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KALENDARIUM SZKOLEŃ I KURSÓW  
 
 
DATA*** 

 
TEMAT: 

 
ADRESACI: 

 
CENA/ 

osobę: 
 
 

 
9 I 2020 r. 

RADOM 
 

 

Prowadzenie sekretariatu 
w szkole, przedszkolu, 
placówce oświatowej. 

 

Osoby pracujące na stanowisku 
sekretarza/ sekretarki w 

placówkach oświatowych, 
intendenci, wszystkie osoby, które 

chcą poszerzyć i zdobyć nowe 
kompetencje na rynku pracy 

 
 
350,00 zł 

 
11 I 2020 r. 
WARSZAWA 

 
 

 
Konstruowanie gier nie 
tylko matematycznych 

 
Nauczyciele przedszkoli, edukacji 

wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani. 

 
340,00 zł 

 
 

24-26 I 2020 r. 
WARSZAWA 

 

 
 
Edukacja matematyczna 

najmłodszych 

 
Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, przedszkoli, 
pedagodzy, psycholodzy i inni 

zainteresowani 
 

 
 
649,00 zł 

 
3 II 20120 r. 
WARSZAWA 

 
Dyrektor jako 

pracodawca w szkole, 
przedszkolu, placówce 

oświatowej. 

 
 

Dyrektorzy placówek oświatowych 

 
 
349,00 zł 

 
29 II 2020 r. 
WARSZAWA 

 

Nauka kodowania i 
programowania w 

przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Nauczyciele przedszkoli, edukacji 
wczesnoszkolnej i inni 

zainteresowani. 

 
340,00 zł 

 
 

3 III 2120 r. 
WARSZAWA 

 

 

Prowadzenie sekretariatu 
w szkole, przedszkolu, 
placówce oświatowej. 

 

Osoby pracujące na stanowisku 
sekretarza/ sekretarki w 

placówkach oświatowych, 
intendenci, wszystkie osoby, które 

chcą poszerzyć i zdobyć nowe 
kompetencje na rynku pracy 

 
 
319,00 zł 

 
14,15 III 2020 r. 

WARSZAWA 

Metoda Ruchu 
Rozwijającego Veroniki              

Sherborne 

KURS I-go STOPNIA 
 

 
Nauczyciele  edukacji 

wczesnoszkolnej , przedszkoli i inni 
zainteresowani 

 
599,00 zł 

 
 
3, 4 IV 2020 r. 

WARSZAWA 

 
Kurs Trening 

Umiejętności Społecznych 
I i II stopień 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 
przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi 

 
 
569,00 zł 
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i inni zainteresowani 

 
25 IV 2020 r. 
WARSZAWA 

Odimienna metodą nauki 
czytania wg koncepcji dr 
Ireny Majchrzak 

Doradcy metodyczni, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, studenci kierunków 

pedagogicznych. 

  
319,00 zł 

 
2 VI 2020 r. 
WARSZAWA 

 

 
Prowadzenie sekretariatu 

w szkole, przedszkolu, 
placówce oświatowej 

 
Sekretarzy, intendentów, 

pracowników administracyjnych i 
innych zainteresowanych. 

 

 
319,00 zł 

 
VI 2020 r. 

WARSZAWA 
 

 
Podsumowanie roku 

 w szkole 

 
Dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz 

inni zainteresowani  
 

 
319,00 zł 

 
8 VI 2020 r. 
WARSZAWA 

 

 
Podsumowanie roku 

 w przedszkolu 

 
Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli 

oraz inni zainteresowani  
 

  
319,00 zł 

 
 
 
*szkolenia odbędą się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników  
**z przyczyn niezależnych termin realizacji szkolenia może ulec zmianie  
*** rezerwacje miejsc i dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie 


