

Placówka akredytowana przez Śląskiego
Kuratora Oświaty

KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE

SKRÓCONA OFERTA USŁUG
SZKOLENIOWYCH 2022/2023

Szkolenia zgodne z kierunkami realizacji
polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2022/2023

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










Formy wspomagania przez szkołę
wychowawczej roli rodziny
Rola wychowania w osiąganiu różnych
wymiarów ludzkiej dojrzałości
Rola programu wychowawczoprofilaktycznego w kształtowaniu postaw (w
tym postawy odpowiedzialności) opartych na
wartościach autotelicznych - wrażliwości na
prawdę, dobro i piękno
Podnoszenie jakości pracy szkoły i wsparcia
udzielanego uczniom poprzez
indywidualizację pracy nauczyciela
Edukacja włączająca
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 choroba afektywną
dwubiegunową







Rozwój kompetencji nauczycieli do pracy z
uczniami przybyłymi z zagranicy:
• Jak budować bezpieczeństwo dzieci w
dobie kryzysu i postawę empatii wobec
potrzebujących pomocy
• Uczniowie cudzoziemscy w szkole okiem
nauczyciela języka polskiego jako
obcego i drugiego
Nowoczesny nauczyciel i jego narzędzia TIK
w procesach edukacyjnych
„Laboratoria przyszłości” - kompetencje
uczniów i nauczycieli
Wspomaganie kształcenia w szkołach
ponadpodstawowych w związku z nową
formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
Doskonalenie
systemu
kształcenia
zawodowego we współpracy z pracodawcami
–
wdrażanie
Zintegrowanej
Strategii
Umiejętności 2030.

Zachęcamy także do korzystania ze szkoleń:









Jak nauczyć uczniów respektowania norm
społecznych?
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i
kreatywności uczniów
Realizacja podstawy programowej z
uwzględnieniem egzaminu ósmoklasisty
Realizacja podstawy programowej z
uwzględnieniem egzaminu maturalnego
Kształtowanie kompetencji kluczowych jako
zadanie każdego nauczyciela
Profilaktyka uzależnień od środków
psychoaktywnych
Uzależnienia behawioralne
Pracy z uczniem z
afazją/padaczką/cukrzycą/spektrum























autyzmu/centralnym niedosłuchem szkolenia ze specjalistami w danym zakresie
Nauczyciel jako etyczny wychowawca
Metody aktywizujące. Jak nauczyć ucznia
uczenia się?
Innowacje pedagogiczne w procesie
kształcenia
Jak rozpoznać ucznia uzdolnionego i
pracować z nim?
Projekt edukacyjny jako metoda kształcenia
(w przedszkolu, w szkole)
Organizacja i udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Integracja sensoryczna
Zachowania prowokacyjne/trudne
zachowania uczniów z niepełnosprawnością
intelektualna i niepełnosprawnościami
sprzężonymi
Budowanie wizerunku szkoły w środowisku
Praca z uczniem z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego. IPET
Praca z dzieckiem z zaburzeniami
zachowania
Jak radzić sobie z agresją ucznia?
Samorząd uczniowski jako szkoła
samorządności
Jak uczyć, żeby nauczyć? Czynniki
warunkujące efektywność procesu
kształcenia
Nauczyciel tutor
Coaching w szkole
Ocenianie kształtujące
Funkcje
oceny
szkolnej
w
świetle
obowiązujących przepisów
Ocenianie jako podstawowe narzędzie














motywacji
Ocena opisowa w klasach I – III
OK zeszyt
Neurodydaktyka a efekty uczenia się
Metody i formy współpracy w zespole
nauczycielskim
Komunikacja jako narzędzie pracy i
współpracy nauczyciel
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Zarządzanie stresem w pracy nauczyciela
Budowanie partnerstwa z rodzicami
Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej
Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole i na
wycieczkach szkolnych
Prawa dziecka i ucznia
Prawa i obowiązki rodziców




Można zamawiać szkolenia o innej tematyce
dostosowanej do potrzeb organizacji.
Szczegółowy program szkolenia
przygotowujemy na życzenie klienta, po
określeniu szczegółowych potrzeb
edukacyjnych.
Nasze publikacje





Prelekcje z udziałem rodziców








Czy znasz swoje dziecko?
Jak wspomagać dziecko w rozwoju?
Jak mówić, żeby dziecko słuchało – jak
słuchać, by chciało mówić?
Udział rodziców w planowaniu szkolnej
kariery dziecka?
Co o procesie kształcenia wiedzieć należy?
Zaburzenia okresu dojrzewania a zaburzenia
emocjonalne
Zagrożenia cywilizacyjne. Jak ustrzec przed
nimi swoje dziecko?

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



„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.

