
 
 
Pracownie – tematy szkoleń 
 
Rozwijania potencjału, motywacji, kompetencji

 Kompetencje przyszłości
 Kompetencje do życia w 
 Wspieranie talentów, rozbudzanie zainteresowań i pielęgnowanie pasji

 
Aranżowania przestrzeni 

 Edukacyjne przestrzenie sprzyjające procesom uczenia się
 W klasie i poza klasą  

 
Projektowania procesów 

 Kultura pracy szkoły oparta na realizacji potrzeb
 Zarządzanie potencjałem ludzkim
 Strategiczne działania 

 
 Budowanie działających zespołów

 Współpraca nauczycieli
 Budowanie zespołów 

 
Otwartości na zmiany i innowacje

 Dokumentacja a nie biurokratyzacja 
nauczyciela, wychowawcy

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna motorem napędowym sukcesu dziecka, 
przedszkola, szkoły 

 Innowacja i zmiana służąca rozwojowi potencjału szkoły/przedszkola
 
Poszukiwania rozwiązań, drobnych rzeczy, praktycznych narzędzi

 Design Thinking  i działająca edukacja w środowisku wiejskim
 Design Thinking  i działająca edukacja w dużej lub małej szkole
 Dobór metod pracy, tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się

 
Budowanie Pracowni Tematycznych, Laboratoriów Przyszłości

 Nowoczesny warsztat pracy 
 Pracownie tematyczne, autorskie rozwiązania
 STEAM 

 
 

 

 

Rozwijania potencjału, motywacji, kompetencji  
Kompetencje przyszłości  
Kompetencje do życia w środowisku szybkozmieniającym się  
Wspieranie talentów, rozbudzanie zainteresowań i pielęgnowanie pasji

Edukacyjne przestrzenie sprzyjające procesom uczenia się 
 

szkoły oparta na realizacji potrzeb 
Zarządzanie potencjałem ludzkim 
Strategiczne działania - mniej znaczy więcej 

Budowanie działających zespołów  
Współpraca nauczycieli 

 

Otwartości na zmiany i innowacje 
biurokratyzacja – wspierające narzędzia pracy dyrektora, 

nauczyciela, wychowawcy 
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna motorem napędowym sukcesu dziecka, 

Innowacja i zmiana służąca rozwojowi potencjału szkoły/przedszkola

rozwiązań, drobnych rzeczy, praktycznych narzędzi 
działająca edukacja w środowisku wiejskim 
działająca edukacja w dużej lub małej szkole 

Dobór metod pracy, tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się

Budowanie Pracowni Tematycznych, Laboratoriów Przyszłości 
Nowoczesny warsztat pracy – laboratoria przyszłości,  
Pracownie tematyczne, autorskie rozwiązania 

Wspieranie talentów, rozbudzanie zainteresowań i pielęgnowanie pasji  

wspierające narzędzia pracy dyrektora, 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna motorem napędowym sukcesu dziecka, 

Innowacja i zmiana służąca rozwojowi potencjału szkoły/przedszkola 

Dobór metod pracy, tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się 



Doświadczania nowego warsztatu pracy nauczyciela  
 Rozwój kompetencji zawodowych – przywództwo i liderowanie  
 Projekty edukacyjne w praktyce 

 
Dobrostanu, szczęścia, zdrowia 

 Dobrostan w codziennej praktyce edukacyjnej – od autodiagnozy po certyfikat Lidera 
Dobrostanu 

 Siła i odporność psychiczna wzmacniająca rozwój kompetencji osobistych  
 Edukacja włączająca, respektowanie różnorodności potrzeb  
 Pomoc pedagogiczno - psychologiczna 

 
Wzajemnego uczenia się i współpracy 

 Wyobraźnia i kreatywność w połączeniu z interdyscyplinarnością,  
 Biuro pracy eksperckiej 
 Projekty edukacyjne i  STEAM 

 


