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Akademia Doskonalenia Oficyny MM

Katalog szkoleniowy
dla przedszkoli

A

kademia Doskonalenia jest marką szkoleniową Wydawnictwa Prawniczego Oficyny MM w Poznaniu.
Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dla szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Specjalizujemy się w tematach z zakresu m.in. prawa, zarządzania, metodyki oraz dydaktyki, przedstawiając innowacyjne metody
pracy, które pomożemy wdrożyć w Państwa placówce.
Naszych prelegentów wyróżniają rzetelność, sumienność oraz wysoki poziom wiedzy merytorycznej, a także zaangażowanie w każdy
projekt szkoleniowy. Programy szkoleń zostały opracowane z uwzględnieniem problemów, potrzeb oraz wyzwań, przed jakimi stoją
pracownicy placówek oświatowych.
Oferta szkoleń oświatowych została przygotowana w oparciu o kierunki polityki oświatowej ustalone przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Naszym celem jest przekazywanie praktycznych umiejętności oraz wspieranie wiedzą i doświadczeniem codziennej
pracy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców.
Dla uczestników przygotowane są wysokiej jakości materiały szkoleniowe, które zostały zaprojektowane z myślą o możliwości
ich późniejszego wykorzystania. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia, potwierdzający zdobyte
umiejętności.
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Szkolenia otwarte

Szkolenia zamknięte

Zależy nam, aby zagwarantować Państwu jak

Każda placówka posiada indywidualną

najwyższą jakość usług szkoleniowych, dlatego

specyfikę pracy, co wymusza konieczność

proponujemy szkolenia otwarte w grupach,

indywidualizacji usług szkoleniowych. Mogą być

których liczebność sprzyja efektywnemu

one projektowane zgodnie z proponowanym

dzieleniu się wiedzą oraz doświadczeniami.

przez prelegenta wzorcem lub „szyte na miarę” –

Formułę tę polecamy szczególnie tym,

z uwzględnieniem szczególnych zapotrzebowań

którzy chcą skutecznie przeszkolić grupę

uczestników. Szkolenia zamknięte

pracowników z wybranego tematu lub

przeprowadzamy w Państwa placówce na terenie

zagadnienia. W przypadku zapotrzebowania

całej Polski. Jest to najlepsze rozwiązanie dla tych

na szkolenie obejmujące większą liczbę

z Państwa, którzy chcą przeszkolić całą kadrę

uczestników polecamy szkolenia zamknięte.

z danego obszaru wiedzy.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zrzeszającej najbardziej uznane firmy doradcze
i szkoleniowe w kraju.

Napisz do nas: szkolenia@oficynamm.pl lub zadzwoń:
728 313 284, 606 710 016, by dowiedzieć się więcej o szkoleniach.
Wydawca: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bałtycka 33A, 61-017 Poznań

Projekt okładki i skład: Robert Łubiński
Zdjęcia: Adobe Stock
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Dokumentacja pracy nauczyciela
wychowania przedszkolnego
ZAKRES SZKOLENIA:
• podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji w przedszkolu,
• rodzaje dokumentacji: dokumenty obligatoryjne i nieobowiązkowe,
• planowanie pracy oraz zadania rady pedagogicznej związane
z prowadzeniem dokumentacji,
• przykładowe dokumenty oraz sposób ich prowadzenia,
• archiwizowanie dokumentacji,
• kontrolowanie dokumentacji.
DLACZEGO WARTO:
• zdobędziesz wiedzę dotyczącą przepisów prawnych związanych
z prowadzeniem dokumentacji,
• poznasz praktyczne sposoby dokumentowania pracy nauczyciela,
• dowiesz się, jakie są dobre praktyki związane z tematem,
• nauczysz się planować swoje obowiązki.

Awans zawodowy i ocena
pracy nauczyciela
ZAKRES SZKOLENIA:
• prawne aspekty oceny pracy nauczyciela
w świetle nowelizacji Karty nauczyciela,
• praca z arkuszem samooceny – ewaluacja pracy własnej
w procesie doskonalenia dydaktyczno-wychowawczego,
• tryb dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy,
dokumentowanie, odwołanie,
• realizacja zadań wynikających z nadzoru
pedagogicznego w obszarze oceny pracy,
• awans zawodowy nauczyciela krok po kroku,
• podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego,
• zasady właściwego dokumentowania spełnienia warunków
na kolejne stopnie awansu zawodowego.
DLACZEGO WARTO:
• poznasz najnowsze zmiany prawa oświatowego związanego
z oceną pracy nauczycieli,
• dowiesz się, jak efektywnie przejść przez proces awansu
zawodowego, wykorzystując wnioski z ewaluacji pracy własnej,
• nauczysz się wypełniać dokumentację związaną z oceną pracy
własnej oraz z awansem zawodowym,
• nabędziesz informacje na temat trybu dokonywania oceny
oraz trybu odwoławczego,
• poznasz metody dokonywania oceny pracy własnej i przygotujesz
się do przeprowadzenia samodzielnej ewaluacji.
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Uczciwa kłótnia i współpraca
z rodzicem roszczeniowym
ZAKRES SZKOLENIA:
• typologia rodziców i ich oddziaływanie na dziecko,
• odpowiedzialność prawna nauczyciela,
• przyczyny konfliktów z rodzicami,
• zarządzanie emocjami,
• metody pracy z rodzicem roszczeniowym.
DLACZEGO WARTO:
• poznasz najczęstsze przyczyny występowania konfliktów w relacjach z rodzicami,
• dowiesz się, jak reagować w sytuacjach problematycznych i łagodzić spory,
• nauczysz się umiejętnego zarządzania emocjami,
• uzyskasz wiedzę dotyczącą metod pracy z rodzicem roszczeniowym.

Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli
ZAKRES SZKOLENIA:
• zdefiniowanie pojęcia oraz poznanie źródeł stresu i przyczyn wypalenia zawodowego,
• rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego,
• metody radzenia sobie ze stresem,
• sposoby ochrony przed zjawiskiem wypalenia zawodowego,
• techniki skutecznej automotywacji.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jak redukować stres,
• nauczysz się rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego,
• poznasz sposoby radzenia sobie z pierwszymi objawami wypalenia zawodowego,
• zdobędziesz wiedzę dotyczącą skutecznych technik automotywacji.
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Zachowania prowokacyjne i agresywne
ZAKRES SZKOLENIA:
• mechanizmy zachowań prowokacyjnych i agresywnych przedszkolaków (źródła, cele, efekty),
• konstruktywne reagowanie na zachowania prowokacyjne, agresywne
i planowanie systemowej pracy z przedszkolakiem,
• dokumentowanie działań,
• instytucje i placówki wspierające,
• omówienie przepisów prawa dotyczących zakresu odpowiedzialności nauczyciela,
• wdrażanie procedur postępowania w różnych sytuacjach zakłócających proces dydaktyczny i wychowawczy.
DLACZEGO WARTO:
• poznasz zasady konstruktywnego reagowania na zachowania prowokacyjne i agresywne,
• zyskasz informacje na temat współpracy z rodzicami ucznia oraz innymi instytucjami i placówkami,
• dowiesz się, jak prawidłowo dokumentować pracę z uczniem agresywnym,
• usystematyzujesz wiedzę dotyczącą przepisów prawa z zakresu odpowiedzialności nauczyciela.

Praca z dzieckiem trudnym
ZAKRES SZKOLENIA:
• podstawy teoretyczne: definicja i źródła
zachowań trudnych,
• podstawy prawne dotyczące postępowania
z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze,
• współpraca z rodzicami – spójne zasady postępowania,
• dziecko trudne w grupie rówieśniczej,
• metodyka pracy z dzieckiem trudnym,
• propozycje zabaw i ćwiczeń z dzieckiem trudnym.
DLACZEGO WARTO:
• uzyskasz informacje na temat postępowania
z dzieckiem sprawiającym trudności,
• dowiesz się, jak rozpoznawać przyczyny
zachowań problematycznych,
• poznasz sposoby pracy z dzieckiem trudnym,
także w grupie rówieśniczej.
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
ZAKRES SZKOLENIA:
• regulacje prawne dotyczące zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
• zadania kadry przedszkola w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
• dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• współpraca placówki z innymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• podstawowe zasady tworzenia IPET-ów.
DLACZEGO WARTO:
• usystematyzujesz wiedzę na temat zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• dowiesz się, jakie są Twoje obowiązki w omawianym temacie,
• zdobędziesz informacje na temat metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• poznasz sposoby dokumentowania, monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Doskonalenie słuchu fonematycznego
ZAKRES SZKOLENIA:
• definicja słuchu fonematycznego i jego znaczenie dla rozwoju dziecka,
• zaburzenia słuchu fonematycznego i ich przyczyny,
• diagnozowanie dziecka w zakresie percepcji słuchowej,
• przykładowe ćwiczenia wspomagające kształtowanie słuchu fonematycznego.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jak wspomagać rozwój słuchu fonematycznego u dziecka,
• nauczysz się diagnozować zaburzenia w tym obszarze,
• zdobędziesz informacje na temat konsekwencji zaburzeń słuchu fonematycznego,
• poznasz przykładowe ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój słuchu.
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Integracja sensoryczna
ZAKRES SZKOLENIA:
• założenia metody integracji sensorycznej,
• wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka,
• rozpoznawanie zaburzeń i metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej,
• przykładowe zabawy i ćwiczenia wspierające terapię.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jakie symptomy mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej,
• poznasz metody i techniki pracy wspierające rozwój dziecka,
• zdobędziesz wiedzę na temat sposobów dokumentowania pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Stymulacja zmysłów u dzieci
ZAKRES SZKOLENIA:
• definicja stymulacji zmysłów i jej cel,
• zaburzenia związane z przetwarzaniem zmysłowym,
• formy przeprowadzenia zajęć mających na celu pobudzenie zmysłów dziecka,
• przygotowanie przestrzeni i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć,
• przykładowe zabawy i pomysły na zajęcia wspomagające stymulację zmysłów.
DLACZEGO WARTO:
• zyskasz praktyczną wiedzę na temat stymulacji zmysłów u dziecka,
• dowiesz się, jakie są pozytywne aspekty stymulowania zmysłów,
• nauczysz się rozpoznawać sygnały świadczące o zaburzeniu przetwarzania sensorycznego,
• poznasz sposoby aranżacji przestrzeni i przykładowe propozycje zabaw.

8
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Wychowanie do wartości i przez
kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych

Polityka oświatowa 2019/2020

ZAKRES SZKOLENIA:
• realizacja podstawy programowej w zakresie wiedzy dotyczącej podstawowych symboli narodowych i wiedzy o państwie,
• znaczenie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich,
• przykładowe propozycje organizacji zajęć dydaktycznych dotyczących kultury narodowej.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jak w przystępny sposób przekazywać dzieciom wiedzę na temat kraju, w którym żyją,
• poznasz sposoby urozmaicania zajęć kształtujących postawy patriotyczne.

Pierwsza pomoc przedmedyczna
ZAKRES SZKOLENIA:
• prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, w tym regulacje dotyczące szkoleń
pracowników placówek edukacyjnych,
• wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
• wezwanie pomocy, ocena stanu poszkodowanego, pozycja boczna ustalona,
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa: zasady postępowania w przypadku dziecka i dorosłego,
• postępowanie w stanach zagrożenia życia i stanach nagłych: zawał, udar, zadławienie, zakrztuszenie,
cukrzyca, astma, epilepsja, krwotoki, reakcje alergiczne, utrata przytomności.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jakie przepisy regulują konieczność udzielania pierwszej pomocy,
• poznasz procedury dotyczące organizacji pierwszej pomocy,
• usystematyzujesz wiedzę na temat zachowania w okolicznościach wymagających interwencji,
• nauczysz się, w jaki sposób postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu poszkodowanego.
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Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem
ZAKRES SZKOLENIA:
• porównanie najczęściej stosowanych metod pracy z dzieckiem,
• zdefiniowanie i klasyfikacja metod aktywizujących,
• kreatywność jako klucz do sukcesu,
• zalety wykorzystywania w zajęciach metod pobudzających aktywność,
• przykładowe formy aktywizacji dzieci i ich zastosowanie w praktyce.
DLACZEGO WARTO:
• poszerzysz wiedzę na temat twórczych metod pracy z dzieckiem,
• poznasz korzyści płynące ze stosowania metod aktywizujących,
• dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać metody aktywizujące w pracy indywidualnej i grupowej,
• wzbogacisz swój warsztat pracy.

Laboratorium w przedszkolu – mały eksperymentator
ZAKRES SZKOLENIA:
• wpływ eksperymentów i doświadczeń na rozwój dziecka,
• przedszkolne laboratorium – jak stworzyć taki kącik tanim kosztem (z przedmiotów codziennego użytku),
• zasady przeprowadzania eksperymentów z dziećmi,
• warsztat: wykonywanie doświadczeń i wyjaśnienie obserwowanych zjawisk.
DLACZEGO WARTO:
• zdobędziesz wiedzę dotyczącą eksperymentów, dzięki której można realizować wszystkie
cztery obszary podstawy programowej,
• uzyskasz informację, jak łatwo stworzyć kącik laboratoryjny (bez nakładów finansowych),
• dowiesz się, jak w bezpieczny sposób przeprowadzać doświadczenia z dziećmi,
• poznasz sposoby na urozmaicanie zajęć nietypowymi pokazami.
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Kompetencje kluczowe w przedszkolu
ZAKRES SZKOLENIA:
• zdefiniowanie kompetencji kluczowych i wskazanie ich rodzajów,
• kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
• kompetencje kluczowe a rozwój dziecka,
• wspomaganie pracy przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych,
• rola nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka,
• metody i formy pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych.
DLACZEGO WARTO:
• zdobędziesz wiedzę na temat rodzajów kompetencji kluczowych,
• dowiesz się, dlaczego istotne jest rozwijanie kompetencji kluczowych u nauczycieli i dzieci,
• poznasz metody pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie kompetencji
matematycznych

Polityka oświatowa 2019/2020

ZAKRES SZKOLENIA:
• znaczenie matematyki w rozwoju dziecka,
• koncepcje dotyczące nauki matematyki,
• edukacja matematyczna w podstawie programowej,
• metody i formy pracy doskonalące umiejętności matematyczne,
• przykładowe gry i zabawy rozwijające kompetencje matematyczne.
DLACZEGO WARTO:
• zdobędziesz wiedzę na temat znaczenia matematyki dla rozwoju dziecka,
• uzyskasz informacje, jak pokonywać trudności związane z edukacją matematyczną,
• dowiesz się, jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia, aby zachęcać dzieci do aktywności matematycznej,
• otrzymasz pakiet przykładowych zabaw i gier dotyczący omawianego obszaru.
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Technologie informacyjno–
komunikacyjne w przedszkolu

Polityka oświatowa 2019/2020

ZAKRES SZKOLENIA:
• wpływ technologii na rozwój dziecka,
• zagrożenia związane z wykorzystaniem sprzętu technologicznego,
• wdrożenie dzieci i nauczycieli do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć,
• przykładowe narzędzia wspomagające pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym,
• wprowadzenie do nauki programowania.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jak umiejętnie wykorzystać możliwości współczesnej technologii,
• poznasz sposoby na urozmaicenie zajęć,
• zyskasz wiedzę na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój dziecka,
• dowiesz się, jak umiejętnie poszukiwać nowych, atrakcyjnych narzędzi i aplikacji do pracy z dziećmi.

Kodowanie w przedszkolu
ZAKRES SZKOLENIA:
• teoretyczne podstawy kodowania,
• wpływ kodowania na rozwój dziecka,
• wprowadzenie do nauki kodowania i programowania.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jak przygotować dzieci do nauki kodowania i programowania poprzez gry i zabawy offline i online,
• poznasz przydatne, łatwe w obsłudze aplikacje ułatwiające naukę programowania,
• uzyskasz informacje, w jaki sposób rozwijać wiedzę i umiejętności dzieci, wykorzystując kodowanie.

12 Akademia Doskonalenia Oficyny MM

Tańce–łamańce–muzyka, ruch, zabawa
ZAKRES SZKOLENIA:
• ruch jako podstawowa potrzeba aktywności dziecka,
• znaczenie muzyki i dźwięków dla rozwoju dziecka,
• formy aktywności muzycznej dziecka,
• propozycje ćwiczeń i zabaw muzyczno-ruchowych,
• nauka prostych kroków i sekwencji tanecznych.
DLACZEGO WARTO:
• pozyskasz informacje na temat wpływu muzyki i tańca na rozwój psychoruchowy dziecka,
• dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać taniec do nauki i zabawy,
• poznasz gotowe układy taneczne, które możesz od razu wykorzystać na zajęciach.

Joga jako technika wspierająca koncentrację dzieci
ZAKRES SZKOLENIA:
• definicja jogi,
• przyczyny zaburzeń koncentracji,
• wpływ jogi na rozwój dziecka,
• elementy kluczowe związane z organizacją zajęć,
• joga w praktyce,
• praktyczne zastosowanie jogi.
DLACZEGO WARTO:
• dowiesz się, jakie czynniki mają wpływ na zaburzenia koncentracji u dzieci,
• poznasz atuty wykorzystywania jogi w pracy z dziećmi,
• zyskasz wiedzę na temat odpowiedniego przygotowania przestrzeni potrzebnej do zajęć,
• zdobędziesz praktyczne umiejętności wspomagające rozwój koncentracji przez elementy jogi.
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POZOSTAŁE SZKOLENIA
Polityka oświatowa 2019/2020

Wdrażanie nowej podstawy programowej
• warunki oraz sposób realizacji podstawy programowej.
• obowiązki nauczyciela i dyrektora w obszarze wdrażania i realizacji podstawy programowej.
• metody i narzędzia wykorzystywane w obszarze monitorowania wdrażania nowej
podstawy programowej.

Bezpieczeństwo Informacji
• przepisy prawne związane z bezpieczeństwa informacji.
• podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa informacji.
• metody, techniki, dokumentacja bezpieczeństwa informacji.

Innowacje pedagogiczne
• pojęcie innowacji i eksperymentu pedagogicznego.
• rola nauczyciela jako innowatora.
• rodzaje innowacji oraz procedury i sposoby ich dokumentowania.

Kształtowanie
kompetencji czytelniczych
• gotowość dzieci do nauki czytania
• nowe formaty książek – jak wykorzystać je na zajęciach
• praktyczne wskazówki dotyczące rozwijania kompetencji czytelniczych

Jeżeli szukają Państwo innego, ciekawego tematu prosimy o kontakt.
Zorganizujemy szkolenie według Państwa oczekiwań.
Więcej na www.oficynamm.pl
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