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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. 

 
 
 
 
 

   SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEE  ZZ  RREEAALLIIZZAACCJJII  
KKIIEERRUUNNKKÓÓWW  PPOOLLIITTYYKKII  OOŚŚWWIIAATTOOWWEEJJ  PPAAŃŃSSTTWWAA    

 
Nowy egzamin po szkole podstawowej –  nowe wyzwania dla szkoły i nauczycieli 
 Idea, założenia i organizacja egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej 
 Forma i rodzaje zadań oraz ich odwołania do nowej podstawy programowej w kontekście dzia-

łań sprzyjających lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminu 

Ilona Lewandowska 

Rozwijanie kompetencji kluczowych opisanych w nowej podstawie programowej 
jako wspólna odpowiedzialność nauczycieli 
 Kompetencje kluczowe opisane w nowej podstawie programowej i ich miejsce w dokumentach 

programowych szkoły 
 Działania nauczycieli, dyrektora, zespołów przedmiotowych i innych organów szkoły na rzecz 

rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów 

Ilona Lewandowska 

Uczenie się uczniów – teoria i praktyka. Przegląd metod sprzyjających uczeniu się 
 Czynniki wpływające na efektywność procesu nauczania i uczenia się 
 Organizowanie procesu uczenia się uczniów. Metody i techniki sprzyjające uczeniu się 

Ilona Lewandowska 

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

 Prowadzenie badań - moderowanie dialogu: nauczycieli, rodziców, uczniów … 
 Opracowanie i prezentacja raportu - kierunkowanie rozwoju szkoły/placówki 

Olgierd Neyman 

Jak doskonalić uczenie się uczniów – edukacja zadaniowa? 
 Tworzenie stacji zadaniowych w obszarze różnych przedmiotów (humanistyczne, matematyczno 

– przyrodnicze,  artystyczne i sprawnościowe) 
 Zasady pracy z wykorzystaniem stacji zadaniowych w tym indywidualizacja 

Ewa Marciniak-Kulka   

Edukacja kształtująca – uczeń odpowiedzialny za efekt 
 Wymagania edukacyjne w ocenianiu kształtującym i kształtowaniu postaw odpowiedzialności 

ucznia za własne uczenie się  
 Ocenianie kształtujące jako wsparcie dla oceniania zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman   

Informacja zwrotna – znaczenie w modelowaniu uczenia się ucznia 
 Struktura, forma i kontekst informacji zwrotnej 
 Przykłady informacji zwrotnej dla różnych edukacji i przedmiotów  

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman   

Budowanie postaw ku przyszłości – kierunki inspiracji    
 Wyzwania stawiane przed szkołą w zakresie nowoczesnych sposobów kształtowania postaw 
 Zasoby szkoły w kształtowaniu postaw uczniów - jak je wykorzystać? 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman   

Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe  w pracy nauczyciela 
 Wpływ informacji zwrotnej na motywację w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

 Rola pytań i umiejętność ich formułowania w pracy z uczniem 
 Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie motywowania uczniów do nauki  

i zmiany zachowania 

  Ewa Ruszkowska  

 

Ja – wychowawca. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu  
 Własny styl przewodzenia i jego wpływ na relacje z uczniami i ich rodzicami. Organizacja życia 

wewnętrznego klasy jako zespołu 
 Style  zachowania w sytuacji konfliktu i ich następstwa 

  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 

 Znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym 

Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk  

Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się, czyli narzędzia TOC w edukacji? 
 Poznanie narzędzi myślowych TOC 
 Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizy 

tekstu, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania i argumentowania 

Anna Guć 

Jak rozwijać samodzielność i kreatywność u każdego ucznia? 
 Prezentacja skutecznych metod oraz pomocy dydaktycznych uwzględniających możliwości i po-

trzeby współczesnych uczniów w procesie dydaktycznym 
 Sztuka zadawania pytań, czyli jak pytać by uczniowie mówili oraz jakie stawiać zadania i polece-

nia by wspierać ich w proces uczenia się 
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Anna Guć 

Kompetencje kluczowe. Jak organizować uczenie się uczniów? 
 Cechy nowoczesnego procesu kształcenia. Założenia konstruktywizmu – zadania nauczyciela 

 Proces uczenia się w świetle neurodydaktyki 

 Udzielanie informacji zwrotnej modele FUKO i GOLD 

 Metody nauczania sprzyjające uczeniu się – tworzenie społecznego środowiska uczenia się 
 Stymulowanie aktywności twórczej uczniów 

Jadwiga Wysocka 

Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie – jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów? 
 Zachowania ryzykowne w Sieci, prawne aspekty wykorzystania Internetu 

 Procedury reagowania na przemoc w Internecie 

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci – profilaktyka zagrożeń 
Małgorzata Bednarczyk 

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 

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 

   

   

SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEE  ZZ  WWNNIIOOSSKKÓÓWW    
ZZ  NNAADDZZOORRUU  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEGGOO  ŁŁÓÓDDZZKKIIEEGGOO  KKUURRAATTOORRAA  OOŚŚWWIIAATTYY  

 
Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa 
 Tryb, zasady, obszar pracy podlegający ocenie 

 Kryteria, wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 

 Powinności i wymagania wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 
 Regulamin oceny pracy nauczyciela 

Grażyna Raźniewska 

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji 
pracy szkoły/placówki oświatowej 
 Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. 

 Zmiany w ustawie Prawo oświatowe 
 Ochrona wrażliwych danych osobowych 

Grażyna Raźniewska 

Statut szkoły jako podstawa prawa wewnątrzszkolnego 
 Zawartość statutu szkoły zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2017 r. aktami prawnymi 

 Rola i znaczenie statutu w szkołach i placówkach 

 Zasady technik prawodawczych w kontekście pisania statutu i uchwały 
 Zasady dokonywania zmian w statucie szkoły/placówki krok po kroku 

Grażyna Raźniewska 

Gry psychologiczne w szkole. W co grają uczniowie? 
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 Rodzaje gier: zakłócające, upokarzające, kusicielskie 

 Skuteczne sposoby ograniczania i eliminowania gier uczniów 
 Analiza transakcyjna a formuła gry psychologicznej 

Jadwiga Wysocka 

Ocena pracy nauczyciela w kontekście nowych wymagań 
 Zasady,  tryb i obszar pracy podlegający ocenie 

 Kryteria, wskaźniki i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 

 Powinności i wymagania wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 
 Regulamin oceny pracy nauczyciela 

Jadwiga Wysocka 

Zmiana – zagrożenie czy szansa na rozwój? 
 Zasady,  tryb i obszar pracy podlegający ocenie 

 Kryteria, wskaźniki i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 

 Powinności i wymagania wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 
 Regulamin oceny pracy nauczyciela 

Jadwiga Wysocka 

Prawa i obowiązki nauczyciela. Interpretacja i stosowanie przepisów prawa oświatowego 
 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 

Ocena pracy nauczyciela 
 Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli 

 Kryteria służące ocenie pracy nauczyciela 
Zenon Kołodziej 

Obserwacja zajęć szansą dla nauczycieli na lepsze planowanie działań w procesie 
dydaktyczno – wychowawczym 
 Obserwacja zajęć w prawie oświatowym 

 Obserwacja zajęć jako niezbędny element oceny pracy nauczyciela 

 Uczestnicy obserwacji jako podmioty wspierające planowanie pracy nauczyciela 
Janusz Jasiński 

 


