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Szanowni Państwo,

NODN Instytut Nauki Lektikon jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli (decyzja MKO z dnia 5 czerwca 2019 r.). Cieszymy się, że jakość naszych usług została potwierdzona i mamy możliwość przez kolejnych 5 lat oferować Państwu współpracę w obszarze
szkoleń dla dyrektorów, Rad Pedagogicznych, szkoleń otwartych, wyjazdowych i akademii
rozwojowych. Organizujemy konferencje, fora dyskusyjne oraz realizujemy duże projekty edukacyjne.
Co nas wyróżnia na rynku szkoleniowym ?
Instytut Nauki Lektikon tworzą ludzie, dla których praca trenerska jest pasją, a wyzwania są przygodą. Każdy Uczestnik jest dla nas wyjątkową osobą, na którą patrzymy z życzliwością i otwartością.
Łączą nas podobne wartości, dlatego wszystkich traktujemy z szacunkiem i wdzięcznością. Godziny
spędzone na sali szkoleniowej są dla nas wartością - lekcją z której wyciągamy wnioski, po to by być
coraz lepszymi trenerami, coachami, tutorami, doradcami.
Celem naszej pracy są konkretne rezultaty, a nie usługi - stąd najbardziej zależy nam na jakości realizowanych szkoleń. Dzięki wyjątkowemu zespołowi kreatywnych trenerów, praktyków z dużym doświadczeniem, przygotowujemy szkolenia skrojone na miarę, dopasowane do kontekstu; do Państwa
potrzeb „tu i teraz”.
Nasza placówka to przede wszystkim relacje, empatia, wsparcie, radość, indywidualne podejście do
klienta, jakość, dynamika rozwoju i innowacyjne rozwiązania. Stąd nasze hasło przewodnie od samego początku brzmi: „Twoje Skrzydła Sukcesu”, a oko w naszych znakach graficznych jest symbolem
poznania i wiedzy, która buduje świadomość i otwiera nas na zmiany.
Radosław Świergosz
DYREKTOR INSTYTUTU

założyciel firmy, twórca programów współpracy i rozwiązywania konfliktów w relacjach z rodzicami w szkole, wykładowca na studiach podyplomowych.

Anna Ryszka
WICEDYREKTOR

Członek Rady Programowej, pasjonatka komunikacji, budowania relacji, przewodnik
zmiany, trener Insights Discovery.
Krystian Sroka
WICEDYREKTOR

Członek Rady Programowej, chętnie dzieli się doświadczeniem rodzica, nauczyciela,
dyrektora. Odważny, kreatywny, precyzyjny. Nie boi się nowych rozwiązań.

Urszula Grygier

CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ

Ekspert merytoryczny, coach, rzeczoznawca MEN, nauczyciel z 37 letnim doświadczeniem. Twórca programów szkoleniowych.
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Tematyka szkoleń dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych
w roku szkolnym 2019/2020
semestr II
Nauczanie i uczenie się uczniów
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Nauczanie i uczenie się uczniów
Elementy Myślenia Krytycznego - jak zaciekawić
uczniów, aktywizacja uczniów, praca z uczniem
zdolnym
Efektywne nauczanie w zróżnicowanym zespole jak dostosować metody pracy do indywidualnych
potrzeb uczniów?
Czy dobrze uczę? - pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów.
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela.
Projekt edukacyjny - strategia nauczania.
Przejście od nauczania do uczenia się
- w jaki sposób kształtować odpowiedzialność
uczniów za proces uczenia się
Edukacja włączająca kompetencje kluczowe - jak je
kształtować?
Strategie uczenia się - sposób na każdego ucznia
Nauczanie przyjazne mózgowi - mnemotechniki
Wykorzystanie smartfonów, aplikacji, tablic interaktywnych w procesie lekcyjnym
Matematyka to nie tylko cyfry - jak rozwija kompetencje matematyczne na innych przedmiotach
Jak organizować efektywny proces uczenia się
uczniów
Kompetencje kluczowe – warsztat praktyczny
Pomysły na kreatywne i twórcze lekcje z różnych
przedmiotów.
Jak wykorzystać na lekcji telefon komórkowy
ucznia?
Odkrywanie, motywowanie i rozwijanie pasji
Uczę, wspieram, inspiruję - charyzmatyczny nauczyciel XXI wieku
Dostosowanie warsztatu pracy nauczyciela do 8-letniej szkoły podstawowej.
Generacja Z i I-Gen - model pracy z cyfrowym
dzieckiem

Ocenianie
•
•

Ocenianie kształtujące czyli o ocenianiu wspierającym rozwój dziecka.
Ocenianie szkolne - realizacja zapisów prawa w
szkole

•
•

Wymagania edukacyjne podstawą do planowania
procesu kształcenia.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Jak oceniać, aby wspierać?
Pomiar wyników kształcenia z uwzględnieniem
wymagań edukacyjnych.
Proces ewaluacji wewnętrznej w szkole.
Wewnątrzszkolny system oceny zachowania - oceny, punkty... co działa? Jak skutecznie konstruować
system oceny zachowania?

Wychowawcza i opiekuńcza
rola szkoły
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementy Insights Discovery- wykorzystanie narzędzia do komunikacji, rozwiązywania konfliktów,
trudnego rodzica oraz budowania zespołu.
Co myślą i czują inni- jak uczyć dzieci rozumienia
społecznego?
Bezpieczeństwo w szkole.
Cyberzagrożenia – sposoby reagowania i przeciwdziałania.
Mediacje rówieśnicze- sposobem rozwiązywania
konfliktów.
Nowe zagrożenia - profilaktyka uzależnień
Depresja której nie widać - profilaktyka, diagnoza,
reagowanie
Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
Jak rozmawiać z rodzicem nt. wsparcia dziecka w
rozwoju

Prawo w szkole
•
•
•
•

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i pomoc przedmedyczna
Prawo oświatowe
BHP
Mobing i stalking

Przedstawiona lista szkoleń jest wstępną propozycją dla przedszkoli i szkół. Każdy temat możemy dostosować do indywidualnych potrzeb
zespołu nauczycieli. Po rozpoznaniu zapotrzebowania placówki konstruujemy także szkolenia na
miarę zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych
Instytut Nauki LEKTIKON
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Dyrektorze, skorzystaj z naszego wsparcia w roku szkolnym 2019/2020!
Realizujesz kompetencje kluczowe w ramach projektu MEN? Zrobimy dla Ciebie
warsztat diagnostyczny i planowanie w ramach procesowego wspomagania!
Chcesz zorganizować w szkole procesowe wspomaganie? Zajmiemy się tym,
poprowadzimy diagnozę, planowanie, wdrożenie i ewaluację!
Masz zalecenia pokontrolne i potrzebujesz przeszkolić nauczycieli w danym
temacie? Wybierz naszą ofertę, zadzwoń do nas!
Szukasz dalszej ścieżki rozwoju dla siebie? Skorzystaj z naszego doświadczenia i
zapisz się na kurs trenerski “trener w oświacie” z elementami coachingu,
Szukasz wsparcia przy rozwiązywaniu trudnych problemów? Zapisz się do naszej sieci dyrektorskiej - skorzystaj z naszej pomocy i doświadczenia innych dyrektorów
(miejsce: Nowy Sącz, Zator, Żywiec, Pszczyna i inne)
Szukasz inspiracji, innowacji, chcesz coś zmienić w swojej szkole? Zapisz się na
Forum Dyrektorów w kwietnie 2020 roku w Zatorze oraz inne kusry szkolenia, warsztaty (szczegóły na stronie www) apisz się na konferencję jublieuszową (grudzień 2019), kursy,
warsztaty i szkolenia dla dyrektorów

Co może uzyskać dzięki współpracy z nami dyrektor, nauczyciel, szkoła?
Poprzez zastosowanie kreatywnych rozwiązań na sali szkoleniowej uczestnicy są zaangażowani i zaciekawieni.
Świetnie dobrana i wykwalifikowana kadra zapewnia 100% zadowolenia.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, szkoły mogą liczyć na pomoc w wyznaczaniu nowych kierunków działania, wspierających rozwój.
Dzięki pasji ludzi, którzy tworzą placówkę, zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas
szkoleń
Indywidualny kontakt przed szkoleniem z osobami decyzyjnymi daje poczucie bezpieczeństwa.
Stosowane przez nas nowe metody, narzędzia, rozwiązania sprawią, że Twoja placówka
dołączy do elitarnego grona wyjątkowych szkół, które chcą być coraz lepsze
ul. Juliusza Słowackiego 15, 32-640 Zator
email: kontakt@lektikon.edu.pl
tel. 660 721 999
www.lektikon.edu.pl
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