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NODN PROGRESFERA
W jakim celu, dla kogo, w jaki sposób, jakimi metodami, dlaczego tak, a
nie inaczej…. Wielu nauczycieli zadaje sobie podobne pytania po to, aby w
swej codziennej pracy podnosić jakość edukacji. My również cenimy sobie
niewygodne pytania, ponieważ pozwalają nam one przekładać na
PRAKTYKĘ koncepcje, teorie, wyniki badań i innowacje. Ośrodek NODN
Progresfera powstał dla nauczycieli otwartych na zmiany, pomysły i
usprawnienia - dla nauczycieli jutra.
Rozpoczynając pracę z uczniami w szkole same przekonałyśmy się szybko,
że jest mnóstwo zaleceń do pracy z dziećmi i młodzieżą, lecz niewiele
konkretów. W związku z tym zaczęłyśmy przygotowywać AUTORSKIE
ćwiczenia i materiały, przekładając zdobywaną ciągle wiedzę na
rozwiązania, które można bezpośrednio wykorzystać w szkole. I nimi
właśnie dzielimy się na naszych szkoleniach.
Projektując formy doskonalenia nauczycieli dbamy o RÓŻNORODNOŚĆ
tematyki i odniesienie do WIEDZY. Jednocześnie nieustannie szukamy
nowych POMYSŁÓW począwszy od rozwiązań ogólnych (np. koncepcji
współpracy z rodzicami, profilaktyki przemocy czy rozwoju kompetencji
kluczowych), aż do konkretnych, szczegółowych rozwiązań (np. gotowych
ćwiczeń analogowych i cyfrowych dla uczniów).

#nauczycielomjutra
www.progresfera.edu.pl

Metoda pracy
Nasze szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, z naciskiem
na przećwiczenie przez kadrę praktycznych umiejętności
możliwych do wdrożenia i wykorzystania "od zaraz". Część
teoretyczną ograniczamy do minimum, niezbędnego do
zrealizowania głównego celu szkolenia.
Bardzo
doceniamy
również
wiedzę,
umiejętności
i
doświadczenie, jakie posiadają uczestnicy naszych szkoleń.
Dlatego zapraszamy ich do wymiany doświadczeń, do
podzielenia się swoimi rozwiązaniami, do wspólnego szukania
rozwiązań dla trudności, z jakimi zmagają się ich koleżanki i
koledzy po fachu!

FORMA PROWADZENIA RAD:
Szkolenie może być przeprowadzone zarówno w formie
webinaru z elementami warsztatowymi, jak i pełnego
warsztatu (z użyciem kamer).
Czas trwania 3 godziny lekcyjne.
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PRZEJDŹMY DO WSPÓLNEGO
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Wydobycie motywacji u uczniów jest jak
znalezienie kwiatu paproci w Noc
Świętojańską - czynność trudna do
zrealizowania, ale obfitująca w szczęście i
ogromną
satysfakcję.
Na
naszym
szkoleniu zaprezentujemy narzędzia i
sposoby, które będą pomocne przy
wydobyciu i podtrzymaniu tej niezwykłej,
wewnętrznej energii.
Program szkolenia

Fake news. Edukacja w czasach dezinformacji

Internet i telewizja zalewają nas
spiskowymi narracjami, fałszywymi
wiadomościami i poradami. Dlatego
też, niezwykle cenną umiejętnością jest
weryfikowanie
informacji
i
prawidłowe reagowanie na nie. Nasze
szkolenie, pozwoli Państwu rozwinąć tę
umiejętność u siebie i stać się
przewodnikami
po
świecie
dezinformacji dla uczniów.
Program szkolenia
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Opinie i orzeczenia PPP w praktyce nauczycielskiej

Diagnozy
psychologiczne
i
pedagogiczne
są coraz częściej
dostępne w praktyce nauczycielskiej.
Jak się odnieść do zaleceń i jak je
wprowadzić do praktyki szkolnej?
Prezentowane szkolenie odpowie na
te pytania.
Program szkolenia

Reagowanie na agresję u dzieci młodszych

Agresja - problem, który dotyka coraz
to młodsze dzieci, które dopiero co,
uczą się panować na własnymi
emocjami.
Szkolenie
podnosi
kompetencje nauczycieli w zakresie
profilaktyki i reagowania na sytuacje
konfliktowe pomiędzy uczniami.
Program szkolenia
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Jak odróżnić zaburzenia nastroju, depresję od buntu i lenistwa?
Wsparcie ucznia z zaburzeniami nastroju

Z roku na rok, wzrasta liczba
diagnoz
w
zakresie
zaburzeń
nastroju wśród młodych osób. Nic
dziwnego, życie dzieci i nastolatków
obfituje w różne i trudne wyzwania.
Nauczyciel powinien być osobą,
która potrafi rozpoznawać sygnały
świadczące o chorobie i, która
potrafi odpowiedni zareagować w
przypadku podejrzenia zaburzeń
nastroju u ucznia.
Program szkolenia
Uczeń z ADHD i nadpobudliwością psychoruchową

W trakcie szkolenia, uczestnicy
dowiedzą się, czym charakteryzuje
się nadpobudliwość psychoruchowa
u dzieci oraz, z czego może ona
wynikać.
Dodatkowo,
kursanci
dowiedzą
się,
w
jaki
sposób
efektywnie
współpracować
z
uczniami, którzy przejawiają tego
typu zachowania.
Program szkolenia
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Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – osiem wyzwań w edukacji

Na szkoleniu zostaną przedstawione
konkretne
ćwiczenia
i
metody
rozwijania 8 kompetencji kluczowych
na
wszystkich
lekcjach
wychowawczych i przedmiotowych.
Poznane narzędzi będzie można
zastosować zarówno w edukacji
tradycyjnej, jak i zdalnej. Nauczyciele
dowiedzą się również, w jaki sposób
należy
dokumentować
rozwijanie
kompetencji kluczowych.
Program szkolenia
ReputacJA online - pomysł na lekcję wychowawczą

Kształtowanie
tożsamości
wśród
nastolatków opiera się, w głównej
mierze, na komunikatach z social
mediów. O tym, czy ktoś jest fajny i
popularny świadczą: "lajki", "suby" i
komentarze. Dlatego też, tak ważne
jest,
aby
nauczyć
uczniów,
świadomego budowania własnego
wizerunku i własnej samooceny w
oparciu o informacje pochodzące z
cyberświata.
Program szkolenia
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Mowa nienawiści - pomysł na lekcję wychowawczą

Jednym z najbardziej powszechnych
zagrożeń czyhających na uczniów w
Internecie są - mowa nienawiści oraz
hejt. Zjawiska te, na pozór niepozorne,
powodują ogromne szkody w sferze
emocjonalnej i społecznej uczniów.
Szkolenie zaprezentuje nauczycielom,
w jaki sposób uczniowie mogą się
bronić
przed
internetowymi
agresorami.
Program szkolenia
Zwiększone zainteresowanie szkoleniami zdalnymi było początkowo
związane z sytuacją epidemiologiczną, jednak nauczyciele szybko
przekonali się do zalet takiej formy doskonalenia:
dostęp do szkolenia z dowolnego miejsca
brak straty cennego czasu na dojazd na miejsce szkolenia
możliwość poznawania dodatkowych narzędzi i aplikacji do pracy z
uczniami i rodzicami

Oczywiście, zapewniamy nadal wszystkie korzyści, które wyróżniają
nasze rady szkoleniowe:
nastawienie na praktyczne rozwiązania
swobodna atmosfera, nastawiona na współpracę i wspólne rozwiązywanie
trudności
doskonałe materiały i ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniami
zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN dla każdego uczestnika
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PLATFORMA
ONLINE

CZAS
SZKOLENIA

Rady online prowadzimy na różnych platformach, w
zależności od wybranej tematyki szkolenia. Korzystamy z
platformy przeznaczonej do webinarów, ułatwiającej
prowadzenie interaktywnych ćwiczeń lub z aplikacji do
konferencji,
która
daje
większe
możliwości
bezpośredniego kontaktu. Przed szkoleniem uczestnicy
otrzymują instrukcję logowania się do plaformy.

Czas rady online zależy zarówno od wybranej tematyki, jak
i zapotrzebowania danej placówki. Standardowo
webinary trwają od 2 do 3 godzin szkoleniowych, a
zajęcia z ćwiczeniami w oparciu o pracę w podzespołach
(z wykorzystaniem kamer) od 3 do 4 godzin
szkoleniowych.
Godzina
rozpoczęcia
zajęć
jest
uzgadniania ze szkołą.

CENA:
Przy radach online obowiązuje cennik:
1000 PLN przy grupie do 20 osób
1200 PLN przy grupie do 30 osób
1400 PLN przy grupie do 50 osób
Jeśli grono liczy więcej niż 50 nauczycieli cena jest do
negocjacji.

KOSZTY
Cena uwzględnia dostęp do platformy, obszerne materiały
oraz papierowe zaświadczenie dla każdego uczestnika zajęć,
które jest zgodne z Rozporządzeniem MEN.

Jesteśmy otwarci na proponowane przez szkoły tematy zajęć – nie
zamykamy dróg do rozszerzania naszej oferty tak, aby jak najlepiej
odpowiedzieć na Państwa zapotrzebowanie. Chętnie również
zmodyfikujemy proponowane przez nas programy, aby dopasować
je pod konkretną szkołę.
W przypadku wątpliwości dotyczących tego, jaka tematyka będzie
najbardziej adekwatna, możemy wśród kadry przeprowadzić
ankietę potrzeb szkoleniowych i na tej podstawie przygotować dla
szkoły propozycje zajęć.

Pozostałe tematy rad pedagogicznych oraz informacje
znajdą
Państwo
na
naszej
stronie
internetowej
www.progresfera.edu.pl
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