OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

SZKOLENIA RAD
PEDAGOGICZNYCH

KONTAKT:
ELŻBIETA BROL
TEL. 608681217
ELZBIETABROL.SZKOLENIA@GMAIL.COM

DLACZEGO WARTO?
Nasza oferta jest skierowana do wszystkich
nowoczesnych placówek, które poszukują
inspirujących, ciekawych, nieszablonowych i
praktycznych szkoleń.
Szkolenia są zgodne z najnowszymi
przepisami prawa oświatowego,
nowoczesnymi trendami edukacyjnymi, ale
przede wszystkim oparte na rzetelnej
wiedzy i doświadczeniu.
Istnieje możliwość dostosowania tematu,
czasu trwania oraz terminu do
indywidualnych potrzeb przedszkola.

EKSEPRCI
Wszystkie osoby
prowadzące
szkolenia są przede
wszystkim
doświadczonymi
praktykami, którzy
w sposób
przejrzysty i
rzeczowy
przekazują wiedzę i
pokazują
praktyczne jej
zastosowanie.

MATERIAŁY
SZKOLENIOWE
Każdy uczestnik
otrzymuje
materiały
szkoleniowe do
dalszej pracy z
dziećmi.

ZAŚWIADCZENIA

Udział w szkoleniu
jest potwierdzony
zaświadczeniem
zgodnym z
zaleceniami MEiN.

Propozycja szkoleń dla przedszkoli:
Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku
Program i podstawa programowa wychowania
przedszkolnego – inspiracja czy ograniczenia?
Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola

Metody pracy - warsztaty
Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?
Budowanie zespołu nauczycieli jako strategia rozwoju
przedszkola - warsztat integracyjny
Smakowanie literatury wszystkimi zmysłami
Minimediacje w przedszkolu - czyli jak rozwiązywać
konflikty z dziećmi i między dziećmi
Uważny przedszkolak, czyli proste techniki Mindfulness
Emocje pod kontrolą
Cisza w edukacji. Luksus czy warunek efektywnego
nauczania?
Agresja w przedszkolu i jak jej zapobiegać
Trudna sztuka komunikacji, czyli komu ciepłe i puchate, a
komu kolczaste?
Matematyka - królową nauk.
Edukacja inspirowana przyrodą - hortiterapia
Edukacja ekologiczna w przedszkolu
Pomoce dydaktyczne inspirowane metodami
aktywizującymi i pedagogiką alternatywną
Neurodydaktyka – jak ją wykorzystać w pracy z dziećmi
Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu
Gimnastyka paluszkowa w wychowaniu przedszkolnym.

Projekt edukacyjny jako metoda aktywizacji i wspierania
rozwoju dziecka w przedszkolu
Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w
wieku przedszkolnym
Pozytywna dyscyplina w przedszkolu
Edukacja przez ruch
Tupią nogi , klaszczą ręce w zabawie i piosence.
Elementy sensomotoryki.
Zabawy i ćwiczenia rozwijające uzdolnienia
matematyczne
Zabawa w teatr - zabawy i wskazówki jak pracować z
dziećmi
W świecie (nie)poważnej literatury czyli dzieci książki
piszą…
Nowoczesne technologie
Rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci w
wieku przedszkolnym
Bezpieczny TIK w pracy nauczyciela przedszkola.
Kodowanie z przedszkolakami

Lista szkoleń nie jest zamknięta i możemy
dostosować temat do potrzeb przedszkola.
Zapraszamy do kontaktu!

