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DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI 

Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,  
Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 

zaproponowana tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2014/15 
uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki 

oraz  kierunki polityki oświatowej państwa. 

Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż 
zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Ośrodka, 

tel. 89 522 85 01 lub z konsultantem, który ma takie szkolenie przeprowadzić. 

Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach 
oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz naprawczych,   

a także przy monitorowaniu ich realizacji.  
Konsultanci W-M ODN w Olsztynie udzielą placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy 

w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.  
Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Dyrektorem W-M ODN w Olsztynie  

tel. 89 522 85 02.  
 

RP Temat / problem/ zagadnienie 

Czas realizacji 
(maksymalna 
liczba godzin 

dydaktycznych) 

Organizator/ prowadzący 

VI-1.  Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce 4 E. Nosowicz 

VI-2.  
W jakim stopniu nasza szkoła spełnia wymagania państwa? 

Analiza wymagań ewaluacji zewnętrznej 
6 E. Nosowicz 

VI-3.  

Opracowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy 

nauczycieli, uczniów i rodziców. (Ewaluacja zewnętrzna - 

wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy 

ukierunkowaną na rozwój uczniów) 

12  

(4 godz. warsz. 

z nauczycielami,  

4 godz. warsztat 

z rodzicami,  

2 godz. spotkanie 

z uczniami,   

2 godz. 

opracowanie 

koncepcji 

w zespole 

zadaniowym) 

E. Nosowicz 

VI-4.  

Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do 

doskonalenia jakości pracy szkoły? (Ewaluacja zewnętrzna - 

wymaganie 11.) 

4 E. Nosowicz 

VI-5.  
Nauczyciele uczą się od siebie nawzajem. Wykorzystanie 

metod coachingowych w rozwoju zespołu nauczycieli 
6 E. Nosowicz 



VI-6.  

Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela. Jak oceniać, 

żeby wspierać ucznia w rozwoju? (Ewaluacja zewnętrzna - 

wymaganie 2. Organizacja procesów edukacyjnych 

sprzyjających uczeniu się) 

4 E. Nosowicz 

VI-7.  

Tworzenie programu wychowawczego szkoły w oparciu 

o wartości, z dostosowaniem do etapów rozwojowych 

dziecka. (Ewaluacja zewnętrzna - wymaganie 5. 

Respektowane są normy społeczne) 

6 E. Nosowicz 

VI-8.  

Jak motywować uczniów do nauki? Motywująca funkcja 

oceny szkolnej. (Ewaluacja zewnętrzna - wymaganie 2. 

Organizacja procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu 

się) 

4 E. Nosowicz 

VI-9.  

Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej. 

Doskonalenie metod i form współpracy. (Ewaluacja 

zewnętrzna - wymaganie 7) 

4 E. Nosowicz 

VI-10.  

Jak pracować, aby rozwijać aktywność uczniów na lekcjach? 

Warsztat metodyczny nauczyciela. (Ewaluacja zewnętrzna - 

wymaganie 4. Uczniowie są aktywni) 

4 
E. Nosowicz, 

E. Malinowska 

VI-11.  
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. (Kierunek 

polityki oświatowej w r. szk.2014/2015) 
4 

E. Nosowicz, 

E. Malinowska 

VI-12.  

„Autorytet opiera się na rozsądku", czyli jak zbudować 

właściwe relacje na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel? 

(Ewaluacja zewnętrzna - wymaganie 5. Respektowane są 

normy społeczne) 

4 
E. Nosowicz, 

E. Malinowska 

VI-13.  

Efektywna współpraca nauczycieli z rodzicami - jak można to 

osiągnąć? (Ewaluacja zewnętrzna - wymaganie 9. Rodzice są 

partnerami szkoły) 

4 
E. Nosowicz, 

E. Malinowska 

VI-14.  Diagnoza i praca z dziećmi z zaburzeniami parcjalnymi 3 T. Pupel 

VI-15.  
Indywidualizacja w procesie wychowawczo-dydaktycznym 

przedszkola a program wspomagający 
3 T. Pupel 

VI-16.  
Przyroda ożywiona i nieożywiona w realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego 
3 

T. Pupel,  

A. Szarzyńska 

VI-17.  

Jak efektywnie pracować z dzieckiem młodszym w klasie 

czwartej, czyli sześciolatek przekracza kolejny próg 

edukacyjny 

3 A. Spikert 

VI-18.  
Rozwijanie logicznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi 

TOC (teoria ograniczeń) 
8 A. Spikert 

VI-19.  
Rozwijanie logicznego myślenia z wykorzystaniem 

algorytmów myślenia E. de Bono 
3 A. Spikert 

VI-20.  Praca z uczniem zdolnym - metody pracy od 4 A. Spikert 

VI-21.  Metody aktywne w szkole a efektywność kształcenia 4 A. Spikert 

VI-22.  Rodzice w szkole, czyli jak skutecznie pracować z rodzicami 4 A. Spikert 



VI-23.  Umiejętności trzecioklasistów  a efektywne metody pracy od 3 do 4 A. Spikert 

VI-24.  
Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako 

umiejętności kluczowej w I etapie edukacyjnym 
3 A. Spikert 

VI-25.  
Doskonalenie metod i form współpracy - tworzenie 

efektywnego zespołu 
4 

A. Spikert, E. Nosowicz, 

H. Sienkiewicz 

VI-26.  
Uczymy jak się uczyć  czyli o technikach ułatwiających uczenie 

się i zapamiętywanie 
wg potrzeb A. Spikert 

VI-27.  
O trudnej sztuce motywacji w praktyce szkolnej - 

motywowanie jako stały element procesu edukacyjnego 
4 A. Spikert 

VI-28.  Metody wspierania dziecka sześcioletniego w klasie pierwszej 4 A. Spikert 

VI-29.  

Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce - planowanie, 

realizacja i wykorzystanie (długoterminowa współpraca ze 

szkołą/placówką) 

ok. 24 J. Paszuk 

VI-30.  

Działania doskonalące działalność szkoły/placówki  - 

planowanie, realizacja i ewaluacja (długoterminowa 

współpraca ze szkołą/placówką) 

ok. 24 J. Paszuk 

VI-31.  

Programy poprawy efektywności kształcenia i wychowania 

(tzw. programy naprawcze) w szkole/placówce  

(długoterminowa współpraca ze szkołą/placówką) 

ok. 24 J. Paszuk 

VI-32.  
Realizacja podstawy programowej i jej monitorowanie 

w oparciu o zespołowe działania  nauczycieli; monitorowanie 
6 J. Paszuk 

VI-33.  
Prawo i jego przestrzeganie w działalności dydaktycznej 

i wychowawczej szkoły/placówki 
6 J. Paszuk 

VI-34.  
Jak planować pracę dydaktyczną nauczyciela ? - od diagnozy 

do sprawdzianu/egzaminu 
6-8 J. Paszuk 

VI-35.  
Rola i zadania rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły 

w przygotowaniu i realizacji standardów kontroli zarządczej 
6-8 J. Paszuk 

VI-36.  
Współdziałanie szkoły/placówki ze środowiskiem lokalnym 

wspierające realizację jej zadań 
6 J. Paszuk 

VI-37.  
Konstruowanie własnych i modyfikowanie programów 

nauczania - zasady, metody 
6 J. Paszuk 

VI-38.  
Wskaźnik EWD jako miara efektywności nauczania w zakresie 

sprawdzanym egzaminem zewnętrznym 
5 E. Jermacz 

VI-39.  

Projektowanie sukcesu na  nowym sprawdzianie z języka 

polskiego (w tym dodatniego EWD) na podstawie wyników 

OBUT 

5 E. Jermacz 

VI-40.  
Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych  z wykorzystaniem wskaźników EWD 
5 E. Jermacz 

VI-41.  
Jak włączyć metodę EWD do ewaluacji wewnętrznej 

i zewnętrznej? 
5 E. Jermacz 

VI-42.  
Zastosowanie Kalkulatora 100  do analiz wewnątrzszkolnych 

w szkołach podstawowych,  gimnazjach i liceach 
5 E. Jermacz 



VI-43.  
Wyniki egzaminacyjne i wskaźniki EWD jako miary 

komplementarne - o efektywności pracy szkoły  
5 E. Jermacz 

VI-44.  

Planowanie pracy dydaktycznej zgodnie podstawą 

programową i formułą sprawdzianu i/lub egzaminów 

zewnętrznych 

4 W. Tański 

VI-45.  
Kształtujący model oceniania wewnątrzszkolnego na 

podstawie rozporządzenia MEN 
4 W. Tański 

VI-46.  
Projektowanie sukcesu edukacyjnego na sprawdzianie i/lub 

na egzaminach zewnętrznych 
4 W. Tański 

VI-47.  Jak przeprowadzić efektywną lekcję? 4 W. Tański 

VI-48.  

Siedem kroków szkoły (przedszkola) do certyfikatu 

międzynarodowego Zielonej Flagi i krajowego Lokalnego 

Centrum Aktywności Ekologicznej 

2 A. Szarzyńska 

VI-49.  Jak dobrze poprowadzić rozmowę z rodzicami? 4 
A. Niemier, 

 J. Rogowski 

VI-50.  
Czy lekcja może być przygodą? -  aktywizujące metody 

w praktyce szkolnej 
4 

A. Niemier,  

J. Rogowski 

VI-51.  Wyznaczanie granic i konsekwencje w wychowaniu nastolatka 4 
A. Niemier,  

J. Rogowski 

VI-52.  

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym w szkole.  Zadania 

nauczycieli. Metody i formy pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi podczas zajęć edukacyjnych. Planowanie 

pracy nauczyciela 

4 M. Jasińska- Zamarja 

VI-53.  

Praca bieżąca z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

i w innych formach. Dostosowanie i indywidualizacja pracy 

z uczniem o SPE 

4 M. Jasińska- Zamarja 

VI-54.  
Bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Nowe wyzwania 

wychowawcze dla rodziców i szkoły 
2 J. Brojek 

VI-55.  Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu 4 J. Brojek 

VI-56.  
Uczymy nowocześnie. WebQuest - metoda projektu 

w oparciu o Internet 
4 J. Brojek 

VI-57.  Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu 4 J. Brojek 

VI-58.  
Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla 

poprawy skuteczności kształcenia w szkołach i placówkach 
2 J. Brojek 

VI-59.  
Najczęściej spotykane problemy w tworzeniu dokumentów 

w pakiecie Office 
5 L. Kalinowski 

VI-60.  
Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji 

wczesnoszkolnej 
5 L. Kalinowski 

VI-61.  

Nauka przez zabawę - przykłady wykorzystania programu 

Scratch na zajęciach komputerowych w edukacji 

wczesnoszkolnej 

5 L. Kalinowski 

VI-62.  Pierwsza pomoc według najnowszych standardów 4 E. Wierczuk 

VI-63.  
Wspieranie ucznia gimnazjum w wyborze edukacyjnym 

i zawodowym 
4 E. Wierczuk 



VI-64.  Etyka zawodowa nauczyciela 3 B. Osik 

VI-65.  Innowacja w szkole 4 J. Rogowski 

VI-66.  Azymut na zdrowie - jak tworzymy szkołę promującą zdrowie 4 J. Rogowski 

VI-67.  
Edukacja zdrowotna w przedszkolu – zdrowy i bezpieczny 

przedszkolak 
4 J. Rogowski 

VI-68.  
Nauczyciele i rodzice – jak budować współpracę i dzielić się 

odpowiedzialnością 
4 J Rogowski, A. Niemier 

VI-69.  
Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
4 J. Rogowski 

VI-70.  Budowanie autorytetu nauczyciela w szkole 4 
B. Kułakowska-

Szczepanek, 

J. Rogowski 

VI-71.  
Jak podnosić motywację ucznia do nauki i współpracy 

w bieżącej pracy na lekcji 
4 

B. Kułakowska-

Szczepanek, 

 J. Rogowski 

VI-72.  Jak skutecznie wychowywać  w dzisiejszej szkole? 4 
B. Kułakowska-

Szczepanek, 

 J. Rogowski 

 

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek  

oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce  

i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Punktem wyjścia do negocjacji jest stawka 120 zł. za godzinę szkolenia. 


