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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 stacjonarne, online bądź 
wyjazdowe w wybranym ośrodku 
konferencyjnym

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

Pełna oferta na stronie:
www.sceedukator.pl

KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE 
(tzw. szkolenia rad pedagogicznych)

Szkolenia specjalistyczne:

✔ Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

✔ Jak czytać orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego?

✔ Indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny

✔ Komunikacja jako podstawowe 
narzędzie w resocjalizacji

✔ Praca z uczniem z 
padaczką/cukrzycą

✔ Praca z uczniem z chorobą 
afektywną dwubiegunową

✔ Dostosowywanie wymagań 
edukacyjnych w procesie kształcenia

✔ Kształtowanie kompetencji 
kluczowych

✔ Egzamin zewnętrzny w szkole 
branżowej

✔ Dostosowania form j metod i 
warunków edukacji do możliwości 

uczniów niepełnosprawnych/ objętych
kształceniem specjalnym. 

✔ Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży:

• Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, 
stanów depresyjnych  i symptomów 
presuicydalnych. Udzielanie pierwszej 
pomocy emocjonalnej.

• Praca z uczniem z zaburzeniami 
odżywiania

• Praca z uczniem z chorobą afektywną 
dwubiegunową

Szkolenia ogólne:

✔ O ochronie osób zgłaszających 
naruszenia prawa (tzw. sygnalistów)

✔ Awans zawodowy i ocena pracy 
nauczyciela

✔ Odpowiedzialność prawna 
nauczyciela

✔ Budowanie zespołu nauczycielskiego

✔ Zarządzanie stresem w pracy 
nauczyciela 

✔ Profilaktyka wypalenia zawodowego

✔ Jak codziennymi działaniami kreować
wizerunek placówki w środowisku?

✔ Budowanie współpracy z rodzicami

✔ Prawa i obowiązki rodziców

✔ Innowacje/nowatorstwo 
pedagogiczne 

✔ Metoda projektu edukacyjnego

http://www.sceedukator.pl/


✔ Nowoczesny nauczyciel i jego 
narzędzia

✔ Funkcje oceny szkolnej w świetle 
przepisów prawa

Szkolenia dla kadry kierowniczej 
(indywidualne lub grupowe):

✔ Dyrektor jako przewodniczący rady 
pedagogicznej

✔ Statut – tworzenie, nowelizacja

✔ Nadzór pedagogiczny jako narzędzie 
podnoszenia jakości pracy placówki

✔ Obserwacja zajęć

✔ Lekcje otwarte i spacer edukacyjny 
jako narzędzia doskonalenia 
zawodowego

✔ Awans zawodowy i ocena pracy 
nauczyciela jako narzędzia motywacji
nauczycieli do rozwoju

✔ Kierowanie zespołem

✔ Motywowanie podwładnych

✔ Kształtowanie wizerunki placówki w 
środowisku

✔ Budowanie kultury organizacyjnej

Można zamawiać szkolenia o innej
tematyce dostosowanej do potrzeb

organizacji. 
Szczegółowy program szkolenia

przygotowujemy na życzenie klienta, po
określeniu szczegółowych potrzeb

edukacyjnych.

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.

 „Metody aktywizujące. Jak nauczyć 
uczniów uczenia się?” Wyd. NOWIK 
Opole 2004.


