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Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Pracownicy Oświaty,

W dziedzinie szkoleń dla oświaty jesteśmy z Państwem już 20 lat :)
Nieustannie chcemy inspirować i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. 
Nasze szkolenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb, rodzaju placówki
oraz bieżącej sytuacji w kraju. Elastycznie i profesjonalnie podchodzimy do każdego projektu.
W ofercie znajdziecie Państwo szeroki wachlarz szkoleń w formie stacjonarnej lub on-line
na zamówienie dla rad pedagogicznych oraz dla całej kadry. Oferujemy również na bieżąco
aktualizowany Kalendarz Szkoleń otwartych, na które zapraszamy indywidualnie lub grupowo.
Współpracujemy z grupą trenerów/specjalistów z całej Polski.
Szkolenia są zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa 2022/2023 r.
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

Z poważaniem
Zespół Centrum Doskonalenia

STIMULUS
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SŁOWA
POWITANIA



POLITYKA
JAKOŚCI

W

Centrum Doskonalenia

zostało założone w 2002 roku. Od tego czasu organizuje szkolenia głównie
dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych tzw. „szkolenia dla 
rad pedagogicznych”. W związku z dynamicznym rozwojem został wdrożony
i nieustannie doskonalony system zarządzania jakością oparty na wymaga-
niach normy ISO 9001:2000.
Od 17 lipca 2019 r. posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.
Centrum Doskonalenia STIMULUS współpracuje z dużym gronem najlepszych 
trenerów z terenu całej Polski, dba o jakość, profesjonalizm oraz utrzymanie 
wysokich standardów realizacji i obsługi szkoleń, a także budowę długofalowej 
relacji z klientami.

W ramach nieustannego
podnoszenia jakości naszych usług
zobowiązujemy się do: 

• powiększania bazy zadowolonych Klientów,
• gwarancji uczciwego wywiązywania się z warunków umów 

– zarówno z Klientami, jak i Partnerami,
• współpracy z grupą profesjonalnych Trenerów,
• elastycznego dostosowania osoby prowadzącej zajęcia do specyfiki 

i profilu Oświaty, Instytucji lub Firmy,
• ciągłego monitorowania procesów oraz spełniania oczekiwań 

i wymagań Klientów,
• prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i przeglądów zarządzania.
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KIERUNKI POLITYKI
OŚWIATOWEJ NA ROK
SZKOLNY 2022/2023

RRealizujemy szkolenia
dla Rad Pedagogicznych zgodnie
z podstawowymi kierunkami
polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2022/2023
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację 
i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 
Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji 
klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. 
przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły 
podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi 
z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb 
oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych 
do podstawy programowej.

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku 
z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy 
z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego 
i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, 
w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści 
publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.



POTRZEBUJESZ
INNEGO TEMATU,
ZADZWOŃ
22 405 30 26
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8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 
w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,  
w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych 
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia 
udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych i integracyjnych

A.
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01SZKOLENIA OTWARTE
STACJONARNE I ON-LINE

A.A. 

Szkolenia dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli
i innych zainteresowanych:

• Planowanie nadzoru - organizacja roku szkolnego 2021/2022 
w przedszkolu

• Nowelizacja statutu przedszkola
• ABC dyrektora
• Wicedyrektor w przedszkolu
• Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów
• Metody coachingowe w oświacie w pracy stacjonarnej i zdalnej
• Zadania dyrektora w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela
• Opiekun stażu - rola i zadania na podstawie zmian w prawie
• Jak zorganizować pracę w przedszkolu, łagodzenie skutków pandemii
• Instrukcja kancelaryjna i archiwalna, dokumentacja w placówce oświatowej
• Organizacja Roku Szkolnego 2022/2023
• Podsumowanie I semestru 2022/2023
• Podsumowanie Roku Szkolnego 2022/2023 w przedszkolu
• Odpowiedzialność Prawna Dyrektora/Nauczyciela
• Aktualne Informacje Prawne
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Awans zawodowy – szkolenie dla dyrektorów
• Kontrola zarządcza
• Promocja i wizerunek przedszkola
• Sygnaliści w przedszkolach
• Organizacja i praca nauczyciela bibliotekarza.
• E-Puap obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
• Centranly Rejestr Umów – nowe obowiązki JSFP
• KURS: Excel i Word I i II stopień



C.

B.B.
Szkolenie dla sekretarzy w jednostkach
oświatowych, intendentów, kadrowych,
kierowników gospodarczych, wszystkich osób,
które chcą poszerzyć i zdobyć nowe
kompetencje na rynku pracy: 

• Profesjonalny sekretariat w przedszkolu
• Instrukcja kancelaryjna i archiwalna, dokumentacja w placówce 

oświatowej
• Profesjonalny kierownik gospodarczy – kurs kompleksowy
• Pierwsza pomoc przedmedyczna

C. 

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli,
psychologów, pedagogów,
nauczycieli wspomagających:

• Awans zawodowy. 
• Opiekun stażu - rola i zadania na podstawie zmian w prawie
• Metody coachingowe w oświacie w pracy stacjonarnej i zdalnej
• Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny praktyczne 

rozwiązania wynikające z zapisów prawa oświatowego
• Wprowadzenie do wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci 

zagrożonych zaburzeniami rozwoju
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• Kurs: TUS Trening Umiejętności Społecznych
• Modele pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Innowacje pedagogiczne integralnym elementem pracy 

szkoły/przedszkola
• IPET – szkolenie/konsultacje
• Odpowiedzialność prawna nauczyciela – bezpieczeństwo dziecka
• KURS: Excel i Word I i II stopień
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR
• Depresja i myśli samobójcze u dzieci
• Bezpieczeństwo w sieci
• NVC - porozumienie bez przemocy w pracy nauczyciela
• Trudności edukacyjne i społeczne w świetle Integracji Sensorycznej
• Współczesny wychowawca według wyzwań globalnych
• Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Opracowanie WOPFU, IPET i projektowanie działań wspierających 
dziecko

• KURS: Edukacja matematyczna najmłodszych
• Tworzenie Gier i Quizów Dydaktycznych
• ASD praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
• Zastosowanie metod komunikacji alternatywnej AAC w pracy z dziećmi
• Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak
• Edukacja matematyczna najmłodszych
• Nauka kodowania w przedszkolu
• Pierwsza pomoc przedmedyczna



A.
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02 SZKOLENIA DLA RAD
PEDAGOGICZNYCH
PRZEDSZKOLI

A.A. 

Szkolenia
plastyczno - muzyczno - ruchowe

• Ruch, rym, rytm i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka
• Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu i w szkole
• Motoryka mała - jak przygotować dziecko do prawidłowego rysowania 

i pisania 
• Pokazywane wierszyki czyli jak rozwijać mowę i myślenie dziecka
• Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, czyli jak bawić się 

z muzyką poważną
• Jak świętować z dziećmi? Łańcuchy i serie zabaw aktywizujących 
• Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu
• Kolor, dźwięk i słowo - zabawy wspierające rozwój dziecka
• Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną
• Zabawy relaksacyjne  w przedszkolu
• Jak i  w co, oraz po co, bawić się należy? Pedagogika zabawy                 
• Zabawy muzyczne  w koncepcji Carla Orffa
• Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka – Piotr Kaja
• Korektywa – twórcze zajęcia ruchowe 
• Elementy pedagogiki zabawy i pedagogiki fascynacji 

(pedagogika cyrkowa)
• Propozycje technik plastycznych - wzbogacenie warsztatu pracy 

nauczyciela
• Kreatywność w nauczaniu - tworzenie warunków do rozwoju 

kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności



D.

C.

B.B.
Edukacja matematyczno - informatyczno – przyrodnicza

• Edukacja ekologiczna/przyrodnicza w praktyce
• Wykorzystanie przestrzeni ogrodu w przedszkolu. Nauka i zabawa
• Doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Matematyka od kuchni
• Kurs: Edukacja matematyczna dla najmłodszych w praktyce
• Gry matematyczne jako metoda aktywizująca
• Matematyka w Metodzie Projektu
• Diagnoza matematyczna
• Zabawy Matematyczne – matematyka o krok dalej
• Edukacja matematyczna niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym
• Nauka kodowania w przedszkolu
• Kodowanie z robotem PHOTON
• Nauka kodowania dla zaawansowanych
• Tworzenie Gier i Quizów Dydaktycznych

C.
Edukacja językowa

• English is fun – nowoczesny warsztat gier i zabaw
• 1000 pomysłów na zajęcia jakich jeszcze nie było w nauczaniu języka 

angielskiego
• Clill - nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem zintegrowanego 

nauczania przedmiotowo-językowego
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D.D.
Wspomaganie dziecka

• Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• Adaptacja w przedszkolu 
• Współpraca z rodzicami 
• Wychowanie do wartości jako fundament procesu wychowania
• Rozwijanie kompetencji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

metod behawioralnych w pracy z dzieckiem autystycznym
• Model pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

(autyzm, ADHD, Zespół Aspergera). 
• Praktyczna wiedza logopedyczna i jej wykorzystanie w pracy nauczyciela
• Integracja polisensoryczna jak ją skutecznie prowadzić w przedszkolu?
• Trudności edukacyjne i społeczne dzieci w świetle teorii Integracji 

Sensorycznej
• Kurs TUS – Trening Umiejętności Społecznych
• Wczesna interwencja jako wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami 

rozwojowymi
• Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój dziecka
• Wizualne nauczanie – komunikacja przez symbole
• Metoda Knill, czyli sposób rozwoju percepcji słuchowo - wzrokowo 

- ruchowej jako metoda wspomagająca rozwój dziecka
• Pedagogika Montessori
• Pedagogika Daltońska
• Kształtowanie u dzieci kompetencji kluczowych 
• Wspomaganie rozwoju i edukacji sprzyjające uczeniu się – metodyka 

nauczania w przedszkolu

tel. 22 405 30 26, mail: biuro@stimulus.com.pl, www.stimulus.com.pl                                                      12

STACJONARNIE, HYBRYDOWO, ON-LINE



E.
G.

F.

E.
Rozwój osobisty nauczyciela

• Współczesny wychowawca według wyzwań globalnych
• Budowanie współpracy w zespole
• Złość, gniew, bezsilność - jak sobie z nimi radzić
• Budowanie autorytetu nauczyciela
• Wystąpienia publiczne, jak je prowadzić, jak się przygotować
• Dobra komunikacja i zarządzanie emocjami
• Metody coachingowe we współpracy z rodzicami
• Nauczyciel coachem swoich uczniów – efektywne narzędzia 
• Asertywność w zawodzie nauczyciela
• Wpływ motywacji własnej nauczyciela, na motywację dziecka
• Siła relaksu, czyli jak radzić sobie ze stresem 
• Zarządzanie czasem - planowanie i organizacja czasu pracy nauczyciela
• Wypalenie zawodowe, jak sobie z nim radzić
• Emisja głosu, czyli zamierzone operowanie głosem w pracy nauczyciela
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Etyka w zawodzie nauczyciela
• Współpraca z mediami
• Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

F.
Spotkania z rodzicami

• Budowanie właściwych relacji w rodzinie
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G.

• Wspierać, interesować, angażować, czyli skutecznie motywować 
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zdolności dziecka 

• Wpływ emocji na naukę i zachowanie – metody wychowawcze 
w sytuacjach trudnych

• Dowództwo, czy przywództwo - nauczyciel liderem dla rodziców
• Modele wychowawcze

G.
Perspektywa formalno-prawna

• Statut przedszkola – konstruowanie oraz zmiany treści statutu 
-  KONSULTACJE/WERYFIKACJA

• Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 
• Podstawa programowa  w przedszkolu - realizacja i monitorowanie
• Konstruowanie i realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego - IPET 
• RODO w przedszkolu, placówce oświatowej – funkcjonowanie i audyt 
• Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązującego prawa
• System Informacji Oświatowej SIO -  funkcjonowanie SIO w praktyce 

przedszkola
• Bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna nauczyciela
• Badanie jakości pracy przedszkola, placówki oświatowej
• Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie 

nauczania, praca z tablicą interaktywną TIK
• Protokół dyplomatyczny w przedszkolu, placówce oświatowej
• Jak promować przedszkole
• Pozyskiwanie funduszy europejskich dla oświaty
• Kurs kierowników wycieczek
• Kurs organizatorów wypoczynku



N.Notatki
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A.Adres
do korespondencji:

Centrum Doskonalenia STIMULUS
Ul. Płużnicka 2B, lok. 1
03-184 Warszawa

N.Numer
telefonu:

22 405 30 26

S.Strona
internetowa:

www.stimulus.com.pl

N.Numer
konta:

79 1950 0001 2006 6516 2357 0001

A.Adres
e-mail:

biuro@stimulus.com.pl




