„MENTORZY ROZWOJU
NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI”
NIP: 1130968137, REGON 361369895
81-350 Gdynia, ul. Portowa 6 lok. 1
Tel. 58 691 63 58
nodn@mentorzyrozwoju.pl
www.mentorzyrozwoju.pl

Oferta dla Rad Pedagogicznych i nauczycieli szkoły obejmuje projekty rozwoju kompetencji
zawodowych i społecznych w poniższych zakresach:
•

•

•

Kursy - dopasowane na miarę potrzeb nauczycieli i szkoły
 Kurs neurodydaktyki „Neurodydaktyka w edukacji”
 Kurs tutoringu „Tutoringu w szkole”
 Kurs trenerski „Nauczyciel trenerem i coachem”
Szkolenia rozwijające kompetencje społeczne i twórcze
 Komunikowanie się bez przemocy
 Analiza transakcyjna w szkole
 Rozwiązywanie konfliktów
 Współpraca z rodzicami
 Metody twórcze w szkole
 Diagnoza ucznia zdolnego
 Praca z uczniem SPE/ zdolnym
 Jak wzmocnić PR szkoły- kreowanie wizerunku
 Twórcze rozwiązywanie problemów
 Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksie, o śmierci, o wartościach
 Budowanie poczucia własnej wartości
 Myślenie problemowe w szkole
 Współpraca w zespole nauczycielskim
 Rozpoznanie własnego potencjału i badanie własnych wartości/ postaw
 Rozwój osobisty: samoocena, work life balance, poczucie własnej wartości
 Osobista zmiana- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 Komunikowanie się i budowanie relacji z uczniem, rodzicem , otoczeniem społecznym
 Projekty edukacyjne
 Leadership w szkole
 Ocenianie kształtujące
 Motywowanie i mechanizmy motywujące
 Eksperymentowanie w szkole
 Rozwijanie kreatywności
 Pokolenie X pracuje z pokoleniem Y rodziców oraz Z uczniów
Szkolenia wg tematyki ORE "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym
kompleksowym wspomaganiu szkół”
 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 Ocenianie kształtujące
 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się
 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
 Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
 Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 Budowa koncepcji pracy szkoły
 Praca z uczniem młodszym
 Praca z uczniem zdolnym
 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet
 Projekt edukacyjny w szkole
 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
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 Rodzice są partnerami szkoły
 Nauczyciel 45+
 Szkoła promuje wartość edukacji
 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
 Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
 Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? - Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły
Szkolenia ICT w edukacji
 Nowe technologie w dzisiejszej szkole.
 We-learning jako metoda skutecznej komunikacji.
 Kształcenie zdalne, czyli e-learning od kuchni.
 Grywalizacja w praktyce szkolnej.
 Technologia w służbie edukacji, czyli jak wykorzystać naturalne zainteresowanie dzieci
nowymi technologiami, w procesie edukacyjnym
 Tablice multimedialne od podstaw
 Jak tworzyć interaktywne i multimedialne zasoby edukacyjne?
 Pigułki informacyjne – jak stworzyć treści, z których każdy chętnie skorzysta.
(Metodologia tworzenia treści)
 Jak zarządzać profilem w sieci – budowanie wizerunku w sieci. (elementy e-portfolio)
 Sieci społecznościowe – jako narzędzie dzielenia się informacjami. Praca w grupie
wirtualnej.
 Edukacja medialna- czyli jak pracować z mediami. Cyberprzemoc, odpowiedzialność,
wartościowanie treści- ocena wiarygodności.
Szkolenia z zagadnień prawnych
 Prawo oświatowe
 Nauczycielskie prawo pracy
 Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 Zachowania zabronione: dyskryminacja, molestowanie, mobbing, nierówne traktowanie
 Ocenianie pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły
 Zwalnianie z pracy
 Prawo wewnątrz szkolne: akt założycielski, statut, regulaminy, zarządzenia, decyzje
 Kompetencje, prawa i obowiązki organów szkoły
 Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i nauczyciela
 Odpowiedzialność administracyjna w szkole
 Odpowiedzialność cywilna w szkole
 Odpowiedzialność karna w szkole
 Egzekucja administracyjna
 Egzekucja cywilna
 Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 Postępowanie wobec nieletnich
 Ochrona dóbr osobistych
 Ochrona danych osobowych
 Ochrona praw autorskich i praw własności przemysłowej
 Sytuacja prawna ucznia 18-letniego
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