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AKREDYTOWANA

to marka,  działająca wspólnie z Małopolskim Centrum

Edukacji na rynku szkoleniowym od wielu lat.  

W błyskawicznie zmieniającym się świecie,  dbamy o to,

aby nadążyć z odpowiednią ofertą i kształceniem.  

Za cel stawiamy sobie niezmiennie dobrze rozumiane

dobro nauczyciela i dyrektora oraz wszystkich osób

bezpośrednio zaangażowanych w procesy edukacyjne.  

Bazując na doświadczeniu wykwalifikowanej kadry,

zbudowaliśmy mechanizmy gwarantujące profesjonalne       

i rzetelne podejście do kształcenia.

Nasze relacje z klientami opieramy na wzajemnym

zaufaniu,  wymianie doświadczeń oraz zaangażowaniu na

każdym etapie zlecenia.

Zapraszam Państwa do współpracy

-  Magdalena Chmielewska-Bias
                                                                                                    Dyrektor Niepublicznej Placówki 

                                                                                                Doskonalenia Nauczycoeli MCE

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MCE posiada

akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty (NP-III.5470.1.2021.KL)

oraz jest wpisana do Ewidencji Niepublicznych Placówek

Doskonalenia prowadzonej przez Marszałka Województwa

Małopolskiego (nr 73/2019).

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI MCE

NAUKA JEST JAK
NIEZMIERNE MORZE...
IM WIĘCEJ JEJ PIJESZ,

TYM BARDZIEJ
JESTEŚ SPRAGNIONY.

KIEDYŚ POZNASZ,
JAKA TO JEST

ROZKOSZ. UCZ SIĘ
TYLKO, CO JEST SIŁ 

W TOBIE, ŻEBY JEJ
ZAKOSZTOWAĆ.

STEFAN ŻEROMSKI,
SYZYFOWE PRACE

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MCETEL.  18  26  76  894 NAUCZYCIELE.EDU.PL
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Oferta szkoleń przygotowana jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oświatowymi 

i priorytetami MEiN.

Zgrana grupa po pandemii, czyli jak pomóc dzieciom w odbudowie przyjaznych relacji
rówieśniczych
Wysoka jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej – trzy modele wsparcia
Współpraca nauczycieli organizujących proces kształcenia podstawą wysokiej jakości
udzielanego wsparcia
Pedagogika przygody – czyli wychodzimy na wycieczkę

Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
Jak rozwijać kompetencje matematyczne, społeczne i inne za pomocą nóg, rąk i nie tylko-
wychowanie przedszkolne
Umiejętność uczenia się dzieci w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych

Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pedagogika specjalna w tym rozwijanie zdolności koncentracji uwagi dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rola nauczyciela wspomagającego i jego zadania w procesie edukacyjnym
Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym
Dysleksja- od diagnozy do terapii
Metodyka w autyzmie
Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u

NOWOŚCI W OFERCIE

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI

ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH I
EDUKACYJNYCH

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
PRZEDSZKOLE



Cyfrowe narzędzia dydaktyczne współczesnego nauczyciela w edukacji małego dziecka
Dywan interaktywny w pracy nauczyciela
Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji
Doradztwo zawodowe od przedszkola do 8 klasy

Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe
Bajkoterapia dla najmłodszych wspomagająca rola baśni i bajek w życiu dziecka
Pedagogika zabawy
Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny
Pedagogiczne konteksty komunikacyjne
Edukacja regionalna
Wychowanie do wartości
Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem

WYKORZYSTANIE W PROCESACH EDUKACYJNYCH NARZĘDZI I ZASOBÓW CYFROWYCH
ORAZ METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. BEZPIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE 
Z TECHNOLOGII CYFROWYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE
POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MCETEL.  18  26  76  894 NAUCZYCIELE.EDU.PL

ADRESAT TERMIN CZAS TRWANIA MIEJSCE SZKOLENIA KOSZT

Rady 
pedagogiczne

Do
ustalenia

4

godziny 
dydaktyczne

Szkolenie 
on-line

lub
szkolenie 

tradycyjne

Od
1500 zł

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu, formy 
i szczegółów szkolenia. Istnieje możliwość  dopasowania tematu

zgodnie z Państwa potrzebami, zaleceniami i specyfiką pracy.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
PRZEDSZKOLE
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SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Oferta szkoleń przygotowana jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oświatowymi 

i priorytetami MEiN.

Motywacja i wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego 

Dziecko w szkole po pandemii, czyli jak pomóc dzieciom w odnalezieniu bezpiecznego
miejsca w szkole
Zgrana klasa  po pandemii, czyli jak pomóc dzieciom w odbudowie przyjaznych relacji
rówieśniczych
Wysoka jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej – trzy modele wsparcia
Współpraca nauczycieli organizujących proces kształcenia podstawą wysokiej jakości
udzielanego wsparcia
Pedagogika przygody – czyli wychodzimy z klasy na wycieczkę
Nauczyciel animator- twórcze angażowanie uczniów, podstawy animacji społeczno-
kulturowej

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
Umiejętność uczenia się – metoda eksperymentu i doświadczenia
Umiejętność uczenia się – metoda projektu
Wyzwania XXI czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształcić u
uczniów kompetencje kluczowe
Zabawy od A do Z - warsztat metodyczny
Zasady nauki gry w szachy
 

Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz
dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów

NOWOŚCI W OFERCIE

           w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI

ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH I
EDUKACYJNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA



Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczniów
Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Efektywna edukacja włączająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika specjalna w tym rozwijanie zdolności koncentracji uwagi dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rola nauczyciela wspomagającego i jego zadania w procesie edukacyjnym
Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u
Metodyka w autyzmie
Uczeń z dysleksją w szkole – wspieranie i pomoc ze strony nauczyciela
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej
Jak nauczyć dzieci radzić sobie z negatywnymi emocjami
Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami zachowania

Edukacja zdalna: organizacja zajęć, narzędzia, zasoby i treści, lekcje online
G Suite – narzędzie w pracy nauczyciela
MICROSOFT OFFICE 365 TEAMS – zdalne nauczanie
Praca w chmurze- czyli gdzie?
Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS Excel
Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji
Tablica, Tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych
technologiach w szkole
Tablice interaktywne w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem kompetencji
kluczowych
Dywan interaktywny w pracy nauczyciela
Cyberzagrożenia

Dyscyplina i sposoby dyscyplinujące uczniów w szkole
Kształtowanie kompetencji miękkich wśród uczniów
Motywowanie uczniów do nauki i zmiany zachowania

WYKORZYSTANIE W PROCESACH EDUKACYJNYCH NARZĘDZI I ZASOBÓW CYFROWYCH
ORAZ METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. BEZPIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z
TECHNOLOGII CYFROWYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE
POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MCETEL.  18  26  76  894 NAUCZYCIELE.EDU.PL

SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH



Narkotyki i dopalacze w szkole-sposoby skutecznego przeciwdziałania zjawiskom
Trudne zachowania uczniów – agresja, zachowania buntownicze i prowokacyjne
Umiejętności wychowawcze
Wychowanie do wartości 
Edukacja regionalna

Asertywność w pracy nauczyciela w kontakcie z rodzicami i uczniami
Formy komunikacji i współpracy z rodzicami
Obowiązki i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Ocenianie motywujące w pracy zdalnej
Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej
Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego
Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli oceniania zachowania uczniów
Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/ przedszkola, placówki/
w praktyce
Wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej w kontekście wymagań
wobec szkół i placówek
Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
Wykorzystanie wyników egzaminu do podnoszenia efektywności kształcenia
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce
Awans zawodowy

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY, AWANS ZAWODOWY, OCENIANIE

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MCETEL.  18  26  76  894 NAUCZYCIELE.EDU.PL

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu, formy 
i szczegółów szkolenia. Istnieje możliwość  dopasowania tematu

zgodnie z Państwa potrzebami, zaleceniami i specyfiką pracy.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA

ADRESAT TERMIN CZAS TRWANIA MIEJSCE SZKOLENIA KOSZT

Rady 
pedagogiczne

Do
ustalenia

4

godziny 
dydaktyczne

Szkolenie 
on-line/

tradycyjne

Od
1500 zł
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Motywacja i wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego 

Zgrana klasa  po pandemii, czyli jak pomóc uczniom w odbudowie przyjaznych relacji
rówieśniczych
Pedagogika przygody – czyli wychodzimy z klasy na wycieczkę
Nauczyciel animator- twórcze angażowanie uczniów, podstawy animacji społeczno-
kulturowej

Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
Umiejętność uczenia się – metoda eksperymentu i doświadczenia
Umiejętność uczenia się – metoda projektu
Wyzwania XXI czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształcić u
uczniów kompetencje kluczowe

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczniów
Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pedagogika specjalna w tym rozwijanie zdolności koncentracji uwagi uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rola nauczyciela wspomagającego i jego zadania w procesie edukacyjnym
Uczeń z dysleksją w szkole – wspieranie i pomoc ze strony nauczyciela
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej

NOWOŚCI W OFERCIE

           w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI

ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH I
EDUKACYJNYCH

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Oferta szkoleń przygotowana jest zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oświatowymi 

i priorytetami MEiN.

SZKOŁA ŚREDNIA
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Edukacja zdalna: organizacja zajęć, narzędzia, zasoby i treści, lekcje online
G Suite – narzędzie w pracy nauczyciela
MICROSOFT OFFICE 365 TEAMS – zdalne nauczanie
Praca w chmurze- czyli gdzie?
Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji
Tablica, Tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych
technologiach w szkole
Cyberzagrożenia

Dyscyplina i sposoby dyscyplinujące uczniów w szkole
Kształtowanie kompetencji miękkich wśród uczniów
Motywowanie uczniów do nauki i zmiany zachowania
Narkotyki i dopalacze w szkole-sposoby skutecznego przeciwdziałania zjawiskom
Trudne zachowania uczniów – agresja, zachowania buntownicze i prowokacyjne
Umiejętności wychowawcze
Wychowanie do wartości

Asertywność w pracy nauczyciela w kontakcie z rodzicami i uczniami
Obowiązki i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej
Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego
Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli oceniania zachowania uczniów
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/ przedszkola, placówki/
w praktyce
Wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej w kontekście wymagań
wobec szkół i placówek
Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
Wykorzystanie wyników egzaminu do podnoszenia efektywności kształcenia
Kryterialne sprawdzanie matury rozszerzonej z języka polskiego – ćwiczenia
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce

WYKORZYSTANIE W PROCESACH EDUKACYJNYCH NARZĘDZI I ZASOBÓW CYFROWYCH
ORAZ METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. BEZPIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE 
Z TECHNOLOGII CYFROWYCH

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE
POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY, AWANS ZAWODOWY, OCENIANIE

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
SZKOŁA ŚREDNIA
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Ocenianie procesu uczenia się uczniów w trakcie pracy zdalnej
Planowanie i organizacja zdalnego nauczania i uczenia się uczniów
Pierwsza  pomoc w teorii i praktyce
Dysleksja  - od diagnozy do terapii
Metoduka w autyzmie
Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce
Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
Awans zawodowy
Sprawowanie nadzowu pedagogicznego przez dyrektora
szkoły/przedszkola/placówki

Przykładowe tematy:

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Nowoczesna platforma e-lerningowa 
Profesjonalna, sprawdzona kadra
Atrakcyjne kursy
Indywidualne podejście
Opieka merytoryczna
Zaświadczenie ukończenia kursu, wydane przez
Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
MCE

Szkolenia induywidualne realizowane są za
pośrednictwem kursów on-line na platformie
 e-learningowej. To wygodna forma pracy 
w dowolnym czasie i  tempie. Po zapoznaniu się 
z materiałami i wykonaniu krótkiego testu otrzymacie
Państwo zaświadczenie zgodne z wzorem MEiN.

WYRÓŻNIA NAS:

KURSY ON-LINE PLUS



KONTAKT
Dyrektor NPDN MCE
mgr Magdalena Chmielewska-Bias
tel.  512  244  052

Specjalista ds.  procesowego
wspomagania
mgr Danuta Faber

Specjalista ds.  szkoleń
mgr Adriana Żur
tel.  512  382  364

Sekretariat:
pn-pt:  8.00  –  17.00
tel.  18  26  76  894
nauczyciele@malopolska.edu.pl

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MCE
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