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1. Szkolenie na zamówienie - tematyka zgodna z potrzebami rady pedagogicznej
2. Metody aktywizujące jako narzędzie do kształtowania postawy badawczej ucznia.
3. Metoda projektu i myślenie projektowe (design thinking) - sposób na rozwijanie
kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów
4. Sposoby na trudne zachowania - skrzynka z poznawczo-behawioralnymi narzędziami na
trudne i nielubiane zachowania uczniów
5. Kreatywność i innowacyjność – jak kształtować te kompetencje wśród uczniów
6. Autyzm w przedszkolu - jak pomóc dzieciom w komunikacji ze światem
7. Tablica interaktywna w pracy nauczyciela
8. Tablica interaktywna w pracy nauczyciela - narzędzie wspomagające proces uczenia się
9. Komunikacja mózg - krótki kurs zdrowego odżywiania i jego wpływu na pracę mózgu
10. Komunikacja z rodzicami pokolenia Y - nowoczesne techniki komunikacyjne
11. Patriotyzm w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
12. Metody korygujące niepożądane zachowania w szkole oraz skrzynka narzędzi behawioralnych
w pracy nauczyciela z "trudnym" dzieckiem
13. System przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
14. Przyczyny sięgania po używki przez nieletnich uczniów.
15. Uzależnienia - czym są i skąd się biorą ?
16. Działania profilaktyczne w szkole i poza nią.
17. Samouszkodzenia u uczniów - zrozumieć, żeby mądrze reagować
18. Depresja u nastolatków, zachowania samobójcze, samookaleczenia.
19. Wartości i postawy w życiu człowieka i szkoły/placówki
20. Patriotyzm w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
21. Metody korygujące niepożądane zachowania w szkole oraz skrzynka narzędzi behawioralnych
w pracy nauczyciela z "trudnym" dzieckiem
22. Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej
23. Integracyjny i dydaktyczny aspekt wybranych działań plastycznych
24. Projekt - Mediacje rówieśnicze szkolne
25. Tańce z różnych stron świata
26. Rekwizyt na zajęciach muzyczno-ruchowych.
27. Aktywne słuchanie muzyki wg.Batii Strauss
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28. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
29. Teatr w przedszkolu
30. Narysujmy muzykę- muzogramy i inne zabawy wspierające rozwój dzieci
31. Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym
32. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
33. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie nauczania i uczenia się
34. Modyfikacja programów nauczania jako powinność każdego nauczyciela
35. Mediacje rówieśnicze szkolne dla pedagogów szkolnych
36. Różni uczniowie, różne style uczenia się - jak to pogodzić w klasie szkolnej?
37. Co mówią dane? - Formułowanie wniosków i rekomendacji, które przełożą się na sukces
szkoły
38. Badania własne w szkole – refleksja nad własną pracą a nie papierologia!
39. Jak być nauczycielem i przetrwać, czyli skuteczne narzędzia coachingu nauczyciela i
wychowawcy wspierające dialog z uczniami i rodzicami
40. Głos nauczyciela- wzmacnianie i regeneracja
41. Jak być nauczycielem i przetrwać, czyli skuteczne narzędzia coachingu nauczyciela i
wychowawcy wspierające dialog z uczniami i rodzicami
42. Komunikacja dla nauczycieli i rodziców
43. Wyjazdowa rada szkoleniowa połączona z kursem kierownika wycieczek szkolnych
44. Wyjazdowa rada szkoleniowa połączona z kursem kierownika wycieczek szkolnych i obozów
wędrownych
45. Wyjazdowa rada szkoleniowa połączona z kursem wychowawców wypoczynku dla dzieci i
młodzieży
46. Wykorzystanie platformy Classroom w edukacji zdalnej

