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IWR – Instytut Wspierania Rozwoju
to firma szkoleniowa specjalizująca
się
w
kształceniu
kadry
pedagogicznej, psychologów oraz
terapeutów.
Szkolenia prowadzone są przez
wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
którzy oprócz szerokiej wiedzy
teoretycznej są przede wszystkim
praktykami, na co dzień pracującymi
z dziećmi i ich rodzinami.
Myśl przewodnia IWR - Instytutu
Wspierania Rozwoju to:

oraz

poradnictwem

w

zakresie

organizacji procesu terapeutycznego
w placówkach.

WSPIERAMY

IWR - Instytut Wspierania Rozwoju

EDUKUJEMY

podąża za najnowszymi

trendami

edukacyjnymi, dostosowując ofertę

SZKOLIMY

szkoleń

do

zapotrzebowania

indywidualnego
oraz

IWR - Instytut Wspierania Rozwoju

placówki

oprócz

działalności

spotkania "szyte na miarę".

zajmuje

się

szkoleniowej

możliwości

oświatowej,

tworząc

prowadzeniem

warsztatów dla dzieci i rodziców,

IWR - Instytut Wspierania Rozwoju

tworzeniem bezpłatnych materiałów

posiada wpis do Rejestru Instytucji

edukacyjnych w formie e-booków,
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SZKOLENIA
STACJONARNE
Jedną

z

form

doskonalenia

zawodowego organizowanych przez
IWR – Instytut Wspierania Rozwoju
są szkolenia stacjonarne, prowadzone
w

siedzibie

znajdującej

placówki
się

oświatowej,

na

terenie

województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Mazowieckiego

oraz

Łódzkiego.

Szkolenia realizowane są w formie
wykładu.

PROPONOWANE
SZKOLENIA

Inteligencja wieloraka w pracy

STACJONARNE:

i szkolnym;

z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Innowacje pedagogiczne,

Praca z dzieckiem ze specjalnymi

eksperymenty i projekty edukacyjne

potrzebami edukacyjnymi;

jako nowatorskie rozwiązania w pracy

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum

nauczyciela. Zastosowanie dobrych

autyzmu w szkole;

praktyk;

Autyzm w pigułce;

Rozwijanie kompetencji

Psychologia rozwojowa dziecka;

matematycznych w przedszkolu

Metody terapii wspierających;

i klasach I-III;

Jak rozmawiać z rodzicami;

TIK na zajęciach. Podstawy

Zrozumieć trudne emocje dziecka;

i fundamenty TIK-u;

Nauczanie kodowania w przedszkolu;

Jak uczyć efektywnie;

Rozwijanie kompetencji kluczowych;

Techniki uczenia się dla nauczycieli.
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SZKOLENIA
ONLINE
Wychodząc
potrzebom,

naprzeciw
IWR

aktualnym

–

Instytut

Wspierania Rozwoju wprowadził do
swojej oferty szkolenia online. Są one
prowadzone w czasie rzeczywistym, w
formie wykładowej, za pośrednictwem
odpowiedniego oprogramowania, Ze
szkoleń w formie online korzystać
mogą placówki na terenie całej Polski.

PROPONOWANE
SZKOLENIA

Inteligencja wieloraka w pracy
z dzieckiem w wieku przedszkolnym

ONLINE:

i szkolnym;
Innowacje pedagogiczne,

Praca z dzieckiem ze specjalnymi

eksperymenty i projekty edukacyjne

potrzebami edukacyjnymi;

jako nowatorskie rozwiązania w pracy

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum

nauczyciela. Zastosowanie dobrych

autyzmu w szkole;

praktyk;

Autyzm w pigułce;

Rozwijanie kompetencji

Psychologia rozwojowa dziecka;

matematycznych w przedszkolu

Metody terapii wspierających;

i klasach I-III;

Jak rozmawiać z rodzicami;

TIK na zajęciach. Podstawy

Zrozumieć trudne emocje dziecka;

i fundamenty TIK-u;

Nauczanie kodowania w przedszkolu;

Jak uczyć efektywnie;

Rozwijanie kompetencji kluczowych;

Techniki uczenia się dla nauczycieli;
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E - SZKOLENIA
Zupełną nowością, która pojawiła się w
ofercie IWR - Instytutu Wspierania
Rozwoju
są
e-szkolenia.
To
innowacyjna forma szkoleń opierająca
się na metodzie videoprezentacji. Dzięki
niej,
każdy
uczestnik
szkolenia
otrzymuje
dostęp
do
treści
szkoleniowych, które może zrealizować
w dogodnym dla niego momencie.
Videoprezentacja
pozwalająca
szkoleniu
szkolenia

–

poczuć

to
się

stacjonarnym.
otrzymuje

opcja
jak

na

Uczestnik

film

złożony

z

Multiobszarowe Wsparcie Rozwoju

prezentacji oraz nagranego komentarza

Dziecka;

w czasie rzeczywistym, gdzie osoba

Autyzm w pigułce;

prowadząca

Praca z Dzieckiem ze Specjalnymi

szkolenie

w

ciekawy

sposób opowiada o zagadnieniach.

Potrzebami Edukacyjnymi,
Efektywna nauka czyli techniki

Po

ukończeniu

szkolenia,

uczestnik

uczenia się;

wypełnia test związany z jego treścią.

Klucz do trudnych emocji dziecka;

Uzyskanie pozytywnego wyniku jest

Rola komunikacji w edukacji;

warunkiem uzyskania certyfikatu.

Kreatywne nauczanie i motywacja

PROPONOWANE
E-SZKOLENIA:

ucznia;
Jak zachęcić do nauki języków
obcych;
Jak ciekawie prowadzić lekcje.
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SZKOLENIA
WARSZTATOWE
Istnieje
również
możliwość
przeprowadzenia przez IWR - Instytut
Wspierania
Rozwoju
szkoleń warsztatowych.

zamkniętych

Szkolenia warsztatowe łączą formę
wykładu z praktycznymi ćwiczeniami,
podczas
których
uczestnicy
samodzielnie przygotowują pomoce do
pracy.
Ta forma doskonalenia dedykowana
jest placówkom znajdującym się na
terenie całej Polski.

Multiobszarowe Wsparcie Rozwoju
Dziecka;

Czas trwania szkolenia warsztatowego

Autyzm w pigułce;

wynosi około 8 godzin dydaktycznych,

Praca z Dzieckiem ze Specjalnymi

w

Potrzebami Edukacyjnymi;

związku

z

czym

sugerowanym

terminem spotkania są weekendy.

Efektywna nauka czyli techniki
uczenia się;
Klucz do trudnych emocji dziecka;

PROPONOWANE

Rola komunikacji w edukacji;

SZKOLENIA

ucznia;

Kreatywne nauczanie i motywacja
Jak zachęcić do nauki języków

WARSZTATOWE:

obcych;
Jak ciekawie prowadzić lekcje.
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SZKOLENIA
WARSZTATOWE
Przykładowy
warsztatowego:

zakres

szkolenia

MULTIOBSZAROWE
WSPARCIE
ROZWOJU DZIECKA
1. Część teoretyczna:
kamienie milowe rozwoju
psychomotorycznego dziecka;
omówienie zjawiska rozwoju;
wprowadzenie do Terapii Ręki;
Terapia Pedagogiczna;
podstawowe zagadnienia z zakresu
Integracji Sensorycznej;
Stymulacja Polisensoryczna w aspekcie
praktycznym.

2. Część praktyczna
prezentacja pomocy dydaktycznych;
tworzenie własnego warsztatu pracy
w oparciu o poznane metody;
nauka poprzez zabawę –
doświadczanie oddziaływań
wybranych metod wspierania rozwoju.

W cenie szkolenia:
8 godzin dydaktycznych szkolenia;
materiały szkoleniowe – skrypty;
przybory do przygotowania własnych
pomocy dydaktycznych, które
uczestnik zabiera ze sobą;
słodki poczęstunek w trakcie przerwy;
certyfikat poświadczający ukończenie
szkolenia.

3. Panel dyskusyjny
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DLACZEGO IWR?
KADRA
Jednym z największych atutów IWR Instytutu Wspierania Rozwoju jest
wykwalifikowana kadra specjalistów.
Współpracują z nami:
psycholog dziecięcy;
terapeuta Integracji Sensorycznej;
terapeuta ręki;
oligofrenopedagog;
pedagog specjalny;
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej;
trener I stopnia Sensoplastyki;
terapeuta autyzmu;
projektant kariery metodyki Career
Design.

CERTYFIKAT
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje
certyfikat

potwierdzający

kompetencje.

W

zdobyte

przypadku,

gdy

szkolenie odbywa się w wersji online,

ELASTYCZNOŚĆ

certyfikaty wysyłane są pocztą.

Istnieje
możliwość
indywidualnego
dostosowania treści i zakresu szkoleń do
potrzeb placówki. Po wcześniejszym
uzgodnieniu IWR - Instytut Wspierania
Rozwoju oferuje również stworzenie
autorskich szkoleń, odpowiadającym
specyfice placówki, a także specjalnym
zapotrzebowaniom kadry.

GWARANCJA
JAKOŚCI!
IWR - Instytut Wspierania Rozwoju
otrzymał za działalność w 2019 r. tytuł
Laureata Orłów Kształcenia.
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KONTAKT
Szczegółowy opis i zakres szkoleń
znajduje się na stronie www.iwr.edu.pl.

CENY SZKOLEŃ
Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w
zależności od ilości uczestników,
W celu uzyskania wyceny lub większej ilości
informacji prosimy o kontakt mailowy:

IWR

biuro@iwr.edu.pl

INSTYTUT WSPIERANIA ROZWOJU
Agnieszka Okulska

ZAPISY NA SZKOLENIA
Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą
mailową lub za pośrednictwem formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie
internetowej www.iwr.edu.pl.
W wiadomości prosimy o podanie
miejscowości, zakresu szkolenia oraz ilości
uczestników.

NIP: 8792711725
REGON: 383024802
email: biuro@iwr.edu.pl
telefon: 518 777 448
Wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych nr 2.4/00086/2020
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WSPIERAMY EDUKUJEMY

SZKOLIMY

