
-Placówka akredytowana przez Śląskiego
Kuratora Oświaty

SKRÓCONA OFERTA USŁUG
SZKOLENIOWYCH 2021/2022

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne "EDUKATOR"
jest ośrodkiem doskonalenia nauczycieli
o zasięgu ogólnopolskim. Funkcjonuje na

polskim rynku od 2000 roku. Placówka zatrudnia
ponad 30 trenerów różnych specjalności.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SCE 
"EDUKATOR" poleca:

 Prowadzenie procesowego wspomagania 
rozwoju placówki, obejmującego: diagnozę, 
planowanie, realizację i ocenę efektów

 Szkolenia połączone z obserwacją zajęć 
z udziałem obserwatora zewnętrznego

 Formę budowania partnerstwa z rodzicami, 
w uspołecznionym procesie z udziałem 
dyrektora placówki, nauczycieli 
i przedstawicieli rodziców

 Szkolenia stacjonarne w miejscu pracy bądź 
wyjazdowe w wybranym ośrodku 
konferencyjnym

 Doskonalenie zawodowe dyrektorów placówek
i nauczycieli w ramach sieci współpracy 
i samokształcenia

 Prelekcje dla rodziców

Pełna oferta na stronie: www.sceedukator.pl

KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE 

I. Szkolenia zgodnie z kierunkami realizacji 
polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2021/2022

 Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej 
roli rodziny, czyli  jak wychowywać dzieci we 
współpracy z rodzicami?

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 
Kształtowanie właściwych postaw 

 Wycieczka jako forma edukacji kulturalnej i 
patriotycznej 

 Jak planować i realizować działania 
wychowawcze przedszkola?

Zachęcamy także do korzystania ze szkoleń 
w zakresie:

 Kształtowania kompetencji kluczowych (szkolenie 
prowadzone przez certyfikowanego trenera 
rozwoju kompetencji kluczowych).

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych metod 
kształcenia na odległość: "Zastosowanie 
Platformy 365/G suite Google w pracy zdalnej 
placówki".

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie 
postaw. Istota i uwarunkowania skutecznego 
wychowania moralnego.

 Jak nauczyć dzieci respektowania norm 
społecznych? 

 Pracy z uczniem z afazją/padaczką/cukrzycą 

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej

 Dyrektor – skuteczny przywódca w dobie zmiany
 Jak radzić sobie z oporem podwładnych?
 Motywowanie podwładnych
 Ocena pracy nauczyciela jako narzędzie 

motywacji
 Awans zawodowy nauczyciela jako narzędzie 

motywacji
 Dokumentacja awansu zawodowego
 Skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją 

zadań statutowych placówki
 Budowanie autorytetu 
 Ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie rozwoju 

placówki
 Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 Monitorowanie organizacji i przebiegu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej
 Kształtowanie kompetencji jako zadanie 

wszystkich nauczycieli
 Budowanie wizerunku placówki w środowisku
 Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w 

czasie?
 Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem 

zawodowym
 Kultura organizacyjna przedszkola oparta na 

współpracy 
 Budowanie  partnerstwa z rodzicami 
 Praca zespołowa jako warunek rozwoju placówki
 Komunikacja jako narzędzie pracy dyrektora
 Obserwacja w procesie dydaktycznym

III. Szkolenia dla nauczycieli 

 Innowacje pedagogiczne w procesie kształcenia
 Jak rozpoznać dziecko uzdolnione i pracować z 

nim?
 Projekt edukacyjny jako metoda kształcenia 

w przedszkolu
 Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

http://www.sceedukator.pl/


 Kształtowanie kompetencji jako zadanie każdego 
nauczyciela 

 Budowanie wizerunku przedszkola w środowisku
 Wykorzystanie mediów i narzędzi TIK w  

kształceniu
 Jak radzić sobie z agresją innych?
 Czynniki warunkujące efektywność procesu 

kształcenia
 Budowanie adekwatnej samooceny dziecka
 Neurodydaktyka a efekty uczenia się
 Metody i formy współpracy w zespole 

nauczycielskim
 Komunikacja jako narzędzie pracy i współpracy 

nauczyciela
 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, 
niedosłuch itp.) - szkolenia ze specjalistami w 
danym zakresie

 Nauczyciel 45+. Jak uniknąć monotonii i 
wypalenia zawodowego?

 Glottopedagogika
 Arteterapia
 Integracja sensoryczna
 Wykorzystanie gier i zabaw ruchowych w 

przeciwdziałaniu agresji
 Zarządzanie stresem w pracy nauczyciela
 Budowanie partnerstwa z rodzicami
 Pierwsza pomoc przedlekarska

IV. Prelekcje dla rodziców

 Czy znasz swoje dziecko?
 Jak wspomagać dziecko w rozwoju?
 Jak mówić, żeby dziecko słuchało – jak słuchać, 

by chciało mówić?
 Zagrożenia cywilizacyjne. Jak ustrzec przed nimi 

swoje dziecko?
 Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera?
 Jak nie zepsuć własnego dziecka?

Można zamawiać szkolenia o innej tematyce
dostosowanej do potrzeb organizacji.

Szczegółowy program szkolenia
przygotowujemy na życzenie klienta, po

określeniu szczegółowych potrzeb
edukacyjnych.

V. Oferta kursów

Kursy dla nauczycieli
 Projekt edukacyjny jako metoda w edukacji 

przedszkolnej  
 Innowacje pedagogiczne w przedszkolu 
 Konstruowanie i modyfikowanie programów  

wychowania przedszkolnego czyli jak wykorzystać
autonomię nauczyciela 

 Neurodydaktyka a efekty uczenia się 
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 Metody i formy pracy w edukacji przedszkolnej 

Kurs dla sekretarzy szkolnych 
 Profesjonalny sekretarz/sekretarka

Nasze publikacje

 „Sztuka oceniania. Motywowanie uczniów do 
uczenia się”. Wyd. NOWIK Opole 2018.

 „Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo 
i zarządzanie. Teoria i praktyka”.  Wyd. NOWIK 
Opole 2016.

 „Sztuka wychowania. Jak nie zepsuć własnego 
dziecka. Od poczęcia do dorosłości”. Wyd. 
NOWIK Opole 2016.
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