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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół  

TYTUŁ: Nauczyciel w nowej rzeczywistości awansu i oceny pracy  –  jak 
modelować pracę własną?  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zmiany w ocenie pracy i awansie zawodowym nauczyciela a warsztat pracy 

 Zasoby własne i możliwości nauczyciela a ocena pracy  po nowemu 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, 
Olgierd Neyman, 
Dorota Wiśniewska  

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi oraz zainteresowani  

tematem    
TYTUŁ: Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki w rozwią-

zywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych jako wyma-
ganie na stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Obszary wymagań egzaminacyjnych awansu w kontekście realizowanych 
zadań planu 

 Procedura  rozpoznania i celowego  rozwiązania problemu edukacyjnego 

 Analizowanie problemów, ich identyfikowanie i rozwiązywanie 
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Danuta Dymczyk 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi 

TYTUŁ: Prezentacja dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Podstawowe kryteria dobrej prezentacji 

  Prezentacja jako wypowiedź ustna 

 Prezentacja jako przekaz multimedialny 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Danuta Dymczyk, Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – mianowani oraz zainteresowani tematem 

TYTUŁ: Studium przypadku – analizowanie i opisywanie przypadków 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Proces rozpoznania i rozwiązania przypadku 

 „Case study”  jako metoda badawcza  

 Opis i analiza przypadku  jako wypowiedź pisemna 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela  
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE    

  

TREŚCI:  Planowanie rozwoju zawodowego – kompetencje nauczycielskie, obszary 
identyfikacji  zawodowej  

 Modele rozwoju zawodowego nauczyciela  

 Ustalenie celów, określenie osobistej sytuacji zawodowej 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających 
się o stopień awansu nauczyciela mianowanego  

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE    
  

TREŚCI:  Opracowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbęd-
nych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego  

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań  
niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE    
  

TREŚCI:  Sposoby dokumentowania podejmowanych przez nauczyciela zadań  

 Różne konteksty dokumentowania  - dokumentowanie dla rozwoju  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności –  mianowani 

TYTUŁ: Opis i analiza realizacji wymagań kwalifikacyjnych awansu 
KOMPETENCJE:                                                                                                                                                                                                                                                       SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Obszary wymagań kwalifikacyjnych awansu – formy i sposoby realizacji 

 Model realizacji wymagań awansu – określanie efektów podejmowanych 
działań 

 Opis i analiza realizacji wymagań awansu  jako wypowiedź pisemna  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności –  stażyści 

TYTUŁ: Realizacja wymagań kwalifikacyjnych awansu – dla stażysty 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Obszary wymagań kwalifikacyjnych awansu – formy i sposoby realizacji 

 Model realizacji wymagań awansu – określanie efektów rozwojowych 

 Plan rozwoju zawodowego stażysty 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi 

TYTUŁ: Realizacja wymagań egzaminacyjnych awansu – dla nauczyciela 
kontraktowego  

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Obszary wymagań egzaminacyjnych awansu – formy i sposoby realizacji 

 Model realizacji wymagań awansu –  określanie efektów rozwojowych 

 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności – stażyści, kontraktowi,  

mianowani 
TYTUŁ: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego –  

wypowiedzią pisemną z efektami rozwojowymi 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Sprawozdanie –  samooceną dokonań 

 Sprawozdanie  jako pisemna forma wypowiedzi 

 Mocne i słabe strony sprawozdania 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi oraz zainteresowani  

tematem 
TYTUŁ: Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji 

własnych działań, a także ocenianie skuteczności w tych działaniach  
jako wymaganie na stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Warsztat pracy nauczyciela w kontekście  potrzeb rozwojowych  uczniów 
 Samoocena stopnia efektywności podejmowanych działań – ewaluacja działań 

 Słabe  i mocne strony warsztatu pracy nauczyciela 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności 

TYTUŁ: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – jako spełnienie wymagań 
kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych awansu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wymagania kwalifikacyjne/egzaminacyjne jako obszary kompetencji 

 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela z efektami rozwojowymi 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności 

TYTUŁ: Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 roku –  
konsekwencje dla awansu zawodowego nauczyciela 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Ocena pracy nauczyciela od nowego roku szkolnego  z uwzględnieniem prze-
pisów przejściowych w kontekście awansu zawodowego 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Danuta Dymczyk 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności 

TYTUŁ: Portfolio nauczyciela – dokumentem prezentującym jego rozwój 
osobisty i zawodowy 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Akty prawne i wymagania w zakresie dokumentowania dorobku zawodowe-
go nauczyciela w formie „teczki” 

 Prezentowanie efektów działań w różnych formach wypowiedzi pisemnej: 
sprawozdanie/opis i analiza/samoocena pracy 

 Edytorskie opracowanie tzw. teczki 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Coaching w edukacji – warsztat rozwoju profesjonalnego  
dla nauczycieli 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Doskonalenie swojej praktyki nauczycielskiej – wyznaczanie sobie ce-
lu/intencji do rozwoju 

 Poznawanie swojej strefy komfortu, modelu funkcjonowania oraz wprowa-
dzanie zmian 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  

  


