
 

KALENDARIUM SZKOLEŃ 0N-LINE I WEBINARIÓW**** 
 
 

 
DATA/GODZ: 

 
TEMAT: 

 
ADRESACI: 

 
CENA/ 

osobę: 
 

 

29 IV 2020r. 
17:00-20:00 

 

Metody coachingowe w 
komunikacji z rodzicami 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy 

oraz inni zainteresowani 

 

160,00 zł 

 

30 IV 2020r. 

10:00-11:30 

 

Praca zdalna pedagoga. 

Realizacja zadań w kształceniu na 
odległość. 

 

 

Pedagodzy i inni zainteresowani 

 

110,00 zł 

 
30 IV 2020r. 

15:00-16:30 

Nauczanie on-line. Jak 
motywować dzieci w wieku 

przedszkolnym do pracy, nauki 
zdalnej i jak wspierać rodziców. 

Skuteczny powrót do zajęć w 
placówkach. 

 
Nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i inni zainteresowani 

 
110,00 zł 

 

5 V 2020r. 
19:00-20:30 

 

Zabawy i gry z elementami 

kodowania rozwijające logiczne i 
kreatywne myślenie wśród 

najmłodszych 

 

Nauczyciele przedszkoli, edukacji 
wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

 

110,00 zł 

 
6 V 2020r. 

9:00-11:00 
 

 

Polityka antykorupcyjna 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, , 

pracownicy administracji, nauczyciele 

 
120,00 zł 

 

6 V 2020r. 
14:00-15:30 

Nauczanie on-line. Jak 

motywować dzieci w wieku 
przedszkolnym do pracy, nauki 

zdalnej i jak wspierać rodziców. 

Skuteczny powrót do zajęć w 
placówkach. 

 

Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i inni zainteresowani 

 

110,00 zł 

 

6 V 2020r. 
19:00-20:30 

 

Rozwijanie kompetencji 

kluczowych w przedszkolu 

 

Nauczyciele przedszkoli oraz inni 
zainteresowani 

 

110,00 zł 

 

7 V 2020r. 

9:00-11:00 
 

 

Realizacja postanowień RODO      

w dobie pandemii Covid-19 
 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, , 

pracownicy administracji, nauczyciele 

 

120,00 zł 

 

8 V 2020r 
14:00-19:10 

9 V 2020r. 
10:00-16:40 

 

Kurs Trening Umiejętności 
Społecznych 

I i II stopień 
(kurs uprawniający do prowadzenia zajęć 

TUS) 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 
przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i 

inni zainteresowani 

569,00 zł 

 
11 V 2020r. 

18:00-19:30 

 
Praca zdalna pedagoga. 

Realizacja zadań w kształceniu na 
odległość. 

 

 
Pedagodzy i inni zainteresowani 

 
110,00 zł 



 

12 V 2020r. 
19:00-20:30 

 

Rozwijanie kompetencji 
kluczowych w szkole 

 

Nauczyciele szkół oraz inni 
zainteresowani 

 
110,00 zł 

 
27 V 2020r. 

19:00-20:30 
 

Dostosowanie form i środków w 
pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 
Nauczyciele szkół i przedszkoli oraz 

inni zainteresowani 

 
 

110,00 zł 

 

3 VI 2020r. 
19:00-20:30 

 

 

Odpowiedzialność prawna 
nauczyciela 

 

 

Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i 
szkół oraz inni zainteresowani 

 

120,00 zł 

 
8,15 VI 2020r. 

19:00-20:30 
 

 
Wprowadzenie do wczesnej 

interwencji terapeutycznej u 
dzieci zagrożonych zaburzeniami 

rozwoju 
 

 
Nauczyciele przedszkoli, edukacji 

wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

 
160,00 zł 

 

25 VIII 2020r. 
16:00- 19:00 

Edukacja matematyczna 

najmłodszych 

 

 

Nauczyciele przedszkoli, edukacji 
wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

 

160,00 zł 

 
*rezerwacje miejsc i dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie 
**istnieje możliwość realizacji szkoleń on-line i webinariów na zamówienie Rad Pedagogicznych  
***z przyczyn niezależnych termin realizacji szkoleń i webinariów może ulec zmianie  
****szkolenia i webinaria odbędą się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników  


