OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSZKOLI
STANDARDY SZKOLENIOWE AKADEMII KREATYWNEJ EDUKACJI
Nasza Akademia oferuje profesjonalne szkolenia dla kadr placówek oświatowych, opiekuńczowychowawczych, socjalnych i kulturalnych z zakresu metodyki pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i terapeutycznej oraz zarządzania i promocji. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod, narzędzi i form opartych
na praktycznym i warsztatowym aktywizowaniu Uczestników, pomagamy rozwijać ich zawodowe, osobiste,
a przede wszystkim twórcze kompetencje umożliwiające im osiąganie zarówno zespołowych, jak i indywidualnych
celów.
Śledzimy na bieżąco przepisy i wytyczne władz oświatowych oraz zbieramy i analizujemy Państwa opinie
i sugestie. Dzięki temu zarówno przy planowaniu, jak i realizacji naszych szkoleń, dostosowujemy ich cele i treści
do koncepcji współpracujących z nami szkół i przedszkoli, jednocześnie mając na uwadze ułatwienie Państwu
osiągania jak najlepszych wyników przy ewaluacjach oraz innych formach kontroli i weryfikacji prawidłowości
funkcjonowania Państwa placówki oraz jakości jej pracy.
Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praktykę
w prowadzeniu wykładów, szkoleń i seminariów dla aktywnych zawodowo nauczycieli, wychowawców
i terapeutów oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do owocnej i pełnej sukcesów współpracy.
Poniższe szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
I. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM
1.1. Dyrektor przedszkola jako lider, coach i menedżer
1.2. Zarządzanie motywujące w przedszkolu
II. ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY KADRY PRZEDSZKOLA
2.1. Satysfakcja z pracy i samorealizacja nauczyciela przedszkola
2.2. Warsztat kreatywnego nauczyciela przedszkola
2.3. Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkola
2.4. Warsztat „Animator działań twórczych” dla nauczycieli przedszkola
2.5. Warsztaty arteterapeutyczne dla nauczycieli przedszkola
2.6. Nauczycielu, publikuj!
2.7. Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym nauczycieli
2.8. Techniki skutecznego radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela
III. WYCHOWANIE I ROZWÓJ DZIECKA
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3.1. Stymulowanie i zaspakajanie ciekawości poznawczej dziecka
3.2. Twórczy rozwój dziecka w przedszkolu
3.3. Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu
3.4. Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym

3.5. Trudne zachowania – nieśmiałość, nadpobudliwość i agresja przedszkolaków
3.6. „Bezpieczny świat przedszkolaka” – metody przygotowujące dziecko do właściwego funkcjonowania
w różnych sytuacjach i środowiskach
3.7. „Ja wśród innych” – jak uczyć przedszkolaków pomagania i współdziałania
3.8. Wspieranie rozwoju mowy dziecka w okresie przedszkolnym
3.9. Działania twórcze wspomagające naukę czytania w przedszkolu
3.10. Działania twórcze wspomagające naukę pisania w przedszkolu
3.11. Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu
3.12. Działania twórcze wspomagające rozwój małej i dużej motoryki w przedszkolu
IV. EDUKACJA I TERAPIA KULTURALNA, CZYTELNICZA I ARTYSTYCZNA W PRZEDSZKOLU
4.1. Poznawanie kulturowych zasobów miasta/regionu
4.2. Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu
4.3. Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
4.4. Biblioterapia i biblioedukacja w przedszkolu
4.5. Bajkoterapia w przedszkolu
4.6. Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami
4.7. Kamishibai – japoński teatr książki w przedszkolu
4.8. „Przedszkolaki opowiadają” – techniki storytellingu stymulujące twórcze myślenie i tworzenie opowieści
4.9. LEGO Storytelling – wymyślam, buduję, inscenizuję – działania twórcze przedszkolaków z wykorzystaniem
klocków i zabawek
4.10. „Opowieści ukryte w papierze” – indywidualna i zespołowa aktywizacja plastyczna i sceniczna
przedszkolaków
4.11. Techniki landart’u w przedszkolu – tworzenie z natury, tworzenie w naturze
4.12. Organizowanie twórczych plenerów w przedszkolu
4.13. „Podróż do Fabryki Grafomotoryki” – wykorzystywanie gotowych i projektowanie własnych pomocy, gier
i zabaw usprawniających
V. METODY SPECJALISTYCZNE W PRZEDSZKOLU
5.1. Praca metodą Celestyna Freineta w przedszkolu
5.2. Techniki relaksacyjne i wizualizacyjne w przedszkolu
5.3. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju
dziecka
5.4. Zastosowanie metod montessorianskich w edukacji przedszkolnej
5.5. Rozwój inteligencji wielorakich w przedszkolu (metoda Howarda Gardnera)
VI. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU
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6.1. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu
6.2. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu
6.3. Wejdź w mój świat – zrozumieć dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
6.4. FASD – dziecko ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych

VII. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
7.1. Projekt edukacyjny i artystyczny w przedszkolu
7.2. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – opracowywanie, realizacja, ewaluacja
7.3. Metoda kreatywnego projektowania Design Thinking w przedszkolu.
7.4. Organizowanie konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w przedszkolu
7.5. Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami
7.6. Efektywna współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym
7.7. Przedszkole pełne sukcesów
VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE PRZEDSZKOLA
8.1. Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola, czyli jak pokazać jakość
8.2. Przedszkole w Internecie
IX. SZKOLENIA, WARSZTATY I SPOTKANIA DLA RAD RODZICÓW
Z uwagi na duże zainteresowanie dostosowujemy oferowaną przez nas lub sugerowaną przez Państwa
tematykę do prowadzenia zajęć dla Rad Rodziców. Nasze spotkania mają charakter prelekcji połączonych
z prezentacją (praktycznych przykładów, intersujących rozwiązań, innowacyjnych pomocy itp.) lub warsztatami.
Uczestnicy otrzymują materiały z zaprezentowanej tematyki i metodyki.
X. SZKOLENIA, WARSZTATY I SEMINARIA NA ZAMÓWIENIE
Akademia Kreatywnej Edukacji specjalizuje się również w opracowywaniu form edukacyjnych
dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Zamawiających. Każde z zamieszczonych w powyższej ofercie szkoleń może
zostać zmodyfikowane pod kątem zakresu tematycznego, proporcji treści oraz czasu trwania. Organizujemy także
prelekcje, zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko pojętej edukacji, wychowania i terapii.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, prosimy o kontakt.
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