
 
OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE  
ROK SZKOLNY 2022/2023 

SZKOLENIA ZESPOŁU NAUCZYCIELI 
SZKÓŁ/PLACÓWEK 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/1 
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli –  
wellbeing w szkole 
 

Adresat nauczyciele różnych przedmiotów każdego poziomu edukacji. 

Cel 

− rozumienie definicji i istoty dobrostanu, wellbeingu 

− poznanie sposobów ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci, 
młodzieży i nauczycieli 

− zapoznanie uczestników z zagadnieniem dotyczącym pracy 
z dziećmi/uczniami w obszarze budowania dobrych relacji w grupie 

− zapoznanie uczestników z zasadami budowania klimatu klasy 
wpływającego na dobrostan zespołu klasowego  

Zagadnienia 

▪ Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
▪ Autorytet nauczyciela, czyli o tym, czego oczekują od nas uczniowie 
▪ Dobrostan ucznia i nauczyciela 
▪ Jak budować dobre relacje z ludźmi bez wyrzekania się siebie 
▪ Sposób komunikowania się ludzi, czyli o języku żyrafy i języku szakala 
▪ Kodeks dobrych relacji 
▪ Jak budować relacje w procesie wychowania i uczenia się uczniów  

Liczba godzin 4 

Kierownik Aldona Olesiak 

Prowadzący  Barbara Jaworowicz, Aldona Olesiak 

Koszt 1200 zł 

 
 
 
 
 



Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/2 
Wychowawcza rola szkoły w oparciu o kanon wartości składający się z prawdy, dobra i piękna 
 

Adresat nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół  

Cel 
propagowanie działań wychowawczych podkreślających rangę 
kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno 

Zagadnienia 

▪ Triada grecka (triada platońska), czyli kanon wartości składający się 
z dobra, piękna, prawdy jako wartość wychowania zmierzająca do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

▪ Rola nauczyciela w formowaniu postaw i wartości 
▪ Miejsce wychowania w kontekście podstawy programowej i polityki 

oświatowej państwa 
▪ Wychowawcza rola szkoły a program wychowawczo-profilaktyczny 
▪ Przykłady dobrych praktyk – na co dzień w szkole 

Liczba godzin 4  

Kierownik Aldona Olesiak 

Prowadzący  dr hab. Piotr Gołdyn, Aldona Olesiak 

Koszt 1200 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/3 
Kompetencje kluczowe w praktyce 
 

Adresat nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 

Cel 
poszerzenie wiedzy na temat wybranych kompetencji kluczowych 
i sposobów ich efektywnego rozwijania u uczniów 

Zagadnienia 

▪ Kompetencje kluczowe – podstawy prawne 
▪ Kompetencje nauczycieli a skuteczne rozwijanie kreatywności, 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów 
▪ Rozwijanie kompetencji kluczowych – przykłady 

Liczba godzin 4 

Kierownik Wioletta Poturała 

Prowadzący  Wioletta Poturała, Barbara Jaworowicz 

Koszt 1200 zł 

 



Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/4 
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych 
aktów prawnych 
 

Adresat nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek 

Cel przygotowanie do wdrożenia innowacji pedagogicznych w szkole 

Zagadnienia 

▪ Podstawa prawna innowacji i eksperymentów pedagogicznych: ustawy 
i rozporządzenia MEN, kierunki polityki oświatowej państwa, kompetencje 
kluczowe określone przez Parlament Europejski 

▪ Cele, założenia oraz rodzaje innowacji pedagogicznych  
▪ Dokumentacja opisująca działalność innowacyjną 
▪ Przykłady dobrych praktyk w szkołach – nowatorskie formy pracy na 

lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych (nauczanie poprzez 
eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów; 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w innowacjach 
pedagogicznych) 

Liczba godzin 4 

Kierownik Zbigniew Budny 

Prowadzący  Wioletta Poturała, Zbigniew Budny 

Koszt 1200 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/5 
Ceremoniał szkolny 
 

Adresat zainteresowane placówki 

Cel 
nabycie umiejętności posługiwania się symbolami narodowymi, 
prowadzenia pocztu sztandarowego, stosowania protokołu precedencji itp. 

Zagadnienia 

▪ Rola i znaczenie barw narodowych 
▪ Herb państwa polskiego – geneza i stan aktualny 
▪ Hymn Polski i hymny szkolne 
▪ Zasady używania sztandaru podczas uroczystości szkolnych 

Liczba godzin 4 

Kierownik Piotr Gołdyn 

Prowadzący  Piotr Gołdyn 



Koszt 1200 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/6 
Sytuacja kryzysowa – jak skutecznie przeciwdziałać 
 

Adresat 
nauczyciele wszystkich typów szkół, kadra kierownicza, rodzice, młodzieżowi 
liderzy  

Cel 
uczestnicy wskazują cechy bezpiecznej szkoły oraz rodzaje zagrożeń, potrafią 
zdefiniować zagrożenie oraz wskazują prawidłowe działania zapobiegające 
zagrożeniu lub niwelujące skutki  

Zagadnienia 

▪ Cechy bezpiecznej szkoły. Czynniki sprzyjające wzmacnianiu 
bezpieczeństwa 

▪ Definiowanie pojęć: zagrożenie, sytuacja kryzysowa; rodzaje zagrożeń 
▪ Procedury działania w wybranych sytuacjach kryzysowych 
▪ Zapobieganie sytuacjom kryzysowym – profilaktyka 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4  

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/7 
Efektywne wsparcie dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 

nabycie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki zaburzeń zachowania 
i niedostosowania społecznego; nabycie umiejętności w rozpoznawaniu 
symptomów zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego wśród 
dzieci i młodzieży, wskazanie mechanizmów tworzenia się zaburzeń; 
przygotowanie do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
praktycznych, szczególnie wychowawczych 

Zagadnienia 

▪ Zaburzenia zachowania – geneza, pojęcie, objawy, rodzaje, 
charakterystyka 

▪ Rozwój społeczno-emocjonalny a zaburzenia zachowania 
▪ Rozwój zaburzeń procesów emocjonalnych, przyczyny 
▪ Powstawanie urazów – diagnoza 
▪ Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania 



▪ Formy pomocy dzieciom przeżywającym problemy emocjonalne – 
wybrane przykłady, m.in. nabycie wiedzy z zakresu socjoterapii jako 
metody pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie 

Liczba godzin 4  

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/8 
Zachowania nietypowe – sposoby postępowania interwencyjnego 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
szkolenie obejmuje nabycie wiedzy z zakresu symptomów zachowań 
nietypowych oraz wskazuje, jakie są źródła i mechanizmy tych zachowań; 
uczestnicy nabędą umiejętność postępowania interwencyjnego 

Zagadnienia 

▪ Pojęcie interwencji kryzysowej – próba klasyfikacji 
▪ Kompetencje nauczyciela w postępowaniu interwencyjnym a innych osób 

i instytucji pomocowych 
▪ Propozycje procedur postępowania na wybranych przykładach zachowań 

nietypowych – m.in. samookaleczenia, werbalizowane myśli samobójcze, 
próby samobójcze, różne postacie izolowania się od otoczenia itp. 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 



Symbol R/9 
Podmiotowe relacje z uczniem fundamentem sukcesu wychowawczego. Budowanie strategii 
przeciwdziałania agresji w szkole  
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
zdobycie wiedzy nt. agresji i przemocy; uświadomienie przyczyn zachowań 
agresywnych; poznanie sposobów radzenia sobie z agresywnym 
zachowaniem 

Zagadnienia 

▪ Warunki budowania bezpiecznej szkoły  
▪ Rola czynników chroniących w budowaniu pozytywnej atmosfery 

w szkole (program wychowawczo-profilaktyczny) 
▪ Działania zapobiegające przemocy w szkole 
▪ Tworzenie podmiotowych relacji z uczniem 
▪ Efektywna współpraca z rodzicami 

Liczba godzin 4  

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/10 
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkolna profilaktyka – wspieranie ucznia 
z depresją 
 

Adresat nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Cel 
poznanie specyfiki depresji dziecięcej i młodzieżowej, doskonalenie 
umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych i interwencyjnych 
z uczniem i klasą 

Zagadnienia 

▪ Depresja – fakty i mity. Skala i rozpowszechnienie zjawiska 
▪ Zachowania samobójcze a sieć – Internet  
▪ Formy wspierania ucznia z depresją. Działania szkoły w zakresie 

profilaktyki depresji i samobójstw 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 



 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/ 11 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnych 
 

Adresat nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowe 
dokumentowanie działań  

Zagadnienia 
▪ Projektowanie i koordynacja pomocy i kształcenia specjalnego 
▪ Zadania nauczycieli, wychowawców klas, specjalistów  
▪ Prawidłowe dokumentowanie realizacji ppp 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/12 
Jak poprawić efektywność kształcenia? Budowanie współodpowiedzialności ucznia za wyniki 
kształcenia 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół  

Cel 

przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji zadań wynikających 
z nowej podstawy programowej, poznanie nowych metod i form 
prowadzenia zajęć, dostrzeganie możliwości poprawy efektywności 
kształcenia dzięki budowaniu współodpowiedzialności, podnoszenie jakości 
kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom 

Zagadnienia 

▪ Określanie potrzeb uczniów (związanych z procesem uczenia się) 
▪ Kształtowanie środowiska uczenia się  
▪ Rola nauczyciela i rodzica w budowaniu atmosfery sprzyjającej rozwojowi 

ucznia 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 



 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/13 
Współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych – ujęcie systemowe  
 

Adresat nauczyciele przedszkola 

Cel budowanie i rozwijanie prawidłowej komunikacji z rodzicami 

Zagadnienia 

▪ Dlaczego dobra komunikacja na linii przedszkole – dom jest tak ważna 
▪ Typowe trudności i ograniczenia w relacjach z rodzicami 
▪ Plusy jasnej komunikacji 
▪ Zasadność i możliwości integrowania grupy rodziców 
▪ Ograniczenia w komunikacji zdalnej 

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący  Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/14 
Jak współpracować z rodzicem ucznia w szkole 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy, doskonalenie umiejętności 
komunikacji interpersonalnej, poznanie sposobów reagowania w sytuacji 
trudnej 

Zagadnienia 
▪ Czynniki utrudniające współpracę nauczyciela z rodzicem ucznia 
▪ Struktura rozmowy 
▪ Jak skutecznie prowadzić dialog z rodzicami uczniów 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 

Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/15 
Jestem skutecznym i przyjaznym wychowawcą, wspomagającym wychowawczą rolę rodziny  



 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy, zwiększanie efektywności 
oddziaływań wychowawczych  

Zagadnienia 

▪ Funkcje i zadania wychowawcy klasy. Płaszczyzny działania 
▪ Formy i metody współpracy z rodzicami 
▪ Wychowawca jako lider i kierownik zespołu klasowego 
▪ Metody: motywowania i dyscyplinowania klasy, planowania 

przedsięwzięć i rozwiązywania problemów 
▪ Najczęściej popełniane błędy – jak się ich ustrzec 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/16 
Jak pomagać uczniowi w osiąganiu życiowego sukcesu? Wychowanie ukierunkowane na 
budowanie odpowiedzialności i dojrzałości 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy, wzbogacanie warsztatu 
pracy nauczyciela, zwiększanie efektywności oddziaływań wychowawczych, 
kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno 

Zagadnienia 

▪ Jak należy rozumieć sukces  
▪ Od czego zależy jego osiąganie i postrzeganie  
▪ Rola nauczyciela  
▪ Aktywność ucznia  
▪ Jak nauczyć uczniów samodzielności w rozwiązywaniu ich życiowych 

problemów 
▪ Jak przezwyciężać syndrom wyuczonej bezradności 
▪ Czynniki warunkujące sukcesy życiowe oraz metody kreatywnego 

rozwiązywania problemów 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 



Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/17 
Nie bój się! Jak pokonać lęk krok po kroku. Chronimy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 
 

Adresat zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli 

Cel 
celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy, metod i narzędzi 
przydatnych do rozwijania umiejętności u dzieci radzenia sobie z trudnymi 
dla nich sytuacjami, wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

Zagadnienia 

▪ Czy już wiesz, skąd się biorą lęki? 
▪ ABC emocji 
▪ Aktywność: aktywność w nieśmiałości 
▪ Jak skutecznie pokonać lęk (ćwiczenia praktyczne) 

Liczba godzin 4 

Kierownik Małgorzata Pogodska 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/18 
Rozpoznawanie symptomów u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 
 

Adresat  zainteresowani nauczyciele przedszkoli 

Cel 
pogłębianie wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera, podnoszenie 
jakości kształcenia oraz wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolu  

Zagadnienia 

▪ Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera 
▪ Specyfika funkcjonowania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 

w przedszkolu 
▪ Oddziaływania wychowawcze 

Liczba godzin 4 

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący  Joanna Piotrowska (psycholog, terapeuta) 

Koszt 1500 zł 



 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/19 
Lęki dziecięce wieku przedszkolnego. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci 
w przedszkolu 
 

Adresat nauczyciele przedszkola 

Cel pogłębienie wiedzy na temat lęków wieku przedszkolnego 

Zagadnienia 

▪ Specyfika rozwoju emocjonalnego przedszkolaka 
▪ Typowe lęki charakterystyczne dla okresu przedszkolnego 
▪ Strategie wspierania dziecka i jego rodziców 
▪ Działania obniżające napięcie emocjonalne dziecka 
▪ Strategie wzmacniające i obniżające poziom lęku 

Liczba godzin 4 

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący  Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta) 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/20 
Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnym 
 

Adresat nauczyciele przedszkola 

Cel 
pogłębienie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego, podnoszenie jakości 
kształcenia i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach 

Zagadnienia 

▪ Specyfika rozwoju emocjonalnego przedszkolaka 
▪ Charakterystyka mutyzmu wybiórczego 
▪ Strategie wspierania dziecka i jego rodziców, zasady współpracy 
▪ Skuteczność i rokowania terapii prowadzonej w przedszkolu 
▪ Zasady terapii sliding-in i metody małych kroków 
▪ Strategie wzmacniające i obniżające poziom lęku 

Liczba godzin 4 

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący  Joanna Piotrowska (psycholog, psychoterapeuta) 

Koszt 1500 zł 

 



 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/21 
Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i wsparcia udzielanego 
dzieciom i uczniom 
 

Adresat nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 

Cel 
przedstawienie elementów warsztatu pracy nauczyciela; omówienie 
kompetencji nauczyciela; rozważanie zależności między realizacją podstawy 
programowej a efektami kształcenia 

Zagadnienia 
▪ Organizacja warsztatu pracy nauczyciela 
▪ Efekty kształcenia a dobór metod nauczania 

Liczba godzin 4 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Barbara Jaworowicz, Wioletta Poturała 

Koszt 1200 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/22 
Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów – podnoszenie jakości 
kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom 
 

Adresat nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 

Cel 
zapoznanie uczestników ze sposobami i metodami pracy z uczniami 
w klasie, w której znajdują się uczniowie z różnorodnymi predyspozycjami, 
możliwościami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Zagadnienia 
▪ Charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
▪ Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów 
▪ Metody pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych 

Liczba godzin 4 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Barbara Jaworowicz, Aldona Olesiak 

Koszt 1200 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 



Symbol R/23 
Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach – rozwijanie umiejętności metodycznych 
nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesach edukacyjnych 
 

Adresat nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 

Cel 
pogłębienie umiejętności związanych ze sposobami wykorzystania 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym 

Zagadnienia 

▪ Efektywne wykorzystanie TIK w nauczaniu 
▪ Rola technologii informacyjnej we wdrażaniu metod aktywnego 

nauczania 
▪ Modele wykorzystania TIK w pracy z uczniami 

Liczba godzin 4 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Barbara Jaworowicz, Wioletta Poturała 

Koszt 1200 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/24 
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń 
 

Adresat zespoły nauczycieli wszystkich typów szkół 

Cel 
inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań  stymulujących 
kreatywność i innowacyjność uczniów 

Zagadnienia 
▪ Kreatywność i innowacyjność 
▪ Cechy osoby kreatywnej 
▪ Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów 

Liczba godzin 4 

Kierownik Lidia Kantek 

Prowadzący  Lidia Kantek, Aldona Olesiak 

Koszt  1200 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/25 



Jak za pomocą empatycznych, pełnych szacunki i zrozumienia komunikatów skutecznie budować 
w dzieciach poczucie wartości 
 

Adresat nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Cel 

celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy, metod i narzędzi 
przydatnych do budowania poczucia własnej wartości u uczniów; 
pokazanie, jakie są długofalowe rezultaty stosowania empatycznego 
podejścia do ucznia; pokazanie, jak zniechęcające komunikaty obniżają 
poczucie własnej wartości i negatywnie wpływają na współpracę z dziećmi 

Zagadnienia 

▪ Różnice między pochwałą a zachętą 
▪ Moc doceniania i wdzięczności  
▪ Prawidłowa komunikacja – co mówić, żeby dzieci nas słuchały i do nas 

mówiły 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 

 
 
Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej 
Symbol R/26 
„Nieśmiały to ten, który się za takiego uważa” – nieśmiałe dziecko w klasie 
 

Adresat nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Cel 
celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy, metod i narzędzi 
przydatnych do pomocy uczniowi nieśmiałemu  

Zagadnienia 
▪ Przyczyny nieśmiałości  
▪ Charakterystyka osób nieśmiałych 
▪ Jak pomóc dziecku nieśmiałemu 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Agnieszka Drążek (pedagog) 

Liczba godzin 4 

Koszt 1500 zł 

 
 


