycieczek i imprez szkolnych.

10

150 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA
Kurs prowadzą doświadczeni wychowawcy 
i nauczyciele, którzy od wielu lat organizują 
wycieczki i imprezy szkolne. Podczas zajęć 
stawiamy w dużym stopniu na praktyczne 
przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi                                                        
i młodzieżą.

PROGRAM
Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności 
merytorycznych niezbędnych do organizowania 
wycieczek i imprez szkolnych. Wyrabianie poczucia 
odpowiedzialności za powierzonych uczestników, 
doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz 
poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji.

KIEROWNIK WYPOCZYNKU

Dla nauczycieli lub osób posiadających 
wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni 
staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub 
dydaktyczno-wychowawczej.

ADRESAT

ABSOLWENCI
Uzyskują kwalifikacje niezbędne do ubiega-
nia się o stanowisko kierownika m.in. kolonii, 
zimowisk, półkolonii. Uczestnicy otrzymują
Zaświadczenie ukończenia kursu na kierow-
nika wypoczynku zgodnie z wymogami MEN.

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA
Kurs prowadzą nauczyciele - doświadczeni kie-
rownicy kolonii krajowych i zagranicznych.

PROGRAM
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, 
doskonalenie umiejętności organizatorskich                                                         
i metodycznych oraz prowadzenia dokumentacji. 
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
powierzonych uczestników.

10

150 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB       
KLUBIE DZIECIĘCYM

OPIEKUN DZIENNY

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

ADRESAT

ABSOLWENCI
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                                                                                                                                 
(tj.: Dz. U. z 2013 poz. 1457) oraz Rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. 
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna 
w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 
dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368).

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA
Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarze, 
ratownicy medyczni, specjaliści ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, dyrektorzy żłobków.

PROGRAM
• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
• Kompetencje opiekuna dziecka
• Praktyki zawodowe

Osoby zainteresowane, posiadające co najmniej 
średnie wykształcenie.

ADRESAT

ABSOLWENCI
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 (tj.: Dz. U. z 2013 poz. 1457)
oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu pro-
gramów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub 
klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego 
opiekuna (Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368).

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA
Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarze, 
ratownicy medyczni, specjaliści ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, dyrektorzy żłobków.

PROGRAM
• Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
• Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
• Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
• Kompetencje opiekuna dziecka
• Praktyki zawodowe

KURSY NADA JĄCE UPR AWNIENIA

160

1190 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

280

1550 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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PEDAGOGICZNY DLA 
INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ 

NAUKI ZAWODU

Kurs skierowany jest do instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, opiekunów praktyk zawodowych 
oraz wykładowców kursów nieposiadających 
kwalifikacji pedagogicznych.

ADRESAT

ABSOLWENCI
Uzyskują kwalif ikacje niezbędne do 
prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla praco-
dawców,   pracowników oraz osób prowadzących
indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca 
dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawo-
wego zajęcia. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie 
ukończenia kursu zgodnie z wymogami MEN.

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA
Psycholodzy z przygotowaniem pedagogicznym oraz 
pedagodzy posiadający doświadczenie zawodowe w 
pracy zawodowej z dorosłymi, doświadczeni nauczy-
ciele teoretycznych przedmiotów zawodowych                                  
i praktycznej nauki zawodu, posiadający doświad-
czenie  w pracy w Komisji Edukacyjnej na tytuł 
zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.

PROGRAM
Program kursu obejmuje w sumie 80 godzin                                              
dydaktycznych, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, 
pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki meto-                                                                                                                                            
dycznej. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać 
w systemie weekendowym (soboty, niedziele), 
uwzględniając zasady higieny pracy umysłowej, 
dostosowanie do potrzeb i możliwości uczes- 
tników. Zajęcia praktyki metodycznej (obserwacja 
zajęć praktycznych w wybranych zawodach) -                                                                                                               
w zależności od systemu pracy jednostki organizującej 
praktyki.

Słuchacz w trakcie zajęć uzyska wiedzę dotyczącą 
rozwoju człowieka, osobowości i procesów moty-
wacyjnych i jej zastosowania do rozbudzenia 
zainteresowań uczniów oraz przystosowania uczniów 
do pracy, wiadomości z zakresu komunikacji inter-
personalnej, zapobiegania konfliktom i procesów 
decyzyjnych. Uczestnik zapoznaje się z podstawowymi 
pojęciami pedagogicznymi i metodami nauczania, 
nabywa umiejętności unowocześnienia warsztatu meto-
dycznego, wskazania możliwości doskonalenia, a także 
samokształcenia w wybranych obszarach, przygoto-                                                                                                                        
wania planu dydaktyczno-wychowawczego 
praktycznej nauki zawodu dla wybranego zawodu oraz 
kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym.

KURSY NADA JĄCE UPR AWNIENIA

80

750 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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PRZYGOTOWUJĄCY 
NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA 
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
W ZAKRESIE UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY

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

ADRESAT

ABSOLWENCI

Uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy zgodnie z wymogami roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej                                                                                                                                        
z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegóło-
wych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. 
U. 2017, poz. 1575) oraz ustawy z dnia 8 września                                                                                                                 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410,  z późn. zm.). Po 
ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma 
Zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.                         
w sprawie przygotowania nauczycieli do prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

PROWADZĄCY 
ZAJĘCIA
Doświadczeni nauczyciele z uprawnieniami do 
nauczania pierwszej pomocy, ratownicy medyczni 
posiadający długoletnie doświadczenie.

PROGRAM

Celem kursu jest nabycie praktycznych                             
i teoretycznych umiejętności niezbędnych do 
rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia 
zdrowotnego u dorosłych, dzieci i niemowląt 
oraz podjęcia podstawowych czynności 
ratowniczych w sytuacji szczególnej. Treści 
realizowane na kursie zostały opracowane 
ściśle według zaleceń Ministra Zdrowia:
• Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
• Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz 

poszkodowanego
• Wezwanie pomocy
• Zadławienia
• Poszkodowany nieprzytomny
• Zatrucia
• Podstawowa resuscytacja

krążeniowo-oddechowa
• Urazy
• Tamowanie krwotoków zewnętrznych

i opatrywanie ran

KURSY NADA JĄCE UPR AWNIENIA

30

450 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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ALTERNATYWNE FORMY                       
TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, osoby 
pracujące w specjalnych ośrodkach szkolno-
-wychowawczych, świetlicach szkolnych oraz 
wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem 
wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane                                    
z terapią zajęciową.

ADRESAT

CEL

PROGRAM

Doskonalenie kompetencji z zakresu terapii 
zajęciowej.

• Uregulowania prawne dotyczące 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 i muzyczne
• Sytuacje trudne w pracy terapeuty zajęciowego
Zajęcia warsztatowe:
• Arteterapia - malarstwo, rysunek terapeutyczny,

mandale
• Praca w glinie
• Praca z drewnem, praca z papierem
• Filc, nici, sznurki
• Ruch i muzyka

• Cele i zadania terapii zajęciowej, modele pracy
w terapii zajęciowej

• Niepełnosprawność intelektualna – charakte-
rystyka/stopnie

TECHNIKI BRAILLE’A

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, osoby pracu-
jące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,  
świetlicach szkolnych oraz wszystkie osoby zainte-

resowane.

ADRESAT

CEL

PROGRAM
• System Braille’a – podstawowa wiedza
• Nauka alfabetu brajlowskiego
• Podstawy notacji matematycznej, fizycznej

i chemicznej
• Ćwiczenia doskonalące percepcję dotykową

i rozpoznawanie znaków brajlowskich
• Nauka czytania tekstów brajlowskich
• Dobór narzędzi do zapisu brajlowskiego, nauka

zapisu tekstów brajlowskich
• Zapoznanie z technologiami wspomagającymi

i wykorzystującymi brajla

Nauka czytania i pisania technikami Braille’a, przydatna 
nie tylko dla niewidzących. Osoby widzące: nauczyciele, 
rodzina i przyjaciele niewidomego mogą w stosunkowo 
krótkim czasie opanować zasady czytania i pisania 
alfabetem Louisa Braille’a. Uczestnik kursu jest prowa-
dzony krok po kroku, ucząc się zasad czytania w brajlu 
i pisania z zastosowaniem różnych narzędzi. Kurs

20

500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

pomaga w usuwaniu barier funkcjonowania osób niewi-
domych i słabowidzących we współczesnym świecie.

KURSY DOSKONAL ĄCE

30

1200 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

5
Godz. E-learning
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KURSY DOSKONAL ĄCE

DIAGNOZA I TERAPIA
RĘKI U DZIECI - NOWOŚĆ

Pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, 
rodzice pracujący z dziećmi z zaburzeniami manual-
nymi, zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami 
lub ryzykiem zaburzeń dysgraficznych, zaburzeniami 
grafomotorycznymi, zaburzeniami chwytu i innymi.

ADRESAT

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

PROGRAM
Moduł I
Terapia Ręki: praca z dziećmi niepełnosprawnymi 
oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwo-
jem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń 
ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń 
dziecięcych). Celem kursu jest przedstawienie 
słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia 
fizjoterapeuty. Zapoznanie uczestników z zasa-
dami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju 
ruchowego dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 
zagrożonych nieprawidłowym rozwojem.

Moduł II
Terapia Ręki – grafomotoryka: celem kursu jest zdo-
bycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat 
rozwoju mięśni posturalnych, rozwoju chwytu oraz 
prezentacja narzędzi do prowadzenia obserwacji, 
budowania terapii i ćwiczeń dla dzieci z zaburze-
niami z zakresu małej i dużej motoryki, niskimi 
umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonych 
dysgrafią.

20

500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

5

Godz. E-learning
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KURSY DOSKONAL ĄCE

DYREKTOR NA STARCIE - NOWOŚĆ

Nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

lub kandydaci na dyrektorów oraz wicedyrektorzy rozpo-

czynający kadencję  z dniem 1 września 2019 r.

ADRESAT

CEL
Celem kursu jest wsparcie dyrektorów/wicedyrektorów 

szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania 

zespołem pracowniczym, finansami, zasobami material-

nymi, organizacją pracy, itp.

• Rola, zadania, kompetencje, odpowiedzialność dyrektora/

wicedyrektora w świetle przepisów prawa

• Dyrektor jako pracodawca: zatrudnianie, motywowanie, 

rozwój zawodowy/doskonalenie, awans zawodowy, ocena 

pracy nauczycieli, nagradzanie, zwalnianie

• Planowanie pracy szkoły/placówki

• Organizacja pracy szkoły/placówki jako podstawa 

skuteczności działań

• Działalność organów statutowych szkoły/placówki na 

lekcjach własnego przedmiotu: tworzenie interaktywnych 

historyjek i animacji, zabawa dźwiękami, tworzenie 

muzyki, tworzenie prostych gier komputerowych

• Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego: ewalu-

acja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie

• Bezpieczeństwo uczniów w szkole/placówce i poza nią - 

odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli

• Zarządzanie finansami, zasobami majątkowymi, doku-
mentacją, danymi osobowymi, informacją, itp.

JĘZYK MIGOWY

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

ADRESAT

CEL

PROGRAM
Opanowanie znaków daktylograficznych polskiego 
języka migowego (alfabet palcowy), opanowanie li-
czebników polskiego języka migowego, podstawowych 
znaków ideograficznych polskiego języka migowego 
(znaki pojęciowe), umiejętności odczytywania znaków 
daktylograficznych, liczbowych i ideograficznych, 
kształtowanie umiejętności formułowania samodziel-
nych wypowiedzi w systemie językowo-migowym, 
zapoznanie z podstawowymi informacjami o uszkodze-
niu słuchu i wynikających  z tego problemach.

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

105

1000 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

PROGRAM
• Podstawowe regulacje prawa oświatowego
• Pozycja dyrektora wobec organu prowadzącego i organu 

nadzoru pedagogicznego

30

500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

6

Godz. On-line
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KURSY DOSKONAL ĄCE

NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ 
ZABAWĘ W ŚRODOWISKU SCRATCH

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych prag-
nący poszerzyć swoje kompetencje z zakresu nauki 
programowania.

ADRESAT

CEL
Przygotowanie nauczycieli do nauki programowania 
w języku Scratch oraz zapoznanie z możliwościami 
wykorzystania programu Scratch na różnych zaję-
ciach edukacyjnych.

PROGRAM
• Zapoznanie się ze środowiskiem – praca 

w trybie on-line i off-line
• Zapoznanie się z zawartością portalu www.

scratch.mit.edu
• Utworzenie konta użytkownika i omówienie 

jego funkcjonalności, modyfikacja profilu
• Przeglądanie udostępnionych projektów

umieszczonych na stronie
• Analiza zasobów portali wspierających 

nauczanie programowania w języku Scratch
• Tworzenie i uruchamianie 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 
prostych gier komputerowych

20

360 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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ROBOTYKA W SZKOLE

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

ADRESAT

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

PROGRAM
• Podstawy algorytmiki w praktyce
• Podstawy programowania gier i zabaw

edukacyjnych
• Programowanie w języku Scratch,  Phyton
• Wykorzystanie narzędzia MIT App Inventor 2

do tworzenia aplikacji mobilnych na telefon                    
z systemem Android

• Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki  
i sterowania

• Wprowadzenie do programowania robotów
LEGO: jednostka centralna (brick), sensory,
silniki, okablowanie, klocki

• Oprogramowanie instalowane na komputerze 
lub na tablecie (dla systemu operacyjnego
Android)

• Tworzenie programów sterujących, które
zamienią maszyny lub pojazdy w roboty,
wchodzące w interakcje z otoczeniem

• Zastosowanie elementów robotyki i programo-    
wania na różnych zajęciach edukacyjnych oraz
pozalekcyjnych

KURSY DOSKONAL ĄCE

45

850 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

15

Godz. On-line
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KURSY DOSKONAL ĄCE

SEMINARIUM WSPIERAJĄCE 
DYREKTORÓW SZKÓŁ  I PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH - NOWOŚĆ

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół oraz 
placówek oświatowych.

ADRESAT

CEL

Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawo-
dowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową, 
wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja 
dobrych praktyk.

PROGRAM

Forma szkolenia: spotkania seminaryjno-war-
sztatowe, jeden raz w miesiącu w wymiarze 5 
godz. dydaktycznych.

Propozycje tematyczne spotkań:
• Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora

szkoły/placówki oświatowej
• Prawo oświatowe w praktyce szkolnej
• Rozwój organizacyjny szkoły/placówki

oświatowej
• Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/

placówki oświatowej
• Finanse w szkole/placówce oświatowej
• Współpraca z rodzicami i środowiskiem

szkoły

Treści spotkań będą na bieżąco modyfikowane 
i uzupełniane w zależności od potrzeb i sugestii 
uczestników.

35

500 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

5

Godz. On-line
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RYTMIKA

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkol-
nej, szkół specjalnych, opiekunów w klubach 
dziecięcych, animatorów zabaw oraz wszystkie 
zainteresowane osoby. Jest to również propozy-
cja dla rodziców małych dzieci. Dzięki unikatowej 
metodzie nauki oraz specjalnie skomponowanym 
materiale muzycznym. Kurs przeznaczony jest 
dla nauczycieli bez przygotowania muzycznego.

ADRESAT

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

PROGRAM
 Kurs obejmuje naukę:
• 40 piosenek – ćwiczenia i zabawy rytmiczne
• 50 piosenek – nauka śpiewu
• 44 zabaw tanecznych
• 10 zestawów ćwiczeń rytmicznych
• 10 schematów rytmicznych
• 26 zabaw rytmicznych animowanych
• 20 zabaw ruchowych animowanych
• 20 zabaw twórczych
• instrumentacji utworów muzycznych
• dynamiki, agogiki, inhibicji, incytacji

KURSY DOSKONAL ĄCE

PROWADZĄCY
Trener, absolwent wychowania muzycznego oraz 
studiów podyplomowych z zakresu tańca.  

Instruktor rytmiki i tańca towarzyskiego Polskiego 
Związku  Nauczycieli Tańca. Autor audycji muzy-
cznych i materiałów szkoleniowych z zakresu 
edukacji muzycznej.  Od ponad 30 lat pracuje                                                           
z dziećmi w charakterze nauczyciela rytmiki. 40

800 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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SZACHY W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ 
I PRZEDSZKOLNEJ

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

ADRESAT

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

PROGRAM
Kurs kładzie nacisk na wprowadzenie elementów 
gry w szachy poprzez stosowanie sprawdzonych 
form i technik metodycznych. Warsztaty 
ukierunkowane są na poznanie zasad gry przez 
zabawę. W trakcie kursu ważne jest zarówno 
nabycie przez nauczyciela umiejętności gry                      
w szachy oraz zapoznanie się z ciekawymi                        
i atrakcyjnymi meto-dami pracy z uczniem 
młodszym.

Ramowy plan kursu: Zapoznanie z zasadami gry 
w szachy i podstawowymi pojęciami szachowymi; 
poznanie metodyki nauczania szachów; zapo-
znanie z zabawami szachowymi oraz ich korelację                                                                      
z pozostałymi edukacjami (matematyczna, pla-
styczna, muzyczna); poznanie ciekawych zadań 
szachowych kształtujących logiczne myślenie; 
wykorzystanie tabletów w nauczaniu gry w szachy; 
zapoznanie z elementami organizacji szklonych 
turniejów szachowych.

16

300 zł

Godz. dydaktyczne

Cena

9
Godz. E-learning

KURSY DOSKONAL ĄCE
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KURSY ECDL

ECDL PROFILE

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

ADRESAT

CEL
Od października 2013 r. Fundacja ECDL wprowa-
dziła tzw. Nowy ECDL, charakteryzujący się większą 
elastycznością i lepszym dopasowaniem do potrzeb 
rynku pracy. Wtedy właśnie pojawił się nowy certy-
fikat – ECDL Profile. Certyfikat ECDL Profile można 
uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów 
ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL 
(EPP – Endorsed Product

• 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 on-line (16 godz.) 200 zł

• S9 - Rozwiązywanie problemów (20 godz.) 240 zł

od 200 zł (zależna 
od ilości wybranych 

modułów)

Cena

PROGRAM

ECDL BASE

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

ADRESAT

CEL
Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zagad-
nień objętych zakresem egzaminów Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Kurs 
podzielony jest na moduły odpowiadające modu-
łom egzaminacyjnym ECDL.

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

Program), 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.

64

750 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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ECDL STANDARD

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

ADRESAT

CEL
PROGRAM
• Moduły BASE: B1, B2, B3, B4
• Moduły STANDARD (do wyboru 3 z 8

modułów)
• S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy 
z zagadnień objętych zakresem egzaminów 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności

KURSY ECDL

Godz. dydaktyczne

48

650 zł

Cena

EUROPEJSKI CERTYFIKAT 
UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
(e-Citizen)

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

ADRESAT

CEL
e-Citizen pozwala zapoznać się z obsługą kompu-
tera na poziomie pozwalającym na przechowywanie 
i odnajdowanie informacji oraz nawiązanie połą- 

PROGRAM
• Blok 1. Umiejętności podstawowe
• Blok 2. Wyszukiwanie informacji
• Blok 3. E-uczestnictwo

czenia z Internetem. Kurs został zaprojektowany tak, 
aby pomagać użytkownikom w maksymalnym wykorzy-
staniu Internetu - tematyka dotyczy m.in.: załatwiania 
spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia 
zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przy-
jaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Komputerowych. Materiał kursu podzielony jest 
moduły odpowiadające modułom egzaminacyjnym 
ECDL.

112

1250 zł

Godz. dydaktyczne

Cena
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SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

• Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydak-
tycznych (45 minutowych).

• Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo  
uzgadniane z Zamawiającym, zależą od przyję-
tych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, 
liczby uczestników, materiałów edukacyjnych. 

• Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od 
form i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, 
jakimi dysponuje Zamawiający - 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. z 2019 r., poz. 1045); inni uczestnicy - zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEN 

w sprawie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632).

• Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, 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. 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

SZKOLENIA

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

PROPOZYCJE TEMATÓW

1. Jak praktycznie realizować podstawę programową 
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?

2. Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu
3. Elementy przedsiębiorczości w edukacji przedszkolnej, 

wczesnoszkolnej
4. Metoda dobrego startu

5. Neurodydaktyka – uczenie przyjazne mózgowi
6. Sztuka mediacji i negocjacji w pracy nauczyciela 

przedszkola
7. Praca z dzieckiem z ADHD
8. Współpraca z rodzicami – rodzice partnerami 

przedszkola

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
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W ofercie dla Rad Pedagogicznych również tematy szkoleń 
z działu szkolenia indywidualne (patrz str. 74-76 )

SZKOLENIA

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia
ogólnego w szkole podstawowej P

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia
ogólnego w szkole ponadpodstawowej P

3. Celowe wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej P

4. Odwrócona lekcja, strategia wyprzedzająca – rozwijanie
cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli P

5. Kompetencje przyszłości miarą sukcesu, czyli kogo i jak
uczymy do rynku pracy

6. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego w roku szkolnym
2019/2020

7. Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów 
zawodowych i programów nauczania P

8. Innowacje w szkole
9. Jak zaplanować międzynarodowe mobilności zawodowe

uczniów i kadry pedagogicznej szkół szkolnictwa 
branżowego (staże zawodowe, praktyki zawodowe, 
szkolenia branżowe) w oparciu o akcje programu 
Erasmus+

10. Tablica interaktywna, monitor dotykowy - narzędziem
pracy nauczyciela P

11. Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie
kształtujące

12. Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów P
13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
14. Komunikujemy się skutecznie i pracujemy wspólnie

1. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zespołem 
Aspergera

2. Agresja i autoagresja dzieci niepełnosprawnych - praktyka 
i terapia

3. Uczeń z ADHD w klasie

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

niepełnosprawnym

1. Nauczyciel w sytuacjach trudnych
2. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców
3. Jak radzić sobie z absencją uczniów
4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych P
5. Efektywna współpraca z rodzicami – budowanie 

partnerskich relacji P

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce 
oświatowej

2. Cyberprzemoc w społeczności szkolnej
3. Pierwsza pomoc przedlekarska
4. Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczycieli,

pracowników administracyjno-biurowych
5. Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom

ryzykownym wśród uczniów P
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 

zindywidualizowane ścieżki kształcenia uczniów (IPET) P
7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole lub 

placówce oświatowej

1. Nauczyciel coachem edukacyjnym
2. Nowoczesne metody motywowania uczniów
3. Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela.

Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, 
dyscyplinarna.

4. Emisja głosu dla nauczycieli.

1. Szkoła dobrze postrzegana, czyli inspirujące metody 
kreowania wizerunku placówki.

2. Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy 
nauczyciela, ocena pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna

3. Doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkole
4. Promowanie szkoły branżowej w ramach bilateralnej 

współpracy szkoła-pracodawca

Podnoszenie efektów i jakości kształcenia

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rozwijanie kompetencji wychowawczych

Profilaktyka i bezpieczeństwo ucznia

Rozwój osobisty nauczyciela

Szkolenia dla kadry kierowniczej

P – zgodne z kierunkami polityki oświatowej MEN na r. szk. 2019/20
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Bajkoterapia

Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej                       

i wczesnoszkolnej 

Elementy gimnastyki artystycznej w edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej

Inspirowanie dziecka młodszego do nauki języków obcych

Interaktywne gry i ćwiczenia on-line w edukacji wczesnoszkolnej

KAMISHIBAI - Papierowy Teatr. Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam

Kodowanie i programowanie dla najmłodszych

Koncepcja Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszym

Metoda Carla Orffa – słowo, muzyka, ruch

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy

WYBÓR TEMATÓW SZKOLEŃ

84
81

80

89
82
80
79
95
87
90
85

Więcej tematów szkoleń, z możliwością wygodnego sortowania wg. dat, kategorii tematycznych na stronie internetowej kire.pl

SZKOLENIA

W celu dalszego doskonalenia i dostosowania szkoleń do Państwa oczekiwań istnieje możli-

wość zaproponowania tematu szkolenia, którego nie ma w ofercie. Wystarczy wypełnić formularz  

na stronie internetowej kire.pl lub skontaktować się z biurem KIRE.

KALENDARZ SZKOLEŃ

1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

2. Podnoszenie jakości i efektów kształcenia

3. Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz

profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole

4. Rozwój osobisty nauczyciela

5. Szkolenia dla kadry kierowniczej

6. Szkolenia przedmiotowe

7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

OBSZARY TEMATYCZNE

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Szkolenia Indywidualne realizowane przez nasz zespół specjalistów skierowane są do osób pragnących doskonalić 

się zawodowo oraz poszukujących konkretnych i skutecznych rozwiązań  w określonych obszarach edukacji. 

Dzięki partnerskiej współpracy z naszymi Uczestnikami możemy nie tylko zaproponować rozwiązania w zakresie 

bieżących problemów, lecz również i takie, które będą długofalowo wspierać ich w pracy zawodowej. W ramach 

szkoleń indywidualnych uczestnicy będą mieli możliwość wykonania pracy własnej, także na platformie eduka-

cyjnej KIRE (materiały, zadania, quizy, fora dyskusyjne), co pozwoli na zwiększenie liczby godzin szkolenia w stosunku  

do godzin zaproponowanych.

INFORMACJE OGÓLNE

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Pompony jako środek dydaktyczny w rozwoju muzyczno-ruchowym dziecka

Zabawmy się wesoło - pedagogika zabawy w pracy z dziećmi

Zastosowanie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss

Zastosowanie metody Gimnastyki Ekspresyjnej R. Labana

94
78
86
86
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SZKOLENIA

Podnoszenie jakości i efektów kształcenia

Coaching w pracy nauczyciela

Edukacja filmowa - praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej I dydaktycznej

Elementy terapii śmiechem – budowanie relacji z dzieckiem

Innowacje w szkole – sposób na kreatywne zajęcia

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

Jak wykorzystać kody QR w szkole

Jedną noga poza schemat – trening twórczego myślenia i kreatywności

Kompetencje cyfrowe nauczyciela - wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi TIK do 

pracy dydaktyczno-wychowawczej

Laboratorium umysłów czyli uczeń zdolny w klasie

Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

Moja klasa 2.0 – propozycje wykorzystania tabletów i smartfonów w zajęciach edukacyjnych 

Myślografia praktycznie

Nowoczesne gry planszowe w edukacji

Odwróć lekcję!

Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacja

Storytelling w edukacji

Szybciej czytasz – więcej wiesz. Warsztaty szybkiego czytania

Tworzenie quizów i gier dydaktycznych

Wielorakie Inteligencje według Howarda Gardnera w praktyce przedszkolnej i szkolnej

Wykorzystywanie  gier planszowych w procesie wspierania rozwoju poznawczego i 

społecznego dziecka

92
90
88
80
85
96
88
87

96
87
82
83
92
94
91
89
90
86
86
93

Doskonalenie umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu    

o narzędzia TOC i metody aktywizacyjne 

Doświadczenie i eksperymenty uczniowskie (eksperyment jako sposób rozwiązywania 

problemów przyrodniczych)

Equipping learners with entrepreneurial skills

Gamifikacja - projektowanie narzędzi edukacyjnych w obszarze nauczanych przedmiotów

81

83

88
95

Szkolenia przedmiotowe

Historia (o)żywa. Nowoczesne metody aktywizujące na lekcjach historii, 

j. polskiego oraz WOS-u

Matematyka z aplikacją Geogebra

Nauczanie języka angielskiego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymi

87

89
91

Hełm, król i hulajnoga czyli o dysortografii i dysleksji

Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

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

Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej

Praca z dziećmi z ADHD w szkole podstawowej 

92
82
81
84
84

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
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SZKOLENIA

Akcja kooperacja – warsztaty wspólnego działania (uczniów)

Aktywny wypoczynek czyli jak wypoczywać i nie zwariować

Budowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży

Cyberbullying – agresja elektroniczna 

Depresja dzieci i młodzieży - problem rodziny i szkoły

Hate speech wśród uczniów  - praktyczne wskazówki do pracy wychowawczej

Jak radzić sobie z niską frekwencją uczniów w klasie, szkole

Jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupie

Konkursy szkolne – regulamin, organizacja, przebieg 

Lekcja wychowawcza nie musi być nudna - inspiracje na lekcję wychowawczą

Rozwiązywanie trudnych sytuacji i konfliktów w szkole/grupie

Strach ma wielkie oczy czyli oswajamy stres 

Współczesne metody wychowania patriotycznego 

Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów

92
91
96
95
85
91
90
88
79
83
96
94
82
77

Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady eksperta

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady eksperta

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady eksperta

Metoda Mindfulness – zredukuj swój stres!

Nauczyciel w XXI wieku, czyli klasowy Manager

Wystąpienia publiczne i emisja głosu w pracy nauczyciela

Zawód nauczyciela – sielanka czy szkolny survival

78
77
78
93
95
93
93

Rozwój osobisty nauczyciela

ABC kształcenia branżowego – zmiany prawne dotyczące szkolnictwa branżowego wdrożone 1 września 

2019 r.

Dokumentowanie pracy szkoły

Finansowanie szkół i placówek oświatowych

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej

Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2010

Planowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły szkolnictwa branżowego w zakresie wymagań priorytetowych 

MEN

Skuteczna motywacja, czyli jak pozytywnie wpłynąć na pracowników placówek oświatowych

Zatrudnienie nauczycieli w szkole/placówce - prawodawstwo a praktyka

77

79
97
84
77
94

79
78

Szkolenia dla kadry kierowniczej

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

Sala doświadczania świata - terapia snoezelen

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole

Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

85
83
80
89
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KALENDARZ SZKOLEŃ

SZKOLENIA

ABC KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO – ZMIANY PRAWNE 
WDROŻONE 1 WRZEŚNIA 2019 R.

• Akty prawne obowiązujące od 1 września 2019 r. dot. zmian szkolnictwa branżowego
• Zawody szkolne i rynkowe
• Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
• Mocne i słabe strony szkolnictwa branżowego
• Wymiar godzin kształcenia zawodowego
• Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
• Promocja szkolnictwa branżowego we współpracy z pracodawcami

• Zadania dyrektorów szkół wynikające z aktualnych przepisów prawa
• Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z przepisami prawa
• Ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli – omówienie najistotniejszych zmian
• Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2019/20 a nadzór pedagogiczny
• Nowelizacja statutów
• Planowanie i tworzenie planu pracy szkoły w roku szkolnym 2019/20 (program wycho-

wawczo-profilaktyczny, planowanie pracy zespołów nauczycielskich)
• Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/20 - plan nadzoru 

pedagogicznego
• Zasady przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 
SZKOLNYM 2019/2010

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA 
KONTRAKTOWEGO – PORADY EKSPERTA

• Podstawy prawne - uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach
• Właściwe udokumentowanie spełnienia warunków na stopień nauczyciela kontraktowego
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
• Przygotowanie do uzyskania oceny pracy oraz do prezentacji przed komisją

egzaminacyjną

TERMIN
03.09.2020

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
04.09.2019

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
11.09.2019

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

• 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 TERMIN

10.09.2019
wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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• Podstawy prawne - uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach
• Właściwe udokumentowanie spełnienia warunków na stopień nauczyciela

dyplomowanego
• Ocena pracy nauczyciela
• Przygotowanie się się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA 
DYPLOMOWANEGO – PORADY EKSPERTA

• Charakterystyczne cechy i zasady pedagogiki zabawy
• Metody odprężające
• Metody wykorzystujące ruch, taniec oraz gest
• Metody twórczego opracowania tematu
• Metody animacji dużych grup
• Metody gier dydaktycznych i dyskusyjnych
• Metody umożliwiające samoocenę i poznanie własnej hierarchii wartości

ZABAWMY SIĘ WESOŁO - PEDAGOGIKA ZABAWY
W PRACY Z DZIEĆMI

ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI W SZKOLE/PLACÓWCE - 
PRAWODAWSTWO A PRAKTYKA

• Karta Nauczyciela („lex specialis”) a Kodeks pracy („lex generalis”)
• Czas pracy a wymiar zajęć - praktyka zatrudniania/nawiązywania stosunku pracy z

nauczycielem
• Czas pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy lub umowy

cywilno-prawnej
• Ustalanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatków
• Pełny i niepełny wymiar zatrudnienia/pracy
• Szczególne przypadki ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
• Zajęcia i czynności wykonywane poza tygodniową liczbą godzin obowiązkowego

wymiaru zajęć
• Zatrudnienie zgodnie z organizacją roku szkolnego i wynikające z organizacji nauczania 

lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (w trakcie roku szkolnego)
• Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a przysługujące wynagrodzenie
• Praca w dniach wolnych od zajęć a praca w dniach wolnych od pracy
• Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy
• Wymiar i zasady udzielania urlopów nauczycielom/dyrektorom w szkołach i placówkach
• Czas pracy, wynagrodzenie i urlopy pracowników niepedagogicznych
• Rozwiązanie stosunku pracy – możliwości i ograniczenia prawne

TERMIN
13.09.20219

piątek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
17.09.20219

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
18.09.2019

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA 
MIANOWANEGO – PORADY EKSPERTA

• Podstawy prawne - uwzględnienie zmian w przepisach
• Dokumentowanie spełnienia warunków na stopień nauczyciela mianowanego

– wymagania
• Sprawozdanie z planu rozwoju, uzyskanie oceny pracy, przygotowanie do prezentacji

dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną

TERMIN
12.09.2019
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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KONKURSY SZKOLNE – REGULAMIN, ORGANIZACJA, PRZEBIEG
• Obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji oraz sposobu                                                                                      

przeprowadzania konkursów
• Konkursy umiejętnościowe a szkolny system edukacji
• Dydaktyczne i wychowawcze funkcje konkursów
• Układ działań związanych z organizacją konkursu (w tym: powoływanie komisji 

konkursowych, tryb pracy komisji, zatwierdzanie i upowszechnianie regulaminu, 
reklama)

• Organizowanie i przeprowadzanie eliminacji konkursowych
• Ogłaszanie wyników i procedura odwoławcza
• Organizowanie uroczystości podsumowującej konkurs
• Ewaluacja, rekomendacja konkursu
• Dokumentowanie przebiegu konkursu – niezbędna dokumentacja konkursowa                       

(formalna i nieformalna)
• Struktura regulaminu konkursu i zasady jego konstruowania
• Załączniki do regulaminu konkursu

• Programowanie jako kluczowa kompetencja ucznia XXI wieku
• Czym jest kodowanie, myślenie logiczne, algorytmiczne i komputacyjne
• Przegląd i prezentacja narzędzi pomocnych przy kodowaniu
• Przykłady użycia gier i zabaw uczących kodowania - ćwiczenia praktyczne

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH

TERMIN
19.09.2019
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
21.09.2019

sobota

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

• 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 SZKOŁY
TERMIN

24.09.2019
wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

• Poznanie reguł pozytywnej motywacji oraz wypracowanie skutecznych motywatorów 
pozafinansowych

• Wspólne obszary zarządzania i motywowania pracownika
• Zasady efektywnej komunikacji w procesie motywowania
• Praktyczne ćwiczenia

SKUTECZNA MOTYWACJA, CZYLI JAK POZYTYWNIE WPŁYNĄĆ                    
NA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

TERMIN
26.09.2019
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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ELEMENTY GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ W EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

• Funkcje aktywności muzyczno-ruchowej w wychowaniu i edukacji małego dziecka
• Zestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych
• Przykładowe formy i metody pracy z grupą
• Proste układy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów (piłki, obręcze, 

pompony)

• Rys historyczny kamishibai - źródła kamishibai
• Kamishibai jako narzędzie twórczej zabawy z literaturą, opowieścią lub dowolnym mate-

riałem edukacyjnym
• Jak twórczo pracować z dzieckiem przy pomocy kamishibai - tworzymy sytuację edukacyjną
• Kamishibai jako narzędzie skutecznego promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
• Kamishibai w arteterapii – ekspresja twórcza
• Kamishibai w biblioterapii – tworzymy relacje w klasie
• Jak na co dzień pracować z kamishibai, by w pełni wykorzystać możliwości „magicznej 

skrzynki” - tworzymy i prezentujemy za pomocą teatrzyku kamishibai
• Kreatywne wykorzystanie teatrzyku kamishibai w pracy metodą projektu – elementy 

storytellingu

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

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
W MOJEJ SZKOLE

• Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa
• Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej klasie
• Formułowanie wymagań i ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych (na przykładzie uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, uczniów 
poniżej normy intelektualnej, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną)

• Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

TERMIN
27.09.2019

piątek

4 godz.
CZAS TRWANIA

150 zł
CENA

TERMIN
01.10.2019

wtorek

5 godz.
CZAS TRWANIA

150 zł
CENA

TERMIN
02.10.2019

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

INNOWACJE W SZKOLE – SPOSÓB NA KREATYWNE ZAJĘCIA
• 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

TERMIN
03.10.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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• 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

• Podstawa programowa a rozwijanie umiejętności rozumowania
• Analiza podstaw programowych pod katem realizowanego tematu - analiza tekstu
• Opracowanie listy doświadczeń i eksperymentów wynikających z podstaw programowych

- ćwiczenia
• Uzupełnienie listy o własne propozycje – prezentacja dobrych praktyk
• Eksperymentowanie w aspekcie strategii i metod skutecznego uczenia się uczniów – mapa mentalna
• Eksperymentowanie jako sposób rozwijania zainteresowań matematyczno - przyrodniczych ucz-

niów – dyskusja
• Wymagania stawiane szkolnym doświadczeniom i eksperymentom – analiza tekstu
• Etapy realizacji zajęć związanych z działalnością doświadczalną uczniów – prezentacja
• Podsumowanie zajęć – „mówiąca ściana” - To realizuję, To udoskonalę, To zastosuję

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY METODĄ EKSPERYMENTU 
W OPARCIU O NARZĘDZIA TOC I METODY AKTYWIZACYJNE

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

• 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

TERMIN
05.10.2019 

sobota

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA

TERMIN
05.10.2019 

sobota

8 godz.
CZAS TRWANIA

200 zł
CENA

TERMIN
08.10.2019 

wtorek

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA
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INTERAKTYWNE GRY I ĆWICZENIA ON-LINE 
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

• Aplikacja educandy – tworzymy ćwiczenia interaktywne
• Platforma Digipuzzle – różnorodne gry i zabawy dla dzieci
• Classtools.net - skarbnica możliwości interaktywnych – sami tworzymy wybrane aktywności
• Interaktywny kalendarz – thinglink

• 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

• Funkcje i narzędzia telefonu i tabletu, umożliwiające tworzenie i przetwarzanie informacji przez uczniów 
- jedno narzędzie z kamerą, aparatem fotograficznym, dyktafonem, odtwarzaczem muzyki, kalkulatorem, 
internetem i aplikacjami np. słowniki, tłumacze

• Edukacja mobilna i kody QR, narzędzia dydaktyki cyfrowej i online na telefony, tablety
• Projektowanie quizów, testów, gier edukacyjnych z użyciem tabletów
• Korzystanie z platform edukacyjnych do współpracy z uczniami
• Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem telefonów i tabletów na lekcji, m.in.: escape room, thinglink

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

ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

• Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 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 

lub 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 o wyznacz-

niki procesu edukacyjnego - ramowy plan nauczania, podstawa programowa o realizacja zajęć
edukacyjnych – wybrane metody nauczania, ocenianie ucznia o zajęcia wspierające rozwój ucznia – 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne

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

TERMIN
09.10.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
10.10.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
12.10.2019 

sobota

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
15.10.2019 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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MYŚLOGRAFIA PRAKTYCZNIE
• Dlaczego warto rysować myśli – wprowadzenie do tematu myślenia wizualnego
• Notatka – rodzaje i formy notowania
• Teoria podwójnego kodowania Paivio
• Moc obrazu w procesie zapamiętywania
• Każdy może rysować – alfabet wizualny
• Sketchnoting, czyli rysowane notatki
• Narzędzia do myślenia wizualnego
• Matryca emocji – jak za pomocą kilku kresek przedstawić emocje
• Zastosowanie myślenia wizualnego w procesie nauczania i uczenia się – praktyczne wskazówki

• Metody realizacji tematów wychowawczych aktywizujące uczniów
• Ciekawe sposoby prowadzenia lekcji wychowawczych, wspierające rozwój emocjonalny i spo-

łeczny 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

• Rozwiązywanie problemów na lekcjach biologii – podstawy teoretyczne
• Twórczość i kreatywność uczniów w procesie uczenia się
• Podstawa programowa a rozwijanie umiejętności rozumowania w biologii – analiza podstawy

programowej pod katem rozwoju kreatywności uczniów
• Ćwiczenia: wykonywanie wybranych doświadczeń i eksperymentów określonych w podsta-

wie programowej w celu rozwiązania konkretnych problemów ze szczególnym zwróceniem na
formułowanie problemu, formułowanie hipotez, planowanie sposobów weryfikacji hipotez, for-
mułowanie wniosków

• Planowanie własnych pomysłów doświadczeń i eksperymentów – prezentowanie dobrych praktyk
• Dokumentowanie przebiegu oraz wyników doświadczeń i eksperymentów z zakresu biologii
• Opracowanie scenariusza zajęć z uwzględnieniem twórczego zaangażowania uczniów

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

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA - TERAPIA SNOEZELEN
• Snoezelen jako metoda dla osób niepełnosprawnych
• Snoezelen na świecie i w Polsce
• Definicja Sali Doświadczania Świata
• Założenia metodyczne -zasady postępowania
• Właściwa atmosfera, własna decyzja, własne tempo, odpowiedni czas trwania,  wybrana propozycja

bodźców, powtarzalność
• Podstawowe informacje o urządzaniu Sali Doświadczania Świata
• Stymulacja polisensoryczna jako rodzaj komunikacji - zmysły wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku 
• Wybrane aspekty stymulacji polisensorycznej
• Kolor w Sali Doświadczania Świata - muzyka, dźwięk i elementy muzykoterapii
• Poznawanie Sali Doświadczania Świata przez uczestnika
• Sprzęt w Sali Doświadczania Świata
• Tworzenie scenariuszy zajęć

TERMIN
16.10.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
17.10.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
19.10.2019 

sobota

8 godz.
CZAS TRWANIA

200 zł
CENA

TERMIN
19.10.2019 

sobota

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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PRACA Z DZIEĆMI Z ADHD W SZKOLE PODSTAWOWEJ
• Co to jest ADHD, przyczyny, leczenie
• Kryteria diagnostyczne
• Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych
• Podstawowe zagadnienia dotyczące terapii behawioralnej - praca na pozytywach
• Jak wydawać polecenia aby przynosiły oczekiwane rezultaty
• Jak nauczyć starsze dziecko akceptowalnych form radzenia sobie ze złością
• Zalecenia dla nauczycieli do pracy z uczniem z ADHD
• Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD
• Indywidualna ścieżka kształcenia jako jedna z form pomocy psychologiczno pedagogicznej

• 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

• Rola baśni w skutecznej terapii oraz walce z lękami dzieci
• Jak konstruować zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych (w pracy

indywidualnej oraz w grupie)
• Jak dobrać adekwatne teksty do problemu i osobowości dziecka
• Układanie bajek terapeutycznych
• Zapoznanie się z dostępnymi na rynku tekstami o charakterze terapeutycznym

BAJKOTERAPIA

PRACA Z DZIEĆMI Z ADHD W PRZEDSZKOLU, EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ

• Podstawy wiedzy o nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji  – czym 
jest ADHD, przyczyny, objawy

• Ogólne zasady pracy z dzieckiem z ADHD
• Techniki postępowania z dzieckiem z ADHD, czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowa-

niami dzieci z nadpobudliwością
• Zasady porozumiewania się z dzieckiem z ADHD, czyli jak mówić, aby być słuchanym
• Modele pracy z dzieckiem z ADHD w praktyce
• Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD
• Indywidualna ścieżka kształcenia jako jedna z form pomocy psychologiczno pedagogicznej

TERMIN
22.10.2019 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
23.10.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
24.10.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
29.10.2019 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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JAK SIĘ UCZY MÓZG, CZYLI PODSTAWY NEUROLOGII 
UCZENIA SIĘ I NEURODYDAKTYKI

• 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

• Główne założenia pedagogiki zabawy
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
• Zastosowanie zabaw z chustą Klanzy w procesie wychowania przedszkolnego (m.in.: 

ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, ćwiczące 
refleks i spostrzegawczość, ćwiczące zwinność i zręczność, wprowadzające odprężenie 
i relaks, zabawy przy muzyce)

• Tworzenie autorskich rozwiązań z uwzględnieniem możliwości i potrzeb grup dziecięcych

METODY I FORMY PRACY Z DZIECKIEM MŁODSZYM                     
Z WYKORZYSTANIEM CHUSTY KLANZY

• 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 kana-

łów 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

DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY - PROBLEM                          
RODZINY I SZKOŁY

• 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

TERMIN
30.10.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
04.11.2019 

poniedziałek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
05.11.2019 

wtorek

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA

TERMIN
06.11.2019

 środa

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA
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WIELORAKIE INTELIGENCJE WEDŁUG HOWARDA GARDNERA                    
W PRAKTYCE PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ

• Czym są inteligencje wielorakie – omówienie koncepcji 7 rodzajów inteligencji (słowna, 
logicznomatematyczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, fizyczno- kinestetyczna, 
interpersonalna, intrapersonalna)

• Rozpoznawanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole – nauczycielskie możli-
wości diagnozowania domen inteligencji u dzieci

• Gry, zabawy, ćwiczenia stymulujące poszczególne domeny inteligencji

• Główne założenia Metody Aktywnego Słuchania
• Odniesienie metody do podstawy programowej 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                          
MUZYKI WG BATTI STRAUSS

• Tworzenie różnego typu gier i quizów w aplikacji Learningapps
• Aplikacje do tworzenia quizów online (Quizizz, Kahoot)
• Tworzenie chmur wyrazowych, map myśli itp.
• Tworzenie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych wspomagających nauczy-

ciela na lekcji, możliwych do wykorzystania jako powtórki, sprawdziany                                   
i zadania domowe

TWORZENIE QUIZÓW I GIER DYDAKTYCZNYCH

ZASTOSOWANIE METODY GIMNASTYKI 
EKSPRESYJNEJ R. LABANA

• Główne założenia Metody Gimnastyki Ekspresyjnej
• Odniesienie metody do podstawy programowej 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 edu-
kacji wczesnoszkolnej (m.in.: edukacja matematyczna, sportowa, muzyczna, plastyczna)

TERMIN
07.11.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
14.11.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
16.11.2019 

sobota

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA

TERMIN
19.11.2019 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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MNEMOTECHNIKI - JAK JE WYKORZYSTAĆ W PROCESIE 
DYDAKTYCZNYM

• 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

• Propozycje nowoczesnych pomysłów gotowych do zastosowania na zajęciach
• Przygotowanie i umiejętne wykorzystanie quizów, debat, burzy mózgów
• Metody wspomagające naukę - elementy dramy, różnorodnych gier i zabaw 

dydaktycznych
• Sposoby na zaciekawienie ucznia na lekcji czyli metody aktywizujące (analiza SWOT, 

studium przypadku, metaplanu, piosenek oraz filmów krótkometrażowych)

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

• Edukacja e-learningowa w „chmurze” – edukacyjne wykorzystanie Dysku Google - pozna-
nie możliwości edytora tekstowego, edytora prezentacji

• Generowanie kodów QR
• Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń online oraz gier edukacyjnych w LearningApps
• Zarządzanie wirtualną klasą (kontami uczniów) i zasobami na platformie LearningApps
• Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality – AR)- przykładowe aplikacje edukacyjne

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

METODA CARLA ORFFA – SŁOWO, MUZYKA, RUCH
• Główne założenia metody Carla Orffa
• Odniesienie metody do podstawy programowej 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

TERMIN
20.11.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
21.11.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
23.11.2019 

sobota

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
27.11.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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ELEMENTY TERAPII ŚMIECHEM – BUDOWANIE 
RELACJI Z DZIECKIEM

• Historia śmiechu
• Śmiech, a budowanie relacji
• Śmiech na zdrowie
• Przykłady organizacji wykorzystujących elementy terapii śmiechem
• Praktyczne wykorzystanie terapii śmiechem - ćwiczenia, gry

During the first part of the workshop we will analyse the dynamicity of the globalised world 
and the skills that today’s employers would like to see in young applicants. Moreover, we will 
look at learning strategies and discuss why it is so vital to help learners to study as efficiently 
as possible. The second part of the workshop will provide immediate practice with the newly 
discussed issues. Together we will look at some authentic materials and apply a wide range 
of teaching strategies in order to skilfully progress from the presentation of the theory to 
the practice and production stages. The materials we will create will be engaging, motiva-
tional and technologically innovative. As a result, attendees of this workshop will take away 
numerous highly practical suggestions on how to assist learners in the learning process so 
that they are prepared for an incredibly entrepreneurial and professional world in which an 
employee who consciously uses 21st century skills is in high demand.

EQUIPPING LEARNERS WITH ENTREPRENEURIAL SKILLS

• Ćwiczenia twórczego myślenia – skojarzenia, ćwiczenia aktywizujące obie półkule móz-
gowe, ćwiczenia koncentrujące uwagę

• Zasady mnemotechniczne – myślenie obrazami
• Techniki przekształceń
• Łańcuchowa metoda zapamiętywania
• Mnemotechniki ortograficzne
• Myślenie twórcze: budowanie skojarzeń, praca z metaforą, mapa własnych talentów, 

myślenie przez analogie
• Mnemotechniki – ćwiczenia: technika słów zastępczych, technika cyfrowo – kształtowa, 

mapy myśli, technika słowa – klucze
• Wykorzystanie poznanych technik do zapamiętywania wybranych treści dydaktycznych

JEDNĄ NOGA POZA SCHEMAT – TRENING 
TWÓRCZEGO MYŚLENIA I KREATYWNOŚCI

JAK TWÓRCZO I SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ 
KONFLIKTY W KLASIE LUB GRUPIE?

• Ukazanie praktycznych sposobów budowania satysfakcjonujących relacji z uczniami 
poprzez rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych

• Poznanie metody rozwiązywania konfliktów w klasie
• Przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych nauczycielowi, aby mógł radzić sobie                              

z trudnymi zachowaniami uczniów

TERMIN
28.11.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
30.11.2019 

sobota

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA

TERMIN
03.12.2019 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
04.12.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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INSPIROWANIE DZIECKA MŁODSZEGO DO NAUKI 
JĘZYKÓW OBCYCH

• Nowoczesne i efektywne formy pracy w nauczaniu języków obcych dzieci
• Atrakcyjne metody nauczania języka obcego w przedszkolu i szkole
• Praca projektowa jako sposób aktywizowania dzieci
• Rola gier i zabaw językowych w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci
• Praktyczne ćwiczenia wykorzystania metod wielozmysłowych (vakog) w nauczaniu 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Rozbudzanie ciekawości językowej poprzez zabawę oraz odwoływanie się do dzie-

cięcej wyobraźni, opowiadanie bajek, baśni, wierszyków narracyjnych czy anegdot 
odwołujących się zarówno do zdarzeń realnych, jak i fantastycznych

• Aktywne metody uczenia – czym są i jak je stosować – tworzymy sytuację edukacyjną
• Sztuka opowiadania – czytanie obrazu
• Karty intuicyjne - szukamy opowieści – gdzie ją znaleźć i czym jest
• Visual Literacy – Język wizualny – Percepcja
• Teoria podwójnego kodowania w pracy z dziećmi i młodzieżą
• Rozwojowe elementy pracy z opowieścią
• Żywy przekaz – żywy odbiór: drama w budowaniu opowieści
• Storytelling – rodzaje, zastosowanie, schemat tworzenia story
• Tworzymy opowieść słowno – obrazową

STORYTELLING W EDUKACJI

• 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 spe-

cjalistycznego sprzętu
• Przykłady ćwiczeń i zabaw wykorzystywanych w terapii

WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW INTEGRACJI 
SENSORYCZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA

MATEMATYKA Z APLIKACJĄ GEOGEBRA
• 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 dyna-
micznych z zastosowaniem

• Formuła LaTeX
• Założenie własnego konta na platformie GeoGebra oraz umieszczanie własnych mate-

riałów na założonym koncie, udostępnianie ich uczniom
• Wykorzystanie kalkulatora graficznego GeoGebry w szkole podstawowej

TERMIN
05.12.2019 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
07.12.2019 

sobota

6 godz.
CZAS TRWANIA

150 zł
CENA

TERMIN
11.12.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
14.12.2019 

sobota

6 godz.
CZAS TRWANIA

150 zł
CENA
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EDUKACJA FILMOWA - PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE 
FILMÓW W PRACY WYCHOWAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ

• 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)

• Diagnoza absencji uczniowskiej
• Kwestie prawne związane z absencją uczniowską
• Trudności szkolne uczniów, motywowanie do nauki a kwestie absencji  
• Rola nauczyciela, rodzica i ucznia w kwestii związanej z frekwencją szkolną
• Program naprawczy, profilaktyka w obszarze absencji uczniowskiej

JAK RADZIĆ SOBIE Z NISKĄ FREKWENCJĄ 
UCZNIÓW W KLASIE, SZKOLE

• Ćwiczenie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej
• Poszerzanie pola widzenia
• Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem: ćwiczenia ze wskaźnikiem,                         

ćwiczenia z metronomem, trening koncentracji, ćwiczenia poprawiające                       
percepcję wzrokową.

SZYBCIEJ CZYTASZ – WIĘCEJ WIESZ. WARSZTATY 
SZYBKIEGO CZYTANIA

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

• Założenia i cele Metody Ruchu Rozwijającego
• Odniesienie metody do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej
• Metoda Ruchu Rozwijającego a indywidualne potrzeby dziecka
• Ćwiczenia i zabawy mające na celu wspomagać i stymulować rozwój dziecka

TERMIN
17.12.2019 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
18.12.2019 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
07.01.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
08.01.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA



91Biuletyn Informacyjny 2019/2020

SZKOLENIA

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO WSPIERANE 
APLIKACJAMI I ZASOBAMI INTERNETOWYMI

• Zapoznanie nauczycieli z zasobami Internetu i programami komputerowymi przydat-
nymi na zajęciach z języka angielskiego

• Aplikacje i programy do nauki języka angielskiego
• Tworzenie prostej grafiki, infografiki, animacji w celu przejrzystej i efektywnej prezen-

tacji różnych aspektów języka angielskiego
• Przygotowanie ćwiczeń i zadań językowych z wykorzystaniem darmowych aplikacji 

online, które wprowadzają element zabawy do nauki

• Hate speech a wolność słowa. Poszukiwanie granicy
• Od złośliwości do depersonalizacji. Dynamika i wymiary przemocy. Rola słów
• Stereotypy i funkcje psychologiczne
• Strategie oddziaływań profilaktycznych. Tworzenie krótkich programów
• Konflikt - twórcze rozwiązywanie. Nauka współpracy w różnorodności
• Sytuacje problemowe. Systemowa próba rozwiązywania. Postawa nauczyciela  i wychowawcy
• Analiza bieżących sytuacji pojawiających się w szkołach, w których pracują uczestnicy zajęć
• Od walki z „hate speech” do empatii i otwartości. Szukanie pozytywnego modelu jedności 

w różnorodności

HATE SPEECH WŚRÓD UCZNIÓW - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 
DO PRACY WYCHOWAWCZEJ

AKTYWNY WYPOCZYNEK CZYLI JAK WYPOCZYWAĆ                  
I NIE ZWARIOWAĆ

• Teoria gier i zabaw ruchowych: definicje, podziały, funkcje
• Zasoby zabaw i gier integracyjnych, ożywiających, organizacyjno-porządkowych, przy 

muzyce i ze śpiewem
• Trening autogenny i relaksacja

TERMIN
11.01.2020 

sobota

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA

TERMIN
14.01.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
22.01.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

POZYTYWNA DYSCYPLINA W KLASIE SZKOLNEJ. 
KOMUNIKACJA-KIEROWANIE-MOTYWACJA

• 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

TERMIN
23.01.2020 
czwartek

5 godz.
CZAS TRWANIA

135 zł
CENA
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• Specyfika zaburzeń percepcyjnych, których efektem jest dysleksja, dysgrafia                                                
i dysortografia

• Realizacja ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych, odpowiadających na zalecenia poradni 
psychologiczno – pedagogicznych dla uczniów dyslektycznych

• Podstawowyme techniki pamięciowe, ułatwiającymi kompensowanie niepowodzeń eduka-
cyjnych, wynikających z dysleksji

• Propozycje dostosowania wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów do możliwości 
uczniów dyslektycznych

• Ćwiczenia i zabawy relaksujące, koncentrujące uwagę i stymulujące wyobraźnię

HEŁM, KRÓL I HULAJNOGA CZYLI O DYSORTOGRAFII I DYSLEKSJI

• Czym jest coaching - omówienie najważniejszych nurtów
• Praca metodą coachingu - integracja wiedzy, doświadczenia i motywacji do 

rozwoju
• Analiza możliwych zastosowań coachingu w szkole
• Nauczyciel jako trener osobisty – nowa postawa wobec ucznia
• Proces wsparcia - samoocena, informacja zwrotna, planowanie własnego rozwoju 

– precyzowanie celów (SMART)
• Warsztat coacha - aktywne słuchanie, nastawienie na wewnętrzny potencjał, pyta-

nia zamiast gotowych odpowiedzi
• Trudności w pracy coacha
• Przełamywanie schematów i przyzwyczajeń w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą
• Jak wprowadzić coaching w swojej klasie

COACHING W PRACY NAUCZYCIELA

AKCJA KOOPERACJA – WARSZTATY WSPÓLNEGO DZIAŁANIA 
(UCZNIÓW)

• Dlaczego praca w zespole jest ważna
• Szanse i zagrożenia współpracy w zespole
• Twórczy potencjał w działaniu zespołowym
• Planowanie pracy uczniów
• Metody pracy zespołowej/grupowej
• Ocena pracy poszczególnych członków zespołu

TERMIN
28.01.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
29.01.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
04.02.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

NOWOCZESNE GRY PLANSZOWE W EDUKACJI

• Historia gier planszowych
• Zastosowanie gier w edukacji
• Tworzenie własnych gier
• Jak założyć klub gier planszowych
• Mini turniej gier planszowych

TERMIN
05.02.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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• Pojęcie uważności/mindfuldness
• Cisza i dźwięk - słucham uważnie
• Percepcja - patrzę uważnie – ćwiczenie z viual literacy
• Rozwojowe elementy pracy z uważnością – bycie świadomym, pojęcie TU i TERAZ
• Proste ćwiczenia relaksacyjne
• Dotyk, smak i zapach
• Uważność w komunikacji: jak uważność wpływa na jakość naszych relacji
• Elementy dramy w pracy nad uważnością
• Kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa – jak wykorzystać uważność w pracy 

nad kompetencjami kluczowymi
• Tworzymy uważne relacje – w pracy i w życiu osobistym

METODA MINDFULNESS – ZREDUKUJ SWÓJ STRES

• Szkoła a dżungla - podobieństwa i różnice. Mapa wyzwań i zagrożeń
• Survival jako aktywizacja kreatywności
• Wykorzystanie metod survivalowych do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły 

współczesnej
• Troska o siebie jako warunek troski o innych
• Praca nad obszarami trudnymi
• Stres a wypalenie zawodowe
• Poszukiwanie zasobów wewnętrznych - bilans
• Aktywne metody radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu
• Analiza realnych przypadków

ZAWÓD NAUCZYCIELA – SIELANKA CZY SZKOLNY SURVIVAL

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I EMISJA GŁOSU 
W PRACY NAUCZYCIELA

• 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

TERMIN
06.02.2020 

czwartek

6 godz.
CZAS TRWANIA

150 zł
CENA

TERMIN
11.02.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
12.02.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

WYKORZYSTYWANIE GIER PLANSZOWYCH W 
PROCESIE WSPIERANIA ROZWOJU POZNAWCZEGO                                  
I SPOŁECZNEGO DZIECKA

• Budowanie u ucznia wartości zasad, reguł oraz umiejętności wygrywania i przegrywania
• Rodzaje gier edukacyjnych
• Sporządzenie listy gier, które można wykorzystać w edukacji
• W jaki pozyskać gry planszowe dla szkoły

TERMIN
13.02.2020 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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• Jak stres wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne
• Źródła stresu i jego konsekwencje w zawodzie nauczyciela
• Wsparcie w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi w pracy pedagogicznej
• Wybrane techniki mentalne i relaksacyjne: ćwiczenia w radzeniu sobie ze stre-

sem, poznanie metod obrony przed stresem, wzmocnienie zasobów, krótki trening                                            
muzyko-relaksacyjny z wybranej techniki np.:

- progresywnej wg E. Jacobsona
- treningu autogennego wg J. H. Schultza
- wizualizacji swobodnej i kierowanej

STRACH MA WIELKIE OCZY CZYLI OSWAJAMY STRES

• Rozwój muzyczno-ruchowy w podstawie programowej wychowania przed-
szkolnego 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

PLANOWANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO W ZAKRESIE WYMAGAŃ 
PRIORYTETOWYCH MEN

• Akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego
• Zadania szkolnego zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
• Wymagania ewaluacji wewnętrznej
• Zadania i cele ewaluacji wewnętrznej szkoły szkolnictwa branżowego w zakresie wyma-

gań określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
• Szkolny plan ewaluacji wewnętrznej

TERMIN
14.02.2020 

piątek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
17.02.2020 

poniedziałek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
18.02.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

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

TERMIN
19.02.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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• Zarządzanie zespołem klasowym – jak to zrobić, by nie gubić potencjału uczniów
• Profesjonalizm nauczyciela – łączenie wiedzy merytorycznej z umiejętnościami miękkimi
• Wspieranie automotywacji własnej i inspirowanie uczniów do nauki
• Dobra lekcja – jak ją skonstruować (cele, zarządzanie czasem)
• Budowanie informacji zwrotnej podczas różnych aktywności uczniowskich

NAUCZYCIEL W XXI WIEKU, CZYLI KLASOWY MANAGER

• Zapoznanie uczestników warsztatów z narzędziami, serwisami i platformami do tworze-
nia 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

CYBERBULLYING – AGRESJA ELEKTRONICZNA
• Czym jest cyberprzemoc
• Różnice pomiędzy agresją elektroniczną a innymi formami przemocy w szkole
• Diagnoza zjawiska cyberprzemocy w szkole i placówce edukacyjnej
• Uczeń – ofiara cyberprzemocy: procedury postępowania
• Uczeń – sprawca cyberprzemocy: procedury postępowania
• Zapobieganie cyberprzemocy w szkolnym programie profilaktyki

TERMIN
20.02.2020 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
25.02.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
26.02.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

KONCEPCJA MARII MONTESSORI W PRACY                                  
Z DZIECKIEM MŁODSZYM

• Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka
• Przygotowanie do pracy nauczyciela w systemie Montessori
• Wychowanie w przygotowanym otoczeniu
• Wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami Montessori

TERMIN
27.02.2020 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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• Co to jest kod QR
• Jak tworzyć i co mogą zawierać kody QR - darmowe aplikacje do kodowania i skanowa-

nia kodów QR
• Przykłady edukacyjnych zastosowań kodów QR w edukacji wczesnoszkolnej oraz w edu-

kacji przedmiotowej (w klasie, w terenie), w grze klasowej (poznajmy się, sprawdźmy się), 
w grze szkolnej (konkursy, gry interaktywne, gry terenowe), w działaniach promocyjnych 
szkoły

• Tworzenie autorskich projektów dydaktycznych z zastosowaniem kodów QR

JAK WYKORZYSTAĆ KODY QR W SZKOLE

• Samoocena - co do siebie czuję, co o sobie myślę
• Pozytywna samoocena, wiara we własne możliwości i zaufanie do siebie
• Podstawowe wymiary samooceny - rozpoznawanie dzieci z zaniżonym, nieadekwat-

nym i niestabilnym poczuciem własnej wartości
• Kształtowanie się samooceny na przestrzeni życia
• Poczucie wartości nauczyciela jako wzorzec dla budowania samooceny u uczniów
• Dziewięć kategorii zachowań osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, które 

najsilniej wzmacniają samoocenę u dzieci
• Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela 

wzmacniające samoocenę uczniów, gry i zabawy grupowe wzmacniające samoocenę

BUDOWANIE, ROZWIJANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI                      
U DZIECI I MŁODZIEŻY

LABOLATORIUM UMYSŁÓW CZYLI UCZEŃ 
ZDOLNY W KLASIE

• Zdolności, uzdolnienia, talent - wyrazy podobne a jednak różne
• Uczeń zdolny - jak go rozpoznać
• Identyfikowanie i diagnoza uczniów zdolnych - przykładowe narzędzia badawcze
• Rola ucznia w planowaniu drogi do sukcesu, różnorodność sposobów rozwijania zdolno-

ści uczniowskich, metody stymulujące myślenie twórcze w procesie dydaktycznym - jak 
wyzwolić kreatywność

• Indywidualny program i tok nauki – przepisy i organizacja

TERMIN
29.02.2020 

sobota

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
03.03.2020 

wtorek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

TERMIN
04.03.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA

ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI I KONFLIKTÓW 
W SZKOLE/GRUPIE

• Typy sytuacji trudnych w szkole
• Diagnoza przyczyn sytuacji trudnej/konfliktowej
• Praca metodą problem solving w rozwiązywaniu konfliktu/sytuacji trudnej
• Sposoby i techniki radzenia sobie ze szkolnymi sytuacjami trudnymi - ćwiczenia

TERMIN
11.03.2020 

środa

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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• Podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty
• System informacji oświatowej jako podstawowe źródło danych do naliczania środków 

na funkcjonowanie oświaty
• Subwencja oświatowa – wskaźniki decydujące o wielkości i podziale środków finanso-

wych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)
• Dotacje oświatowe z budżetu centralnego a dotacje dla szkół i placówek z budżetu JST
• Finansowanie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez JST
• Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, szkól i placówek i jej aktualizacja
• Wskaźnik zwiększający - zasady ustalania wskaźnika
• Dotacje dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

JST i osoby fizyczne
• Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – zróżnicowanie w zależności od rodzaju 

szkoły
• Finansowanie kształcenia specjalnego – obowiązujące zasady i mechanizmy
• Zasady przekazywanie dotacji oraz możliwości finansowania zadań/wydatków z dotacji
• Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

FINANSOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

TERMIN
12.03.2020 
czwartek

4 godz.
CZAS TRWANIA

120 zł
CENA
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Akredytacja
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Certyfikat potwierdza-

jący najwyższe standardy 

oferowanych us ług 

szkoleniowych  zgodnie                             

z najnowszą normą ISO 

29990:2010.

Certyfikat potwierdza-

jący najwyższe standardy 

systemu zarządzania 

jakością, zgodne z  naj-

nowszą międzynarodową 

normą ISO 9001:2015.

Certyfikat członkow-

ski Polskiej Izby Firm 

Szkoleniowych, najwięk-

szej w Polsce organizacji 

zrzeszającej firmy szko-

leniowe z całego kraju.

Akredytacja potwierdza 

m.in., że KIRE zapewnia 

wykwalifikowaną kadrę, 

opracowuje programy, 

przeprowadza ewaluację  

form doskonalenia i dys-

ponuje nowoczesną bazą 

dydaktyczną.

Certyfikat Rzetelnej 

Firmy potwierdzający, 

że  KIRE nie posiada 

żadnych zobowiązań 

notowanych w Krajowym 

R e j e s t r z e  Długów,                                            

a także zaświadcza                             

o naszej wiarygodności.

Polityka oświatowa
państwa

Diagnoza potrzeb 
dyrektorów i nauczycieli

Badanie rynku, otoczenia 
i aktualnych trendów

Jak powstaje oferta Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji? 

Podstawowe kierunki rea-
lizacji polityki oświatowej 
państwa co roku określają 
nowe priorytety naszej działal-
ności oraz wyznaczają obszary, 
w których szczególnie prag-
niemy wspierać szkoły w ich 
wdrażaniu i realizacji.

Diagnozę potrzeb dyrekto-
rów i nauczycieli prowadzimy 
w oparc iu o długotr wale 
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.

* Badania ankietowe w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono na grupie 848 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.

1 2 3

SZKOLENIA

CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE 
WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG 
SZKOLENIOWYCH 
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