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Bezpieczeństwo  

 

1. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów 

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty dla nauczycieli 

3. Bezpieczeństwo ucznia i kadry w szkole. Odpowiedzialność prawna 

dyrektora i nauczycieli. 

4. Co trzeba wiedzieć o prawie autorskim w szkole?  

 



Kompetencje społeczne, wychowanie  

1. Skuteczna komunikacja w środowisku szkolnym 

2. Prowokacyjne i agresywne zachowania ucznia 

3. Jak zadbać o dyscyplinę w klasie?  

4. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

5. Edukacja włączająca 

6. Uczeń z Aspergerem. Poznać i zrozumieć  dziecko z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu.  

7. Uważność w edukacji, czyli mindfulness w szkole  

8.  Jak zbudować zgrany zespół klasowy? Metody team buildingowe do 

pracy online i offline  

9. Inteligencje wielorakie  wg H. Gardnera – wzmacnianie predyspozycji 

i uzdolnień w przedszkolu i szkole  

10. Kompetencje przyszłości – fundament edukacji XXI w.  

11. Praca z uczniem cudzoziemskim 

12. Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji w życiu 

szkolnym  

13. Geniusz, as, orzeł – jak pracować z uczniem zdolnym?  

 

 

 

 

 

 

 



Metody pracy z uczniami 

 

1. Metody efektywnej nauki 

2. Jak wykorzystać osiągnięcia neurodydaktyki w szkole? 

3. Storytelling w szkole, czyli jak rozwijać słownictwo oraz kreatywność 

uczniów poprzez tworzenie opowieści. 

4. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej 

5. Innowacyjne metody w pracy nauczyciela 

6. Escape room w edukacji 

7. Youtube w edukacji – zasoby, playlisty, subskrypcje, tworzenie kanałów 

edukacyjnych  

8. Grywalizacja, Webquest, odwrócona klasa – jak pracować z 

pokoleniem Z?  

9. Obrazki, które pomagąją w nauce. Jak wykorzystać myślenie wizualne 

w edukacji?  

10.  Leporello, lapbooki, komiksy i memy – jak je tworzyć?  

11.  Poznać siebie, zrozumieć innych – praca z kartami metaforycznymi na 

lekcjach wychowawczych 

12.  Specyfika pracy z uczniami obcojęzycznymi w szkole podstawowej. 

13.  Kreatywne prace domowe we współczesnej szkole 

14.  Wzmacniaj oceną – ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące 

15.  Rozszerzona rzeczywistość w edukacji – inspiracje i pomysły na nie-

zapomniane lekcje  

16.  Cykl Kolba w praktyce szkolnej- czyli jak się uczyć, by zapamiętać na 

całe życie? 

https://lekcjaenter.pl/inspiracja/17/dawno%2C_dawno_temu_%E2%80%A6-_czyli
https://lekcjaenter.pl/inspiracja/17/dawno%2C_dawno_temu_%E2%80%A6-_czyli


Rozwój osobisty nauczyciela 

 

1. „Żeby zapalać innych samemu trzeba płonąć”, czyli jak uniknąć wypa-

lenia zawodowego 

2. „Wdech! Wydech!”. Emisja i higiena głosu nauczyciela  

3. Prowadzenie efektywnych zebrań z rodzicami  

4. Autoprezentacja w pracy nauczyciela w trakcie zajęć stacjonarnych 

i online 

5. Nauczyciel jako lider, mentor, coach 

6. Nauczyciel jako mediator- czyli jak rozwiązywać konflikty w środowisku 

szkolnym? 

7. Asertywny nauczyciel, asertywny uczeń 

 

Zawód - nauczyciel  

1. Awans zawodowy – jak zostać nauczycielem kontraktowym 

2. Awans zawodowy – jak zostać nauczycielem mianowanym 

3. Awans zawodowy – jak zostać nauczycielem dyplomowanym 

4. Rola i zadania opiekuna stażu 

5. Nauczyciel wspomagający – praca i obowiązki oraz sposoby doku-

mentacji pracy  

6. Tworzenie prezentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego 

w Genially  

7. Innowacyjny awans: grafiki w prezentacji dorobku zawodowego na-

uczyciela  

 



Nowoczesne technologie w edukacji  

 

1. Praca z uczniami z wykorzystaniem Microsoft 365, Teams 

2. Teams, Microsoft 365 dla edukacji – szkolenie drugiego stopnia 

3. Google Worksplace dla każdego. Nauczanie na odległość z wykorzysta-

niem narzędzi Google 

4. Wykorzystanie platformy Zoom do pracy z uczniami i rodzicami 

5. Interakcje z uczniami online. Aplikacje do tworzenia testów i quizów 

6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – korzystanie z zasobów i tworze-

nie własnych lekcji 

7. Jak przygotować filmy instruktażowe na potrzeby zdalnej edukacji? 

8. Klasówki, które sprawdzają się same: Testportal i formularze Google. 

9. Skuteczne metody dydaktyczne w nauczaniu zdalnym i hybrydowym 

10. Wykorzystanie Canvy w pracy nauczyciela  

11. Wirtualne tablice w pracy nauczyciela – Padlet, Wakelet, Linoit  

12. Nearpod – narzędzie angażujące uczniów w edukacji zdalnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta dla przedszkoli  

1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w przedszkolu. 

2. Mały człowiek duży gniew - nauka wyrażania nieprzyjemnych emocji 

z wykorzystaniem metody dramy.  

3. Pedagogika Montessori w praktyce przedszkolnej.   

4. Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz. 

5. Czynnościowe nauczanie matematyki wg. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej. 

6. Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze w przed-

szkolu  

7. Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek 

8. Inteligencje wielorakie  wg H. Gardnera – wzmacnianie predyspozycji 

i uzdolnień w przedszkolu i szkole 

9. Przedszkolak w krainie uczuć - wspieranie inteligencji emocjonalnej 

u dziecka. 

10. Techniki i zabawy relaksacyjne dla najmłodszych.  

11. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w przed-

szkolu. 

12. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu.  

 

 

 

 

 

 

https://www.mastermetodyka.pl/index.php/index.php/jedno-szkolenie.html?id=103
https://www.mastermetodyka.pl/index.php/index.php/jedno-szkolenie.html?id=103
https://www.mastermetodyka.pl/index.php/index.php/jedno-szkolenie.html?id=81
https://www.mastermetodyka.pl/index.php/index.php/jedno-szkolenie.html?id=81
https://www.mastermetodyka.pl/index.php/index.php/jedno-szkolenie.html?id=178
https://www.mastermetodyka.pl/index.php/index.php/jedno-szkolenie.html?id=97
https://www.mastermetodyka.pl/index.php/index.php/jedno-szkolenie.html?id=97


Dyrektorzy szkół i przedszkoli  

 

1. Etykieta w placówce oświatowej  

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora szkoły  

3. Liderowanie zespołowi nauczycielskiemu w warunkach zmiany i kry-

zysu  

4. Kreowanie wizerunku placówki oświatowej 

5. Zmiany w nadzorze pedagogicznym i plan nadzoru od 1 września 

2021 r.  

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie w obliczu epi-

demii oraz Nowego Polskiego Ładu w praktyce  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyP7rKi8Q_fKA4ELPONX69Qkcv83hsZuzhpnya5wxm501NiA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyP7rKi8Q_fKA4ELPONX69Qkcv83hsZuzhpnya5wxm501NiA/viewform?usp=sf_link

