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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 2017/18 
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 
Nowa podstawa programowa w edukacji przedszkolnej - 

zadania, warunki i sposoby realizacji. 
4 Iwona Jurczak 

VI-2 
Współpraca przedszkola i rodziny w realizacji treści zawartych 

w podstawie programowej. 
4 Iwona Jurczak 

VI-3 Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 4 Iwona Jurczak 

VI-4 
Narzędzia logicznego myślenia TOC jako sposób na realizację 

podstawy programowej i obszaru wychowania. 
2x4 Agnieszka Spikert 

VI-5 
Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej  

- warunki i sposoby realizacji. 
  Agnieszka Spikert 

VI-6 Praca z uczniem zdolnym - metody pracy. 4 Agnieszka Spikert 

VI-7 
Jak efektywnie wykorzystać metody aktywne w organizacji 

procesu dydaktycznego.  
4 Agnieszka Spikert 

VI-8 

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako 

umiejętności kluczowej w szkole podstawowej (I i II etap 

edukacyjny). 

3 Agnieszka Spikert 

VI-9 
Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej jako informacja 

zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się. 
2x4 Agnieszka Spikert 

VI-10 
O trudnej sztuce motywacji w praktyce szkolnej - 

motywowanie jako stały element procesu edukacyjnego. 
4 Agnieszka Spikert 



VI-11 

Praktyczne wykorzystanie Teorii Inteligencji Wielorakich 

Howarda Gardnera w praktyce jako przykład indywidualizacji 

pracy z dzieckiem. 

3 
Agnieszka Spikert 

Magdalena Przybylska 

VI-12 

Współodpowiedzialność wszystkich nauczycieli za realizację 

celów kształcenia ogólnego nowej podstawy programowej 

gwarancją sukcesów uczniowskich na nowym egzaminie 

w szkole podstawowej. 

5 Elżbieta Jermacz 

VI-13 
Organizacja i struktura efektywnej lekcji szansą na sukces 

edukacyjny uczniów. 
5 Elżbieta Jermacz 

VI-14 
Sekrety skutecznego nauczyciela – autoewaluacja w praktyce 

szkolnej. 
5 Elżbieta Jermacz 

VI-15 
Planowanie pracy zespołu nauczycieli kl. VII - przygotowanie 

do egzaminu zewnętrznego. 
5 Elżbieta Jermacz 

VI-16 

Analiza i interpretacja wyników próbnych egzaminów 

w szkole podstawowej z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej. 

5 Elżbieta Jermacz 

VI-17 Jak efektywnie zrealizować zajęcia edukacyjne? 4 Wojciech Tański 

VI-18 
Uczymy się poprzez przykłady dobrej praktyki. Wizyta 

studyjna w szkole podstawowej. 
5 Wojciech Tański 

VI-19 
Uczymy się na własnych przykładach. Obserwacja zajęć 

edukacyjnych nauczyciela i szkolenie poobserwacyjne. 
5 Wojciech Tański 

VI-20 

Uczymy się na przykładach innych. Przeprowadzenie otwartej 

lekcji języka polskiego przez konsultanta i szkolenie 

poobserwacyjne. 

6 Wojciech Tański 

VI-21 
Rola piosenki i zabawy na zajęciach z języka angielskiego 

w przedszkolu. 2 
Elżbieta Szymborska 

VI-22 
Monitorowanie realizacji podstawy programowej – 

organizacja w szkole. 
6 Józef Paszuk 

VI-23 

Diagnozowanie potencjału edukacyjnego uczniów 

rozpoczynających naukę w szkole jako podstawa planowania 

dydaktycznego (tzw. diagnoza „na wejściu”). 

6 Józef Paszuk 

VI-24 Programy tzw. naprawcze lub doskonalące.  
3 spotkania  

po 6 godzin 
Józef Paszuk 

VI-25 
Motywowanie uczniów jako warunek jakości procesu 

nauczania - uczenia się - zasady i metody. 
6 Józef Paszuk 

VI-26 Ocenianie szkolne - jakich błędów unikać? 6 Józef Paszuk 

VI-27 

Metody i narzędzia prowadzenia ewaluacji wewnętrznej  

– możliwości wykorzystania przez rady pedagogiczne i zespoły 

nauczycieli.  

6 Józef Paszuk 

VI-28 
Współdziałanie nauczycieli w celu realizacji podstawy 

programowej - formy, zasady. 
6 Józef Paszuk 

VI-29 
Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej. 

Doskonalenie metod i form współpracy. 
4 Ewa Nosowicz 

VI-30 
Elementy coachingu w pracy zespołu nauczycieli. Budowanie 

silnego zespołu z wykorzystaniem metod coachingowych. 
4 Ewa Nosowicz 



VI-31 

Nowe wymagania nadzoru pedagogicznego w pracy szkoły, 

placówki - przegląd wymagań ewaluacji zewnętrznej i ich 

zaadaptowanie do potrzeb szkoły, placówki. 

6 Ewa Nosowicz 

VI-32 
Opracowanie koncepcji pracy szkoły, przedszkola, placówki 

we współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. 
12 Ewa Nosowicz 

VI-33 

Jak efektywnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną? 

Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce 

z wykorzystaniem metod alternatywnych. 

4 Ewa Nosowicz 

VI-34 Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela. 4 Ewa Nosowicz 

VI-35 
Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do 

doskonalenia jakości pracy szkoły? 
4 Ewa Nosowicz 

VI-36 Rodzice w szkole - warunki efektywnej współpracy. 4 
Ewa Nosowicz 

Zuzanna Taraszkiewicz 

VI-37 
Nauczyciele uczą się od siebie nawzajem. Organizacja 

efektywnych obserwacji koleżeńskich w szkole. 
4 Ewa Nosowicz 

VI-38 
Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały 

w nauce? 
4 

Ewa Nosowicz 

Zuzanna Taraszkiewicz 

VI-39 
Najnowsza wiedza o uczeniu się uczniów. Co wiemy? 

Co stosujemy? Spotkanie metodą world cafe. 
4 Ewa Nosowicz 

VI-40 
Quest jako forma odkrywania dziedzictwa przyrodniczego, 

historycznego i kulturowego swojej miejscowości, regionu. 
3 Alicja Szarzyńska 

VI-41 
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. 

Nowe wyzwania wychowawcze dla rodziców i szkoły. 
2 Janusz Brojek 

VI-42 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. 4 Janusz Brojek 

VI-43 Scratch Junior - programowanie od przedszkola. 4 Janusz Brojek 

VI-44 Scottie Go! – nauka programowania dla najmłodszych. 4 Janusz Brojek 

VI-45 
Uczymy nowocześnie. WebQuest - metoda projektu 

w oparciu o Internet. 
2 Janusz Brojek 

VI-46 Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu. 2 Janusz Brojek 

VI-47 
Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla 

poprawy skuteczności kształcenia w szkołach i placówkach. 
2 Janusz Brojek 

VI-48 
Najczęściej spotykane problemy w tworzeniu dokumentów 

w pakiecie Office. 
5 Leszek Kalinowski 

VI-49 
Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji 

wczesnoszkolnej. 
5 Leszek Kalinowski 

VI-50 Scratch - programowanie przez zabawę. 5 Leszek Kalinowski 

VI-51 Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie. 6 Leszek Kalinowski 

VI-52 Uczeń w sieci - przeciwdziałanie cyberprzemocy. 4 
Leszek Kalinowski 

Agata Niemier 

VI-53 
Mosty zamiast murów - jak porozumieć się z nastolatkiem 

w szkole? 
4 Agata Niemier 

VI-54 
Cebula systemowa - narzędzie rozwiązywania sytuacji 

trudnych. 
4 Agata Niemier 

VI-55 
Nauczyciel wobec problemu autodestrukcyjności uczniów  

– samobójstwo.  
4 Marcin Jaroszewski 



VI-56 

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Jakość edukacji 

włączającej w mojej szkole. 

3 do 4 Maria Jasińska- Zamarja 

VI-57 Pierwsza pomoc według najnowszych standardów. 5 Ewa Wierczuk 

VI-58 Awans zawodowy nauczyciela. 3 Bożena Osik 

VI-59 

Czy szkoła może wspierać zdrowie w społeczności szkolnej? 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły. 

Szkoła Promująca Zdrowie. 

4 Józef Rogowski 

VI-60 

Urzeczywistnianie bezpieczeństwa w szkole - sprawnie 

bezpiecznie i zdrowo, organizacja krajoznawstwa i turystyki 

w szkole. 

4 Józef Rogowski 

VI-61 
Recepta na pamięć - 10 rad dla nauczycieli i rodziców 

w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 
4 Józef Rogowski 

VI-62 
Edukacyjne i zdrowotne efekty aktywności fizycznej 

w przedszkolu i szkole podstawowej. 
4 Józef Rogowski 

VI-63 
Innowacyjna szkoła, innowacyjny nauczyciel, innowacyjny 

uczeń. 
4 Józef Rogowski 

VI-64 
Elementy podstaw Systemu Edukacji Przez Ruch  

(edukacja polisensoryczna) 
2 

Agnieszka Spikert  

Matylda  

Loose- Długokęcka 

VI-65 
Ocenianie motywujące – przepisy prawa oświatowego 

i praktyka szkolna 
4 Wojciech Tański 

VI-66 
Model Tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 
6 Ewa Wierczuk 

 

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek  

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

i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym. 


