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SSSzzzkkkooollleeennniiiaaa   rrraaaddd   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnyyyccchhh      
 
 
Państwa Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosi-
my o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go pocz-
tą na adres WODN w Sieradzu lub dokonanie zgłoszenia przez stronę  interne-
tową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka „zapisy na szkolenia”). 
 
Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: 

 do 4 godzin – 200 zł za godzinę szkolenia 
 5 godzin i więcej – 160 zł za godzinę szkolenia 

 
 
UWAGA!!! 

Jeśli w naszych propozycjach szkoleń dla rad pedagogicznych nie znaj-
dziecie Państwo odpowiadającej Wam tematyki, możecie samodzielnie sfor-
mułować interesujący Was temat lub wybrać go spośród warsztatów lub se-
minariów. Postaramy się zrealizować Państwa zamówienie. 

 
 

     SSSZZZKKKOOOLLLEEENNNIIIAAA   RRRAAADDD   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH   WWWYYYNNNIIIKKKAAAJJJĄĄĄCCCEEE   ZZZ   RRREEEAAALLLIIIZZZAAACCCJJJIII   

KKKIIIEEERRRUUUNNNKKKÓÓÓWWW   PPPOOOLLLIIITTTYYYKKKIII   OOOŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ   PPPAAAŃŃŃSSSTTTWWWAAA      
 
 
Nowa podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej  
 Planowanie pracy z dziećmi i młodzieżą zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogól-

nego – jaka  nowa szkoła? 
 Realizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogól-

nego – nauczyciel w nowej ośmioklasowej szkole 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman  

Zmiany i kontynuacje, czyli na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, wdrażając  
od roku szkolnego 2017/2018 nową podstawę programową w szkole podstawowej 
 Idea nowej podstawy programowej, kierunki zmian 

 Realizacja nowej podstawy programowej w klasie VII i VIII, czyli na podbudowie starej podstawy 
programowej 

 Nowa podstawa programowa a program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

 Nowa podstawa programowa a egzamin po ośmioletniej szkole podstawowej w 2019 roku 
Ilona Lewandowska 

Nowa formuła egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej w 2019 roku 
 Idea, założenia i organizacja egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej w 2019 roku 

 Rodzaje zadań, ich forma i odwołania do nowej podstawy programowej 

 Przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu 
Ilona Lewandowska 
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Nowa podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej – projekt  
edukacyjny  
 Miejsce projektu edukacyjnego w nowej podstawie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej  

 Projekt edukacyjny strategią wspierającą osiąganie wysokiego poziomu w zakresie wymagań 
państwa stawianych szkołom 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman  

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w nowej podstawie programowej  
 Znaczenie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły 

 Zasoby otoczenia lokalnego szkoły w koncepcji rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 
 Kształtowanie kompetencji nauczyciela – organizatora i realizatora zajęć rozwijających kompe-

tencje kluczowe u uczniów 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Szkolny system doradztwa zawodowego  
 Twórcy, realizatorzy i odbiorcy szkolnego systemu doradztwa zawodowego  
 Zasoby, możliwości i organizacja w szkolnym systemie doradztwa zawodowego  

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Zaburzone zachowania ucznia. Strategia budowania wsparcia wg. A. Karasowskiej 
 Model diagnozy i planowania pracy z uczniem ze SPE (zaburzone zachowania i emocje) 
 Obserwacja pedagogiczna i jej rola w rozpoznaniu predyspozycji i ograniczeń ucznia 

 Współpraca nauczycieli i specjalistów w udzielaniu bieżącej pomocy uczniowi 
Ewa Ruszkowska 

Kształtowanie postaw prospołecznych. Jak uczyć uczniów odpowiedzialności? 
 Kształtowanie postaw a zadania rozwojowe dzieci i młodzieży 

 Wpływ relacji dorosły – dziecko na budowanie samooceny i poczucie odpowiedzialności 
 Sposoby budowania poczucia sprawstwa i wpływu ucznia na własny rozwój w kontakcie osobi-

stym nauczyciel – uczeń 

Ewa Ruszkowska 

Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Część I  
 Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoak-

tywne. Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole 
 Wiedza na temat substancji psychoaktywnych 

Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk 

Vademecum wychowawcy  
 Program wychowawczo – profilaktyczny a plan pracy wychowawcy 

 Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w klasie 

 Sytuacje trudne i problemy wychowawcze w klasie, wybrane metody i techniki diagnostyczne  
w pracy wychowawczej. Zasady współpracy z rodzicami 

Małgorzata Bednarczyk 

Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejętność czytania i logicznego  
myślenia? 
 Poznanie narzędzi myślowych TOC 
 Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizy 

tekstu, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania i argumentowania 

Anna Guć 

Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 
 Prezentacja skutecznych metod oraz technik uwzględniających  możliwości i potrzeby  współcze-

snych uczniów w procesie dydaktycznym  
 Sztuka zadawania pytań otwartych, czyli jak pytać by uczniowie mówili oraz jakie układać zada-

nia i  polecenia by wspierać ich kreatywność i samodzielność 

Anna Guć 
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SSSZZZKKKOOOLLLEEENNNIIIAAA   RRRAAADDD   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH   WWWYYYNNNIIIKKKAAAJJJĄĄĄCCCEEE   ZZZ   WWWNNNIIIOOOSSSKKKÓÓÓWWW      

ZZZ   NNNAAADDDZZZOOORRRUUU   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCZZZNNNEEEGGGOOO   ŁŁŁÓÓÓDDDZZZKKKIIIEEEGGGOOO   KKKUUURRRAAATTTOOORRRAAA   OOOŚŚŚWWWIIIAAATTTYYY 

 
Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki. Istota i założenia 
 Rola zapisów podstawy programowej w budowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego 
 Konstruujemy program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Praktyczne wskazówki 

Ewa Ruszkowska lub Ilona Lewandowska  

Wykorzystanie zasobów lokalnych na rzecz edukacji szkolnej – lokalny projekt  
edukacyjny 
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioletniej szkole podstawowej a programo-

wanie projektów lokalnych 

 Projekt edukacyjny a wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego 

 Projekt edukacyjny narzędziem budowania dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym  
Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Informacja zwrotna – znaczenie w modelowaniu procesu uczenia się ucznia 

 Struktura, forma i kontekst informacji zwrotnej 

 Przykłady informacji zwrotnej dla różnych edukacji i przedmiotów 
Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Profil szkoły – skuteczny sposób ewaluacji oraz identyfikacji kierunków rozwoju 
szkoły/placówki 
 Diagnoza – identyfikacja i charakterystyka obszarów badania 

 Prowadzenie badań – moderowanie dialogu: nauczycieli, rodziców, uczniów … 

 Opracowanie i prezentacja raportu – kierunkowanie rozwoju szkoły/placówki 
Olgierd Neyman 

Statut szkoły/placówki a aktualne przepisy prawa oświatowego 
 Zasady techniki prawodawczej – tryb stanowienia oraz wprowadzania zmian w statutach szkół  

i placówek oświatowych 

 Wdrażanie zmian prawa oświatowego w wewnątrzszkolny system prawny – statuty, regulaminy, 
programy, procedury 

 Formułowanie zapisów statutowych oraz innych aktów prawa wewnątrzszkolnego 
Zenon Kołodziej 

Prawa i obowiązki nauczyciela. Interpretacja i stosowanie przepisów prawa oświa-
towego 
 Prawa i obowiązki nauczyciela – regulacje oświatowe, cywilne i karne 

 Odpowiedzialność prawna, a zapisy statutowe i procedury w placówce oświatowej 
 Prawo oświatowe w praktyce 

Zenon Kołodziej 

Działania dla mózgu, czyli jak się odżywiać i jak się uczyć, żeby lepiej pamiętać? 

 Znaczenie prawidłowego odżywiania dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego 
dzieci i młodzieży. Przykłady produktów potrzebnych i niepożądanych w diecie dziecka 

 Działania dydaktyczne wspierające efektywność procesu uczenia się  
Anna Guć 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Racjonalne żywienie dzieci, jako podstawa 
ich prawidłowego rozwoju 

 Wpływ żywienia na rozwój dzieci. Znaczenie grup produktów żywnościowych w diecie dziecka  

 Pożądane i niepożądane składniki diety dziecka – omówienie i przykłady 
Dorota Szymczyk 
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Debata jako forma komunikowania się szkoły z rodzicami i otoczeniem lokalnym  
 Debata jako atrakcyjna forma diagnozy  
 Dobór obszaru diagnozy i partnerów debaty  
 Rodzice w debacie  

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Jak mówić, aby nie zaniemówić? 
 Głos jako narzędzie pracy 

 Ćwiczenia dykcji, emisyjne, artykulacyjne dla osób pracujących głosem 
Dorota Staszak 

Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać? 
 Pojęcie zdolności, charakterystyka ucznia zdolnego. Metody identyfikacji uczniów zdolnych 

 Zależność między postawą nauczyciela a diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności uczniów 
Małgorzata Bednarczyk 

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 
 Czynniki determinujące poziom uczenia się 
 Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli 

 Czynniki warunkujące poziom motywacji ucznia na które ma wpływ nauczyciel 
Małgorzata Bednarczyk 

 


