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SKRÓCONA OFERTA USŁUG
SZKOLENIOWYCH DLA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 

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:

 Wsparcie w zakresie wynikającym z 
kierunków realizacji polityki oświatowej 
państwa, ustalanych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i 
wychowania; 

 Wsparcie w organizowaniu i prowadzeniu:

a) wspomagania szkół i placówek,

b) sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli oraz dyrektorów szkół i 
placówek, 

 Organizowanie w miarę potrzeb sieci 
współpracy i samokształcenia oraz 
prowadzenie innych form doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli Poradni, w 

zakresie wynikającym z: 

a) kierunków polityki oświatowej, 

b) wprowadzanych zmian w systemie 
oświaty, 

c) obowiązkowych zadań publicznych 
poradni, 

 Opracowywanie  i  upowszechnianie
materiałów  informacyjnych  i
metodycznych  dla  dyrektorów  i
nauczycieli  publicznych  poradni
psychologiczno-pedagogicznych  w
odpowiedzi  na  ich  potrzeby  w  zakresie
wymieniony w poprzednim punkcie;

 Szkolenia stacjonarne w miejscu pracy 
bądź wyjazdowe w wybranym ośrodku 
konferencyjnym.

Pełna oferta na stronie: www.sceedukator.pl

KRÓTKIE FORMY – SZKOLENIA
KOMERCYJNE 

I. Szkolenia zgodnie z kierunkami realizacji 
polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2019/2020

 Czynniki chroniące i czynniki ryzyka 
związane z COVID – 19 w szkolnych 
programach wychowawczo-profilaktycznych

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej 
roli rodziny 

 Rola programu wychowawczo-
profilaktycznego w kształtowaniu postaw 
opartych na wartościach naczelnych 
(autotelicznych)

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i 
dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

 Wycieczka szkolna jako forma edukacji 
kulturalnej i patriotycznej szkoły 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez 
indywidualizację pracy nauczyciela

 Jak planować i realizować działania 
wychowawcze szkoły?

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

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

 Jak wspierać ucznia w powrocie do szkoły i 
zaspokoić jego potrzeby?

 Edukacja ekologiczna
 Reforma szkolnictwa zawodowego  

zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 
programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego (szkolenie 
prowadzone przez członka Rady Dyrektorów 
Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji 
Narodowej)

 Wdrażanie podstawy programowej w 
szkole ponadpodstawowej  (szkolenie 
prowadzone przez pracownika OKE)

II. Szkolenia dla kadry kierowniczej

 Zmiany w nadzorze pedagogicznym w ujęciu 
merytorycznym, czyli jak budować jakość 

http://www.sceedukator.pl/


placówki
 Monitorowanie organizacji i przebiegu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Kształtowanie kompetencji jako zadanie 

poradni
 Budowanie wizerunku placówki w środowisku
 Jak z oceniania pracy nauczycieli uczynić 

narzędzie motywacji?
 RODO. Ochrona danych osobowych w 

praktyce oświatowej
 Dyrektor – skuteczny przywódca w dobie 

zmiany
 Skuteczny nadzór pedagogiczny nad 

realizacją zadań statutowych placówki
 Jak skutecznie zarządzać zmianami?
 Budowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego we współpracy z rodzicami
 Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w

czasie?
 Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem 

zawodowym
 Kultura organizacyjna szkoły oparta na 

współpracy 
 Rodzic jako klient poradni
 Praca zespołowa jako warunek rozwoju 

placówki
 Komunikacja jako narzędzie pracy dyrektora
 Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna i 

karna nauczyciela 
 Zmiany w przepisach prawa 
 Wzmacnianie bezpieczeństwa 
 Uzależnienia behawioralne

III. Szkolenia dla nauczycieli 

 Naurodydaktyka a efekty uczenia się

 Kształtowanie kompetencji jako zadanie 
każdego nauczyciela 

 Budowanie wizerunku placówki w środowisku
 RODO. Ochrona danych osobowych w 

praktyce oświatowej
 Praca wychowawczo-profilaktyczna w szkole
 Kształtowanie postaw. Wychowanie do 

wartości
 Dopalacze. Jak rozpoznać i reagować na 

czas?
 Nauczyciel tutor
 Coaching w szkole 
 Ocenianie kształtujące
 Cyberprzemoc i inne zagrożenia 

cywilizacyjne
 Metody i formy współpracy w zespole 

nauczycielskim
 Komunikacja jako narzędzie pracy i 

współpracy nauczyciela
 Praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc 

domową. Procedura Niebieskiej Karty
 Nauczyciel 45+. Jak uniknąć monotonii i 

wypalenia zawodowego?
 Budowanie partnerstwa z rodzicami
 Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej 
 Pierwsza pomoc przedlekarska
 Wzmacnianie bezpieczeństwa 

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.
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