OFERTA SZKOLEŃ
ROK SZKOLNY 2021 – 2022

„Zwiększamy kompetencje polskich nauczycieli, psychologów i terapeutów”

Dlaczego my?
Od 2016 roku nasza firma zajmuje się szkoleniami, za pomocą których nawiązaliśmy kontakt z ponad 210
placówkami oświatowymi w ramach których przeszkoliliśmy około 3200 specjalistów. Naszą kadrą są praktycy
pracujący w szkołach i gabinetach psychologicznych, dzięki czemu szkolimy w oparciu o wiedzę oraz
doświadczenia, dlatego nasze szkolenia skupione są na aspektach praktycznych.

Jesteśmy Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, dzięki czemu wystawiamy dokumenty zgodne z
rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.

Co otrzymuje uczestnik szkolenia?
Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje:
•

Najbardziej aktualną wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii

•

Certyfikat uczestnictwa

•

Zaświadczenie zgodne z wzorem MEN

•

Dostęp do bazy materiałów online

•

Opiekę obsługi technicznej (szkolenia online)

Sprawdź naszą ofertę poniżej. W sprawie wyceny bądź chcesz zapytać o zadedykowane szkolenie, napisz do
nas na adres: biuro@studiopsychologiczne.com lub zadzwoń na numer 575-080-790.

Umiejętności społeczne - Trening i Rozwój
Szkolenia w tym obszarze zawierają teoretyczne wprowadzenie do metody TUS oraz podstawy
wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ponadto, program
kursów zawiera praktyczne wskazówki do pracy (tj. organizacja zajęć, planowanie terapii, ewaluacja
postępów) oraz porusza specyfikę pracy w przypadku zachowań trudnych. W naszej ofercie znajdą
Państwo szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych skierowane do osób pracujących z
dziećmi w przedszkolu i szkole oraz młodzieżą.
Przykładowe szkolenia:
1) Dwustopniowe szkolenie Trener TUS
2) Trener TUS dla nastolatków

„Dziecko z…” – praca w obliczu specjalnych wymagań edukacyjnych
Obszar zawiera szkolenia z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Holistyczne działanie specjalistów z dziedziny pedagogiki i psychologii umożliwiło opracowanie
programu szkoleń przybliżających specyfikę pracy z uczniami z różnego rodzaju wymaganiami
edukacyjnymi. Szkolenia dotyczą m.in. diagnozy, terapii oraz pracy z uczniem ze spektrum autyzmu
czy niepełnosprawnością intelektualną, niedyrektywnych form pracy z uczniami z zaburzeniami
rozwojowymi oraz konstrukcji IPET.
Przykładowe szkolenia:
1) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2) Jak skonstruować IPET?

Jak pracować w szkole i przedszkolu? Metody aktywizujące grupę.
W skład obszaru wchodzą szkolenia z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Przygotowane przez naszych specjalistów programy skupiają się głównie na praktycznym
zastosowaniu różnego rodzaju metod, które mogą być wykorzystywane na co dzień. Metody
stanowią dopełnienie do codziennej pracy nauczyciela, opiekuna czy pedagoga.
Przykładowe szkolenia:
1) Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu
2) Praca metodą dialogu motywującego

Kompetencje i dobrostan nauczyciela. Wędrówka po szczeblach kariery.
Dobrostan nauczyciela, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz doskonalenie kompetencji
pracowników oświaty. Dział szkoleń opracowanych z troską o kadrę pedagogiczną, poświęcony m.in.
szkoleniom z zakresu komunikacji, motywacji oraz poczuciu sprawstwa.
Przykładowe szkolenia:
1) Work life balance czyli jak zadbać o swój dobrostan i nie dać się wypaleniu zawodowemu
2) Współpraca z rodzicami.

Codzienność pracy w szkole lub przedszkolu – metody usprawniające
działanie.
Szkolenia w tym obszarze stanowią propozycje zastosowań określonych sposobów pracy z dziećmi i
młodzieżą w rzeczywistości przedszkolnej oraz szkolnej.
Propozycje szkoleń:
1) Nastolatek w kryzysie – o objawach, których nie wolno lekceważyć
2) Jak wdrożyć innowację i eksperyment pedagogiczny

W obliczu kryzysu. Co warto wiedzieć pracując z dzieckiem w trudnej
sytuacji życiowej.
Szeroki zakres szkoleń, których program koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą w obliczu
sytuacji trudnej. Szkolenia w tym obszarze dotyczą profilaktyki oraz sposobów działania w przypadku
zdarzenia kryzysowego z udziałem nieletnich.
Przykłady szkoleń:
1) Psychologiczne uwarunkowania i przeciwdziałanie samouszkodzeniom i zachowaniom
suicydalnym dzieci i młodzieży
2) Uzależnienia behawioralne

Sytuacje trudne w szkole – profilaktyka i wsparcie.
Obszar poświęcony sytuacjom trudnym występującym w szkole i przedszkolu. Oscyluje wokół
tematyki pracy z dziećmi i młodzieżą w obliczu zagrożeń społecznych (m.in.. przemocy rówieśniczej
i uzależnień).
Przykładowe szkolenia:
1) Zachowania trudne w szkole i przedszkolu
2) Psychologiczny portret ofiary i sprawcy przemocy rówieśniczej. Przeciwdziałanie bullyingowi w
szkole.

