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Misją Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ jest
wspieranie nauczycieli, szkół i innych podmiotów poprzez
opracowywanie, organizowanie i realizowanie różnorodnych form
szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach
spełniających oczekiwania klienta.

Założycielką jest Anna Jurewicz. Od 1998 roku trener, edukator, wiele
lat w placówce doskonalenia nauczycieli. 2015 – 2017 ekspert
merytoryczny trzech centralnych projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji
dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych, przywództwa,
innowacyjnych rozwiązań w edukacji.

O CDN "RAZEM LEPIEJ"



„Szkoła kompetencji” to program, dzięki któremu szkoła w
bezpieczny, profesjonalny i skuteczny sposób przekształci się w
placówkę, gdzie podstawa programowa jest kanwą do
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, bez względu na
to, czy uczenie przebiega online czy offline. Nauczyciel staje się
organizatorem procesu uczenia się ucznia.



Systemowy i spójny rozwój całej szkoły/przedszkola.
Systematyczną i zaplanowaną ścieżkę kształtowania
KK zawartych w podstawie programowej.
Wiedza – szkolenia off-line i on-line.
Narzędzia wspierające progres, czyli ćwiczenia,
arkusze, przewodnik – workbook do pobrania.
Dostęp do ekspertów – możliwość konsultacji
podczas grupowych webinarów.
Wsparcie i Networking – dostęp do zamkniętej
społeczności uczestników z całej Polski.
Wsparcie liderów – raz na 2 miesiące szkolenie
webinarowe Akademia lidera.
Certyfikat szkoły kompetencji (po realizacji każdej
kompetencji).CO
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Szkoła podejmuje decyzje o rocznym udziale w programie (realizacja 2 kompetencji), z
możliwością przedłużenia współpracy na kolejny rok (i realizacje kolejnych dwóch
kompetencji) itd.
Docelowo szkoła może wziąć w 4 letnim procesie, podczas którego wdroży wszystkie
kompetencje kluczowe. Co roku decyzja – czy chcemy tak działać dalej.
Jako pierwsza kompetencja: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie
umiejętności uczenia się.
Szkoła przez semestr koncentruje się na kształtowaniu jednej kompetencji kluczowej.
Kadra zarządzająca bierze udział w szkoleniach webinarowych Akademia Lidera, które
wzmacniają ich umiejętności przeprowadzenia organizacji przez proces zmiany oraz
nowoczesnych metod zarządzania.
Nauczyciele przez cały rok uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach
skoncentrowanych na rozwijaniu konkretnej kompetencji. Szkolenia są dopasowane do
potrzeb danej placówki.
Nauczyciele w codziennej pracy stosują formy i metody służące kształtowaniu KK.
Uczniowie realizują projekty edukacyjne związane z rozwijaną kompetencją.
Rodzicie są informowani o celach podejmowanych działań, są włączani w realizację
zadań.
Pozostali pracownicy są informowani o realizacji programu, o jego celach i
podejmowanych działaniach. Ważne jest, aby cała społeczność wiedziała, co ma
przynieść szkole realizacja programu.
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Realizacja wytycznych Ministerstwa Edukacji w
sprawie kompetencji kluczowych w sposób
rozwijający szkołę, systematyczny, uporządkowany,
zaplanowany, spójny i długotrwały.
Wspólna wizja i cel dla społeczności
szkoły/przedszkola – efekt synergii.
Realizacja WDN z najwyższą możliwą efektywnością.
Rozwój osobisty liderów.
Podniesienie jakości pracy szkoły – w różnych
obszarach.
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Nie od razu wszyscy nauczyciele – zaczynamy od grupy liderów zmiany. 
W pierwszym roku 20-25% nauczycieli.
Poradnik – workbook w formie pdf „Jak kształtować kompetencje?” dla nauczycieli
realizujących projekt.
W szkole/przedszkolu powoływany jest zespół koordynujący działania. Zespół może się
zmieniać przy zmianie kompetencji.
Członkowie zespołu otrzymają certyfikat „Lider kompetencji”.
Ważne jest, aby cała społeczność „żyła” daną kompetencją.
Na podsumowanie semestru –  festiwal danej kompetencji. Prezentacja czego się
nauczyliśmy, jak przebiegały działania, jakie projekty zrealizowali uczniowie.   
 Obecny przedstawiciel CDN RAZEM LEPIEJ.

DZIAŁANIA 
WEWNĄTRZ SZKOŁY



Szkolenie 2 lub 4 razy (w zależności od wybranego wariantu) w roku w formie warsztatowej 
Wsparcie nauczycieli po szkoleniu (również on-line). 
Dostęp do społeczności „Szkoły kompetencji” na FB.

SZKOLENIA OFFLINE

SZKOLENIA ONLINE
Wykład. nt kompetencji kluczowych
Dostęp do nagranych wykładów, webinarów, materiałów pomocniczych.
Kurs online: projekt edukacyjny.
Raz w kwartale – webinary dla nauczycieli.
Raz na 2 miesiące – spotkania liderów online – wymiana doświadczeń,                                        
szkolenie w zakresie nowoczesnego zarządzania
Dostęp do scenariuszy lekcji, projektów edukacyjnych.
Scenariusze, opracowania pdf.
Materiały dla rodziców.





TRZY WARIANTY WSPÓŁPRACY

1. Wykład on-line Anny Jurewicz nt.
kompetencji kluczowych „Efekt motyla”.
2. Warsztat stacjonarny: Jak
kształtować KK? – wypracowanie
materiałów do realizacji w
szkole/przedszkolu (4g.)
3. Zaświadczenia dla uczestników i
szkoły/przedszkola.

Inwestycja 2.500,00 zł

WARIANT 1
POCZĄTEK DROGI

1. Wykład on-line Anny Jurewicz nt.
kompetencji kluczowych „Efekt motyla”.
2. 2 szkolenia warsztatowe (2x4g.)
3. Kurs online: Jak realizować projekty
edukacyjne w szkole. Dostęp dla
nauczycieli realizujących projekt.
4. Co kwartał webinar dla nauczycieli.
5. Co 2 miesiące szkolenie webinarowe
dla dyrektorów.
6. Organizacja festiwalu kompetencji.
7. Wsparcie i networking – dostęp do
społeczności.
8. Certyfikat.

Inwestycja: 6500,00 zł rocznie – 
3250,00 zł semestralnie

WARIANT 2
PROCES W PEŁNI

1. Wykład on-line Anny Jurewicz nt.
kompetencji kluczowych „Efekt motyla”.
2. 4 szkolenia warsztatowo-konsultacyjne
(16 g.)
3. Kurs online: Jak realizować projekty
edukacyjne w szkole. Dostęp dla
nauczycieli realizujących projekt.
4. Co kwartał webinar dla nauczycieli.
5. Co 2 miesiące szkolenie webinarowe dla
dyrektorów.
6. Coaching/mentoring dla liderów (8g).
7. Organizacja festiwalu kompetencji.
8. Wsparcie i networking – dostęp do
społeczności.
9. Certyfikat.

Inwestycja 10.500,00 zł rocznie – 
5.250,00 zł semestralnie

WARIANT 3
PREMIUM



POZNAJ
Kompetencje Kluczowe



1.KOMPETENCJE W ZAKRESIE ROZUMIENIA I TWORZENIA INFORMACJI
2.KOMPETENCJE W ZAKRESIE WIELOJĘZYCZNOŚCI
3A.KOMPETENCJE MATEMATYCZNE
3B.KOMPETENCJE W ZAKRESIE NAUK PRZYRODNICZYCH TECHNOLOGII I INŻYNIERII
4.KOMPETENCJE CYFROWE
5.KOMPETENCJE OSOBISTE, SPOŁECZNE I W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ 
6.KOMPETENCJE OBYWATELSKIE
7.KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
8.KOMPETENCJE W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTURALNEJ

W skład kompetencji kluczowych wchodzi 8 kompetencji. Są to:



SZKOLENIA DLA RAD
PEDAGOGICZNYCH



1. Od nauczania do uczenia się! Jak przekazać odpowiedzialność
za uczenie się uczniom. Techniki, narzędzia. 4h + 1h konsultacji

Podczas tego warsztatu otrzymasz konkretne narzędzia i techniki dzięki,
którym uczniowie wezmą odpowiedzialność za swoje uczenie się.
Przeanalizujesz swoje dotychczasowe nauczycielskie strategie i podejmiesz
decyzję, co chcesz zostawić, a co zmienić w swoich praktycznych działaniach,
aby uczeń czuł się odpowiedzialny za swoje postępy. Podejmiesz decyzję, 
jak działać, aby czerpać większą satysfakcję ze swojej pracy.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



2. Neurodydaktyka dla praktyka czyli jak wykorzystać osiągnięcia
neurobiologii w procesie nauczania-uczenia się. 4h + 1h konsultacji

Rozwój neuro nauk w znaczącym stopniu zweryfikował niektóre tradycyjne
metody nauczania. Co warto pozostawić w swojej „narzędziowni” nauczyciela,
a co wyeliminować, aby podnosić efektywność procesu nauczania-uczenia
się? Tego się dowiesz podczas warsztatu!

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



3. Żeby im się chciało chcieć czyli motywowanie w praktyce.
4h + 1h konsultacji

Jak przełożyć wiedzę z psychologii motywacji na proste techniki budowania
zaangażowania uczniów w uczenie się? Tego dowiesz się i nauczysz podczas
tych warsztatów. Odkryjesz, jak proste zmiany tradycyjnych sposobów
motywowania mogą wpłynąć na kształtowanie wewnętrznej motywacji
uczniów.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



4. TIK – efektywne narzędzia uczenia się i angażowania uczniów.
4h + 1h konsultacji

Młodzież żyje w cyfrowym świecie. To ich środowisko naturalne. Chcesz
tworzyć samodzielnie interaktywne lekcje, zadania, wciągające gry
edukacyjne? Chcesz lepiej wykorzystać potencjał tablicy interaktywnej i
smartfona? Wybierz warsztaty TIK w edukacji. Szybko nauczysz się
wykorzystywać proste aplikacje i inne narzędzia w swojej pracy.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



5. Gry edukacyjne – sposób na efektywne uczenie się i
zaangażowanie ucznia. 4h + 1h konsultacji.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.

Warsztat „Gry w edukacji” to zestaw prostych, efektownych, efektywnych i
bezkosztowych gier, które sprawdzą się na każdym przedmiocie i które można
modyfikować na wiele sposobów. Tutaj otrzymasz narzędzia, dzięki którym
Twoi uczniowie będą się angażować na lekcji na 100%. Efektywność Twojej
pracy i ich uczenia się na lekcji wzrośnie do bardzo wysokiego poziomu.
Zamień naukę w zabawę!



6. Myślenie wizualne – notatki nauczycieli i uczniów.
4h + 1h konsultacji.

Jeśli weźmiesz udział w tym szkoleniu to Twoje lekcje będą tak atrakcyjne dla
uczniów, że nie będą chcieli wychodzić na przerwę. Z łatwością
zaprezentujesz nawet trudne zagadnienia. Twoi uczniowie zapamiętają 80%
informacji z lekcji. Notatki staną się czytelne i atrakcyjne. Każdy może nauczyć
się rysować!

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



7. Komunikacja służąca porozumieniu i zrozumieniu.
4h + 1h konsultacji.

Nieważne, co mówisz, ważne co usłyszą inni! Proces komunikacji pozornie
prosty i nieskomplikowany w istocie jest najczęstszym źródłem konfliktów,
niszczenia relacji, obniżania poczucia własnej wartości. Które słowa ranią, a
jakie wzmacniają? Jak się komunikować, aby inni usłyszeli to, co chcesz im
przekazać? Jak uczyć uczniów komunikacji bez przemocy? Tego nauczysz się
podczas tego warsztatu!

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



8. Ocenianie kształtujące – czym jest, strategie i narzędzia, jak
skutecznie wprowadzać je w szkole. 4h + 1h konsultacji.

Zmiana sposobu oceniania w największym stopniu wpływa na podniesienie
efektywności pracy nauczyciela. Uczestnicy tego warsztatu w oparciu o swoje
doświadczenia odkryją pożytki płynące z takiej formy oceniania. Poznają
elementy OK., które pozytywnie wpłyną na uczenie się uczniów. Takie techniki
jak ocena koleżeńska, samoocena, informacja zwrotna rozwijają dobre relacje
pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielem. Wspólne wspieranie ucznia w
uczeniu się przynosi niezwykłe rezultaty.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



9. Jak realizować projekt edukacyjny, aby dał gwarancję
efektywności? 4h + 1h konsultacji.

Projekt edukacyjny od dawna jest uznaną metodą nauczania i … ciągle jest
wokół niego wiele nieporozumień. Jak oswoić projekt edukacyjny? Na co
zwracać uwagę, aby jego realizacja przez uczniów przynosiła przyrost ich
wiedzy i umiejętności? Jak organizować pracę zespołów uczniowskich i
nauczycielskich? Tego dowiesz się podczas tego warsztatu. Otrzymasz
konkretne narzędzia i rozwiązania, dzięki którym praca projektowa stanie się
prostsza i łatwiejsza.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



10. Po co i jak budować dobre relacje w szkole?
4h + 1h konsultacji.

Czy dobre relacje mogą mieć wpływ na efektywność pracy nauczyciela? Jak
wskazują wyniki badań prof. J. Hattiego mają ogromny wpływ! Dlatego warto
je budować. Jak to robić? O co zadbać? Co wpływa na kształtowanie relacji, na
co zwracać uwagę i konkretne rozwiązania – tym się zajmiemy podczas
warsztatu!

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



11. Korygowanie trudnych relacji ucznia z rówieśnikami, z
rodzicami, ze środowiskiem. 2 części – łącznie 8g. + 2 g.
konsultacji

Nawet jeśli poświęcisz dużo pracy i uwagi na budowanie dobry relacji, to będą
zdarzały się sytuacje burzące to. Podczas tego szkolenia poznasz proste
techniki, dzięki którym łatwiej będziesz przywracać dobre relacje. Nauczysz
się wypracowywać system współpracy z rodzicami, tak by poprawiła się
sytuacja domowa dzieci.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



12. Stres w pracy nauczyciela. Przyczyny, objawy, sposoby
radzenia sobie. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Praca nauczyciela to wyjątkowa odpowiedzialność i wiele wyzwań każdego
dnia. Dlatego, jak potwierdzają badania, stres, frustracja, wypalenie zawodowe
pojawiają się tu częściej niż w innych zawodach. Jak sobie z tym radzić? Co
robić, aby odzyskać swoją wewnętrzną siłę, radość życia i satysfakcję z tego
co robimy? O tym jest ten warsztat! Poznasz konkretne techniki, proste
narzędzia.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



13. Design thinking w edukacji – nowoczesne techniki
kreatywnego myślenia w pracy nauczycieli. 4h + 1h konsultacji.

Niezwykle angażujący i dynamiczny warsztat, na którym poznasz inspirującą
metodę rozwiązywania problemów. Do wykorzystania w pracy z uczniami i w
pracy zespołów nauczycielskich.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



14. Poznaj Microsoft Teams i 365 jeszcze lepiej, szkolenie
online. Prowadzi: Krzysztof Ciurej 4h + 1h konsultacji.

Podczas tego warsztatu otrzymasz konkretne narzędzia i techniki dzięki,
którym uczniowie wezmą odpowiedzialność za swoje uczenie się.
Przeanalizujesz swoje dotychczasowe nauczycielskie strategie i podejmiesz
decyzję, co chcesz zostawić, a co zmienić w swoich praktycznych działaniach,
aby uczeń czuł się odpowiedzialny za swoje postępy. Podejmiesz decyzję, jak
działać, aby czerpać większą satysfakcję ze swojej pracy.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



15. Aktywne notowanie. 4h + 1h konsultacji.

Szkoła powinna uczyć uczenia się. Podstawą efektywnego uczenia się jest
umiejętność notowania. Warsztaty „Aktywne notatki” to klucz do efektywnego
uczenia, sposób na zmotywowanie ucznia do pogłębionej analizy tekstu, do
samodzielnego przetwarzania materiału, krytycznego myślenia. Warto poznać
nieoczywiste techniki notowania.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



16. Jak zbudować dobry zespół? 4h + 1h konsultacji.

Grupa to proces. Stworzenie dobrego zespołu z grupy ludzi to wyzwanie dla
liderów. Podczas tego szkolenia nauczysz się, jak tworzyć dobry zespół, jak o
niego dbać i jak wykorzystywać pracę zespołową do podnoszenia efektów
nauczania.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



17. Dostosowanie treści programowych do indywidualnych
możliwości i cech psychofizycznych uczniów. 4g. + 1g. konsultacji
To szkolenie pogłębi umiejętność nauczycieli prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w tym
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, psychicznych, edukacyjnych i
wychowawczych oraz możliwości psychofizycznych uczniów jak również
efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy na zajęciach
edukacyjnych.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



18. Action learning jako metoda zespołowego rozwiązywania
problemów. 4h + 1h konsultacji.
„Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.” Kiedy działamy, popełniamy błędy,
pojawiają się problemy, kwestie, z którymi trudno sobie poradzić. Action
Learning to niezwykle prosta i skuteczna metoda zespołowej pracy nad
realnymi problemami. Jej wykorzystanie powoduje większe zaangażowanie i
odpowiedzialność. Uczy koncentracji na szukaniu rozwiązań i wdrażaniu ich w
życie. Tam, gdzie jest stosowana znajduje się rozwiązania nawet złożonych
problemów, pozornie nierozwiązywalnych.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



19. Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela.
4h + 1h konsultacji.
Coaching to forma rozwoju opierająca się na założeniu, że każdy ma
wystarczające zasoby, aby rozwiązać pojawiający się problem. W jakim
stopniu podstawowa umiejętność coacha czyli sztuka zadawania pytań może
być przydatna w pracy nauczyciela. Z jakich doświadczeń coachingu warto
korzystać, by wspierać uczniów w rozwoju, by lepiej współpracować z
rodzicami, by tworzyć lepszy zespół jako rada pedagogiczna? Na te pytania
znajdziecie odpowiedź podczas warsztatu.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



20. Prace domowe – potrzeba czy strata czasu?  Za i przeciw.
4h + 1h konsultacji.

Czas poważnie zastanowić się nad tym, komu i jakie efekty dają prace
domowe. Najnowszy warsztat pozwoli ocenić, co, jak i kiedy warto zadawać.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



21. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – co nauczyciel
wiedzieć powinien? 4h + 1h konsultacji.
Wszyscy wiemy, jak ważne dla optymalnego rozwoju człowieka jest zdrowie
psychiczne oraz akceptacja siebie, poczucie bezpieczeństwa i własnej
wartości. Współcześnie wielu młodych ludzi zmaga się z licznymi problemami
osobowościowymi, dlatego podczas szkolenia omówione zostaną
zagadnienia związane z zaburzeniami i chorobami psychicznym dzieci i
młodzieży, rozumowaniem emocjonalnym, pułapkami myślenia, technikami
wzmacniającymi poczuci własnej wartości.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



22. Pozwól mi rozkwitnąć. Integracja sensoryczna kluczem do
optymalnego rozwoju. 4g. + 1g. konsultacji

Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym
na tym, że mózg po otrzymaniu informacji ze wszystkich systemów zmysłowych identyfikuje je,
przekształca i integruje ze sobą oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, dzięki czemu
mogą one być wykorzystywane w celowym działaniu. Dojrzewanie układu nerwowego
warunkowane jest dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg, a czynnikiem
odgrywającym główną rolę w integracji zmysłów jest ruch.Życie w cyfrowym świecie powoduje, że
nasze dzieci i nasza młodzież w mniejszym stopniu niż ich przodkowie doświadczają
wielozmysłowego poznawania świata, co skutkuje często zakłóceniami procesów integracji
sensorycznej i negatywnie wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka oraz przyczynia się do
trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz społecznych. Podczas
szkolenia uczestnicy przekonają się, jak ważne dla optymalnego rozwoju człowieka jest integracja
sensoryczna i jak możemy wspierać jej rozwój na co dzień.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



23. Uczeń z SPE. Diagnoza, planowanie pracy (w tym IPET),
indywidualizacja, dostosowanie. 4g. + 1g. konsultacji

W naszych szkołach uczą się dzieci z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
trudnościami w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie,
myślenie matematyczne), z dysleksją, Adhd, zespołem Downa, z niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a zatem ważne jest, by
nauczyciele znali główne uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzieli, jak indywidualizować pracę z uczniem na podstawie
diagnozy; jak konstruować zadania, jak oceniać, jakie stosować pomoce dydaktyczne i
specjalistyczne, jak wspierać ucznia i budować jego poczucie własnej wartości.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



24. Wykorzystanie stylów DISC w komunikacji i budowaniu
relacji na różnych poziomach funkcjonowania szkoły. 
4g. + 1g. konsultacji

Ludzie zachowują się na wiele sposobów. Każdy ma swój podstawowy repertuar zachowań i
reakcji na otaczającą go rzeczywistość, z którym czuje się dobrze. Każdy człowiek potrafi
wybierać różne zachowania, dostosowując się do sytuacji. Co widzą ludzie, którzy z nami
przebywają? Jakie zachowania innych nam przeszkadzają? Jakie mamy style zachowań
naturalnych, a jakie adaptowane? Jakie style zachowań mają nasi uczniowie, współpracownicy,
przełożeni, pracownicy? Jak reagujemy na stres, będąc przedstawicielami różnych stylów?
Jakie bariery komunikacyjne napotykamy w relacji z innymi ludźmi – innymi stylami?
Odpowiedzi na te pytania, których udzielimy podczas szkolenia, pozwolą efektywniej
współpracować na forum klasy i szkoły oraz świadomie i skutecznie kierować procesem
edukacyjno-wychowawczym.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



25. Aktywny przedszkolak. 4g. + 1g. konsultacji

Dzieci potrzebują uwagi nas dorosłych, zarówno rodziców, jak i nauczycieli.  
Jak na co dzień kształtujemy im środowisko domowe i przedszkolne, a
związku z tym , jak rozwijają się ich mózgi, które są niezwykle plastyczne i
podatne na wszelkie wpływy? Szkolenie pozwoli wszystkim dorosłym
świadomie projektować i organizować optymalne warunki rozwoju dzieci,
uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



26. Czytanie, pisanie i myślenie matematyczne – jak
kształtować podstawowe umiejętności. 4g. + 1g. konsultacji
Czytanie, pisanie i myślenie matematyczne to podstawowe umiejętności, które
pozwalają uczniom rozwijać się, aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się
i rozwijać swoje zainteresowania. Co robić, a czego unikać w okresie
kształtowania tych umiejętności w wieku przedszkolnym i młodszym wieku
szkolnym? Dzięki szkoleniu nauczyciele i rodzice będą z, jak projektować
środowisko sprzyjające naturalnemu rozwojowi tych kluczowych umiejętności.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



27. Jak wprowadzać uczniów w dorosłość, by poczuli apetyt na
życie – elementy doradztwa zawodowego w codziennej praktyce
szkolnej. 4g. + 1g. konsultacji

Młodzi ludzie marzą o tym, by pewnie wkroczyć w dorosłe życie, mieć dobrą pracę i
osiągać swoje cele. Ważne jest, byśmy jako dorośli, świadomie im towarzyszyli
podczas drogi edukacyjnej prowadzącej ich do kariery zawodowej. Podczas
szkolenia uczestnicy poznają strategie pozwalające w codziennej praktyce szkolnej
pobudzać wewnętrzną motywację uczniów, kształtować postawy odpowiedzialności,
proaktywności i poczucia własnej wartości oraz odnajdować swoje zainteresowania i
na ich podstawie tworzyć pomysły na własną przyszłość i świadomie planować
rozwój.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



28. Autorytet nauczyciela. Jak go skutecznie budować? 
4g. + 1g. konsultacji

Kto jest autorytetem dla współczesnej młodzieży? Jak nauczyciel może
budować swój autorytet? Jakie czynniki mają wpływ na budowanie autorytetu?
To przykładowe pytania, na które uzyskacie odpowiedzi podczas szkolenia.
Dowiecie się, co w ramach budowania autorytetu proponują specjaliści,
nauczyciele oraz uczniowie Waszej szkoły. Będziecie także mieli okazję do
oceny swojego potencjału w budowaniu autorytetu wśród uczniów.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



29. Uważność czyli Mindfulness w szkole 4h + 1h konsultacji.

Uważność zaczęła być tak modna, jak konieczna we współczesnej szkole.
Niektóre kraje w Europie wprowadzają ją do podstawy programowej.
Profilaktyka zdrowia psychicznego staje się niezbędnym elementem
przygotowania ucznia do radzenia sobie z trudnościami w życiu. Nerwowość,
rozkojarzenie i nadpobudliwość uniemożliwiają sprawne prowadzenie lekcji.
Uważność to kompetencja przyszłości, której mogą się nauczyć zarówno
nauczyciele, jak i uczniowie. Trening oddechowy, ruchowy i mentalny prowadzi
certyfikowany trener uważności MBSR, który ma wieloletnie doświadczenie
zarówno w pracy w edukacji, jak i służbie zdrowia.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



30. Porozumienie bez Przemocy – jak łączyć asertywność z
empatią? 4h + 1h konsultacji.

Przemoc emocjonalna i słowna to przyczynek do wielu konfliktów. Jak nauczyć się
nowych wzorców językowych, które uwzględniają uczucia i potrzeby? Jak dbać o
relacje i motywację z uwzględnieniem dobrej atmosfery i działania bez agresji?
Cztery kroki Marshalla Rosenberga to prosta droga do budowania porozumienia.
Jasne wytyczne włożone w ramy psychologii humanistycznej pokazują, co jest
najistotniejsze, gdy świadomie podchodzimy do kontaktu z innymi – czy jest to
uczeń, jego rodzic, czy współpracownik. Ta metoda ułatwia życie, zarówno
szkolne, jak i domowe, bo przecież ono składa się z jakości naszych relacji.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



31. Depresja – co warto o niej wiedzieć?  4h + 1h konsultacji

XXI wiek to wielozadaniowość i presja terminów. Czasami nasz układ
nerwowy jest bezradny. „Szybciej i więcej” mu nie służy. Przekroczenie progu
odporności powoduje, że zaczyna rozwijać się choroba. Jej objawy można i
warto rozpoznać, by odpowiednio zareagować. Trening mentalny na bazie
modelu psychologii poznawczo-behawioralnej daje dobre rezultaty i przywraca
spokój. Świadomość tego, jak myśli wpływają na emocje, a te na zachowania
pozwala przewidzieć czynniki i eliminować bodźce, które potęgują stres.
Zajęcia prowadzi trener MBCT – terapii uważności w leczeniu depresji.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



SZKOLENIA DLA RAD
PEDAGOGICZNYCH

ONLINE



Poznaj Microsoft Teams i 365 jeszcze lepiej, szkolenie online.
Prowadzi: Krzysztof Ciurej 4h + 1h konsultacji.

Podczas tego warsztatu otrzymasz konkretne narzędzia i techniki dzięki,
którym uczniowie wezmą odpowiedzialność za swoje uczenie się.
Przeanalizujesz swoje dotychczasowe nauczycielskie strategie i podejmiesz
decyzję, co chcesz zostawić, a co zmienić w swoich praktycznych działaniach,
aby uczeń czuł się odpowiedzialny za swoje postępy. Podejmiesz decyzję, jak
działać, aby czerpać większą satysfakcję ze swojej pracy.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„JAK UCZYĆ UCZNIÓW ONLINE”

Szkolenie podzielone jest na 3 moduły, podczas których nauczyciele
zapoznają sięz materiałami zamieszonymi na platformie.
Po każdym module jest zadanie do wykonania w ciągu najbliższych trzech
dni(maksymalnie – można szybciej).
Po wykonaniu zadań odbywa się spotkanie z trenerem online. Każde trwa
od 0,5 do 1.00 godziny (w zależności od potrzeb). Podczas spotkania
nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami oraz omawiają z trenerem
kwestie, które okazały się dla nich trudnelub do których potrzebują
dodatkowych wyjaśnień.

Inwestycja: 1.800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„JAK PRACOWAĆ W CHMURZE?"

Nauczyciele (szczególnie Ci, którzy uważają, że nie mogą się tego
nauczyć) otrzymają wsparcie profesjonalnego trenera i krok po kroku
opanują podstawowe narzędzia do nauczania online. 
Wszyscy będą korzystać z tych samych narzędzi, co sprawi, że będą mogli
wzajemnie siebie wspierać w korzystaniu z tych narzędzi.
Z perspektywy ucznia – wszyscy uczniowie szybciej nauczą się korzystać
z tych samych narzędzi i nie będą mieli sytuacji, że od każdego
nauczyciela otrzymują materiały w innych formatach, z innych platform i
aplikacji.

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„Szkoła w chmurze dla początkujących” 2h lekcyjne

Nauczysz się tworzyć Dokumenty w chmurze, czyli na dysku Google Drive. 
Udostępnisz je uczniom. 
Poprawisz prace wykonane przez uczniów w chmurze, napiszesz
informację zwrotną.

Wymagania: komputer z dostępem do Internetu (najlepiej z kamerką i
mikrofonem), ewentualniesmartfon lub tablet (konieczność zainstalowania
aplikacji ZOOM Cloud Meetings), konto pocztowe@gmail.com.
Korzyści:

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„Szkoła w chmurze dla eksperymentujących – prezentacje google”
2h lekcyjne

Przygotujesz atrakcyjne materiały edukacyjne dla swoich uczniów w
formie prezentacji multimedialnej wchmurze (Prezentacje Google).
Dołączysz do prezentacji tekst, film, pliki dźwiękowe, grafikę. 
Udostępnisz materiały uczniom.

Wymagania:  komputer z dostępem do Internetu (najlepiej z kamerką i
mikrofonem), ewentualniesmartfon lub tablet (konieczność zainstalowania
aplikacji ZOOM Cloud Meetings), konto pocztowe@gmail.com.
Korzyści:

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„Szkoła w chmurze dla eksperymentujących – QUIZIZZ” 2h lekcyjne

Przygotujesz atrakcyjne dla ucznia materiały interaktywne (fiszki, quizy).
Nauczysz się korzystać z zasobów społeczności, by stworzyć autorskie
zadanie.
Udostępnisz zadanie uczniom i będziesz obserwować ich postępy.

Wymagania:  komputer z dostępem do Internetu (najlepiej z kamerką i
mikrofonem), ewentualniesmartfon lub tablet (konieczność zainstalowania
aplikacji ZOOM Cloud Meetings), konto pocztowe@gmail.com.
Korzyści:

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„Szkoła w chmurze dla eksperymentujących – LINOIT, czyli
wirtualna tablica” 2h lekcyjne

Stworzysz przestrzeń do zdalnej pracy zespołowej lub indywidualnej
uczniów.
Stworzysz zasoby edukacyjne dla siebie i swoich uczniów (linki, filmy, pliki
tekstowe, zdjęcia).

Wymagania:  komputer z dostępem do Internetu (najlepiej z kamerką i
mikrofonem), ewentualniesmartfon lub tablet (konieczność zainstalowania
aplikacji ZOOM Cloud Meetings), konto pocztowe@gmail.com.
Korzyści:

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„Szkoła w chmurze dla eksperymentujących –  FORMULARZE
GOOGLE, czyli samosprawdzające się testy, samoliczące się ankiety”
2h lekcyjne

Przygotujesz dla swoich uczniów testy, które pomogą im i Tobie sprawdzić, czy uczą
sięskutecznie.
Otrzymasz pełne zestawienie wyników Twoich uczniów, bez żmudnego tworzenia
tabelek iwpisywania wyników każdego ucznia.
Dostaniesz do ręki narzędzie, z którego nie zrezygnujesz już nigdy. Stworzysz przestrzeń
do zdalnej pracy zespołowej lub indywidualnej uczniów.

Wymagania:  komputer z dostępem do Internetu (najlepiej z kamerką i mikrofonem),
ewentualniesmartfon lub tablet (konieczność zainstalowania aplikacji ZOOM Cloud
Meetings), konto pocztowe@gmail.com.
Korzyści:

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



„Szkoła w chmurze dla eksperymentujących – LEARNINGAPPS,
czyli interaktywne zadania” 2h lekcyjne

Przygotujesz dla swoich uczniów atrakcyjne zadania interaktywne, które
same się sprawdzą i przekażą uczniowi informację zwrotną lub polecenie. 
Stworzysz klasę, zaprosisz do niej uczniów i będziesz obserwować ich
pracę.

Wymagania:  komputer z dostępem do Internetu (najlepiej z kamerką i
mikrofonem), ewentualniesmartfon lub tablet (konieczność zainstalowania
aplikacji ZOOM Cloud Meetings), konto pocztowe@gmail.com.
Korzyści:

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Wirtualna przestrzeń na zasoby edukacyjne – jak ją zorganizować?
4 godziny lekcyjne + konsultacje

Strona Wakelet, jako wirtualna przestrzeń z materiałami dla uczniów
Tworzenie klas online oraz umieszczanie w nich różnorodnych materiałów

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Facebook platformą do nauki online. 
4 godziny lekcyjne + konsultacje

Wykorzystanie narzędzi Facebooka do komunikacji z uczniami
Tworzenie grup klasowych do wymiany informacji i transmisji na żywo
Messenger narzędziem do szybkiej komunikacji (czaty grupowe)

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Jak szybko zacząć uczyć online? 4 godziny lekcyjne + konsultacje

Omówienie jak działa platforma ZOOM do prowadzenia zajęć online
Nauka tworzenia wirtualnych klas i angażowanie w nią uczniów
Omówienie funkcji programu ZOOM- dzielenie ekranu, funkcja czatu
Efektywne możliwości prowadzenia lekcji online

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Projektowanie dydaktyczne zajęć zdalnych.
4 godziny lekcyjne + konsultacje

Organizacja zajęć zdalnych przez nauczyciela
Uwzględnianie potrzeb uczniów pracujących zdalnie
Podstawowe narzędzia TiK do wykorzystania podczas pracy zdalnej
Organizacja pracy zdalnej na poziomie szkoły – współpraca nauczycieli
pracujących zdalnie

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Testowanie uczniów online. 4 godziny lekcyjne + konsultacje

Testowanie uczniów za pomocą dziennika elektronicznego
Narzędzie Google Forms w ocenianiu uczniów
Możliwości programu Google Forms

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Tworzenie zasobów do nauki online? 
4 godziny lekcyjne + konsultacje

Nauka montowania filmików edukacyjnych, wykładów, transmisji na żywo
(darmowe programy)
Program Canva do tworzenia materiałów graficznych
Chmura Google i Microsoft do pracy online w dokumentach (Word,
PowerPoint, Excel, OneNote)
Narzędzia do eksploracji plików i wirtualne dyski (Google Drive, Dropbox)

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Ocenianie uczniów pracujących zdalnie.
4 godziny lekcyjne + konsultacje

Wykorzystanie oceniania kształtującego
Ocenianie, jako proces sprzyjający rozwojowi ucznia
Sposoby oceniania wykorzystywane w pracy zdalnej
Włączenie uczniów w samokontrole i samoocenę własnej pracy

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Po co nam dobry zespół? Czy warto inwestować czas i energię w
tworzenie zespołu?

Grupa to proces, więc wszystko stale się zmienia.
Etapy rozwoju grupy.
Jak z grupy uczynić efektywny zespół: 5 dysfunkcji pracy zespołowej.
Co robić, aby przeciwdziałać dysfunkcjom. Konkretne wskazówki.

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Zdalna edukacja – czym jest, czym nie jest? W poszukiwaniu
odpowiedzi.

Nasze doświadczenia związane z pandemią.
Czym jest, a czym nie jest zdalna edukacja?
Zdalne uczenie – jak je realizować?

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Czy można zarządzić czasem? Jak organizować swoją
codzienność, aby być szczęśliwym człowiekiem?

Czy można zarządzić czasem?
Podstawowe reguły: matryca czasu, zasada Pareto.
Czy wszystko chcesz robić sam?
Planowanie, realizowanie, wzmacnianie siebie.

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Motywacja – jak uczynić, aby nam i im się chciało chcieć?

Czym jest motywacja?
Podstawowe teorie motywacji: behawioralna, Maslow, oczekiwanie-
zasoby.
Motywacja 3.0 – Daniel Pink
Wnioski – jak skutecznie motywować siebie i innych do działania.

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Stres – Przyjaciel czy wróg? Jak nad nim panować?

Czym jest stres?
5 zasad radzenia sobie ze stresem.
Codzienne praktyki – jak je wdrażać?

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



Poczucie własnej wartości

Czym jest poczucie własnej wartości?
Jakie są rodzaje poczucia własnej wartości?
Jak poznać siebie i budować samoocenę?
Jak wspierać innych w budowaniu ich poczucia własnej wartości?

Inwestycja: 800 zł, za szkolenie rady pedagogicznej.



KURS TRENERSKI
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ TRENEREM!

Jeśli chcesz zarządzać, to warto wiedzieć, czym jest grupa i jakie są
etapy jej rozwoju. Bo zarządzanie, to kierowanie ludźmi a nie ścianami,
planami, krzesłami. Więc … uczmy się zarządzania ludźmi i grupą
podczas kursu trenerskiego.

Czas trwania: 180 g., 7 zjazdów, 14 dni, weekendy + praca własna

Inwestycja: 5 700,00 zł



KURS TRENERSKI
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ TRENEREM!

Staniesz się skutecznym liderem
Wystąpienia publiczne będą Twoją mocną stroną
Nauczysz się budować zespół w oparciu o proces grupowy
Skutecznie będziesz zarządzać zasobami swojego zespołu
Nabędziesz umiejętności niezbędne w pracy z dorosłymi
Będziesz wykorzystywać różnorodne techniki pracy z grupą
Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji. 
Zdobędziesz nowy zawód – trenera

Ukończenie tego kursu sprawi, że:



Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 514 189 088
Email: biuro@annajureicz.pl
szkolenia@annajurewicz.pl

annajurewicz.pl


