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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 2018/19 
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 
Kompetencje kluczowe w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w szkole podstawowej. 
4 Elżbieta Jermacz 

VI-2 
Jak i kiedy realizować w szkole podstawowej kompetencje 

kluczowe? 
4 Elżbieta Jermacz 

VI-3 Trwałe wartości w szkole w zmiennym świecie XXI wieku. 4 Elżbieta Jermacz 

VI-4 
Wspomaganie szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych opisanych w nowej podstawie programowej. 
12 Wojciech Tański 

VI-5 
Jak prowadzić rozpoznanie możliwości edukacyjnych uczniów 

i ich potrzeb w tym zakresie na wejściu w nowy etap edukacyjny? 
6 Wojciech Tański 

VI-6 

Jak na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego/egzaminów 

zewnętrznych planować działania podnoszące skuteczność 

nauczania? 

4 Wojciech Tański 

VI-7 Oceniam, aby motywować i wspierać ucznia. 6 Wojciech Tański 

VI-8 Jak zaplanować lekcję, aby osiągnąć sukces edukacyjny? 5 Wojciech Tański 

VI-9 Ocenianie wewnątrzszkolne w teorii i praktyce szkolnej. 5 Wojciech Tański 

VI-10 
Program nauczania - zasady budowania, modyfikowania lub 

wyboru. 
4 Józef Paszuk 



VI-11 Jak przeprowadzić i wykorzystać diagnozę „na wejściu”? 4 Józef Paszuk 

VI-12 
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania 

pracy dydaktycznej. 
4 Józef Paszuk 

VI-13 
Programy doskonalące pracę szkoły/placówki - tworzenie, 

realizacja. 
4 Józef Paszuk 

VI-14 Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 4 Józef Paszuk 

VI-15 
Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania społeczności 

szkolnej. 
4 Józef Paszuk 

VI-16 Planowanie realizacji podstawy programowej. 4 Józef Paszuk 

VI-17 Ocenianie uczniów wspierające proces uczenia się. 4 Józef Paszuk 

VI-18 Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach edukacyjnych. 4 Józef Paszuk 

VI-19 Ocena pracy nauczyciela - realizacja w szkole/placówce. 4 Józef Paszuk 

VI-20 
Współpraca przedszkola i rodziny w realizacji treści zawartych  

w podstawie programowej. 
4 Iwona Jurczak 

VI-21 
Jak wykorzystać innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem  

w wieku przedszkolnym? 
4 Iwona Jurczak 

VI-22 
Podstawa programowa, a realizacja kompetencji kluczowych  

w przedszkolu. 
4 Iwona Jurczak 

VI-23 
Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem 

narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej.  
2 x 4 Agnieszka Spikert 

VI-24 
Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako 

umiejętności kluczowej w I etapie edukacyjnym. 
3 Agnieszka Spikert 

VI-25 
Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej jako informacja 

zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się. 
2 x 4 Agnieszka Spikert 

VI-26 
O trudnej sztuce motywacji w praktyce szkolnej - motywowanie 

jako stały element procesu edukacyjnego. 
4 Agnieszka Spikert 

VI-27 Quest jako forma zabawy edukacyjnej w terenie. 2 Alicja Szarzyńska 

VI-28 Jak porozumieć się z nastolatkiem w szkole? 4 
Anna Kondrzycka 

Marcin Jaroszewski 

VI-29 
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.  

Nowe wyzwania wychowawcze dla rodziców i szkoły. 
2 Janusz Brojek 

VI-30 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. 4 Janusz Brojek 

VI-31 Scratch Junior - programowanie od przedszkola. 4 Janusz Brojek 

VI-32 Scottie Go! - nauka programowania dla najmłodszych. 4 Janusz Brojek 

VI-33 
Uczymy nowocześnie. WebQuest - metoda projektu w oparciu  

o Internet. 
2 Janusz Brojek 

VI-34 Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu. 2 Janusz Brojek 

VI-35 
Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla poprawy 

skuteczności kształcenia w szkołach i placówkach. 
2 Janusz Brojek 



VI-36 Najczęściej spotykane problemy podczas pracy z pakietem Office. 5 Leszek Kalinowski 

VI-37 
Sposoby realizacji zajęć z edukacji informatycznej w edukacji 

wczesnoszkolnej. 
5 Leszek Kalinowski 

VI-38 Scratch - programowanie przez zabawę. 5 Leszek Kalinowski 

VI-39 Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie. 5 Leszek Kalinowski 

VI-40 Uczeń w sieci - przeciwdziałanie cyberprzemocy. 4 
Leszek Kalinowski 

Anna Kondrzycka 

VI-41 Cebula systemowa - narzędzie rozwiązywania sytuacji trudnych. 4 
Anna Kondrzycka 

Józef Rogowski 

VI-42 
Rodzic w szkole - gość, intruz, partner?  

Perspektywa nauczyciela i wychowawcy. 
4 

Marcin Jaroszewski 

Anna Kondrzycka 

VI-43 
Nauczyciel wobec problemu autodestrukcyjności uczniów - 

samobójstwo. 
4 Marcin Jaroszewski 

VI-44 Praca z wymagającym uczniem - łamanie i utrzymywanie norm. 4 
Marcin Jaroszewski 

Anna Kondrzycka 

VI-45 

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów ze SPE. 

Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole. 

3 
Maria Jasińska- 

Zamarja 

VI-46 
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów w pracy bieżącej z uczniem ze SPE. 
3 

Maria Jasińska- 

Zamarja 

VI-47 Nowy awans zawodowy. 3 Bożena Osik 

VI-48 
Realizacja zadań doradczych w szkole - Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Zawodowego. 
5 Ewa Wierczuk 

VI-49 Pierwsza pomoc według najnowszych standardów. 5 Ewa Wierczuk 

VI-50 
Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole zawodowej  

-korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego. 
5 Ewa Wierczuk 

VI-51 „Dream Team” - jak budować efektywny zespół nauczycieli? 4 Ewa Nosowicz 

VI-52 

Wymagania nadzoru pedagogicznego w pracy szkoły, placówki  

- przegląd wymagań ewaluacji zewnętrznej i ich zaadaptowanie  

do potrzeb szkoły, placówki. 

6 Ewa Nosowicz 

VI-53 

Opracowanie programu rozwoju szkoły, przedszkola, placówki we 

współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. 

(warsztat z nauczycielami, warsztat z rodzicami, warsztat 

z uczniami, spotkania z zespołem zadaniowym, praca on-line)  

12 Ewa Nosowicz 

VI-54 

Jak efektywnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną? 

Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce 

z wykorzystaniem metod alternatywnych. 

4 Ewa Nosowicz 

VI-55 Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela. 4 Ewa Nosowicz 

VI-56 
Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia 

jakości pracy szkoły? 
4 Ewa Nosowicz 

VI-57 Rodzice w szkole - warunki efektywnej współpracy. 4 

Ewa Nosowicz 

Zuzanna 

Taraszkiewicz 

VI-58 
Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały 

w nauce? 
4 Ewa Nosowicz 



VI-59 

Jak efektywnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?  

Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce 

z wykorzystaniem metod tradycyjnych i alternatywnych.  

4 Ewa Nosowicz 

VI-60 

Wymagania nadzoru pedagogicznego w pracy szkoły, placówki  

- przegląd wymagań ewaluacji zewnętrznej i ich zaadaptowanie  

do potrzeb szkoły, przedszkola, placówki. 

4 Ewa Nosowicz 

VI-61 
Kompetencje kluczowe i ich znaczenie w procesie edukacji w szkole 

podstawowej i w przedszkolu - jak je rozwijać? 
4 Ewa Nosowicz 

VI-62 
Rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie kształcenia kompetencji 

kluczowych. 
4 Ewa Nosowicz 

VI-63 

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej szkoły 

podstawowej i przedszkola - Obserwacja lekcji po kątem 

kształcenia kompetencji uczenia się. 

4 Ewa Nosowicz 

VI-64 

Rozwój umiejętności kluczowych - wychowanie w szkole, 

kształtowanie u uczniów postaw innowacyjności, kreatywności 

oraz umiejętności pracy zespołowej. 

4 Józef Rogowski 

VI-65 Akademia ruchu dla maluchów. 4 Józef Rogowski 

VI-66 Innowacja w szkole po nowemu. 4 Józef Rogowski 

VI-67 
Motywowanie uczniów do zajęć wychowania fizycznego 

- diagnoza klimatu w klasie szkolnej w oparciu o metaforę. 
4 Józef Rogowski 

VI-68 
Sprawnie, bezpiecznie i zdrowo – organizacja krajoznawstwa 
i turystyki w szkole. 

4 Józef Rogowski 

VI-69 
Wsparcie zespołów nauczycieli w kształtowaniu kompetencji 
kluczowych 

15 
Bożena Osik 

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. 

 


