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SZKOLENIA DOSKONALĄCE
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Nauczyciel. Na teraz i na przyszłość.
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SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLI
ODN Edukacja Interaktywna
KODOWANIE PRZEZ ZABAWĘ I ROBOTYKA W PRZEDSZKOLU
Kodowanie przez zabawę dla najmłodszych, czyli maty edukacyjne, fiszki i kubeczki na podłodze,
Roboty w ruch! – programowanie dla najmłodszych (3-6 lat) z wykorzystaniem wybranych robotów
edukacyjnych i plansz
Zaszyfrowane ruchy, czyli szachy japońskie i kodowanie w przedszkolu.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego w przedszkolu – praktyczny warsztat
“W razie W”, czyli obsługa wybranej platformy do komunikacji online dla nauczycieli przedszkola.
Skuteczne prowadzenie zebrań i spotkań online pomiędzy nauczycielami, rodzicami i dziećmi
CANVA w przedszkolu – tworzenie materiałów graficznych, czyli prezentacje, dyplomy, karty pracy
i filmy szyte na miarę
Geniallny nauczyciel przedszkola – tworzenie zagadek interaktywnych w Genial.ly
Filmowe przedszkole – tworzenie wideo dokumentujących przedstawienia i pracę dzieci
Materiały online, prawo autorskie i chmura do pracy z przedszkolakami
Tworzenie ćwiczeń interaktywnych dla przedszkolaków, czyli własne układanki online i karty pracy
do druku
Bezpieczny Sieciak Junior – bezpieczny nauczyciel, rodzic i maluch w internecie

DOBROSTAN NAUCZYCIELI I DZIECI, PSYCHOLOGIA W PRZEDSZKOLU
Jak zadbać o dobrostan psychiczny nauczycieli?
Przemęczenie i znużenie – jak nie dać się wypaleniu zawodowemu i wzmocnić motywację
do pracy?
Techniki relaksacyjne dla nauczycieli. Jak zadbać o swój dobrostan i opanować stres?
Joga i relaksacja dla dzieci (i nauczycieli) – warsztaty praktyczne
Metoda “Mindfulness” dla nauczycieli – sposoby redukcji stresu, obniżanie napięcia
emocjonalnego oraz profilaktyka depresji
Jak rozwijać odporność psychiczną przedszkolaka – perspektywa nauczyciela
Konstruktywna komunikacja z dzieckiem i rodzicem, czyli o relacjach w duchu Porozumienia bez
Przemocy (NVC)
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WSPIERANIE ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH
PRZEDSZKOLAKÓW
Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych przedszkolaków, a styl wychowawczy
w rodzinie
Metody pracy z dziećmi o zaburzeniach rozwoju emocjonalno-społecznego
Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
Wiedza, postawy i kompetencje nauczycieli wspierających dziecko w sytuacji utraty, rozwodu
i kryzysu
Zaburzenie więzi i traumy wczesnodziecięce a brak rodzicielskiej miłości
Praktyczne pomysły radzenia sobie ze złością dziecka w przedszkolu
ADHD czy zaburzenie opozycyjno-buntownicze dzieci – jak rozpoznać, jak pracować?
Zachowania agresywne w przedszkolu – jak reagować i wspierać dziecko?
Czy możliwe jest “uwrażliwienie” dzieci? Wsparcie przedszkolaków w procesie kształtowania
empatii

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego – szkolenie
odpowiadające zadaniu z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty 2021/2022 dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Neurony na przedszkolnym dywanie, czyli jak uczy się mózg dziecka w wieku przedszkolnym
Niepokojące zachowania dziecka w przedszkolu – nauczyciel w procesie rozpoznania zaburzeń
i sposoby na trudne rozmowy z rodzicami
Diagnoza pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Techniki behawioralne w pracy z przedszkolakiem z trudnościami
Dziecko zdrowe i z niepełnosprawnościami razem w przedszkolu, czyli dobra organizacja placówki
i grupy szansą na optymalny rozwój obojga dzieci
Praca z dziećmi z Zespołem Aspergera w przedszkolu
Jak pracować w przedszkolu z dzieckiem ze spektrum autyzmu - terapia i edukacja oczami
praktyka
Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu: jak dobrze reagować i pomagać
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LOGORYTMIKA, LOGOPEDIA DLA NIE-LOGOPEDÓW I ROZWÓJ MOWY DZIECI
Dziecięca komunikacja niewerbalna w relacji z dorosłym
Zabawy i działania nauczyciela w obszarze rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami logopedycznymi
Praca z dzieckiem z afazją/ Specyficznymi Zaburzeniami Językowymi (SLI)
Rozwój mowy i komunikacji u dzieci z rozwojem atypowym
LogoRytmika i logozabawy – ruchowe wspieranie kondycji aparatu mowy dzieci w codziennej pracy
nauczycieli przedszkola

TANIEC, RUCH, ROZWÓJ MOTORYKI DUŻEJ
LogoRytmika i logozabawy – ruchowe wspieranie kondycji aparatu mowy dzieci w codziennej pracy
nauczycieli przedszkola
Joga i relaksacja dla dzieci (i nauczycieli) – warsztaty praktyczne
Ale cyrk – warsztaty z zakresu pedagogiki cyrku – ćwiczenia ruchowe i rozwój motoryki dużej

WARSZTATY MUZYCZNO-TANECZNE Z ELEMENTAMI LUDOWYMI
Zabawy z dźwiękiem, ruchem i rytmem oraz jak zadbać o głos dziecka, aby prawidłowo się
rozwijał?
Wybrane elementy metody Carla Orffa. Instrumenty perkusyjne i body percussion w pracy
nauczyciela
Pieśni i śpiewki – edukacyjna i relaksacyjna funkcja pieśni ludowej
Pląsy i igraszki – tradycyjne tańce polskie w edukacji przedszkolnej

WARSZTATY PLASTYCZNE - PROGRAM “MOJE RĄCZKI MAJĄ MOC”
Program „Moje rączki mają moc”. Wspieranie rozwoju ręki oraz umiejętności motorycznych
poprzez aktywność plastyczną i elementy integracji sensorycznej
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WARSZTATY ARTYSTYCZNO-TEATRALNE
Teatr i animacje w przedszkolu – praktyczne pomysły na zajęcia teatralne i występy
do wykorzystania w pracy nauczyciela
Kamishibai – papierowy teatr
Ale cyrk – warsztaty z zakresu pedagogiki cyrku – pomysły na animacje dla dzieci w plenerze
i wewnątrz

DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY W PRZEDSZKOLU
Świat wokół nas – eksperymenty w przedszkolu na każdą kieszeń, czyli jak praktycznie
i bezpiecznie zorganizować doświadczenia dla przedszkolaków
Magiczne zjawiska – eksperymenty i doświadczenia w dla dzieci w przedszkolu i klasach I-III

ORGANIZACJA WYDARZEŃ
Skąd pozyskać środki na sfinansowanie pomysłów Twojej placówki?
Event, piknik, dni otwarte przedszkola – skuteczna i pomysłowa organizacja
CANVA w przedszkolu – tworzenie materiałów promocyjnych, czyli prezentacje, ogłoszenia i filmy
szyte na miarę
Ale cyrk – warsztaty z zakresu pedagogiki cyrku – pomysły na animacje dla dzieci w plenerze
i wewnątrz

POZOSTAŁE METODY PRACY
Rozwijanie mądrości dziecka w przedszkolu
Strategie rozpoznawania i rozwijania talentów dzieci
Praca Metodą Projektu w przedszkolu. Twórcze pomysły na inspirujące zajęcia
Kompetencje kluczowe w przedszkolu
Bajkoterapia – warsztat tworzenia własnych bajek terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć
z ich wykorzystaniem
Trening uwagi i twórczego myślenia z literaturą w tle i elementami storytellingu
Pomysły na edukację ekologiczną w przedszkolu
Przybysz. Praca z dzieckiem obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy
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Organizatorem szkoleń jest
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukacja
Interaktywna, posiadający
Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty
(nr decyzji NP-III.5470.3.2020. KL.)
i wszystkie niezbędne uprawnienia w zakresie
prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.
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Nasze szkolenia można finansować ze środków
publicznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN
w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończonych
kursach i szkoleniach w formie papierowej
dla każdego uczestnika, zgodnie
z Rozporządzeniem MEN
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Wybrani trenerzy, specjaliści i edukatorzy
AGNIESZKA SZEFER-TRELA
– NOWOCZESNE TECHNOLOGIE,
TIK W EDUKACJI, KODOWANIE,
ROBOTYKA
– ORGAN PROWADZĄCY ODN EI

NATALIA TRELA
– SPE, TERAPIA, AUTYZM,
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
INTEGRACYJNĄ
– DYREKTOR ODN EI

DR MARTA MAJORCZYK
– PLACÓWKA W TRAKCIE
I PO PANDEMII, POMOC
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA, ODPORNOŚĆ
PSYCHICZNA UCZNIA

PAULINA WÓJCIK
– KSZTAŁCENIE ZE SŁUCHU,
RYTMIKA, ŚPIEW, ZABAWY
MUZYCZNO-RUCHOWE

MAŁGORZATA CUŻYTEK
– KOMPETENCJE KLUCZOWE,
DOBROSTAN NAUCZYCIELA,
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
DZIECI Z SPE, AGRESJA,
UZALEŻNIENIA TECHNOLOGICZNE

AGNIESZKA SZCZELINA-SZCZOTKA
– EKSPERYMENTY
I DOŚWIADCZENIA DLA DZIECI,
ROZWÓJ RĘKI, ARTETERAPIA

KATARZYNA CHODOŃ
–TRADYCYJNE POLSKIE TAŃCE
LUDOWE, WARSZTATY TANECZNE,
PIEŚNI LUDOWE, ROZŚPIEW

ARLETTA SZEWCZYK
–ZABAWY LOGOPEDYCZNE I
LOGORYTMICZNE, ĆWICZENIA
TEATRALNE, BAJKOTERAPIA,
RELAKSACJA, JOGA, CHUSTA
ANIMACYJNA

Więcej o naszej kadrze:
https://edukacjainteraktywna.pl/o-nas/
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ODN Edukacja Interaktywna
Nauczyciel. Na teraz i na przyszłość.
SPECJALIZACJA

Rozwój kompetencji cyfrowych, psychologia
i komunikacja interpersonalna.

DOŚWIADCZENIE

Grono specjalistów z bogatym i różnorodnym
doświadczeniem.

DOSTOSOWANA
OFERTA

Oferujemy szkolenia online, stacjonarne (zapytaj
o możliwość dojazdu trenera) lub mieszanej (trener
online na żywo, nauczyciele na terenie placówki),
dla rad pedagogicznych oraz indywidualnie
dla nauczycieli.

KORZYSTNA CENA

Przedział cenowy szkoleń online: 1200-1500 zł.
Zapytaj o możliwość prowadzenia szkoleń
stacjonarnych.

ZAMÓW SZKOLENIE JUŻ DZIŚ!
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia zakresu i wyceny
oraz określenia możliwej formy szkoleń dla placówki
z danej miejscowości.
Interesuje Cię szkolenie spoza katalogu?
Zadzwoń - pomożemy Ci znaleźć specjalistę.

KONTAKT
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
EDUKACJA INTERAKTYWNA
ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
biuro@edukacjainteraktywna.pl
603 759 448

www.edukacjainteraktywna.pl
Agnieszka Szefer-Trela
Trener i założycielka Ośrodka

Strona 8

