
 

 

 

                                                                                        

Ogólnopolski Lider w Branży Szkleń 

 dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli. 

 

 

KATALOG SZKOLEŃ 

RAD PEDAGOGICZNYCH 

od A do Z 

W TWOJEJ  

PLCÓWCE OŚWIATOWEJ 

 

- 2017 / 2018 -  

 
… zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce … 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, 

Poznań, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

 

Jak zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej?  

 

1. Zapisy na szkolenia przyjmowane są przez cały rok.  

 

2. Aby zamówić szkolenie należy skontaktować się z Działem Szkoleń Rad Pedagogicznych  

pod numerem telefonu 44 307 00 87, a następnie przesłać KARTĘ ZGŁOSZENIA. 

 

3. Ceny naszych szkoleń w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiają się następująco, tj.  

 

 szkolenie dla danej placówki oświatowej /szkoła/ - 1490 zł, 

 szkolenie dla małej placówki oświatowej - cena do negocjacji, 

 szkolenie dla danej placówki oświatowej /przedszkole/ - 990 zł. 

 

4. Wszystkim uczestnikom naszych szkoleń gwarantujemy materiały szkoleniowe, m.in. firmowy notes 

oraz długopis, jak również nośniki elektroniczne z odbytego szkolenia. Każdy uczestnik zajęć otrzyma 

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Ponadto w trakcie szkolenia na Państwa 

życzenie za dodatkową opłatą zapewniamy mini catering, tj. soki i kruche ciasteczka. Nigdy nie 

wymagamy żadnych przedpłat oraz zaliczek za planowane szkolenie. 

 

5. Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej 

www.aktywneszkolenie.pl, gdyż często organizujemy akcję promocyjne dla szkół w zakresie 

organizacji szkoleń !!! 

 

6. Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej oraz spełni warunki 

promocji może otrzymać dodatkowy rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. 

urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka)  lub miniaturowy projektor multimedialny. 

 

Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych:  

szkolenie@aktywneszkolenie.pl  

Telefon: 44 / 307 00 87 lub 730 775 705 

 

 

Zaufały nam już dziesiątki szkół i przedszkoli z całej Polski … 

 

Rekomendujemy Grupę Edukacyjną Aktywne Szkolenia Sp. z o. o.   

jako firmę solidną, wiarygodną i zapewniającą szeroki wachlarz szkoleń Rad Pedagogicznych. 

----- 

Wszyscy trenerzy Grupy Edukacyjnej Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. wyróżniają się zaangażowaniem  

i rzetelnym podejściem do współpracy, obszerną wiedzą z zakresu zarządzania w oświacie oraz umożliwiają 

konsultację po przeprowadzonych szkoleniach. 

----- 

Usługi Grupy Edukacyjnej Aktywne Szkolenia Sp. z o. o zostały nam niegdyś polecone,  

dlatego dzisiaj i my chcielibyśmy zarekomendować tę firmę jako gwarancję wysokiego standardu 

przeprowadzonych szkoleń i pełnego profesjonalizmu. 

----- 

 

Klienci Grupy Edukacyjnej  

Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

 

SPIS  TEMATÓW SZKOLEŃ  

 

 

I. Temat 2017 Roku 

 

 Public relations szkoły XXI wieku.         7 

Nowoczesne  technikum oraz szkoła zawodowa. 

 Dualny system kształcenie zawodowego i technicznego w Polsce.     8 

 Wychowanie patriotyczne czyli kształcenie postawy młodego człowieka.    9 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.   10 

 Warsztaty z robotyki doskonałym elementem synergii zespołu.   11 

 Cyfrowy uczeń generacji „Z” …  Jak z nim pracować?    12 

 

II. Rozwój Osobisty 

 

 Etyka nauczyciela we współczesnej szkole XXI wieku.    14 

 Motywacja w pacy nauczyciela z elementami coachingu.    15 

 Stres w pracy nauczyciela - higiena emocjonalna pracy.    16 

 Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.      17 

 Aktywny i kreatywny proces nauczania.      18 

 Zasady udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej.   19 

 Efektywne i bezstresowe wystąpienia publiczne.     20 

 Praca zespołowa nauczycieli z elementami coachingu w oświacie.   21 

 Kompetencje interpersonalne nowoczesnego nauczyciela.    22 

 Mentoring czyli nauczyciel mistrzem swojego ucznia.    23 

 Tutoring w edukacji, talent i potencjał ucznia.     24 

 Kształtowanie kompetencji samodzielnego uczenia się.    25 

 Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela.   26 

 Relacje w społeczności szkolnej na poziomie nauczyciel - uczeń.   27 

 Nowoczesny i innowacyjny nauczyciel przewodnikiem ucznia.   28 

 

III. Prawo Oświatowe 

 

 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.      30 

 Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej.    31 

 Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.    32 

 Szkolenie z zakresu BHP i psychologii pracy.     33 

 Rzetelne i skrupulatne dokumentowanie pracy nauczyciela.    34 

 Koncepcja pracy placówki oświatowej.      35 

 Rada Pedagogiczna prawidłowo zintegrowana to sukces szkoły.    36 

 Mobbing w miejscu pracy - rozpoznanie i przeciwdziałanie zjawisku.   37 

 Modernizacja oraz promocja  systemu kształcenia zawodowego.   38 

 Prawa i obowiązki ucznia w ujęciu praw człowieka.     39 

 Efektywna praca zespołów  nauczycielskich w praktyce szkolnej.   40 

 ABC dyrektora i nauczyciela - dokumentacja szkolna.    41 

 Kodeks etyczny zawodu nauczyciela.      42 

 Bezpieczne wycieczki szkolne - praktyczne wskazówki.     43 

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 

 

St
ro

n
a4

 

 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

 

SPIS  TEMATÓW SZKOLEŃ 

 

 

IV. Wychowanie i Ocenianie 

 

 Agresja i przemoc w szkole - działania terapeutyczne z trudnym uczniem.  45 

 Agresja ucznia wobec wychowawcy czy nauczyciela.    46 

 Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej.    47 

 Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów.     48 

 Program wychowawczy i program profilaktyki.     49 

 Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą.      50 

 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.     51 

 Klasa jako jednostka społeczna we współczesnej szkole.    52 

 Techniki motywacyjne i aktywizujące uczniów.     53 

 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej czyli innowacyjna edukacja.   54 

 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna. Rozważania teoretyczne i praktyczne.  55 

 Uczeń z problemem ADHD - jak pracować z nim efektywnie?   56 

 Problemy młodzieży w okresie dojrzewania w środowisku szkolnym.   57 

 Efektywna współpraca z rodzicami - rodzic naszym partnerem.   58 

 Sytuacje konfliktowe w placówce oświatowej.     59 

 Ocenianie kształtujące czyli jak wspierać dzisiejszego ucznia.    60 

 Plan daltoński jako narzędzie faktycznej indywidualizacji nauczania.   61 

 Kompetencje kluczowe wyznacznikiem efektywnego kształcenia.   62 

 

V. Oferta dla Przedszkoli 

 

 Kreatywna praca zespołowa nauczycieli w przedszkolu.    64 

 Pedagogika Montessori w praktyce przedszkolnej.     65 

 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu.    66 

 Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu.    67 

 Prawo Oświatowe w przedszkolu - regulacje prawne z  2017 roku.   68 

 Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu.    69 

 Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolu.     70 

 Monitorowanie jakościowe nowej podstawy programowej w przedszkolu.  71 

 Neurolingwistyczne programowanie w pracy nauczyciela przedszkola.   72 

 Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu.     73 

 Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków.    74 

 Budowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej.    75 

 Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym przedszkolaków.  76 

 Elementy logopedii w przedszkolu - teoria i praktyka.    77 

 Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.      78 
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SPIS  TEMATÓW SZKOLEŃ 

 

 

VI. Zarządzanie Placówką Oświatową 

 

 Ewaluacja wewnętrzna - jak ją przeprowadzić  

w różnych obszarach pracy szkoły.       80 

 Ewaluacja programu oceniania wewnątrzszkolnego w praktyce.    81 

 Ewaluacja zewnętrzna - jak się do niej dobrze przygotować?     82 

 System kontroli frekwencji elementem ewaluacji wewnętrznej szkoły.   83 

 Kontrola zarządcza w placówce oświatowej.     84 

 Ewaluacja poziomu bezpieczeństwa placówki oświatowej.    85 

 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych  

z uwzględnieniem edukacyjnej wartości dodanej.     86 

 Monitorowanie wdrażania nowej podstawy  

programowej w placówce oświatowej.       87 

 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów  

w aspekcie psychologicznym i prawnym.      88 

 Podstawa programowa w liceum ogólnokształcącym,  

technikum oraz szkole zawodowej.       89 

 Metoda projektu jako zalecany sposób realizacji podstawy programowej.  90 

 Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów czyli  WSO oraz PSO.    91 

 Eksperyment i innowacje pedagogiczne w szkole.     92 

 Rozwój szkoły w oparciu o środki zewnętrzne, m.in. z Unii Europejskiej.   93 

 Profesjonalizacja pracy Rady Pedagogicznej  

z protokołowaniem rad pedagogicznych.      94 

 

VII. Nowoczesne Technologie w Edukacji 

 

 Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną.     96 

 Platforma Moodle czyli innowacyjne nauczanie.     97 

 Krótki kurs tworzenia stron internetowych dla nauczycieli.    98 

 Tablety multimedialne na lekcjach języków obcych.     99 

 Program Scrach czyli tworzenie prostych gier edukacyjnych w praktyce.              100 
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DZIAŁ SZKOLEŃ 

RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

 

TEMAT  

2017 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia jakie Cię interesuje? 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. organizuje również szkolenia na zamówienie spoza 

swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących oraz innych instytucji i przedsiębiorstw.  
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PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział 

Temat 2017 Roku 

 

Public relations szkoły XXI wieku.  

Nowoczesne  technikum oraz szkoła zawodowa. 
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni muszą mieć świadomość, jak można i należy dbać  

o wizerunek szkoły w lokalnym środowisku oraz wewnątrz samej placówki. Szkolenie z public relations pozwoli 

im przyswoić sobie techniki tworzenia wizerunku oraz uświadomi konieczność pracy nie tylko nad wizerunkiem 

szkoły, ale także własnym. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest marketing usług edukacyjnych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się praktycznych technik public relations, 

 nauczyciele poznają wagę dbania o wizerunek szkoły w lokalnej społeczności, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak dbać o wizerunek technikum i szkoły zawodowej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Marketing szkoły. 

 Jakość we współczesnej szkole. 

 Szkoła w środowisku lokalnym. 

 Nauczanie jako świadczenie usług.  

 Przykłady dobrego marketingu w szkołach. 

 Public relations w szkole. Po co reklamować usługi edukacyjne? 

 Jak wykorzystać kapitał ludzki, rynkowy i organizacyjny szkoły? 

 Jak wygląd i styl nauczania nauczycieli wpływa na wizerunek szkoły? 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Temat 2017 Roku 

 

Dualny system kształcenia zawodowego i technicznego w Polsce. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Obecne prawo oświatowe kładzie nacisk na zharmonizowanie nauki w technikach i szkołach 

zawodowych z rynkiem pracy. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest współpraca z regionalnymi  

i lokalnymi pracodawcami - dzięki temu uczniowie mogą uczyć się w rzeczywistych warunkach pracy, poznając 

najnowsze i najpopularniejsze technologie. Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest kształcenie 

dualne, jakie są jego zalety oraz zagrożenia. Poznają także zasady kształcenia dualnego na przykładzie Niemiec. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają zalety i wady kształcenia dualnego, 

 nauczyciele dowiedzą się, czym jest system kształcenia dualnego, 

 nauczyciele porównają kształcenie dualne w Polsce i w Niemczech. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Rynek pracy a kształcenie dualne.  

 Idea przyświecająca kształceniu dualnemu. 

 Planowana zmiana szkolnictwa zawodowego. 

 Wymagania prawne w kwestii kształcenia dualnego. 

 Organizowanie zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców. 

 Kształcenie zawodowe w Polsce. Kierunek rozwoju i obecne problemy. 

 Porównanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Temat 2017 Roku 

 

Wychowanie patriotyczne, czyli kształcenie postawy młodego człowieka. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Szkoła nie tylko daje uczniom dostęp do wiedzy, ale także kształtuje ich postawy. Dlatego ważne jest, 

by nauczyciele w sposób świadomy kształtowali charakter młodego człowieka. W czasie szkolenia uczestnicy 

uzmysłowią sobie, jak ich system wartości wpływa na ich pracę pedagogiczną i dydaktyczną. Dowiedzą się 

również, jak planować lekcje, by uzyskać konkretne postawy u uczniów. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak planować godzinę wychowawczą, 

 nauczyciele nauczą się, jak świadomie oddziaływać na te postawy, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak wpływają na kształtowanie postaw swoich uczniów. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Współczesny patriotyzm w szkole. 

 Jak stać się nauczycielem refleksyjnym? 

 Jakiego człowieka powinna wychować szkoła? 

 Programy wychowawcze. Planowanie i realizacja. 

 Nauczyciel refleksyjny. Na czym polega jego zadanie? 

 Godzina wychowawcza. Czy można wychować w godzinę? 

 Kształtowanie postawy patriotycznej jako zadanie współczesnej szkoły. 

 Wpływ poglądów nauczyciela na wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Temat 2017 Roku 

 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Zainteresowanie uczniów czytaniem książek jest dziś jednym z priorytetów MEN. W czasie szkolenia 

nauczyciele dowiedzą się, jakie są założenia programu rozwoju czytelnictwa na lata 2016 - 2020 w teorii oraz 

poznają praktyczne sposoby na promocję czytelnictwa w szkole. Dowiedzą się, jak zachęcić uczniów do tego, by 

sięgali po wybrane przez siebie książki. Poznają też techniki poprawiające umiejętność czytania i koncentrację. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają nowe techniki aktywizacji uczniów, 

 nauczyciele będą wiedzieli, jak inicjować działania promujące czytelnictwo, 

 nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania w kwestii czytelnictwa ma MEN. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Czym są kompetencje czytelnicze? 

 Zadania i program biblioteki szkolnej. 

 Czytelnictwo jako jeden z priorytetów MEN. 

 Doskonalenie umiejętności czytania i koncentracji. 

 Działania interdyscyplinarne promujące czytelnictwo. 

 Tworzenie projektów promujących czytelnictwo - warsztaty. 

 Nowe technologie w czytelnictwie, czyli nie książka, a tablet multimedialny. 

 Zniżkowy trend czytelniczy we współczesnym świecie - czy można z nim wygrać? 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Temat 2017 Roku 

 

Warsztaty z robotyki doskonałym elementem synergii zespołu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Zajęcia z robotyki to uwielbiania przez uczniów forma zajęć pozalekcyjnych. Dzięki klockom LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 uczniowie mają możliwość budowania robotów i pojazdów wchodzących  

w interakcje z otoczeniem, uczą się techniki budowania i programowania. W czasie szkolenia nauczyciele 

dowiedzą się, jak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają możliwości LEGO MINDSTORMS Education EV3, 

 nauczyciele zdobędą praktyczną umiejętność prowadzenia zajęć z robotyki, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać LEGO MINDSTORMS w praktyce szkolnej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 LEGO MINDSTORMS Education EV3:  

jednostka centralna (brock), sensor, silnik, okablowanie i klocki. 

 Projektowanie metodą 3D. 

 Zajęcia LEGO MINDSTORMS Education EV3 w szkole. 

 LEGO MINDSTORMS Education EV3 - system Android oraz Windows. 

 Jak budować maszyny i pojazdy LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

 Programy sterujące. Zamienianie maszyn w roboty reagujące na otoczenie. 

 Modyfikacja programów sterujących i wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.  

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Temat 2017 Roku 

 

Cyfrowy uczeń generacji „Z” … Jak z nim pracować? 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Według antropologów dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest na 4 gatunki ludzi: najstarszy z nich  

to baby boomers, obecnie w wieku 45 - 65 lat. Po nich przyszedł czas na generację X w wieku 30 - 45 lat, 

młodzi ludzie oznaczeni są jako pokolenie Y, a dzisiejsi uczniowie - czyli młodzież urodzona po  

1995r.  to generacja Zet. Właśnie ci najmłodsi najbardziej różnią się od trzech pozostałych grup: urodzeni  

i wychowani w dobrobycie nie rozumieją realiów życia swoich rodziców i nauczycieli. Ich świat w dużej mierze 

to cyberprzestrzeń, a ich język jest niczym niezrozumiały dla niewtajemniczonych kod … 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dostaną dostęp do cyberświata ich uczniów, 

 nauczyciele zrozumieją na czym polega inność pokolenia Zet, 

 nauczyciele poznają cechy charakterystyczne wszystkich 4 pokoleń. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zrozumienie jako pierwszy krok do akceptacji. 

 Zagrożenia związane z życiem w wirtualnej rzeczywistości. 

 Generacja Zet kontra reszta świata. Więcej niż konflikt pokoleń. 

 Inny nie znaczy gorszy - krótkie przestawienie wszystkich grup. 

 Generacja Zet bardziej podatna na stres, depresję i inne zaburzenia psychiczne. 

 Cyberprzestrzeń w świecie ucznia - przegląd najważniejszych „miejsc” w Internecie. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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Nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia jakie Cię interesuje? 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. organizuje również szkolenia na zamówienie spoza 

swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących oraz innych instytucji i przedsiębiorstw.  
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                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Etyka nauczyciela we współczesnej szkole XXI wieku. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Podczas szkolenia zostanie utworzony wzór osobowy nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki 

sposób mogą budować własny autorytet i jak na co dzień kierować się etyką. Poznają techniki budowania 

własnego wizerunku, a także dowiedzą się, jak nie popełniać typowych błędów. Dodatkowo, poznają także 

swoje prawa i obowiązki związane z posiadaniem statusu funkcjonariusza publicznego. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają praktyczne wskazówki, które pomogą im zbudować autorytet, 

 nauczyciele zrozumieją, w jaki sposób ich autorytet wpływa na edukację uczniów, 

 nauczyciele dowiedzą się, jaka jest różnica między autorytetem formalnym a osobistym. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Etyka nauczyciela - wstęp. 

 Odpowiedzialność etyczna nauczyciela. 

 Błędy w kreowaniu własnego wizerunku. 

 Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym. 

 Podważanie autorytetu - sposoby reagowania. 

 Praktyczne narzędzia budowania własnego wizerunku. 

 Czym jest autorytet formalny? Czym jest autorytet osobisty? 

 Autorytet nauczyciela w perspektywie pedagogicznej i psychologicznej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Motywacja w pracy nauczyciela z elementami coachingu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Wypalenie zawodowe, brak energii do pracy i umiejętności zarządzania czasem to kwestie dotykające 

wielu nauczycieli. Celem tego szkolenia jest coaching nauczycieli, którzy wykonują niezwykle trudną  

i jednocześnie bardzo niedocenianą pracę. Efektem szkolenia jest odzyskanie energii życiowej, niezbędnej  

do podejmowania wyzwań codziennej pracy w szkole. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają metody relaksacyjne, 

 nauczyciele odzyskają motywację do pracy, 

 nauczyciele nauczą się pracować pod presją czasu i lepiej zarządzać czasem. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Definicja coachingu. 

 Metody relaksacyjne. 

 Inteligencja motywacyjna. 

 Komunikacja interpersonalna. 

 Zarządzanie czasem i stresem w pracy. 

 Typowy dzień pracy nauczyciela z elementem wypoczynku. 

 Równowaga między życiem prywatnym a pracą nauczyciela. 

 Aktywizacja uczniów do pracy jako droga do sukcesu pedagogicznego. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Stres w pracy nauczyciela - higiena emocjonalna pracy. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Szkoła to stresujące miejsce i to nie tylko dla uczniów. Trudne relacje między nauczycielem a uczniem  

i rodzicem mogą prowadzić do wielu stresujących sytuacji. Przedmiotem szkolenia jest nauczenie uczestników, 

w jaki sposób mogą radzić sobie ze stresującymi sytuacjami, a także nauka prostych ćwiczeń relaksacyjnych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają objawy i skutki stresu, 

 nauczyciele dowiedzą się, skąd bierze się stres, 

 nauczyciele nauczą się stosowania technik relaksacyjnych. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Higiena stresu. 

 Czym są stresory? 

 Stres przewlekły. 

 Powstawanie stresu. 

 Techniki relaksacyjne. 

 Wypalenie zawodowe. 

 Zarządzanie czasem w pracy i domu. 

 Równowaga między życiem prywatnym a pracą nauczyciela. 

 Stres na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział 

 Rozwój Osobisty  

 

Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Szkolenie dotyczące emisji i higieny głosu ma postać warsztatów, w czasie których nauczyciele poznają 

ćwiczenia, które umożliwią im panowanie nad głosem. Ważną część zajęć stanowią także zajęcia z rehabilitacji 

głosu oraz higieny głosu, która uchroni przed utratą głosu w przyszłości. Nauczyciele zaznajomią się także  

z anatomia narządów głosu, oddychania oraz z fonacją. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele odbudowują naturalny sposób fonacji, 

 nauczyciele poznają techniki dbania o narządy głosu, 

 nauczyciele będą pracować nad dykcją, barwą i dynamiką głosu. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Higiena głosu. 

 Patologia głosu. 

 Rehabilitacja głosu. 

 Anatomia narządów głosu. 

 Techniki właściwego oddychania. 

 Prawidłowa emisja głosu - warsztaty. 

 Ćwiczenia fonacyjne, motoryczne i artykulacyjne. 

 Wymowa samogłosek, spółgłosek i akcent - poprawna polszczyzna.  

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Aktywny i kreatywny proces nauczania. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Współczesna edukacja szkolna to zwrot od metody pracy podającej, w której nauczyciel eksponuje sam 

siebie, do metody aktywizującej, która wymusza aktywność na uczniach. Podczas tego szkolenia nauczyciele 

poznają aktywne metody pracy z uczniami, dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest kontrolowanie atmosfery 

lekcji oraz poznają techniki motywacyjne. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak kontrolować atmosferę w czasie lekcji, 

 nauczyciele poznają definicję motywacji i inteligencji motywacyjnej, 

 nauczyciele nauczą się stosowania wybranych technik motywacyjnych w praktyce. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Sposoby aktywizacji uczniów. 

 Pozytywna atmosfera nauczania. 

 Motywacja i inteligencja motywacyjna. 

 Jak motywacja wpływa na uczenie się? 

 Tradycyjny model nauczania, a model nowoczesny. 

 Ciekawa lekcja wizytówką innowacyjnego nauczyciela. 

 Przykłady lekcji stosujących metody aktywizujące uczniów. 

 Komunikacja interpersonalna drogą do pozytywnej atmosfery w szkole. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Podczas szkolenia nauczyciele przedszkolni dowiedzą się, jak zabezpieczać miejsce wypadku i udzielać 

pierwszej pomocy medycznej dzieciom. Wykwalifikowani ratownicy medyczni zapewnią praktyczną wiedzę, 

którą przekażą za pomocą odpowiednich narzędzi dydaktycznych. Szkolenie skupia się na pomocy 

przedmedycznej udzielanej najmłodszym. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkolni poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, 

 nauczyciele przedszkolni dowiedzą się, jak radzić sobie z zaburzeniami przytomności,  

urazami, ciałami obcymi w drogach oddechowych i przy zaburzeniach układu oddechowego, 

 nauczyciele przedszkolni dowiedzą się, jak prawidłowo przeprowadzać RKO na dzieciach. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Postępowanie na miejscu wypadku.  

 Opatrywanie ran i krwotoków zewnętrznych. 

 Ciała obce w drogach oddechowych i w oku. 

 Pomoc przy urazach kości i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia). 

 Pomoc przy zaburzeniach przytomności (cukrzyca, padaczka, omdlenie). 

 Radzenie sobie przy zatruciach, użądleniach, pogryzieniach i ukąszeniach. 

 RKO (resustytacja krążeniowo - oddechowa). Praktyczne ćwiczenia na fantomie. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 

 

St
ro

n
a2

0
 

 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Efektywne i bezstresowe wystąpienia publiczne. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Jednym z elementów pracy nauczyciela są wystąpienia publiczne. W trakcie tego szkolenia nauczyciele 

dowiedzą się, jak efektywnie zaprojektować swoje przemówienie, jak wykorzystać komunikację pozawerbalną 

oraz jak poradzić sobie z tremą. Szkolenie wyróżnia wykorzystanie innowacyjnego sposobu prowadzenia 

warsztatu z wykorzystaniem technologii multimedialnych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się, jak radzić sobie z tremą, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak poprawnie zaprojektować wystąpienie publiczne, 

 nauczyciele nauczą się, jak wykorzystywać komunikację niewerbalną w trakcie wystąpienia. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Planowanie wystąpienia. 

 Stres i trema pod kontrolą.  

 Język wystąpienia publicznego. 

 Retoryka i erystyka podczas wystąpień. 

 Etapy pracy nad wystąpieniem publicznym. 

 Warsztaty czyli proste ćwiczenia praktyczne. 

 Wystąpienie publiczne jako model komunikacyjny. 

 Autoprezentacja za pomocą komunikacji pozawerbalnej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Praca zespołowa nauczycieli z elementami coachingu w oświacie. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Żeby jakakolwiek placówka oświatowa funkcjonowała prawidłowo, wszyscy jej pracownicy muszą 

współpracować. Praca zespołowa powinna dotyczyć nie tylko pracowników pedagogicznych, ale również 

niepedagogicznych. Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się, czym jest dynamika procesu grupowego oraz jak 

rozwiązywać konflikty pomiędzy poszczególnymi zespołami nauczycielskimi. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele zapoznają się z pojęciem coachingu, 

 nauczyciele  nauczą  się  rozwiązywać  konflikty, 

 nauczyciele poznają sposoby integracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Definicja coachingu. 

 Coaching w oświacie. 

 Synergia w pracy zespołów nauczycielskich. 

 Wypalenie zawodowe zespołów nauczycielskich. 

 Praktyczne studium przypadku czyli  Case Study. 

 Zarządzanie czasem i stresem w sytuacjach kryzysowych. 

 Sposoby rozwiązywania konfliktów między nauczycielami. 

 Efektywna współpraca zawodowa w całych zespołach nauczycielskich. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział 

 Rozwój Osobisty  

 

Kompetencje interpersonalne nowoczesnego nauczyciela. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Umiejętności interpersonalne to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi w pracy nauczyciela. Tego 

typu umiejętności pozwalają na budowanie dobrych relacji z uczniami, ich rodzicami, a także nauczycielami  

i pozostałymi pracownikami szkoły. Są także skutecznym narzędziem w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu 

konfliktów. Szkolenie pomoże ocenić i podnieść poziom umiejętności interpersonalnych nauczycieli. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się budowania dobrych relacji z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać umiejętności interpersonalne w budowaniu autorytetu, 

 nauczyciele poznają techniki, które pomogą im podnieść poziom umiejętności interpersonalnych. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Kształtowanie empatii. 

 Autorytet kompetencji. 

 Motywowanie uczniów. 

 Budowanie relacji w grupie. 

 Znaczenie pozytywnego nastawienia. 

 Rozwijanie kompetencji interpersonalnych. 

 Zmniejszanie dystansu a szacunek uczniów. 

 Najczęstsze przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się i sposoby ich unikania. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Mentoring czyli nauczyciel mistrzem swojego ucznia. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Przywódca, lider, mentor - tym był nauczyciel (mistrz) w tradycji starożytnej i tym powinien być 

nauczyciel XXI wieku. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób mogą zostać mentorami 

dla swoich uczniów, poznają korzenie tej tradycji oraz najnowsze wyniki badań na temat wpływu autorytetu 

nauczyciela na poziom kształcenia. Nauczyciele dowiedzą się również, na czym dziś polega ich rola w procesie 

nauczania. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają sposoby motywowania uczniów, 

 nauczyciele nauczą się być przywódcami edukacyjnymi, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak budować partnerskie relacje z uczniami i dlaczego warto to robić. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Nauczyciel XXI wieku.  

 Partnerstwo z uczniem. 

 Ocenianie kształtujące w edukacji. 

 Mistrz i uczeń w tradycji starożytnej. 

 Komunikacja z uczniami i ich rodzicami. 

 Istota, rola i znaczenie mentora w szkole. 

 Działania nauczyciela motywujące uczniów do nauki. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Tutoring w edukacji, talent i potencjał ucznia. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Tutoring to edukacja zindywidualizowana, pozwalająca dostosować wymagania nauczyciela do 

indywidualnych potrzeb ucznia. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z pojęciami mentoringu, tutoringu 

oraz coachingu w szkole. Uczestnicy dowiedzą się, jak wśród wszystkich uczniów dostrzec osoby szczególnie 

uzdolnione i jak pomóc im się rozwijać. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają sposoby pracy z wybitnymi uczniami, 

 nauczyciele nauczą się rozpoznawać uzdolnionych uczniów, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać tutoring w szkole podstawowej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Tutoring w szkole. 

 Relacja mistrz - uczeń. 

 Portret ucznia uzdolnionego. 

 Coaching podczas zebrań z rodzicami. 

 Mentoring i elementy coachingu uczniów. 

 Praktyczne studium przypadku czyli  Case Study. 

 Jak zindywidualizować proces kształcenia w placówce oświatowej 

 Tutoring w edukacji, talent i potencjał ucznia - zajęcia warsztatowe. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Kształtowanie kompetencji samodzielnego uczenia się. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Własny rozwój i umiejętność samodzielnej nauki to kwestie ważne dla każdego nauczyciela. Nie tylko 

ze względu na chęć jak najlepszego przygotowania uczniów do przyszłego życia, ale również ze względu na 

formalne wymogi obowiązującej podstawy programowej. Szkolenie przedstawi nauczycielom teorię związaną  

z zapewnieniem odpowiednich warunków do samodzielnej nauki. Uczestnicy poznają też praktyczne 

wskazówki, dzięki którym zapewnią uczniom warunki do samorozwoju. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, czym są kompetencje kluczowe, 

 nauczyciele poznają rolę kompetencji kluczowych w programie nauczania. 

 nauczyciele dowiedzą się, jak stwarzać sytuacje inicjujące działania na rzecz samorozwoju. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Mentoring, tutoring i coaching w szkole.  

 Kompetencje kluczowe a samodzielne uczenie się.  

 Kompetencje kluczowe w podstawie programowej. 

 Nauka odpoczynku elementem zajęć warsztatowych. 

 Metody aktywizujące - przegląd sprawdzonych rozwiązań. 

 Jak dobierać metody aktywizujące dla różnych uczniów. 

 Studium przypadku - metody rozwijania kompetencji kluczowych. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Naurolingwistyczne Programowanie jeszcze do niedawno było wykorzystywane jedynie na szkoleniach 

biznesowych. Postanowiliśmy jednak przedstawić wybrane metody NLP na szkoleniu dla nauczycieli, ponieważ 

dzięki nim nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i budować dobre relacje  

z innymi. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, czym są schematy myślowe, 

 nauczyciele poznają zwroty oddziaływujące na podświadomość człowieka, 

 nauczyciele nauczą się nawiązywać oraz skutecznie podtrzymywać kontakty. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Wprowadzenie do NLP. 

 Wzory myślowe. 

 Mapa świata w NLP. 

 Znaczenie przekonań. 

 NLP w praktyce nauczyciela. 

 Filtry osobiste - definicja i znaczenie w codziennych kontaktach. 

 Budowanie kontaktu z uczniem i wpływanie na jego obraz świata.  

 Zaawansowane techniki NLP przedstawione za pomocą multimediów. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Relacje w społeczności szkolnej na poziomie nauczyciel - uczeń. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Nauczyciel dziś musi być liderem, który potrafi dotrzeć do swoich uczniów, by nie tylko czegoś ich 

nauczyć, ale również by cieszyć się ich sympatią i szacunkiem. To szkolenie pokazuje uczestnikom, jakie mają 

zasoby wewnętrzne i jak mogą wykorzystać je w swojej codziennej pracy. Uczy również, jak komunikować się  

z innymi i jak kończyć współpracę z uczniami. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak zbudować pozycję lidera, 

 nauczyciele  poznają swoje słabe i mocne strony w kontaktach z uczniami, 

 nauczyciele będą potrafili określić, jakie są ich cele jako wychowawca klasy. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Budowanie pozycji lidera. 

 Jak dostrzec potencjał w klasie?  

 Typy relacji w społeczności szkolnej. 

 Co chcę osiągnąć jako wychowawca? 

 Wewnętrzne zasoby każdego uczestnika. 

 Mowa ciała. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

 Mocne i słabe strony budowania relacji z uczniami. 

 Ewaluacja relacji w społeczności szkolnej na poziomie nauczyciel - uczeń. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Rozwój Osobisty  

 

Nowoczesny i innowacyjny nauczyciel przewodnikiem ucznia. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W XXI wieku dostęp do informacji jest powszechny. Dziś rolą nauczyciela jest nie tyle przekazanie 

„suchej” wiedzy, ile pokazanie uczniom, jak można się uczyć. Celem szkolenia jest przekonanie nauczycieli,  

że ich rola w nowoczesnej szkole nie minęła, ale zmieniła się. Zajęcia pomogą uczestnikom stać się liderami, 

przewodnikami uczenia się. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają sposoby aktywizacji uczniów, 

 nauczyciele będą pracować nad własnymi kompetencjami interpersonalnymi, 

 nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia wspierania uczniów w procesie kształcenia. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Widoczne nauczanie. 

 Alternatywne formy oceniania.  

 Kontakt z uczniem i rodzicem. 

 Informacja zwrotna w nauczaniu. 

 Istota, rola i znaczenie mentora w szkole. 

 Tradycyjne formy oceniania - zalety i wady. 

 Działanie nauczyciela, a motywacja uczniów do nauki. 

 Znaczenie nauczyciela w dzisiejszej szkole - czy nadal jest potrzebny? 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
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Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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DZIAŁ SZKOLEŃ 

RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

 

PRAWO   

OŚWIATOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia jakie Cię interesuje? 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. organizuje również szkolenia na zamówienie spoza 

swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących oraz innych instytucji i przedsiębiorstw.  



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Tematem tego szkolenia jest znaczenie terminu “funkcjonariusz publiczny” w odniesieniu do 

nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zagrożenia prawne im zagrażają oraz jak się przed nimi bronić. 

Szkolenie uwzględnia także kwestie cyberprzemocy. Po szkoleniu nauczyciele będą znali swoje prawa w świetle 

obowiązujących przepisów. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają przysługujące im prawa, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak bronić się przeciwko przemocy, 

 nauczyciele poznają zakres terminu „funkcjonariusz publiczny”. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Prawna ochrona nauczyciela. 

 Zagrożenia i sposoby reagowania. 

 Cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić. 

 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. 

 Elementy Prawa Pracy oraz Karty Nauczyciela. 

 Rodzaje zagrożeń w pracy pracowników oświaty. 

 Przepisy dotyczące statusu prawnego nauczyciela. 

 Inne prawa chroniące nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W czasie szkolenia nauczyciele nauczą się, jak mogą zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim 

uczniom i pracownikom szkoły. Dowiedzą się, jakie są w tej kwestii obowiązki dyrektora i grona 

pedagogicznego. Poznają aktualne przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz 

na praktycznych przykładach dowiedzą się, jak tworzyć procedury przydatne w szkole. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele potrafią tworzyć odpowiednią dokumentację, 

 nauczyciele poznają działania profilaktyczno - wychowawcze, 

 nauczyciele poznają swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w szkole. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Obowiązki nauczyciela. 

 Typy zagrożeń uczniów. 

 Obowiązki dyrektora szkoły.  

 Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom. 

 Etapy tworzenia systemu bezpieczeństwa:  

diagnoza, analiza, plan działania i ewaluacja. 

 Prawny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. 

 Tworzenie procedur bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne. 

   

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Po zmianach w bieżącym roku zmieniły sie przepisy dotyczący ochrony i zarządzania danymi 

osobowymi. Celem tego szkolenia jest upewnienie się, że nauczyciele są na bieżąco z przepisami  

oraz zapoznanie ich z takimi kwestiami jak dane wrażliwe, bezpieczeństwo danych osobowych czy rola 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają prawa osób, których dane dotyczą, 

 nauczyciele poznają najczęstsze błędy związane z wykorzystywaniem danych osobowych, 

 nauczyciele nauczą się zarządzać danymi uczniów w sposób zgodny z najnowszymi przepisami. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Dokumentacja szkolna. 

 Korespondencja z rodzicami.  

 Dane osobowe - wprowadzenie. 

 Dane wrażliwe. Jak nimi zarządzać? 

 Najczęstsze błędy przy przetwarzaniu danych osobowych. 

 Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych.  

 Czy można zamieścić zdjęcie ucznia na stronie internetowej?  

 Kwestie danych osobowych na praktycznych przykładach. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Szkolenie z zakresu BHP i psychologii pracy. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Szkolenie z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy jest potrzebne każdemu nauczycielowi. To od niego 

zależy bezpieczeństwo nie tylko jego, ale także uczniów i innych pracowników placówki oświatowej. Podczas 

szkolenia uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa i psychologii pracy, dowiedzą się, jakie 

niebezpieczeństwa im grożą oraz jak postępować w przypadku wypadku w miejscu pracy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają obowiązujące zasady BHP, 

 nauczyciele dowiedzą się, czym jest ergonomia w pracy, 

 nauczyciele nauczą się prawidłowego postępowania w razie wypadku. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Ogólne zasady BHP w pracy. 

 Ochrona pracy w ujęciu prawnym.  

 Prawo pracy w ujęciu praktycznym. 

 Jak unikać sytuacji niebezpiecznych? 

 Postępowanie w razie wypadku w pracy. 

 czynniki zagrażające zdrowiu i życiu w szkole. 

 Zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w kwestiach bezpieczeństwa. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Rzetelne i skrupulatne dokumentowanie pracy nauczyciela. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W 2014 roku zmieniły się przepisy związane z dokumentacją nauczania w przedszkolach i placówkach 

oświatowych. Jednym z celów wprowadzenia w życie nowej ustawy było zmniejszenie liczby dokumentów, 

które muszą wypełniać nauczyciele oraz liczby danych, które one zawierają. Dziś nadal trwają prace nad 

odbiurokratyzowaniem szkół. Przepisy związane z dokumentacją nadal są skomplikowane, dlatego celem tego 

szkolenia jest ułatwienie pracy nauczycielom, dzięki sprawdzonym technikom tworzenia dokumentacji. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają nowe sposoby wypełniania  

dzienników lekcyjnych oraz dokumentowania zajęć pozalekcyjnych, 

 nauczyciele będą znali bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji, 

 nauczyciele zapoznają się z kwestiami związanymi z wypełnianiem dziennika elektronicznego. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Dokumentacja archiwizowana. 

 Jak wypełniać dziennik tradycyjny? 

 Kto może kontrolować dokumentację? 

 Nauczanie indywidualne - najnowsze zmiany.   

 Sposoby dokumentowania przebiegu nauczania.  

 Nowe przepisy związane z turystyką i krajoznawstwem. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Koncepcja pracy placówki oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zgodnie z obowiązującymi normami tworzyć 

koncepcję pracy szkoły. Ponadto, nauczą się analizować dotychczasowe osiągnięcia, wyciągać z nich wnioski  

i opracowywać kolejne koncepcje w oparciu o wcześniejsze działania. Będą potrafili też monitorować 

realizowanie koncepcji. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają koncepcję pracy szkoły, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak realizować założoną  

koncepcję zgodnie z potrzebami szkoły i warunkami zewnętrznymi, 

 nauczyciele będą potrafili określić zadania zgodne z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Koncepcja pracy w szkole.  

 Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły. 

 Analiza, monitoring i ewaluacja koncepcji. 

 Koncepcja pracy szkoły - etapy tworzenia. 

 Kwestie prawne i wprowadzenie do tematu. 

 Jak analizować i oceniać koncepcję pracy szkoły. 

 Analiza działań podjętych w zakresie pisania koncepcji pracy szkoły. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Rada Pedagogiczna prawidłowo zintegrowana to sukces szkoły.  

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Integracja grona pedagogicznego sprawia, że cały zespół pracuje lepiej, bardziej komfortowo i odnosi 

większe sukcesy. Nauczyciele mają większe poczucie przynależności, mogą wymieniać się swoimi 

doświadczeniami i wspólnie pracować nad lepszymi wynikami całej szkoły. W efekcie poprawia się jakość 

nauczania w placówce oraz atmosfera w niej panująca. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają własne mocne strony, 

 nauczyciele dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy w swoich problemach, 

 nauczyciele zrozumieją związek między integracją nauczycieli, a jakością kształcenia w szkole. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Jak rozumieć pojęcie „sukces szkoły”? 

 Podniesienie jakości pracy dzięki integracji. 

 Synergia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

 Role w grupie, etapy rozwoju w zespole zadaniowym. 

 Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej. 

 Metoda SWOT - ćwiczenia na wybranych przykładach. 

 Zadania nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły. 

 Czy rada pedagogiczna może być zespołem zadaniowym i co to oznacza w praktyce? 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Mobbing w miejscu pracy - rozpoznanie i przeciwdziałanie zjawisku. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Szkoła jest miejscem pracy jak każde inne i niestety także tutaj może wystąpić mobbing.  

Dzięki prowadzonemu przez naszą firmę szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest mobbing i jak rozróżnić 

go od zwykłego konfliktu na tle personalnym. Ponadto, pracownicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat 

reagowania na mobbing i prowadzenia zgodnych z prawem procedur.  

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się rozróżniać mobbing od konfliktu, 

 nauczyciele poznają historię, definicję i przejawy mobbingu, 

 nauczyciele poznają zgodne z prawem sposoby zapobiegania mobbingowi. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Definicja mobinngu. 

 Jak działa mobber? 

 Mobbing pionowy i poziomy. 

 Mobbing w placówce oświatowej. 

 Skuteczne sposoby walki z mobbingiem. 

 Czym jest mobbing i jakie są jego objawy. 

 Jak polskie prawo walczy z mobbingiem w szkole? 

 Negatywne oddziaływanie mobbingu na całe środowisko pracy. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Modernizacja oraz promocja  systemu kształcenia zawodowego. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Mimo że na rynku pracy od lat brakuje fachowców, wiele szkół zawodowych musi walczyć z opinią 

szkół gorszej kategorii. Niniejsze szkolenie ma na celu przekonanie dyrektorów i nauczycieli, że również szkoły 

zawodowe mogą być nowoczesne i oblegane przez uczniów. W trakcie zajęć nauczyciele poznają wszystkie 

zmiany związane z nową podstawą programową oraz nową formułą egzaminów zawodowych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają bieżące zmiany w nauczaniu zawodowym, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować wdrażanie podstawy programowej, 

 nauczyciele nabędą umiejętność tworzenia programów nauczania zawodowego. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Kształcenie dualne. 

 Nowoczesna szkoła zawodowa. 

 Planowane zmiany w kształceniu zawodowym.  

 Jak stworzyć ramowy plan nauczania zawodu? 

 Nowa formuła egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

 Kształcenie zawodowe w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym. 

 Kształcenie w zawodzie - podstawa programowa na kierunkach zawodowych. 

 Modernizacja oraz promocja  systemu kształcenia zawodowego. Przykłady praktyczne. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Prawa i obowiązki ucznia w ujęciu praw człowieka. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Prawa dziecka i prawa ucznia, jego obowiązki - to kwestie skomplikowane prawne, nawet dla 

dorosłych. Dlatego stworzyliśmy szkolenie, które w przystępny sposób przekazuje nauczycielom wiedzę  

na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz zaznajamia ich z przepisami w tej kwestii. Na szkoleniu 

nauczyciele dowiedzą się również, w jaki sposób wprowadzić w zagadnienia praw człowieka swoich uczniów. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają rolę skutecznej mediacji w konfliktach, 

 nauczyciele będą samodzielnie poruszać się w prawach człowieka, dziecka i ucznia, 

 nauczyciele dowiadzą się, jakie są prawa nauczyciela i w jaki sposób mogą z nich korzystać. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Łamanie praw przez uczniów. 

 Jak uczyć dzieci odpowiedzialności? 

 Egzekwowanie przestrzegania prawa. 

 Wprowadzenia w tematykę praw człowieka. 

 Tryb składania skarg o łamanie praw ucznia. 

 Prawa ucznia i prawa dziecka w polskim prawie. 

 Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Mediacja. 

 Prawa dziecka jako temat zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej,  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie,  np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Efektywna praca zespołów  nauczycielskich w praktyce szkolnej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Tworzenie zespołów nauczycielskich to kwestia uregulowana prawnie. Podczas szkolenia nauczyciele 

dowiedzą się, jak budować zespoły nauczycielskie zgodnie z wytycznymi MEN. Poznają różne typy zespołów, 

dowiedzą się, jak planować i dokumentować ich pracę. Zyskają praktyczne narzędzia ułatwiające pracę  

w zespołach. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak cenna może być praca zespołowa, 

 nauczyciele uzyskają praktyczne umiejętności budowania grupy, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak planować i dokumentować pracę w zespole nauczycielskim. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Ramowy plan pracy zespołu. 

 Typy zespołów nauczycielskich. 

 Organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 

 Wpływ działania zespołu na atmosferę pracy i nauki. 

 Tworzenie zespołów nauczycielskich - wyznaczniki zewnętrzne. 

 Prawidłowa integracja oraz motywacja zespołów nauczycielskich. 

 Umiejętności interpersonalne niezbędne do stworzenia dobrego zespołu. 

 Dokumentowanie pracy zespołu - na rzeczywistych przykładach w praktyce szkolnej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej,  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie,  np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

ABC dyrektora i nauczyciela - dokumentacja szkolna. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W czasie szkolenia nauczyciele uporządkują swoja wiedzę na temat prawa oświatowego oraz rozwieją 

swoje wątpliwości w tym względzie. Poznają najnowsze zmiany w przepisach. Po szkoleniu nauczyciele 

i dyrektorzy będą bez błędu prowadzić dokumentację szkolną, dowiedzą się wszystkiego na temat zatrudniania 

nauczycieli zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, także w kwestii zatrudniania emerytów oraz w zespołach szkół. 

Przyswajają także najważniejsze kwestie związane z przestrzeganiem zasad BHP. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić dokumentację, 

 nauczyciele poznają reguły dotyczące szkolnego sposobu oceniania, 

 nauczyciele będą umiejętnie poruszać się wśród przepisów związanych ze szkolnictwem. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Prawo oświatowe - wstęp.  

 Szkolny system oceniania. 

 Dokumentacja przebiegu nauczania. 

 Związki zawodowe. Szczególna ochrona nauczycieli. 

 Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli. 

 Przestrzeganie przepisów bhp w placówkach oświatowych. 

 Zatrudnianie nauczycieli: kwalifikacje nauczycieli, stosunek pracy. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Kodeks etyczny zawodu nauczyciela. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Każdy nauczyciel jest także wychowawcą i ma wpływ na wybory moralne swoich podopiecznych. 

Uczniowie zaś oceniają go nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy, ale również w kwestiach etycznych.  

To często od nauczyciela uczeń dowiaduje się, co jest dobre, a co złe oraz jak wykonywać w życiu wyborów 

moralnych. Etyka to w zawodzie nauczyciela - kwestia zaufania publicznego - kwestia także uregulowana 

prawnie. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają przepisy dotyczące kwestii etyki nauczyciela, 

 nauczyciele zapoznają się z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczyciela, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak ich postępowanie etyczne wpływa na uczniów. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Nauczyciel jako osoba zaufania publicznego. 

 Kodeks etyczny w szkole - zajęcia warsztatowe. 

 Normy etyczne w kontaktach z innymi nauczycielami. 

 Obowiązki etyczne nauczyciela, a zapisy polskiego prawa. 

 Wpływ moralności nauczyciela na życie i wybory uczniów. 

 Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność prawna nauczycieli. 

 Relacje nauczyciel - rodzic i nauczyciel - uczeń. Kwestie moralne kontaktów. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Prawo Oświatowe 

 

Bezpieczne wycieczki szkolne - praktyczne wskazówki.  

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Po tym szkoleniu nauczyciele będą mieli pełną wiedzę na temat organizowania, prowadzenia 

i dokumentacji wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poznają aktualne przepisy prawa oraz 

praktyczne wskazówki, które ułatwią im prowadzenie wycieczek. Szkolenie da im również formalne 

uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna wycieczek, a każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma 

zaświadczenie na druku ministerialnym. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele uzyskają formalne uprawnienia organizacji wycieczek, 

 nauczyciele poznają przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych, 

 nauczyciele dowiedzą się wszystkiego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zasady organizacji wycieczek. 

 Odpowiedzialność opiekunów za dziecko. 

 Zapewnienie bezpiecznych warunków wycieczki. 

 Nadzór pedagogiczny nad opiekunami wycieczek. 

 Rodzaje i formy wycieczek w świetle aktualnych przepisów. 

 Dokumentacja wycieczki. Karta Wycieczki i inne dokumenty. 

 Współpraca między opiekunami wycieczki. Rozwiązywanie konfliktów. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

 

DZIAŁ SZKOLEŃ 

RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

 

WYCHOWANIE  

I  OCENIANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia jakie Cię interesuje? 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. organizuje również szkolenia na zamówienie spoza 

swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących oraz innych instytucji i przedsiębiorstw.  
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział 

Wychowanie i Ocenianie 

 

Agresja i przemoc w szkole - działania terapeutyczne z trudnym uczniem. 

 
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Niekiedy nauczyciele w szkołach muszą stawić czoła agresji uczniów - tej skierowanej przeciwko 

sobie, jak i innym. Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników rozpoznawania przejawów zachowania 

agresywnego, oceny trudnej sytuacji, a także podejmowania działań naprawczych. Nauczyciele poznają także 

prawne podstawy związane z działaniami profilaktycznymi wobec agresji. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele będą potrafili pomóc ofiarom przemocy, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak oceniać sytuacje trudne, 

 nauczyciele poznają biologiczne i środowiskowe przyczyny agresji. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Lokalne zaplecze pomocowe. 

 Prawo wobec przemocy w szkole.   

 Autoagresja i niedostosowanie społeczne. 

 Agresja - przyczyny środowiskowe i biologiczne. 

 Rola rodziców sprawcy w działaniach naprawczych. 

 Działania profilaktyczne, naprawcze i interwencyjne. 

 Portret ucznia niedostosowanego społecznie i stosującego przemoc. 

 Działania terapeutyczne wobec uczniów zagrożonych wykluczeniem. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Agresja ucznia wobec wychowawcy czy nauczyciela. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Agresja ucznia skierowana przeciwko nauczycielowi czy wychowawcy to problem nie tylko 

pracowników szkoły, ale również całej klasy, która z tego powodu nie może prawidłowo realizować podstawy 

programowej. W czasie tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak radzić sobie z agresywnymi uczniami  

i jednocześnie pracować dalej z cała klasą. Dowiedzą się również, jak postrzegana jest agresja wobec 

nauczyciela w świetle prawa. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają przyczyny agresji uczniów, 

 nauczyciele stworzą program profilaktyki agresji, 

 nauczyciele nauczą się radzenia sobie z agresją uczniów. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Rodzaje agresji wobec nauczyciela. 

 Program profilaktyki agresji w szkole. 

 Zachowania agresywne i ich przyczyny. 

 Kwestia prawna agresji ucznia wobec nauczyciela. 

 Dyscyplinowanie ucznia zgodnie z etyką nauczyciela. 

 Prawo wobec przemocy w szkole oraz społeczeństwie. 

 Praktyczne wskazówki radzenia sobie z agresywnymi uczniami. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Bezpieczeństwo w szkole jest kwestią niezwykle istotną i skrupulatnie regulowaną przez różne zapisy 

prawa: pracy, oświatowego i karnego. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele poznają i zrozumieją swoje obowiązki 

oraz nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Szkolenie poświęcone jest także kwestii dokumentacji 

bezpieczeństwa, tj. regulaminów, zarządzeń i ustalania procedur. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają zapisy prawa związane z kwestiami bezpieczeństwa w szkole, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak reagować na przypadki łamania przepisów prawnych przez uczniów, 

 nauczyciele nauczą się współpracy z pedagogiem szkolnym i lokalnymi placówkami pomocowymi. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Jak wykreować bezpieczne środowisko szkolne? 

 Procedury interwencyjne i włączenie społeczności szkolnej w ich tworzenie. 

 Uwewnętrznienie ogólnych norm i zasad postępowania w sytuacjach trudnych.  

 Prawo pracy, prawo karne i prawo oświatowe - najważniejsze prawa i obowiązki nauczyciela. 

 Współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania przy podejrzeniu ucznia o łamanie 

przepisów prawa. 

 Mediacja i negocjacja w zespołach utworzonych dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej. Działania naprawcze.  

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Cyberprzemoc jest dziś kolejnym zagrożeniem młodych osób. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele 

dowiedzą się, czym jest cyberprzemoc, jak rozpoznawać ofiary cyberprzemocy, jak im pomagać, a także jak 

tworzyć programy profilaktyczne. Wychowawcy nauczą się także, jak przeprowadzać lekcje na ten temat oraz 

ustalą reguły działania w przypadku wystąpienia problemu cyberprzemocy w szkole. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają definicję cyberprzemocy,  

 nauczyciele będą potrafili pomagać ofiarom cyberprzemocy, 

 nauczyciele dowiedzą się, czym jest edukacja medialna i jak ją wykorzystać w szkole.  

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Cyberprzemoc - definicja i historia. 

 Jak przeciwdziałać cyberprzemocy? 

 Cyberprzemoc w świetle polskiego prawa. 

 Rozpoznanie i pomoc ofiarom cyberprzemocy. 

 Skala problemu cyberprzemocy i jej przykłady. 

 Edukacja medialna w programie szkolnym i wychowawczym. 

 Zagrożenia płynące z mediów i strategie radzenia sobie z nimi w szkole. 

 Uczeń jako ofiara i świadek cyberprzemocy - psychologiczne skutki cyberprzemocy. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Program wychowawczy i program profilaktyki. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Program wychowawczy jest niezwykle istotnym elementem edukacji szkolnej, a mimo tego często 

pozostaje wyłącznie martwym dokumentem. Celem tego szkolenia jest nauczenie pracowników szkoły,  

jak sprawić, by program wychowawczy był przyczynkiem do podejmowania spójnych działań na rzecz 

społeczności szkolnej. Szkolenie ma również przybliżyć nauczycielom założenia rozporządzenia z 18 sierpnia 

2015r. regulującego zakres i formę prowadzenia w szkołach działalności oświatowej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w kwestii przeciwdziałania narkomanii. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają zasady regulujące pisanie programów wychowawczych, 

 nauczyciele zrozumieją wagę współpracy z lokalnymi placówkami pomocowymi, 

 nauczyciele dowiedzą się, jakie są ich obowiązki względem wychowania i profilaktyki. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Program profilaktyki i wychowania - założenia. 

 Etapy tworzeniu planu wychowania i profilaktyki. 

 Ocena programu wychowawczego i profilaktycznego. 

 Techniki oceny sytuacji  poszczególnych uczniów i ich rodziców. 

 Współpraca z rodzicami. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 Współpraca nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w profilaktyce. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom w rozpoznaniu dzieci będących ofiarami przemocy: 

fizycznej, werbalnej, seksualnej czy ekonomicznej. Nauczyciele nauczą się, jak rozmawiać z ofiarami  

i sprawcami przemocy, jak pomóc ofierze odreagować przemoc, a także jak udokumentować takie przypadki. 

Uczestnicy szkolenia poznają zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego w kwestii podejrzenia przemocy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się rozpoznawać ofiary przemocy szkolnej i domowej, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak zgodnie z prawem reagować na przejawy przemocy, 

 nauczyciele nauczą się, jak rozmawiać z potencjalnymi sprawcami przemocy domowej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zespół interdyscyplinarny. 

 Przyczyny i objawy przemocy. 

 Rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy. 

  „Niebieska Karta” - dokumentacja przemocy. 

 Współpraca z mediami w trudnych sytuacjach. 

 Zasady prowadzenia rozmowy ze sprawcą oraz ofiarą przemocy. 

 Przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, werbalna, seksualna - jak ją rozpoznać. 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona dziecka jako ofiary - zadania szkoły i nauczyciela. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Edukacja włączająca pozwala na naukę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

w ogólnodostępnych szkołach. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania prawne stawia 

przed nimi edukacja włączająca oraz czym różni się ona od integracji. Nauczą się rozpoznawać potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych oraz odpowiednio modyfikować program nauczania w klasie. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jakie wymagania nakłada  

na nich rozporządzenie z lipca 2015 w kwestii nauczania osób niepełnosprawnych, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak wprowadzić edukację włączającą w życie placówki szkolnej, 

 nauczyciele nauczą się rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów z niepełnosprawnością. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Aktualne akty prawne o edukacji osób niepełnosprawnych.  

 Grupy, cechy i potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami.  

 Edukacja włączająca - definicja, historia oraz główne założenia. 

 Przepisy prawne związane z edukacją osób niepełnosprawnych. 

 Edukacja włączająca czy integracja? Główne podobieństwa i różnice. 

 Obowiązki pracowników szkoły w aspekcie niepełnosprawności uczniów. 

 Prawne, mentalne i kadrowe przygotowanie do wprowadzenia edukacji włączającej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 

 

St
ro

n
a5

2
 

 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Klasa jako jednostka społeczna we współczesnej szkole. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Klasa powinna być zespołem, a nauczyciel - jego liderem. Dzięki rozwijaniu swoich wrodzonych 

umiejętności interpersonalnych, nauczyciel może sprawić, że klasa stanie się dobrze działającym oraz 

zintegrowanym zespołem. Na szkoleniu dowie się, jak przebiega tworzenie zespołu klasowego: od pokonywania 

onieśmielenia, poprzez wzajemne poznawanie się, budowanie zaufania, komunikację i wreszcie integrację 

grupy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się budowania zespołu, 

 nauczyciele zostaną naturalnymi liderami zespołów klasowych, 

 nauczyciele dowiedzą się, co to znaczy, że klasa jest jednostką społeczną. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Klasa jako grupa. 

 Role w grupie i procesy grupowe. 

 Etapy tworzenia zespołu klasowego. 

 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. 

 Jak wychowawca może stać się liderem klasy? 

 Rozpoczęcie, utrzymanie i zakończenie kontaktu z klasą. 

 Asertywność, poczucie własnej wartości i samodoskonalenie. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Techniki motywacyjne i aktywizujące uczniów. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować atmosferę podczas lekcji oraz poznają 

związek między pozytywną atmosferą, a wynikami nauki. Nauczyciele poznają także nowe i udoskonalą 

posiadane umiejętności aktywizujące i motywujące uczniów. Pomogą uczniom dotrzeć do założonych przez nich 

celów życiowych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają rolę motywacji zewnętrznej i wewnętrznej, 

 nauczyciele nauczą się kontrolowania atmosfery podczas lekcji, 

 nauczyciele na praktycznych przykładach poznają sposoby aktywizacji uczniów. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. 

 Motywacja i inteligencja motywacyjna. 

 Jak osiągnąć pozytywną atmosferę nauki? 

 Aktywizacja sposobem na motywację uczniów. 

 Innowacyjne techniki motywacyjne jak coaching ucznia. 

 Związek między stylem pracy nauczyciela, a atmosferą w klasie. 

 Komunikacja interpersonalna. Jej wpływ na motywację uczniów. 

 Przykłady lekcji z wykorzystaniem technik aktywizujących i motywujących. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej czyli innowacyjna edukacja. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Neurodydaktyka to kreatywne przekraczanie granic, innowacyjna metoda nauczania, dzięki której 

uczniowie sami odkrywają otaczający ich świat. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak uczyć  

w sposób przyjazny dla mózgu, jak pobudzać ciekawość świata i motywować uczniów do samodzielnego 

myślenia. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, jak planować lekcje, by maksymalnie wykorzystać potencjał 

neurodydaktyki. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, czym jest neurodydaktyka w praktyce, 

 nauczyciele nauczą się odkrywać talenty i potencjał swoich uczniów, 

 nauczyciele zaczną tworzyć wspólnotę badawczą ze swoimi uczniami. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Neurodydaktyka? 

 Efektywne powtórki. 

 Pamięć i koncentracja. 

 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej oraz życiu. 

 Przestrzeń wirtualna w nauce - zagrożenia i korzyści. 

 Na czym polega rola emocji i wyobraźni w dydaktyce. 

 Projektowanie lekcji wykorzystujących techniki neurodydaktyki. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.  

Rozważania teoretyczne i praktyczne 
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak organizować pomoc psychologiczno - pedagogiczną  

w myśl Rozporządzenia z kwietnia 2013 roku. Dowiedzą się, jak rozpoznać dysfunkcje, które kwalifikują 

dziecko do takiej pomocy, poznają różne rodzaje opinii oraz orzeczeń lekarskich. Uporządkują swoją wiedzę na 

temat tego, kto jest odpowiedzialny za udzielenie pomocy dziecku oraz jak ją udokumentować zgodnie  

z wymaganiami MEN. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się prowadzić prawidłową dokumentację, 

 nauczyciele usystematyzują wiedzę związaną z Rozporządzeniem MEN, 

 nauczyciele nauczą się rozpoznawać potrzeby i możliwości swoich uczniów. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Rodzaje dysfunkcji i opisujących je opinii i orzeczeń. 

 Prawidłowe dokumentowanie pomocy psychologiczno-dydaktycznej. 

 Uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi.  

 Komunikacja między nauczycielami a specjalistami zajmującymi się dzieckiem. 

 Osoby odpowiedzialne za udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku.  

 Czym jest „bieżące wsparcie ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych”. 

Interpretacja Rozporządzenia MEN odpowiedzią na wyżej postawione pytanie. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Uczeń z problemem ADHD - jak pracować z nim efektywnie? 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości ruchowej, to dolegliwość, która dotyka wielu uczniów. 

Nauczyciele dowiedzą się, jak wstępnie diagnozować uczniów z ADHD oraz jak odróżnić uczniów z ADHD  

od uczniów nadpobudliwych. Dowiedzą się również, jak prowadzić lekcje w klasie z uczniami z ADHD,  

by realizować założenia programowe. Poznają także wagę wsparcia rodziców. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak skutecznie współpracować z rodzicami, 

 nauczyciele będą potrafili prowadzić lekcje w klasach z uczniami z ADHD, 

 nauczyciele zyskają umiejętność wstępnego diagnozowania zespołu nadpobudliwości ruchowej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Objawy ADHD. 

 Przyczyny ADHD. 

 Komunikacja szkoła - rodzic. 

 Jak zmodyfikować swój sposób pracy? 

 Metody wychowawcze a dziecko z ADHD. 

 Nauczyciele wobec ucznia z problemami z ADHD. 

 Praktyczne wskazówki na temat pracy z dziećmi nadpobudliwymi. 

 Zachowania buntownicze i opozycyjne, a brak wsparcia ucznia z ADHD. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Problemy młodzieży w okresie dojrzewania w środowisku szkolnym. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Okres dojrzewania to trudny czas dla nastolatków oraz ich opiekunów, w tym nauczycieli. Celem 

szkolenia jest pomoc nauczycielom w znalezieniu wspólnego języka z młodzieżą oraz nauka radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, z jakimi problemami zmaga się 

współczesna młodzież oraz jak radzić sobie z nimi na terenie szkoły. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy, 

 nauczyciele poznają problemy młodzieży: używki, świat wirtualny, presja rówieśnicza, 

  nauczyciele nauczą się rozmawiać z młodzieżą o trudnych sprawach w ich codziennym życiu,  

w tym o dojrzewaniu seksualnym. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Używki i tożsamość seksualna. 

 Instytucje wspierające nauczycieli. 

 Kryzys tożsamości i presja środowiska. 

 Tematy tabu w rozmowach z młodzieżą. 

 Problemy młodzieży dojrzewającej XXI wieku. 

 Internet  i serwisy społecznościowe jako nowe zagrożenia. 

 Rozmowa z rodzicem, a zaufanie ucznia (kwestia poufności) 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Efektywna współpraca z rodzicami - rodzic naszym partnerem. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Kontakt między rodzicem, a nauczycielem często jest utrudniony. Rodzice oskarżają nauczycieli o to,  

że kontakt jest tylko pozorny i powierzchowny, zaś nauczyciele, że postawa rodziców jest roszczeniowa. 

Konflikt między nauczycielem, a rodzicem w efekcie negatywnie wpływa na ucznia. W czasie szkolenia 

nauczyciele dowiedzą się, jak budować dobre relacje z rodzicami, jak rozmawiać z nimi indywidualnie oraz jak 

unikać rutyny podczas wywiadówek. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się ustalać warunki współpracy między szkołą a rodziną, 

 nauczyciele poznają sposoby na prowadzenie ciekawych zebrań rodzicielskich, 

 nauczyciele poznają praktyczne sposoby budowania relacji z różnymi rodzicami. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Indywidualna rozmowa z rodzicem. 

 Krótkie i długie formy pedagogizacji. 

 Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców. 

 Jak pozyskać informacje na temat potrzeb wychowawczych rodziców? 

 Różne kanały docierania do rodziców z ważnym przesłaniem wychowawczym. 

 Popularna wywiadówka elementem rzeczowej współpracy z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

 Tematyka prorodzinna na zajęciach wychowawczych i dydaktycznych jako wsparcie dla rodziny. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Sytuacje konfliktowe w placówce oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Konflikty są częścią naszej codzienności i nie da się ich uniknąć. Jednak wiele konfliktów da się łatwo  

i szybko rozwiązać - wystarczy poznać sprawdzone techniki mediacyjne i dowiedzieć się, jak reagować  

na problemy drugiej strony. W ramach tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak mogą rozwiązywać sytuacje 

konfliktowe, poznają najczęstsze postawy konfliktowe i sposoby, by umieć rozmawiać z każdym rodzicem  

i uczniem. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się rozstrzygania sporów w sposób pokojowy, 

 nauczyciele zrozumieją wagę porozumienia i współpracy z rodzicami, 

 nauczyciele będą mieć świadomość zmieniających się wymagań, jakie rodzice mają wobec nauczycieli. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

  Mediacje wśród dzieci. 

 Mediacje wśród dorosłych. 

 Źródła konfliktów w szkole. 

 Rozwój sytuacji konfliktowej. 

 Młodzieżowe programy profilaktyczne oraz wychowawcze. 

 Rozwiązywanie konfliktów poprzez współpracę i integrację.  

 Typy postaw w konflikcie i praktyczne porady, jak sobie z nimi radzić. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Ocenianie kształtujące czyli jak wspierać dzisiejszego ucznia. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Tradycyjne ocenianie jest demotywujące dla wielu uczniów i nauczycieli, którzy widzą, że stopnie nie 

pozwalają na w pełni sprawiedliwe ocenienie pracy ucznia. Alternatywą (lub uzupełnieniem) dla oceniania 

sumującego jest Ocenianie Kształtujące, w skrócie OK. W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak ten 

typ oceniania może motywować uczniów do pracy oraz jak wpływa na pozytywną atmosferę uczenia się.  

Nauczą się stosowania  Oceniania Kształtującego w praktyce. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele zyskają dodatkowe narzędzie oceniania, 

 nauczyciele poznają zasady Oceniania Kształtującego, 

 nauczyciele będą traktować ucznia w sposób podmiotowy i partnerski. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Ocenianie Kształtujące - wprowadzenie. 

 Ruth Butler i jej eksperyment edukacyjny. 

 Jakie są kryteria Oceniania Kształtującego? 

 Informacja zwrotna od nauczyciela i ocena koleżeńska. 

 Przeszkody we wprowadzaniu Oceniania Kształtującego. 

 Korzyści stosowania Oceniania Kształtującego w praktyce. 

 Główne różnice między ocenianiem kształtującym , a ocenianiem sumującym. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Plan daltoński jako narzędzie faktycznej indywidualizacji nauczania. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Dziś wielu nauczycieli szuka sposobów na indywidualizację nauczania w szkołach. Jak się okazuje,  

nie jest to trend nowy. Plan daltoński powstał w pierwszych latach ubiegłego stulecia, ale mimo wieku ma wiele 

pożytecznych i inspirujących założeń. Nauczyciele poznają je podczas szkolenia, by na koniec przedyskutować 

wady i zalety rozwiązań planu daltońskiego oraz by wspólnie z innymi uczestnikami zastanowić się nad 

zadaniami nauczyciela i ucznia we współczesnej szkole.  

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się rozstrzygania sporów w sposób pokojowy, 

 nauczyciele zrozumieją wagę porozumienia i współpracy z rodzicami, 

  nauczyciele będą mieć świadomość zmieniających się wymagań, jakie rodzice mają wobec nauczycieli. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Plan daltoński - wstęp. 

 Uczeń w planie daltońskim. 

 Jak nauczać w planie daltońskim? 

 Plan daltoński w modelowej szkole. 

 Kwestia indywidualizacji nauczania. Panel dyskusyjny. 

 Plan daltoński w szkole polskiej - wady, zalety i bariery. 

 Definicja, historia i główne założenia planu daltońskiego. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Wychowanie i Ocenianie 

 

Kompetencje kluczowe wyznacznikiem efektywnego kształcenia. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Obecnie zadaniem szkoły jest nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę teoretyczną, ale także  

w praktyczne umiejętności niezbędne do zdrowego funkcjonowania w świecie poza szkołą. Dlatego istotną 

kwestią podstawy programowej są kompetencje kluczowe. Podczas szkolenia nauczyciele poznają praktyczne 

sposoby na kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów, a także poznają nowe metody aktywizujące. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele wezmą udział w zajęciach warsztatowych, 

 nauczyciele poznają nowe metody aktywizujące uczniów, 

 nauczyciele dowiedzą się czym są kompetencje kluczowe i jak realizować je w podstawie programowej, 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Kompetencje kluczowe. 

 Najlepsze metody aktywizujące. 

 Jak rozwijać kompetencje kluczowe? 

 Kompetencje kluczowe w podstawie programowej. 

 Proponowane zmiany w systemie edukacji od 2017 roku. 

 Jak dobrać metody aktywizujące w konkretnych przypadkach? 

 Kompetencje kluczowe jako sposób przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.  

 Kompetencje kluczowe wyznacznikiem  efektywnego kształcenia - warsztaty edukacyjne. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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DZIAŁ SZKOLEŃ 

RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

 

SZKOLENIA  

DLA  PRZEDSZKOLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia jakie Cię interesuje? 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. organizuje również szkolenia na zamówienie spoza 

swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących oraz innych instytucji i przedsiębiorstw.  
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Kreatywna praca zespołowa nauczycieli w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Współpraca to kwestia niezwykle ważna w każdym przedszkolu. Powinna dotyczyć wszystkich 

zatrudnionych w placówce, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników niepedagogicznych: pomocy 

nauczyciela oraz obsługi administracyjnej. Bez współpracy nie ma synergii, czyli wartości dodanej. Współpraca 

motywuje, dlatego wiedza na temat pracy zespołowej w przedszkolu jest niezwykle przydatna. Przeszkolenie 

wszystkich pracowników w tym zakresie przyniesie niezwykłe korzyści. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola poznają zasady i cel pracy zespołowej, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywnie komunikować się ze sobą, 

 nauczyciele przedszkola poznają sposoby rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Czym jest komunikacja niewerbalna? 

 Komunikacja werbalna, a niewerbalna. 

 Pozytywne i negatywne role w zespole. 

 Jak wypracować wspólne zasady pracy zespołowej? 

 Praca zespołowa - dlaczego warto pracować w zespole? 

 Konstruktywna krytyka i inne narzędzia rozwiązywania konfliktów. 

 Pytanie, słuchanie i informacja zwrotna, czyli jak komunikować się efektywnie. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Pedagogika Montessori w praktyce przedszkolnej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Maria Montessori ponad 100 lat temu stworzyła swój program wychowywania dzieci. Dziś pedagogika 

montessoriańska, mimo wieku, jest nadal bardzo aktualna, a jej założenia praktyczne doskonale odpowiadają na 

potrzeby współczesnych dzieci. Oferowane przez nas szkolenie ma za zadanie przedstawić założenia pedagogiki 

Montessori oraz wskazać, jak można wykorzystać niektóre jej elementy w tradycyjnych przedszkolach.  

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola poznają metodykę pracy zgodnej z zasadami Montessori, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest pedagogika według filozofii Montessori, 

 nauczyciele przedszkola poznają sposoby wykorzystania elementów pedagogiki montessoriańskiej  

w tradycyjnych przedszkolach. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Historia Montessori. 

 Powstanie pedagogiki Montessori. 

 Podstawowe założenia i techniki Montessori. 

 Dzisiejsze zastosowanie pedagogiki Montessori. 

 Przykłady zastosowania technik Montessori w praktyce. 

 Doświadczenie zmysłowe jako podstawowa jednostka nauczania dzieci. 

 Możliwości wykorzystania technik wykorzystywanych przez Marię Montessori w przedszkolach.   

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Celem szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli przedszkolnych jest przedstawienie najnowszych 

zmian zgodnych z rozporządzeniem MEN w kwestii udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -

pedagogicznej w przedszkolach. Uczestnicy nauczą się, jak dokonywać wstępnej diagnozy dzieci oraz jak 

oceniać ich predyspozycje i problemy. Dowiedzą się również, jak postępować zgodnie z możliwościami 

psychofizycznymi podopiecznych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić dokumentację, 

 nauczyciele przedszkola nauczą się, jak komunikować się ze specjalistami prowadzącymi dzieci, 

 nauczyciele przedszkola zyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, które należy wdrożyć zgodnie  

z nowym rozporządzeniem MEN. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zmiany zgodne z nowym rozporządzeniem MEN. 

 Jak postępować z dzieckiem o szczególnych potrzebach  

edukacyjnych, rozwojowych oraz  psychospołecznych? 

 Prowadzenie dokumentacji. Monitorowanie i ewaluacja dziecka. 

 Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka i odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 Skuteczna komunikacja między nauczycielem przedszkola, a specjalistami zajmującymi się dzieckiem. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Wycieczki to dla przedszkolaków jeden z najciekawszych punktów dnia. Jednak, żeby były bezpieczne 

i przynosiły wyłącznie przyjemne doświadczenia, tak dla nauczycieli, jak i ich podopiecznych, muszą być 

zorganizowane w sposób przemyślany i zgodny z przepisami. Szkolenie dotyczące zasad organizacji wycieczek 

w przedszkolu ma za zadanie przedstawić nauczycielom sprawdzone sposoby planowania wycieczek, ustalania 

regulaminu oraz sporządzania dokumentacji. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola zgłębią podstawowe obowiązki  

związane z przeprowadzaniem wyjść i wycieczek, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak tworzyć regulamin wycieczek  zgodny z aktualnym prawem 

oraz poznają zasady bezpieczeństwa związane z organizowaniem i przeprowadzaniem wycieczek. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Przepisy prawne związane z organizacją wycieczek dla przedszkolaków. 

 Poznanie obowiązków opiekuna wycieczki. Udział rodziców w wycieczce. 

 Zasady bezpiecznego poruszania się na różnych obszarach i terenach. 

 Podróżowanie środkami transportu publicznego i wynajętymi autokarami. 

 Nauka tworzenia zgodnego z prawem oraz przyjaznego regulaminu wycieczki. 

 Wypadki, awarie i sytuacje nieprzewidziane - zasady postępowania w różnych sytuacjach. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Prawo Oświatowe w przedszkolu - regulacje prawne z  2017 roku. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Podczas tego szkolenia nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustawa 

„Prawo Oświatowe”, która będzie obowiązywać już wkrótce w szkołach podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, a także wpłynie na funkcjonowanie placówek przedszkolnych. Nowe przepisy zaczną 

obowiązywać od 1 wrześnie 2017 r. i uregulują także kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zmieni się ich praca w związku z nową ustawą, 

 nauczyciele przedszkola zostaną przeszkoleni w kwestii wprowadzenia planowanych zmian  w życie, 

 nauczyciele przedszkola nauczą się, jak samodzielnie korzystać ze źródeł prawa i jak je interpretować. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Prawo Oświatowe, a zmiany w przedszkolu. 

 Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:  

statutu placówki, arkusza organizacyjnego, profilaktyki i programu wychowawczego. 

 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 Poznanie źródeł ustawy oraz nauka korzystania z przepisów w praktyce. 

 Przedstawienie zmian związanych z wprowadzeniem ustawy Prawo Oświatowe. 

 Zmiany związane z zatrudnianiem nauczycieli, awansem zawodowym, oceną pracy  

i odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 

 

St
ro

n
a6

9
 

 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Naukę pisania i czytania można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, co da dzieciom dodatkowy czas 

na przyswojenie tych trudnych umiejętności. Nauczyciele przedszkolni poznają w trakcie szkolenia różne 

metody nauki, a także dostaną zestaw rad i pomysłów, które będą mogli natychmiast wprowadzić w swoich 

placówkach. Nauczyciele będą mieli także szansę na refleksję na temat własnych metod nauczania, na ich 

wzbogacenie oraz zróżnicowanie. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola poznają innowacyjne narzędzia nauki czytania i pisania,  

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie są ich zadania w kwestii nauki czytania i pisania, 

 nauczyciele przedszkola poznają ćwiczenia, które wyrabiają w dzieciach gotowość do podjęcia nauki. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Rola rodzica w nauce czytania. 

 Dostosowanie sposobu nauki do wieku dziecka. 

 Zabawy, które mogą towarzyszyć nauce czytania. 

 Rola nauczyciela w trakcie nauki czytania, pisania i liczenia. 

 Poznanie różnych metod, które przygotują dziecko do nauki czytania. 

 Czym jest metoda sylabowa - jej założenia i wykorzystanie w praktyce. 

 Metoda Glena Domana. Przegląd najpopularniejszych metod nauki czytania. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Nauczyciel przedszkolny jest zobligowany do prowadzenia bezbłędnej i systematycznej dokumentacji. 

Niniejsze szkolenie jest nastawione na to, by pokazać uczestnikom, jak prowadzić dokumentację w sposób 

prosty, łatwiejszy, szybszy i przyjemny, a także zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowa wiedza ułatwi 

codzienną pracę nauczyciela. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywniej prowadzić dokumentację, 

 nauczyciele przedszkola udoskonalą swoje umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji 

zgodnie z przepisami oraz dowiedzą się, jak przetwarzać i dysponować danymi osobowymi w pracy.  

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Typy dokumentacji: przebiegu nauczania oraz działalności  

opiekuńczo - wychowawczej w nauczaniu przedszkolnym. 

 Jak dysponować danymi dziecka: w czasie rekrutacji i po przyjęciu do placówki. 

 Prowadzenie dziennika zajęć i nowe sposoby zaznaczania obecności i nieobecności dziecka. 

 Pozostałe dzienniki (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  

zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne). 

 Dokumentacja wycieczek przedszkolnych  i innych imprez. 

 Korespondencja z rodzicami. Archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Monitorowanie jakościowe nowej podstawy programowej w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Celem szkolenia dla Rady Pedagogicznej jest przedstawienie nowej podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, a także jej celów i zadań. Uczestnicy nauczą się prowadzić dokumentację 

szkolenia oraz monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej w placówce.  

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola nauczą się, jak monitorować 

realizację podstawy programowej za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, 

 nauczyciele przedszkola poznają nową podstawę programową, jej zadania i cele, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zaplanować wprowadzenie podstawy  

zgodnie z harmonogramem dnia i czasem potrzebnym do realizacji podstawy. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Monitorowanie - definicja i narzędzia. 

 Podstawa prawna nowej podstawy programowej. 

 Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkolnego. 

 Rozporządzenie MEN i sposób realizacji podstawy programowej. 

 Obowiązki dyrektora i nauczycieli przedszkolnych w kwestii realizacji podstawy. 

 Przykłady efektywnych narzędzi służących do monitorowania wdrażania podstawy. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej. Zadania placówki oświatowej typu przedszkole. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Neurolingwistyczne programowanie w pracy nauczyciela przedszkola. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) to nowatorska metoda, stosowana dotychczas głównie  

w szkoleniach biznesowych. NLP łączy w sobie wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, neuropsychologia, 

psycholingwistyka czy cybernetyka. Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom przedszkola wybranych 

technik NLP, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola nauczą się, jak za pomocą perswazji wpływać na zachowania innych osób, 

 nauczyciele przedszkola poznają zwroty, które oddziałują na podświadomość nawet małych dzieci, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, które bezpośrednio 

i negatywnie oddziałują na ich pracę, 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Wprowadzenie do NLP (programowanie Neurolingwistyczne). 

 Filtry osobiste i preferencje we wzorach myślowych. 

 Budowanie kontaktu z przedszkolakiem - mapa świata. 

 Praktyczne wskazówki na temat NLP w zawodzie pedagoga. 

 Tożsamość pedagoga. To, kim jesteś, wpływa na to, jak uczysz. 

 Schematy myślowe NLP  (programowanie Neurolingwistyczne) w praktyce. 

 Kontakt - jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania kontaktu. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W trakcie tego szkolenia pracownicy placówki przedszkolnej dowiedzą sie, jak udzielać pierwszej 

pomocy dzieciom. Zajęcia prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni, którzy korzystając z fachowych 

pomocy medycznych (jak fantomy, czyli lalki, na których można przeprowadzać sztuczne oddychanie itp.) 

przeszkolą uczestników w udzielaniu pomocy przedmedycznej. 
 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkolni nauczą sie przeprowadzać resuscytację krążeniowo - oddechową u dzieci, 

 nauczyciele przedszkolni zdobędą autentyczne umiejętności, które pozwolą im ratować życie i zdrowie, 

 nauczyciele przedszkolni usłyszą, jakie wypadki mogą przydarzyć się w przedszkolu i jak na nie 

reagować. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zabezpieczenie i zasady postępowania w miejscu wypadku. 

 10 zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedszkolu. 

 Opatrywanie ran i krwotoków. Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych. 

 Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego (astma, odma, utonięcia). 

 Pomoc dziecku przy złamaniu, zwichnięciu, skręceniach kończyn oraz urazach kręgosłupa. 

 Resuscytacja krążeniowo - oddechowa. Sztuczne oddychanie, masaż serca, praca z fantomem. 

 Omdlenia, padaczka, cukrzyca, wstrząśnienie mózgu i porażeniem prądem - zaburzenia przytomności. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Szkolenie z asertywności niemal w całości ma postać aktywnych warsztatów. W trakcie spotkania 

nauczyciele przedszkolni poznają praktyczne techniki, dzięki którym opanują własne emocje, nauczą się mówić 

“nie” rodzicom przedszkolaków, a także pozostałym współpracownikom. Każdy uczestnik nabierze odwagi  

w wypowiadaniu własnego zdania. Ponadto, będziemy ćwiczyć wystąpienia publiczne. 
 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola nabiorą wprawy w wystąpieniach publicznych, 

 nauczyciele przedszkola nauczą się lepiej zarządzać czasem w czasie zebrań dla rodziców, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak lepiej współpracować z rodzicami swoich podopiecznych. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Jak współpracować z rodzicami. 

 Wystąpienia publiczne dla każdego. 

 Aspekt prawny spotkań z rodzicami. 

 Przygotowanie spotkania z rodzicami. 

 Zarządzanie czasem w trakcie zebrania. 

 Negocjowanie i mediacja w konfliktach. 

 Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. 

 Typy osobowości i odpowiednie sposoby komunikacji. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 
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PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Budowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Zabawa jest najważniejszym elementem pracy w przedszkolu, ponieważ to dzięki niej dzieci nawiązują 

prawidłowe relacje z rówieśnikami. Celem szkolenia jest przybliżenie tej kwestii nauczycielom przedszkola,  

a także zapoznanie ich z konkretnymi zabawami, które ułatwią budowanie zdrowych relacji w grupie.  
 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest kreatywne wychowanie, 

 nauczyciele przedszkola poznają techniki kreatywnego wychowywania do zastosowania na co dzień, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak stworzyć warunki sprzyjające kreatywnemu wychowaniu. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Relacje w grupie przedszkolnej.  

 Grupa przedszkolna, a wychowanie. 

 Kreatywne wychowanie - podstawy teoretyczne. 

 Jak stworzyć przestrzeń kreatywną w przedszkolu? 

 Zasady i kierunki metody wychowania kreatywnego. 

 Przykłady gier i zabaw z obszaru rozwoju kreatywnego. 

 Wychowawca i jego rola w budowaniu postawy otwartej kreatywności. 

 Funkcjonowanie mózgu w obszarze uczenia się - wykorzystanie wiedzy w praktyce. 

 Kontakt oraz jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania relacji. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym przedszkolaków. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Ruch i taniec jest ważnym elementem zajęć muzycznych, wychowania fizycznego, a także zajęć 

pozaszkolnych. Niniejsze szkolenie ma za zadanie poszerzyć wiedzę z tego zakresu wśród nauczycieli 

przedszkolnych. Zajęcia nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności 

uczestników. 
 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola poznają nowe formy zabaw ruchowych, 

 nauczyciele przedszkola nauczą się efektywnego planowania zajęć ruchowo - tanecznych, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Komunikacja z dziećmi. 

 Anatomia i fizjologia dziecka. 

 Psychologia wieku dziecięcego. 

 Zajęcia sportowe dla przedszkolaków. 

 Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków. 

 Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków. 

 Rytmika i taniec w wychowaniu przedszkolaków. 

 Pierwsza pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Elementy logopedii w przedszkolu - teoria i praktyka. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Celem szkolenia jest nauczenie nauczycieli jak diagnozować zaburzenia mowy, a także jak 

przeprowadzać terapię tych zaburzeń. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą sie, jakie są najczęstsze zaburzenia 

mowy u osób w różnym wieku, z naciskiem na dzieci w wieku przedszkolnym. Poznają również psychologiczne 

podstawy logopedii. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkola poznają patologie narządów mowy i słuchu, 

 nauczyciele przedszkola nauczą się budowy narządów mowy i słuchu, 

 nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak wygląda metodyka pracy logopedycznej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Elementy logopedii. 

 Profilaktyka, diagnoza i terapia. 

 Wspólna praca z rodzicem dziecka. 

 Wprowadzenie do zastosowań  logopedii w przedszkolu. 

 Logorytmika, czyli metoda, która wspiera motorykę, mowę i słuch dziecka. 

 Wady wymowy związane z wadami twarzowo-zgryzowymi. Rola ortodoncji. 

 Rodzaje zaburzeń językowych (dyslalia, alalia, dysleksja, oligofazja, dyzartria, 

anartia, afazja, niepłynność mówienia, schizofazja, dysfagia, mutyzm, autyzm). 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:           Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział  

Szkolenia dla Przedszkoli 

 

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Obecna podstawa programowa nakłada na nauczyciela przedszkolnego wiele nowych obowiązków. 

Musi on nie tylko przygotować dziecko do nauki czytania i pisania, ale także przekazać mu pewne wiadomości 

matematyczne, a do tego prowadzi też zajęcia rewalidacyjne. Nie wszyscy pracownicy są przygotowani do tych 

wyzwań, nie wszystkie wymogi prawne są jasne. Celem tego szkolenia jest rozwianie wszelkich wątpliwości 

związanych z podstawą programową. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele przedszkolni nauczą się, jak postępować z dziećmi niepełnosprawnymi, 

 nauczyciele przedszkolni zrozumieją, na czym polega ich rola w wypełnianiu podstawy, 

 nauczyciele przedszkolni nauczą się samodzielnego czytania i interpretowania podstawy programowej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Wstępne diagnozowanie dzieci. 

 Analiza podstawy programowej. 

 Przestrzeń edukacyjno - psychologiczna. 

 Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu. 

 Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością. 

 Zasady pracy w trakcie zajęć rewalidacyjnych. 

 Czas w przedszkolu. Ustalanie grafiku indywidualnego i grupowego. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

 

DZIAŁ SZKOLEŃ 

RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

 

ZARZĄDZANIE 

PLACÓWKĄ 

OŚWIATOWĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia jakie Cię interesuje? 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. organizuje również szkolenia na zamówienie spoza 

swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących oraz innych instytucji i przedsiębiorstw.  



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Ewaluacja wewnętrzna - jak ją przeprowadzić  

w różnych obszarach pracy szkoły. 
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, każda placówka szkolna 

powinna przeprowadzać wewnętrzną ewaluację. Jak szczegółowo taka ewaluacja powinna wyglądać 

pozostawiono do decyzji zespołom ewaluacyjnym w konkretnych szkołach. Celem tego szkolenia jest pokazanie 

nauczycielom sposobów ewaluacji, które będą mogli wprowadzić do codziennej pracy. Wynikiem ewaluacji 

powinno być wyciąganie wniosków, decydowanie, jakie obszary wymagają jeszcze poprawy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają narzędzia ewaluacji, 

 nauczyciele poznają formalne wymogi ewaluacji wewnętrznej, 

 nauczyciele będą potrafić wskazywać obszary wymagające poprawy i tworzyć dla nich rekomendacje. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zadania ewaluacji. 

 Harmonogram ewaluacji. 

 Analiza zebranych danych. 

 Narzędzia prowadzenia ewaluacji. 

 Przykładowe opracowania ewaluacji wewnętrznej. 

 Wymogi prawne a szkolny zespół ewaluacji wewnętrznej. 

 Rola zespołu ewaluacyjnego, grona pedagogicznego i dyrektora szkoły w ewaluacji. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Ewaluacja programu oceniania wewnątrzszkolnego w praktyce.  

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Ocena wewnątrzszkolnego programu oceniania powinna być prowadzona stale, w codziennej praktyce. 

Dzięki temu zespół ewaluacji wewnętrznej jest w stanie na bieżąco kontrolować działanie placówki szkolnej, 

szybko wychwytywać niepokojące sygnały oraz planować działania naprawcze. W czasie szkolenia pracownicy 

szkoły poznają narzędzia ewaluacji wewnętrznej, nauczą się zbierać i analizować dane i wykorzystywać je do 

doskonalenia jakości pracy szkoły. Poznają też tajniki ewaluacji WSO. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele zgłębią wiedzę na temat WSO, 

  nauczyciele poznają praktyczne narzędzia ewaluacji, 

 nauczyciele pozyskają wiedzę na temat ewaluacji wewnątrz szkoły. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 Zbieranie, weryfikacja  i analiza danych. 

 Sposób tworzenia list kontrolnych ewaluacji. 

 Pytania badawcze odpowiedniej ewaluacji WSO. 

 Ewaluacja wewnątrzszkolna. Jej konieczność i znaczenie. 

 Metody i narzędzia WSO. Wybór odpowiednich narzędzi. 

 Raportowanie ewaluacji za pomocą przykładowych narzędzi. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Ewaluacja zewnętrzna - jak się do niej dobrze przygotować?  

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Ewaluacja zewnętrzna nie musi oznaczać nerwów całego zespołu nauczycielskiego. Podczas szkolenia 

pracownicy szkoły dowiedzą się, czego mogą się spodziewać podczas ewaluacji zewnętrznej, jakie mają prawa 

oraz jak lepiej się do niej przygotować. Nauczą się wykorzystywania danych zebranych w czasie ewaluacji 

wewnętrznej podczas oceny zewnętrznej. Poznają najnowsze zmiany w wymaganiach wobec szkół i placówek 

oświatowych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają mocne strony swojej szkoły, 

 nauczyciele poznają najważniejsze narzędzia ewaluacji, 

 nauczyciele poznają i zrozumieją najnowsze wymagania wobec szkoły. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zasada triangulacji. 

 Model dobrej szkoły. 

 Przykładowe raporty ewaluacji zewnętrznej. 

 Nowe przepisy w kwestii ewaluacji zewnętrznej. 

 Prawa dyrektora i nauczycieli podczas ewaluacji. 

 Narzędzia, techniki i źródła danych ewaluacji zewnętrznej. 

 Jak rozumieć wskazania zawarte w załącznikach do rozporządzenia? 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

System kontroli frekwencji elementem ewaluacji wewnętrznej szkoły. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Rola ewaluacji wewnętrznej w szkole jest niezwykle istotna. To dzięki niej dyrektor oraz grono 

pedagogiczne może podejmować słuszne decyzje, które mają wpływ na jakość kształcenia i rozwój  

szkoły. Jednym z elementów ewaluacji wewnętrznej jest kwestia kontroli frekwencji. W czasie szkolenia 

nauczyciele dowiedzą się, jakie są cele ewaluacji wewnętrznej i jak ją przeprowadzać zgodnie z wymogami 

prawnymi. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jaki jest cel przeprowadzania wewnętrznej ewaluacji, 

 nauczyciele dostaną zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie ewaluacji w ich szkole, 

 nauczyciele dowiedzą się, co zrobić, gdy wyniki ewaluacji wskazują na problemy w placówce. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Obowiązek nauki w prawie polskim. 

 Realizacja obowiązku szkolnego w praktyce.  

 Ewaluacja wewnętrzna - zajęcia warsztatowe. 

 Harmonogram i cel ewaluacji wewnętrznej. 

 Kryteria i pytania kluczowe. 

 Próby badawcze. Źródła danych. 

 Proste narzędzia badawcze. Jak je zbudować? 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Funkcjonowanie placówek oświatowych jest monitorowane i oceniane na różne sposoby. Jednym z nich 

jest kontrola zarządcza. W ramach szkolenia członkowie Rady Pedagogicznej dowiedzą się, czym jest kontrola 

zarządcza, jakie przepisy prawa ją określają, jak wygląda w praktyce i jak się do niej przygotować. Pracownicy 

będą potrafili w sposób skuteczny i wygodny spełniać zadania szkoły związane z kontrolą zarządczą. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele będą umieć  prawidłowo udokumentować kontrolę zarządczą, 

 nauczyciele dowiedzą się, jakie są ich zadania w ramach kontroli zarządczej, 

 nauczyciele będą mieć świadomość, czym jest i jak przebiega kontrola zarządcza. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Kontrola zarządcza w szkole.  

 Określenie celów kontroli zarządczej.   

 Podstawa prawna kontroli zarządczej. 

 Zadania i obowiązki Grona Pedagogicznego. 

 Identyfikacja ryzyka podczas kontroli zarządczej. 

 Przykładowy harmonogram kontroli zarządczej. 

 Niezbędna dokumentacja w trakcie i po kontroli zarządczej. 

 Samoocena i analiza samooceny w trakcie kontroli zarządczej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
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zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 

 

St
ro

n
a8

5
 

 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Ewaluacja poziomu bezpieczeństwa placówki oświatowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Temat bezpieczeństwa w szkole jest bardzo rozległy. Składają się na niego takie aspekty jak zagrożenia 

zewnętrzne: pożar, powódź czy zagrożenie terrorystyczne, podejrzane przesyłki, zagrożenie bombowe. 

Bezpieczeństwo uczniów może być też zagrożone przez pojawienie się na terenie szkoły narkotyków lub innych 

używek, w szkole zdarzają się próby samobójcze, dochodzi też do różnych wypadków losowych. Po szkoleniu 

nauczyciele będą świadomi zagrożeń związanych z pracą i nauką w szkole, nauczą się jak rozmawiać z mediami, 

chroniąc wizerunek szkoły oraz dowiedzą się, jaka jest ich odpowiedzialność względem prawa. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak reagować na różne typy zagrożeń, 

 nauczyciele będą mieć świadomość zagrożeń dotyczących szkoły, 

 nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę na temat przepisów bezpieczeństwa. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji. 

 Prawna odpowiedzialność pracowników szkoły. 

 Wewnątrzszkolne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa. 

 Sytuacje kryzysowe w szkole. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. 

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w szkole (jako miejsca pracy i nauki). 

 Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły oraz  na wycieczkach szkolnych. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych  

z uwzględnieniem edukacyjnej wartości dodanej. 
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jest bardzo cenną umiejętnością dla każdego nauczyciela. 

Dzięki niej może on określić, jakie umiejętności zostały już przyswojone przez ucznia/uczniów, a które 

wymagają utrwalenia, bądź wprowadzenia na nowo. Dzięki szkoleniu nauczyciel pozna różne metody analizy 

egzaminów zewnętrznych: ilościową, jakościową i kontekstową. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się pisać programy poprawy efektywności kształcenia, 

 nauczyciele będą umieć lepiej identyfikować potrzeby i umiejętności uczniów, 

 nauczyciele pozyskają wiedzę na temat pomiaru dydaktycznego egzaminów wewnętrznych. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Pomiar dydaktyczny - podstawowe pojęcia. 

 Wybór  metodyki  pomiaru  dydaktycznego. 

 Programy poprawy efektów nauki uczniów. 

 Analiza kontekstowa wyników egzaminów. 

 Metoda ilościowa analizy wyników egzaminów. 

 Metoda jakościowa analizy wyników egzaminów.  

 EWD. Definicja i wykorzystanie w analizie wyników. 

 Jak analizować egzaminy zewnętrzne zgodnie z prawem oświatowym? 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy  

programowej w placówce oświatowej.  
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Wdrażanie podstawy programowej w szkole musi być monitorowane. W ten sposób grono 

pedagogiczne może na bieżąco kontrolować, czy podstawa programowa jest realizowana zgodnie  

z harmonogramem. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego nauczyciele i dyrektor są odpowiedzialni za 

wdrożenie i monitorowanie wdrażania podstawy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają bieżące zmiany w podstawie programowej, 

 nauczyciele będą potrafić opracować plan wdrażania nowej podstawy, 

 nauczyciele będą posiadać niezbędną wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej  

w kwestii podstawy programowej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Nadzór pedagogiczny priorytetem MEN. 

 Sposoby wdrażania podstawy programowej. 

 Prawne wymogi wdrażania podstawy programowej. 

 Kształcenie umiejętności wskazanych przez podstawę programową.  

 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej. Kwestie ogólne. 

 Narzędzia i techniki praktycznego monitorowania nowej podstawy programowej. 

 Dokumentowanie monitorowania nowej podstawy programowej - ilościowe oraz jakościowe. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów  

w aspekcie psychologicznym i prawnym. 
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

W ramach szkolenia dla nauczycieli zostaną przedstawione obowiązujące przepisy dotyczące oceniania 

uczniów, klasyfikowania i promocji do kolejnej klasy. Nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób tworzyć zasady 

ocenienia przedmiotowego, żeby były zgodne z podstawą programową. Zyskają również narzędzia służące 

dokumentowaniu ocenienia, promocji i klasyfikowania uczniów. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele zrozumieją miejsce oceny w procesie dydaktycznym, 

 nauczyciele nauczą się tworzyć zasady oceniania przedmiotowego, 

 nauczyciele poznają prawne wymogi dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Prawny aspekt oceniania. 

 Ocenianie przedmiotowe. 

 Kryteria i wymogi oceniania. 

 Psychologiczny aspekt oceniania. 

 Statut szkoły w kwestiach oceniania. 

 Zasady oceniania kształtującego z danego przedmiotu. 

 Dlaczego ocena szkolna musi być jawna i transparentna? 

 Ocenianie istotnym elementem procesu dydaktycznego i wychowawczego. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 

 

St
ro

n
a8

9
 

 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Podstawa programowa w Liceum Ogólnokształcącym,  

Technikum oraz Szkole Zawodowej.  
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Nauczyciele powinni posiadać praktyczną wiedzę na temat wprowadzenia nowej podstawy 

programowej w liceach, technikach i szkołach zawodowych. W czasie szkolenia uczestnicy poznają nowości 

związane z podstawą programową oraz nauczą się tworzyć ramowe plany wdrażania podstawy. Szkolenie ułatwi 

także późniejsze monitorowanie wdrażania podstawy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele potrafią wdrożyć nową podstawę programową, 

 nauczyciele poznają najnowsze zmiany w szkolnictwie zawodowym, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak przygotować uczniów do nowej matury oraz egzaminów zawodowych. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Zmiany w szkolnictwie zawodowym. 

 Sposób realizacji podstawy programowej.  

 Ramowy plan nauczania w technikum i szkole zawodowej. 

 Egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

 Propozycje rozwiązań organizacyjnych - praktyczne wskazówki. 

 Nowa podstawa programowa w liceach, technikach i szkołach zawodowych. 

 Narzędzia i techniki praktycznego monitorowania nowej podstawy programowej. 

 Przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych na nowych warunkach. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Metoda projektu jako zalecany sposób realizacji podstawy programowej. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Metoda projektu pozwala na prostszą i wygodną realizację nowej podstawy programowej w szkole. 

Dzięki szkoleniu członkowie Rady Pedagogicznej dowiedzą się, jak mogą wykorzystać metodę  

projektu do dostosowania sposobu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia. Poznają zalety i wady metody 

projektu i będą mogli zdecydować, czy i w jakiej formie chcą wprowadzić go w swoich klasach. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele podniosą swoje kompetencje, 

 nauczyciele będą potrafić lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne uczniów, 

 nauczyciele będą potrafić korzystać z metody projektu przy wdrażaniu podstawy programowej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Metoda projektu podczas zajęć. 

 Rodzaje projektów edukacyjnych. 

 Ocenianie w projekcie edukacyjnym. 

 Zagrożenia stosowania metody projektu. 

 Etapy wprowadzania projektu edukacyjnego. 

 Ewaluacja w czasie danej metody projektu. 

 Zalecenia w kwestii realizacji nowej podstawy programowej. 

 Zalety projektu edukacyjnego jako sposobu realizacji programu. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów czyli  WSO oraz PSO. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Ocenianie wewnątrzszkolne to z jednej strony kwestia ustalana odgórnie i uregulowana przepisami 

prawa oświatowego, z drugiej - potrzebna dla uczniów i nauczycieli metoda ewaluacji. Szkolenie skupia się na 

tym, by pogodzić obie te konieczności i pomóc nauczycielom w stworzeniu takiego systemu oceniania 

wewnątrzszkolnego, który będzie odpowiadał na ich potrzeby oraz który jednocześnie będzie dostosowywał się 

do wymogów prawa. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele zaznajamiają się z tematyką WSO, 

 nauczyciele potrafią również konstruować PSO, 

 nauczyciele poznają odgórne zasady dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Motywacja uczniów.  

 Wzmacnianie pozytywne. 

 Zasady tworzenia Wewnątrzszkolnych Systemów Oceniania. 

 Zasady tworzenia Przedmiotowych Systemów Oceniania. 

 Ocenianie wewnątrzszkolne w zapisach prawa oświatowego. 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania - sposoby i zasady oceniania. 

 Przedmiotowy System Oceniania - podstawa programowa i ocenianie przedmiotowe. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 
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dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Eksperyment i innowacje pedagogiczne w szkole. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest innowacja i eksperyment pedagogiczny, kiedy 

warto po nie sięgnąć oraz w jaki sposób je przygotować. W czasie zajęć zostaną omówione przykładowe 

innowacje, żeby każdy uczestnik mógł lepiej zrozumieć, jak powinny one zostać przeprowadzone w praktyce. 

Nauczyciele dowiedzą się ponadto, jak prawo oświatowe odnosi się do eksperymentu i innowacji pedagogicznej. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele dowiedzą się, jak przygotowywać innowacje, 

 nauczyciele poznają sposoby oceny innowacji i eksperymentu, 

 nauczyciele poznają zalety wprowadzania innowacji pedagogicznych. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Innowacja i eksperyment w świetle polskiego prawa. 

 Innowacje pedagogiczne i ich rodzaje. 

 Przygotowanie innowacji pedagogicznej. 

 Przeprowadzenie innowacji pedagogicznej. 

 Dokumentowanie innowacji pedagogicznych. 

 Eksperyment pedagogiczny - na czym polega?  

 Ewaluacja innowacji - jak ocenić, czy innowacja przynosi korzyści? 

 Innowacje oraz przykładowe eksperymenty w praktycznych przykładach. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Rozwój szkoły w oparciu o środki zewnętrzne, m.in. z Unii Europejskiej.  

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla placówki szkolnej lub przedszkola  

to cenna umiejętność, która bezpośrednio przekłada się na jakość prowadzonych zajęć. W ramach szkolenia 

skierowanego do dyrektorów, pracowników administracyjnych i nauczycieli mowa będzie o różnych 

zewnętrznych źródłach finansowania, w tym o pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele zobaczą jak należy właściwie pisać projekty, 

 nauczyciele poznają przykłady instytucji wspierających oświatę, 

 nauczyciele dowiedzą się, jakie są zewnętrzne źródła finansowania placówek edukacyjnych. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Gdzie szukać finansowania zewnętrznego. 

 Przykłady instytucji wspierających oświatę. 

 Jakie są zasady ubiegania się o środki unijne? 

 Grant, dotacja, projekt czy konkurs? Czym się różnią? 

 Zewnętrzne źródła finansowania. Najpopularniejsze źródła. 

 Gdzie znaleźć aktualne informacje na temat finansowania szkół? 

 Środki unijne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Europejski Fundusz Społeczny. 

 Przykładowa dokumentacja projektowa. Przegląd aktualnych konkursów - warsztaty. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Zarządzanie 

Placówką Oświatową 

 

Profesjonalizacja pracy Rady Pedagogicznej  

z protokołowaniem rad pedagogicznych. 
 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Tematem tego szkolenia jest profesjonalizacja pracy Rady Pedagogicznej. W ramach szkolenia 

uczestnicy dowiedzą się, jak zgodnie z prawem i dobrą praktyką protokołować posiedzenia Rady Pedagogicznej 

(w tym posiedzenia klasyfikacyjne), jak archiwizować protokoły oraz nanosić na nie poprawki i sprostowania. 

Uczestnicy nauczą się także, jak dostosować odgórne zalecenia do potrzeb w ich szkole. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają obecne przepisy dotyczące Rady Pedagogicznej, 

 nauczyciele nauczą się, jak nanosić poprawki na protokoły posiedzeń, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak tworzyć protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Jak powinien wyglądać dobry protokół. 

 Protokół elektroniczny i pisany ręcznie. 

 Najistotniejsze elementy protokołu posiedzenia. 

 Prawo oświatowe w kwestii posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 Właściwa archiwizacja dokumentacji z posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 Analiza bieżącego sposobu protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 Oczekiwania członków Rady Pedagogicznej w kwestii protokołowania posiedzeń. 

 Bieżące regulaminy posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz ich ewaluacja zgodnie z prawem. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
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DZIAŁ SZKOLEŃ 

RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

 

NOWOCZESNE 

TECHNOLOGIE  

W EDUKACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie znalazłeś w naszej ofercie szkolenia jakie Cię interesuje? 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. organizuje również szkolenia na zamówienie spoza 

swojej podstawowej oferty zarówno dla szkół, organów prowadzących oraz innych instytucji i przedsiębiorstw.  
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Nowoczesne 

Technologie w Edukacji 

 

Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Tablice interaktywne mogą bardzo uatrakcyjnić sposób prowadzenia lekcji przez nauczyciela oraz 

pozytywnie wpłynąć na efekty nauki uczniów. W czasie szkolenia zostaną przedstawione tablice interaktywne 

różnych firm oraz sprawdzone sposoby wykorzystywania takich tablic podczas lekcji. Nauczyciele będą mogli 

rozwiać swoje wątpliwości oraz zadać pytania na temat używania tablic interaktywnych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają sposób działania tablic interaktywnych, 

 nauczyciele dowiedzą się, jak używać tablic interaktywnych w czasie lekcji, 

 nauczyciele poznają zależność między atrakcyjnym sposobem prowadzenia lekcji  

z wykorzystaniem tablic interaktywnych, a motywacją uczniów do aktywnej nauki. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Nowe technologie w szkole. 

 Używanie tablic interaktywnych w szkole. 

 Czym są i jak działają tablice interaktywne. 

 Korzyści z wykorzystania tablicy interaktywnej. 

 Tablice interaktywne - najczęstsze obawy i pytania. 

 Nauczyciel w Internecie. Jak szukać inspiracji w sieci? 

 Wspomaganie nauczania przy użyciu tablicy interaktywnej. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Nowoczesne 

Technologie w Edukacji 

 

Platforma Moodle czyli innowacyjne nauczanie. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

E-learning nie jest już jedynie technologiczną nowinką. Już niedługo każda placówka szkolna będzie 

musiała obok kształcenia tradycyjnego zaproponować uczniom także możliwość nauki zdalnej. Nauczyciele 

biorący udział w tym szkoleniu poznają zasady działania metody e-learningowej na przykładzie darmowej 

platformy. Poznają zalety uczenia zdalnego, takie jak samosprawdzające się testy i natychmiastowe wystawianie 

ocen. Dowiedzą się również, jak tworzyć zdalne kursy. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele poznają możliwości e-learningu, 

 nauczyciele nauczą się tworzenia zdalnych kursów, 

 nauczyciele poznają zawansowany  model ADDIE. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Sposoby opracowywania szkoleń. 

 Tworzenie szkoleń e-learningowych. 

 Kursy e-learningowe - dla kogo i po co? 

 Relacja uczeń - nauczyciel w Internecie. 

 Szkolenia e-learningowe: dobre i złe praktyki. 

 Ewaluacja nauczania w kursie e-learningowym. 

 E-learning - zalety i zagrożenia. Bariery zastosowań. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Nowoczesne 

Technologie w Edukacji 

 

Krótki kurs tworzenia stron internetowych dla nauczycieli. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Dziś nie tylko każda placówka oświatowa posiada własną stronę internetową, ale również wielu 

nauczycieli decyduje się na założenie własnej witryny. Mogą za jej pośrednictwem zamieszczać dodatkowe 

materiały dla uczniów i jeszcze lepiej motywować ich do samodzielnej pracy. Na szkoleniu nauczyciele 

dowiedzą się, jak założyć i prowadzić własną stronę internetową z wykorzystaniem darmowych narzędzi. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele łatwiej nawiążą kontakt z uczniami dzięki obecności w sieci, 

 nauczyciele dowiedzą się, jakie są zalety posiadania własnej strony w Internecie, 

 nauczyciele nauczą się tworzenia prostych stron w ramach darmowych systemów CMS. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Wybór systemu CMS w praktyce. 

 Tworzenie własnej strony internetowej. 

 Dodawanie stron, podstron i artykułów. 

 Konfigurowanie prostej strony internetowej. 

 Przykładowe menu strony. Jak je stworzyć? 

 Dodawanie materiałów multimedialnych (obrazów, filmów itp.). 

 Facebook i inne media społecznościowe. Jak połączyć je ze stroną nauczyciela? 

 Rejestracja użytkowników na stronie. Przyznawanie uprawnień użytkownikom. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Nowoczesne 

Technologie w Edukacji 

 

Tablety multimedialne na lekcjach języków obcych. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Nauka języków obcych w szkole jest kwestią niezwykłej wagi, umiejętnością, która przyda się każdemu 

uczniowi, niezależnie od tego, jaką karierę wybierze w przyszłości. Wyposażenie laboratorium językowego  

w Internet bezprzewodowy i 15 tabletów multimedialnych to koszt około 3.500 zł, a inwestycja ta niezwykle 

podniesie jakość kształcenia w placówce i wyróżni ją na tle innych. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, 

jak korzystać z tabletów multimedialnych, gdzie szukać darmowych aplikacji do nauki języka oraz jak 

uatrakcyjnić lekcje. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele nauczą się tworzyć ciekawsze scenariusze lekcji, 

 nauczyciele dowiedzą się, gdzie szukać aplikacji uatrakcyjniających naukę, 

 nauczyciele będą korzystać z możliwości tabletów multimedialnych w czasie lekcji. 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Tablet multimedialny - podstawowe funkcje. 

 Wybrane programy humanistyczne na tabletach. 

 Najważniejsze zadania urządzeń multimedialnych w nauce języków. 

 Programy edukacyjne on-line - gdzie ich szukać. Przegląd najciekawszych propozycji. 

 Tworzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. 

 Popularne serwisy social media czyli Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 

 



                   Ogólnopolski Lider w Branży Szkoleń                       
                                            dla Nauczycieli Szkół i Przedszkoli 

         

 

Zaufało nam już ponad 20 000 klientów w całej Polsce. Działamy na obszarze  następujących województw: 

dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, 

podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem  2.10/00136/2017. 
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 - szkolenia  prowadzimy  w  całej  Polsce - 

  e-mail: szkolenie@aktywneszkolenie.pl 

 tel. 730775705,  www.aktywneszkolenie.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

Grupa Edukacyjna Aktywne Szkolenia Sp. z o. o. to instytucja z kilkuletnim doświadczeniem  

w zakresie organizacji kompleksowych szkoleń Rad Pedagogicznych. Profesjonalizm naszych trenerów  

i obszerna wiedza z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, motywowania, wychowywania oraz 

nowoczesnych technologii w edukacji pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej 

współpracy z wieloma placówkami oświatowymi  z  całego kraju. 

 

Dział Nowoczesne 

Technologie w Edukacji 

 

Program Scrach, czyli tworzenie prostych gier edukacyjnych w praktyce. 

 

 

 Krótki opis szkolenia: 

Scrach to prosty program, dzięki któremu uczniowie mają możliwość tworzenia prostych gier oraz  

filmów edukacyjnych oraz utrwalanie w ten sposób zdobytej na lekcjach wiedzy. Dzięki szkoleniu nauczyciele 

zdobędą niezbędną wiedzę na temat programu Scrach oraz tego, jak wykorzystywać go w czasie zajęć 

lekcyjnych. 

 

 Korzyści ze szkolenia: 

 nauczyciele pozytywnie wpłyną na wizerunek placówki, 

 nauczyciele zachęcą uczniów do samodzielnej nauki i rozwijania swoich pasji, 

 nauczyciele łatwiej dotrą do ucznia wykorzystując lubiane przez niego medium (komputer). 

 

Przykładowy pogram szkolenia: 

 Wstęp do nauki programowania 

 Program Scrach. Podstawowe pojęcia. 

 Wykorzystanie programu na zajęciach lekcyjnych. 

 Gamifikacja w polskiej szkole. Definicja, zalety i wady. 

 Scratch jako wstęp do GBL i pełnej gamifikacji szkoły. 

 Ocenianie kształtujące w ramach pracy z programem Scrach. 

 Zastosowanie programu Scrach na dodatkowych zajęciach z informatyki. 

 Odpowiedni kontent, czyli grafiki i obrazki dostosowane do potrzeb danego przedmiotu. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Tematy poszczególnych szkoleń zgodne z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. 

 Nigdy nie wymagamy żadnych  przedpłat czy zaliczek za planowane szkolenie w przyszłości. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,  m.in. firmowy długopis oraz  notes A6.   

Ponadto  każdy  uczestnik otrzymuje imienny  certyfikat  potwierdzający udział w szkoleniu. 

 Szkoła, która w danym roku szkolnym zamówi dwa szkolenia z oferty podstawowej  może otrzymać  

rabat  lub w ramach  promocji  nowoczesne urządzenie, np. miniaturowy projektor multimedialny. 

 
 

/ nasze mobilne oddziały w każdym województwie / 

 

 

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Katowice, Kraków, 

Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Piotrków Tryb., 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. 
 

www.aktywneszkolenie.pl 

 
 

Opracował:            Dział Szkoleń Rad Pedagogicznych 

                                Centrala telefoniczna: 44  3070087 

                                Infolinia telefoniczna: 730 775 705 
 

Inwestycja:       sugerowany koszt od 990 zł do 1490 zł 

w  zależności od  typu  placówki / przedszkole, szkoła / 
 

/ na życzenie możemy przedstawić liczne referencje / 
          

 


