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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
 ADRESAT: Nauczyciele rozpoczynający pracę i  ze stażem nie dłuższym niż 3 lata  

TYTUŁ: Jak zbudować autorytet i dobry warsztat pracy? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Nowoczesne sposoby organizacji warsztatu pracy nauczyciela dydaktyka 

 Diagnozowanie własnych możliwości i warunków pracy pedagogicznej 

 Oddziaływanie osobowością – jak zapracować na szacunek i uznanie? 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi 

TYTUŁ: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Aspekty prawne i procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mia-
nowanego 

 Założenia współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu 

 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Dokumentowanie realizowanych działań w okresie stażu 
 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi 

TYTUŁ: Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego ubiegającego 
się o stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:   Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  

 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Spra-
wozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego 

 Dokumenty dołączone do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjne-
go. Autoprezentacja dorobku zawodowego 

 Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności przed komisją egzaminacyjną 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 



 2 

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele kontraktowi wszystkich specjalizacji 

TYTUŁ: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się  
o stopień awansu nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SPOŁECZNE 
 

 
TREŚCI:  Planowanie rozwoju zawodowego 

 Modele rozwoju zawodowego nauczyciela 

 Określenie osobistej sytuacji zawodowej, ustalenie celów rozwojowych 
 

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

 

  

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele pełniący lub zamierzający pełnić  funkcję opiekuna stażu  

TYTUŁ: Jak odpowiedzialnie opiekować się nauczycielem stażystą? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wprowadzenie nauczyciela stażysty w obszar diagnozowania możliwości  

i potrzeb uczniów 

 Monitorowanie działań nauczyciela stażysty w obszarze budowania własnego 
warsztatu pracy w ramach działań związanych z awansem zawodowym 

 Wspieranie nauczyciela stażysty poprzez  odpowiedzialne usamodzielnianie 
go w procesie jego rozwoju nastawionego na rozwój uczniów 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  

Olgierd Neyman 
Koszt: 40  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele pełniący lub zamierzający pełnić  funkcję opiekuna stażu  

TYTUŁ: Opiekun stażu – mentor w procesie 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Podmiotowość i autorytet, na gruncie profesjonalizmu zawodowego, opie-

kuna stażu 

 Mentoring jako forma odkrywania i rozwijania potencjału nauczyciela –  
stażysty 

 Wzmacnianie mistrzostwa pedagogicznego i świadomości prawnej 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 20  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele opiekunowie  stażu  ze swoimi stażystami 

TYTUŁ: Opiekun stażysta – relacje i doskonalenie jakości pracy  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Budowanie i doskonalenie relacji stażysta – opiekun 

 Określenie priorytetów stron 

 Informacja zwrotna pracująca w obydwu kierunkach 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 20  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

RODZAJ FORMY: seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele rozpoczynający pracę i  ze stażem nie dłuższym niż 3 lata  

TYTUŁ: Dobry start do zawodu – dekalog młodego nauczyciela z pasją 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wzmacnianie profesjonalizmu zawodowego nauczyciela – przechodzenie   

od akademizmu do pragmatyki 

 Diagnozowanie własnego potencjału twórczego i ciekawości poznawczych 

 Pasja na gruncie kompetencji kluczowych i sukcesów wychowawczych 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 


