
 

 

 

Liczba miejsc na szkolenia ograniczona!  Dla absolwentów i studentów Filii WSNP w Kwidzynie rabat 10% 

Miejsce odbywania się szkoleń: sala szkoleniowa EDU-Edukacji przy ul. Grunwaldzkiej 9, aula KCK 

*Promocja – w przypadku zgłoszenia się jednej osoby na 3 szkolenia – rabat – 20% na każde szkolenie  

                        (oferta obowiązuje na wybrane szkolenia realizowane do czerwca 2020) 

Zgłoszenia na szkolenia :   Marta Zając  EDU-Edukacja, tel: 880 544 057, mail: szkolenia@eduedukacja.pl 

Jeśli nie znaleźliście Państwo szkolenia, które Was interesuje prosimy o zgłaszanie potrzeb szkoleniowych na 

powyższego maila- zorganizujemy szkolenie dla Państwa na miejscu bez zbędnego dojazdu   Zapraszamy  

 
2020 

 

 
NAZWA SZKOLENIA 

 
Termin 

 
Cena 

LUTY   
Kreatywne zajęcia, przedsiębiorczy uczniowie- kształtowanie postaw 

kreatywności innowacyjności uczniów 

 
08.02.2020 r. (sobota) 

godz. 9:00- 15:00 

150zł* 

 
Jak zmotywować niezmotywowanych? prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski 

Autorskie szkolenie, wykład interaktywny  Nowość!  

 
10.02.2020 r. (poniedziałek) 

godz. 14:00- 19:00 
aula KCK 

190zł * 

 
Kompetencje cyfrowe oraz bezpieczne  

i celowe wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych 

 
29.02.2020 r. (sobota) 

godz. 9:00- 15:00 

150zł*  

MARZEC  
"Skupisko uwagi"- jak pracować nad koncentracją uwagi u dzieci  

i młodzieży Nowość! 

 
03.03.2020 r. (wtorek) 

godz. 15:30- 19:30 

150zł* 

 
Coaching w edukacji, czyli jak tworzyć nowoczesną szkołę 

 

 
19.03.2020 r. (czwartek) 

godz. 15:30- 20:00 

150zł* 

 Kierownik i opiekun wycieczki szkolnej- nowe przepisy i wzory 
dokumentów 

28.03.2020 r. (sobota) 
godz. 9:00- 15:00 

150zł* 

KWIECIEŃ   
Jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia, czyli o wychowaniu 

emocjonalnym w przedszkolu? Nowość! 

 
18.04.2020 r. (sobota) 

godz. 9:00- 14:00 

 
150zł* 

 
"500 gramów charyzmy i szczypta pomysłu"- o tym jak być skutecznym, 

efektywnym i kreatywnym nauczycielem?  Nowość!  

 
25.04.2020 r. (sobota) 

godz. 9:00- 15:00 

 
150zł* 

MAJ  
Nowoczesny nauczyciel, czyli jak nadążyć za trendami. Technologie 

informacyjne w pracy nauczyciela- warsztat 

 
16.05.2020 r. (sobota) 

godz. 9:00- 15:00 

150zł* 

 
Autyzm i niepełnosprawność sprzężona- nauczyciel w pętli wielu 

niewiadomych 
 

 
21.05.2020 r. (czwartek) 

godz. 15:00- 19:00 

150zł* 

CZERWIEC   
NEURODYDAKTYKA -  postrzeganie i rozumowanie czyli nauczanie 

przyjazne mózgowi Nowość! 
 

 
05.06.2020 r. (piątek) 

godz. 15:30 -19:30 
 

150zł* 

OFERTA SZKOLEŃ 2020 DLA NAUCZYCIELI – SZKOLENIA REALIZOWANE W KWIDZYNIE 

mailto:szkolenia@eduedukacja.pl

