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Szanowni Państwo!

W imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu pragniemy serdecznie 
zaprosić Państwa do skorzystania z oferty naszej placówki. 

Misją naszego ODN jest aktywny udział w procesie rozwoju kujawsko-pomorskiej edukacji poprzez 
wzmacnianie kompetencji zawodowych dyrektorów i nauczycieli oraz wspomaganie rozwoju kujawsko-
pomorskich szkół i placówek oświatowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu posiada akredytację Kujawsko - 
Pomorskiego Kuratora Oświaty i od 2005 roku szkoli dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców oraz osoby 
zainteresowane pracą w branży oświatowej, organizując: kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące umiejętności, 
kursy instruktażowe, szkolenia, warsztaty, seminaria i szkolenia dla rad pedagogicznych. Zorganizowaliśmy ponad 
80 różnych tematycznie szkoleń, z których skorzystano już ponad 3750 razy. Wdrażamy nowe oraz wzmacniamy 
sprawdzone rozwiązania w zakresie kształcenia, opieki i wychowania oraz zarządzania. Tworzymy możliwości 
rozwijania i wzbogacania umiejętności, wiadomości oraz kształtowania postaw dyrektorów i nauczycieli kujawsko-
pomorskich szkół i placówek oświatowych. Wzbogacamy ich kompetencje zawodowe przydatne w pracy 
z uczniami,  ich rodzicami lub opiekunami. Staramy się współdziałać ze społecznością lokalną oraz z organem  
prowadzącym i nadzorem pedagogicznym. Istotnym elementem naszej misji jest dbałość o kształtowanie  
pozytywnego wizerunku Ośrodka w kujawsko - pomorskim środowisku oświatowym, wśród organizacji 
pozarządowych, administracji i samorządów regionu. Dążymy do tego, by Ośrodek postrzegany był jako 
nowoczesna placówka doskonalenia, skupiająca wysoko kwalifikowaną kadrę, podejmującą współczesne 
wyzwania związane z rozwojem kujawsko-pomorskiej oświaty, wyróżniających się szeroką wiedzą zawodową oraz 
chęcią ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji, a także łatwością adaptacji do zmieniających się nieustannie 
wymagań organizacyjnych i technologicznych edukacyjnego rynku pracy.

Pragniemy zaznaczyć, iż systematycznie dążymy do poszerzania naszej oferty. Po trwającej ponad 
półtorarocznej pandemii z nadzieją patrzymy w przyszłość. Specjalnie dla dyrektorów i nauczycieli na bieżąco 
przygotowujemy zróżnicowany wachlarz wysokiej jakości szkoleń z możliwością ich przeprowadzenia zarówno 
w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Realizujemy inicjatywę Środy z ODN, czyli cyklicznie odbywające się szkolenia 
tematyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli i żłobków.  Wpisany na stałe 
w naszą działalność Maraton edukacyjny, organizowany co roku wiosną i jesienią, to wydarzenia weekendowe, 
dające możliwość udziału w kilku różnych tematycznie szkoleniach, w jednym dniu i w jednym miejscu. To 
gwarancja zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności oraz efektywnego wykorzystania czasu! Ponadto od września 
ruszamy z kolejną inicjatywą - AKADEMIA RODZICA, w ramach której odbywać się będą spotkania tematyczne dla 
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Zapowiada się naprawdę ciekawy rok i wierzymy, że  zaplanowany na 23 października 2021 r. już XIII 
Maraton Edukacyjny obudzi na nowo rok kształceniowy w naszej placówce. 

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert-Kujawy. 
Informacje o edukacji w ramach ODN Fundacji Ekspert - Kujawy gromadzone i upowszechniane są na stronie 
internetowej www.odn.ekspert-kujawy.pl, fangpage'u na Facebooku oraz będą rozpowszechniane w ramach 
elektronicznych aktualności. Wierzymy, że znajdziecie tam Państwo wiele ciekawych propozycji.
                                                                                                                                                        Z poważaniem, 

                                                                                                                                                           Zespół 

Profesjonalne szkolenia, 

dla dyrektorów, 

Zajęcia w formie: 

- stacjonarnej

- hybrydowej 

- zdalnej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z 16 letnim stażem!

warsztaty i doradztwo

nauczycieli i rodziców!

Zespół ODNODN
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Posiadamy wysoko 
wykwalifikowaną 
i doświadczoną 

kadrę szkoleniową, 
w tym wieloletnich pracowników 

nadzoru pedagogicznego!

Dostosowujemy 
programy i terminy

zajęć 
do indywidualnych 
potrzeb instytucji!

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DKO-WNP.4092.46.2021.DB Warszawa, 08 lipca 2021 roku

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2021/2022: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m. in. przez właściwą organizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo - 
profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działania na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej. Wprowadzenie 
w dziedzictwo cywilizacji Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania 
polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 
wykorzystanie w tym względzie m. in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno - 
pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-1 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 
poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno - 
komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności - rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 
formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.   

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY?

Wspieramy 
dyrektorów,

nauczycieli i rodziców 
w formie stacjonarnej,
zdalnej i hybrydowej!

Oferujemy
catering, atrakcyjne 

ceny i rabaty!

Organizujemy 
szkolenia na terenie 

całej Polski!

Organizujemy 
wyjazdowe szkolenia 
do miejscowości atrakcyjnych

turystycznie!
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OFERTA SZKOLENIOWA 2021/2022

I. WARSZTAT PRACY DYREKTORA

Kontakt:
tel. 571 471 564 lub 52 357 62 15                 e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl                www.odn.ekspert-kujawy.pl

SZKOLENIA WYJAZDOWE DLA DYREKTORÓW!

W każdym roku szkolnym oferujmy szkolenia wyjazdowe dwudniowe do miejscowości atrakcyjnych turystycznie. 
Tematyka szkoleń wyjazdowych każdorazowo ustalana jest na podstawie rozmów z dyrektorami placówek 
oświatowych, dzięki czemu zawsze jest aktualna i adekwatna do potrzeb.

Podczas wyjazdów zapewniamy:
- zakwaterowanie w hotelach o wysokim standardzie (1 nocleg w pokojach 2 i 3 - osobowych)
- pełne wyżywienie (I dzień: obiad, serwis kawowy, kolacja; II dzień: śniadanie, serwis kawowy, obiad)
- realizację dwóch szkoleń podczas jednego pobytu 
- dwa odrębne certyfikaty

Dojazd na szkolenie we własnym zakresie!

ŚRODY Z ODN - DLA NAUCZYCIELI!

W każdą środę, począwszy od połowy września 2021 roku do końca czerwca 2022 roku na nauczycieli wszystkich 
szczebli kształcenia (od żłobka do szkoły ponadpodstawowej) czekają szkolenia, dotykające różnego rodzaju 
obszarów pracy pedagogicznej. Szkolenia realizowane są przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, w tym 
przez wieloletnich pracowników nadzoru pedagogicznego.  
Forma realizacji: szkolenie stacjonarne, bądź zdalne. 
Godziny realizacji: preferowane godziny popołudniowe, z możliwością dostosowania do potrzeb zgłaszanych 
przez nauczycieli. 

AKADEMIA RODZICA!

W każdą sobotę miesiąca, począwszy od października 2021 roku do końca czerwca 2022 roku na rodziców 
czekają spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki i mediacji, których głównym założeniem jest 
pomoc w wychowywaniu dzieci, przybliżenie rodzicom świata dziecka - ucznia na wszystkich szczeblach 
edukacji,a także zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami dorastania. Zajęcia dotykać też będą wszelkich 
kwes�i związanych z rozwojem i zaburzeniami rozwojowymi.

MARATON EDUKACYJNY!

Wpisany na stałe w naszą działalność Maraton edukacyjny, organizowany co roku wiosną i jesienią, to wydarzenia 
weekendowe, dające możliwość udziału w kilku różnych tematycznie szkoleniach, w jednym dniu i w jednym 
miejscu. To gwarancja zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności oraz efektywnego wykorzystania czasu!
    XIII MARATON EDUKACYJNY już 23 października 2021!                XIV MARATON EDUKACYJNY już w marcu 2022!

NOWOŚĆ!

Warto
skorzystać!

Warto
polecić!

Jedyna
TAKA
oferta!
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II. SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

OFERTA SZKOLENIOWA 2021/2022

Poniżej prezentujemy Państwu ofertę kilkudziesięciu, najczęściej wybieranych przez szkoły tematów, do 
zrealizowania podczas szkoleniowych rad pedagogicznych. Biorąc jednak pod uwagę indywidualne potrzeby 
każdej z placówek, realizujemy również rady pedagogiczne dostosowane do bieżącego zapotrzebowania.  

I. WARSZTAT PRACY DYREKTORA

1. Statuty szkół w roku szkolnym 2021/2022 
2. Zmiany w prawie oświatowym.  
3. Organizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem elementów kształcenia zdalnego.
4. Dyrektor szkoły w roli coacha - wspomaganie nauczycieli.
5. Zapobieganie stresowi i wypaleniu zawodowemu na stanowisku dyrektora placówki oświatowej.
6. RODO w oświacie.
7. Ewaluacja wewnętrzna w szkole. 
8. Organizacja kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych.
9. Bezpieczeństwo w szkole – planowanie działań oraz współpracy organów szkoły.
10. Rozwiązywanie konfliktów metodą mediacji i negocjacji.
11. Funkcjonowanie szkoły w dobie pandemii.
12. Jak dbać o wizerunek i dobry PR w szkole.
13. Promocja szkoły/placówki oświatowej.
15. Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole.

Pomysł - plan - realizacja

OBSZAR I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Jak oceniać, aby skutecznie uczyć? Ocenianie kształtujące.
2. Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.
3.  Ocenianie kształtujące w praktyce.
4. Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
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OFERTA SZKOLENIOWA 2021/2022
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1. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
2. Strategie skutecznej nauki w epoce cyfrowej. 
3. Podstawy efektywnego czytania.
4. Ciekawi, zdolni, kreatywni – jak pracować z uczniem zdolnym? 
5. Jak pomóc uczniom pokonać próg edukacyjny (klasa IV SP oraz klasa I SPP)?
6. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności uczniów za własną naukę. 
7. Nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego.
8. Kształcenie kompetencji kluczowych.
9. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
10. Twórcze myślenie w procesie uczenia się.
11. Skuteczne i efektywne uczenie się.
12. Jak wzbudzić zaangażowanie uczniów w naukę?
13. Efektywne techniki uczenia się. 
14. Koncentracja – skuteczny trening skupiania uwagi.
15. Kreatywność. Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne?
16. Kreowanie zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów.
17. Kreowanie zachowań ekologicznych - wzmocnienie edukacji ekologicznej.
18. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w klasach I-III.
19. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
20. Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych.
21. Inspiracje wczesnoszkolne – metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.
22. Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Obszary alternatywne.
23. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
24. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.
25. Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
26. Nauczanie przez eksperymentowanie.  

1.  Narzędzia i pla�ormy online do prowadzenia zajęć.
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
3. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
4. Microso� Teams w praktyce – organizacja procesów edukacyjnych.
5. Dydaktyka medialna – zastosowanie TIK w pracy nauczyciela.
6.  Praca w chmurze.
7.  Jak wykonać skuteczną prezentację mul�medialną?
8. Wykorzystanie tablicy mul�medialnej w nauczaniu przedmiotowym.

OBSZAR IV. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1. Prawo w codziennej pracy nauczyciela.
2. Awans zawodowy nauczyciela stażysty.
3. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.
4. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
5. Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt:

OBSZAR II. UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE

OBSZAR III. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
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49. Jak oceniać, aby skutecznie uczyć? Ocenianie 
kształtujące.

50. Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów 
oceniania kształtującego.

51.  Ocenianie kształtujące w praktyce.
52. Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych.

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
2. Realizacja zadań wychowawczych w szkole. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
3. Skuteczne metody wychowawcze.
4. Wychowanie i nauczanie w obliczu barier wychowawczych w klasie.
5. Procedury postępowania z uczniem agresywnym.
6. Przemoc wśród dzieci, młodzieży, młodocianych – zagrożenia, skutki, przyczyny, przeciwdziałanie 

i profilaktyka.
7. Substancje psychoaktywne – zagrożenia wynikające z ich używania przez dzieci i młodzież.
8. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
9. Cyberprzemoc - zjawisko i przeciwdziałanie. 
10. Depresja, autoagresja, próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży. 
11. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie.
12. Skuteczna współpraca z rodzicami w szkołach i placówkach oświatowych.

49. Jak oceniać, aby skutecznie uczyć? Ocenianie 
kształtujące.

50. Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów 
oceniania kształtującego.

51.  Ocenianie kształtujące w praktyce.
52. Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych.

1. Warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli.
2. Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela/wychowawcy.
3. Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowaniu relacji.
4. Nauczyciel w roli lidera, czyli budowanie autorytetu w klasie szkolnej.
5. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
6. Trening radzenia sobie ze stresem. Techniki relaksacji w pracy nauczyciela.
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
8. Skuteczna komunikacja na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń - rodzic. 

OFERTA SZKOLENIOWA 2021/2022

OBSZAR VI. NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

OBSZAR VII. UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE I INTERPERSONALNE

1. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
     edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych do dzieci z orzeczeniem 
     o potrzebie kształcenia specjalnego. 
3. Indywidualne nauczanie dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
4. Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne.
6. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
7. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami
     rozwojowymi i edukacyjnymi.
8. Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
10. Dziecko z Zespołem Aspergera - presymptomy, objawy, język, zasady pracy.
11. Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej.
12. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej.

OBSZAR V. UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI



Konfucjusz

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.”

OFERTA SZKOLENIOWA 2021/2022

Kontakt:
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1. Rozwijanie procesów integracji sensorycznej w żłobku.
2. Dobra adaptacja do żłobka.  
3. Zabawy usprawniające dużą motorykę dziecka oraz rozwijające zmysły malucha.
4. Zabawy wspierające dziecko: uspakajające, wyciszające, łączące grupę, wzmacniające koncentrację.
5. Umiejętne stawianie granic dziecku.
6. Przemoc wobec małego dziecka - jak ją rozpoznać i reagować? 
7. Stymulacja rozwoju emocjonalnego dziecka. 
8. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w żłobku.

OBSZAR IX. SZKOLENIA DLA ŻŁOBKÓW

OBSZAR VIII. SZKOLENIA DLA PRZEDSZKOLI

1. Kształcenie kompetencji kluczowych wśród dzieci.
2. Zadania edukacyjno - wychowawcze przedszkola.
3. Ciekawe zajęcia - kreatywny nauczyciel - aktywne dziecko. 
4. Indywidualizacja pracy z dzieckiem w trakcie zajęć edukacyjnych.
5. Jak wyrażać oczekiwania i zasady, aby dzieci je respektowały.
6.  Wychowanie emocjonalne w przedszkolu.
7. Konstruktywna komunikacja z rodzicami dzieci. 
8. Czy kary i dyscyplina burzą szczęście dziecka? Rozsądne ustalanie granic.
9. Przygotowanie do pisania - wspieranie zdolności motorycznych przedszkolaka. 
10. Trudności rozwojowe - wykrywanie nieprawidłowości i sposoby radzenia sobie z trudnościami.
11. Dziecko zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu.
12. Rozwijanie procesów integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej. 
13. Dobra adaptacja do przedszkola. 
14. Przemoc wobec małego dziecka - jak ją rozpoznać i reagować? 
15. Stymulacja rozwoju emocjonalnego dziecka. 
16. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze zróżnicowanymi potrzebami
       rozwojowymi i edukacyjnymi.
17. Programowanie i kodowanie w przedszkolu.
18. Metoda eksperymentu - nauczanie przez eksperymentowanie.
19. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu.
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Lekcja:Enter

Zgłoś szkolę do PROJEKTU

i skorzystaj
z  szkoleń!BEZPŁATNYCH

XIII
MARATON EDUKACYJNY!

Już w PAŹDZIERNIKU!

WIELE szkoleń!

JEDEN weekend!
JEDNO miejsce!

OGROM wiedzy!

Design by freepik

Masz ponad 30 lat
i zarabiasz najniższą krajową?

- kursy i szkolenia 
(Pracownik biurowy, Księgowość, Kadry i płace, Kosmetyczka,Stylizacja rzęs, 
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Opiekun os. niesamodzielnej, 
Operator koparko - ładowarki, Magazynier z obsługą wózka widłowego, 
Kursy prawo jazdy kat. B i wiele innych!

- zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe,
płatne staże zawodowe

600-134-650

Fundacja Ekspert - Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
email: szkolenia@ekspert-kujawy.pl

oferujemy DARMOWE:

A może jesteś na wypowiedzeniu
lub straciłeś pracę w ciągu ostatnich 6 mies.?

Masz nie więcej niż 29 lat?
Nie uczysz się?
Nie pracujesz?
Nie szkolisz się?
Nie jesteś zarejestrowany/a w PUP?

600-134-650 lub 724-097-103

Fundacja Ekspert - Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
email: szkolenia@ekspert-kujawy.pl

Pracownik biurowy
Kosmetyczka 
Sprzedawca 
Koparko - ładowarka
Magazynier 
Wózek jezdniowy
I WIELE INNYCH!

Przyjdź na BEZPŁATNE szkolenia!

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia!

 

Stypendia szkoleniowe 

do 1000 zł na rękę!

 Wyżywienie podczas szkoleń!

 

 

Płatne staże zawodowe!

 

 

Zapraszamy 

na spotkania podnoszące 
umiejętności 
wychowawcze!

RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

Spotkania ze specjalistami z PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI 
i MEDIACJI! 

Już od października w każdą sobotę!
AKADEMIA RODZICA

z ODN!

PONIEDZIAŁKI

Zapraszamy na ŚRODY z ODN  

dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, 
wychowawców i pracowników oświaty!

Atrakcyjne szkolenia i warsztaty!Atrakcyjne szkolenia i warsztaty!


