
 
 

 
 
 
 

 

DATA/GODZ 
FORMA 

SZKOLENIA 
TEMAT ADRESACI CENA 

01.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Agresja elektroniczna 
cyberbullying -ryzykowne 
zachowania dzieci i 
młodzieży w świecie 
nowych mediów 

Adresatami szkolenia są 
nauczyciele, pedagodzy 
szkolni, pedagodzy poradni PP, 
którzy chcą poszerzyć swoje 
kwalifikacje i poznać przyczynę 
agresji realizowanej przez 
młodzież za pomocą nowych 
mediów (Internetu i telefonów 
komórkowych) 

150 zł/os. 
 
 
 
 
 

 

06.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Animaloterapia – Terapia i 
edukacja w asyście psa 

Adresatami szkolenia są 
nauczyciele pedagodzy, którzy 
swoją ścieżkę zawodową chcą 
związać z prowadzeniem zajęć 
terapeutycznych, 
edukacyjnych bądź 
rekreacyjnych, przy użyciu 
metod wymagających 
obecności zwierząt. 

150 zł/os. 
 
 
 
 
 
 

 

08.07.2021 

16.00-19.00 

ONLINE Arteterapia Nauczyciele edukacji 
przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. 

150 zł/os. 
 
 

13.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Bajkoterapia jako forma 
zajęć rewalidacyjnych 

Szkolenie skierowane do 
nauczycieli szkolnych, 
przedszkolnych, pedagogów 
poradni pp, którzy chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje. 

150 zł/os. 

15.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Bezpieczeństwo w szkole 
 
 

Szkolenie skierowane do 
nauczycieli szkolnych, 
wszystkich pedagogów 
poradni pp., którzy chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje. 

150 zł/os. 

20.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Budowa zespołu 
nauczycieli-umiejętność 
współpracy i 
komunikowania 
 
 

Adresatami szkolenia są 
nauczyciele, pedagodzy 
szkolni, którzy chcą poszerzyć 
swoje kwalifikacje i poznać 
metody które pozwalają na 
współpracę i komunikację 
nauczycieli. 
 
 

150 zł/os. 

 

PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „VADEMECUM” 
ul. Poznańska 1 • 48-300 Nysa, 
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22.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Działania nauczyciela wobec 
agresji w przedszkolu i 
szkole. 

Adresatami szkolenia są  
wszyscy zainteresowani 
nauczyciele szkolni i 
wychowania przedszkolnego, 
pedagodzy szkolni, którzy chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje i 
poznać metodykę pracy, która 
ma na celu zapobieganie 
agresji w przedszkolu i szkole. 

150 zł/os. 

27.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Dziecko z autyzmem i 
zaburzeniami emocjonalno-
społecznymi 

Adresatami szkolenia są 
nauczyciele kształcenia 
specjalnego, 
ogólnodostępnego. 

150 zł/os. 

29.07.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Elementy terapii ręki 
 

Szkolenie skierowane jest 
przede wszystkim do 
pedagogów poradni pp, ale też 
do nauczycieli szkolnych, 
przedszkolnych, którzy chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje. 

150 zł/os. 

03.08.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Jak radzić sobie ze stresem? 
 

Szkolenie skierowane do  
nauczycieli szkolnych, 
wszystkich pedagogów 
poradni pp. 

150 zł/os. 
 
 
 

05.08.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Leworęczność u dzieci Szkolenie skierowane do  
nauczycieli szkolnych, 
przedszkolnych, wszystkich 
pedagogów poradni. 

150 zł/os. 
 

 

10.08.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Matematyka w krótkich 
spodenkach 

Warsztaty dedykowane 
nauczycielom przedszkoli, klas 
I-III, terapeutom oraz innym 
zainteresowanym 

150 zł/os. 
 

 

12.08.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

Szkolenie skierowane jest do 
wszystkich zainteresowanych 
pedagogów poradni pp, też do 
nauczycieli szkolnych, 
przedszkolnych, którzy chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje. 

150 zł/os. 
 
 
 

 

17.08.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Praca z dzieckiem z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim 

Adresatami szkolenia są 
nauczyciele kształcenia 
specjalnego, pedagodzy 
szkolni, pedagodzy poradni PP, 
nauczyciele szkół masowych 
realizujący kształcenie 
specjalne dzieci z lekką 
niepełnosprawnością 
intelektualną. 

150 zł/os. 
 
 
 
 
 

 

19.08.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Rodzice w przedszkolu i 
szkole – jak pozyskać do 
współpracy trudnych 
rodziców? 

Adresatami szkolenia są 
pedagodzy i nauczyciele 
wychowania przedszkolnego, 
którzy chcą poszerzyć swoje 

150 zł/os. 
 
 
 



kwalifikacje i poznać metodykę 
współpracy z rodzicami dzieci 
w przedszkolu i szkole. 

 

24.08.2021 

16.00–19.00 

ONLINE Terapia schematów Szkolenie skierowane 
do  nauczycieli szkolnych, 
przedszkolnych, pedagogów 
poradni pp, którzy chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje. 

150 zł/os. 
 
 
 

 

26.08.2021 

16.00–19.00 

ONLINE Uczeń z zespołem Downa, 
metody pracy oparte ba 
najnowszych badaniach 

Adresatami szkolenia są 
nauczyciele kształcenia 
specjalnego, pedagodzy 
szkolni, pedagodzy poradni PP, 
nauczyciele szkół masowych 
realizujący kształcenie 
specjalne dzieci z zespołem 
Downa . 

150 zł/os. 
 
 
 
 
 

 

31.08.2021 

16.00-19.00 

 

ONLINE Wspieranie w rozwoju 
dziecka przedszkolnego i w 
młodszym wieku szkolnym 

Adresatami szkolenia 
są  wszyscy zainteresowani 
nauczyciele szkolni i 
wychowania przedszkolnego, 
pedagodzy szkolni, którzy chcą 
poszerzyć swoje kwalifikacje i 
poznać metodykę pracy, która 
ma na celu wspieranie w 
rozwoju dziecka 
przedszkolnego i w młodszym 
wieku szkolnym. 

150 zł/os. 
 
 
 
 
 

 

 

 


