Katalog szkoleń rad pedagogicznych
z obszarów tematycznych:

Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką oświatową:
1. Nadzór pedagogiczny w szkole (ewaluacja, kontrola, wspomaganie,
monitorowanie) – wszystkie typy szkół/placówek
2. Analizowanie wyników i formułowanie wniosków z prowadzonych badań
wewnętrznych
3. Ochrona danych osobowych i tajemnica służbowa w szkole/placówce
oświatowej
4. Ewaluacja wewnętrzna/zewnętrzna
5. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
6. Jak przygotować radę pedagogiczną do konstruowania programów
nauczania?
7. Prawne aspekty pracy nauczyciela a prawa dziecka i ucznia
8. Planowanie rozwoju szkoły
9. Zadania opiekuna stażu
10. Obowiązki nauczyciela – wychowawcy wynikające z przepisów prawa
oświatowego
11. Diagnozowanie problemów szkolnych
12. Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
do planowania rozwoju zawodowego
13. Organizacja doradztwa zawodowego w szkole/placówce oświatowej
14. Stwórzmy zgrany zespół
15. EWD – wykorzystanie wskaźnika w ewaluacji efektywności nauczania
w szkole
16. Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły związane z wdrażaniem zmian
w szkolnictwie zawodowym
17. Współpraca szkoły (placówki) z rodzicami
18. Zadania dyrektora szkoły/placówki związane z realizacją nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego

Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
2. Przygotowanie nauczycieli języka polskiego do wdrażania nowej podstawy
programowej
3. Doradztwo zawodowe w szkole/placówce
4. Edukacja włączająca w szkole/placówce
5. Komputer jako narzędzie wspierające całościowy rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym
6. Możliwości i wykorzystanie tablicy interaktywnej
7. Przygotowanie dzieci w przedszkolu do nauki czytania z wykorzystaniem
odimiennej metody Ireny Majchrzak
8. Projekt edukacyjny w przedszkolu – sposób na wspieranie wielokierunkowej
aktywności dziecka
9. Projekt w edukacji wczesnoszkolnej – sposób na rozwijanie najważniejszych
umiejętności
10. Metoda projektu w praktyce szkolnej
11. Pomysł na zajęcia, czyli o sztuce przygotowania inspirujących zajęć
przedszkolnych
12. Zabawy fundamentalne w przedszkolu – całościowy rozwój dziecka
13. Arteterapia w praktyce przedszkolnej
14. Indywidualizowanie procesu edukacyjnego
15. Drama – techniki i strategie w pracy z dziećmi i uczniami
16. Rozwijamy kompetencje kreatywne w szkole, czyli nauczanie przez
doświadczenie
17. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
18. Kształcenie na odległość (e-learning) jako indywidualizacja pracy
z uczniem
19. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniami
20. Motywacja drogą do sukcesu
21. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
22. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.
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Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
2. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
3. Rola szkoły w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka/ucznia
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach
szkół
5. Rozwijanie zdolności i talentów (ze wskazaniem przez Zamawiającego
rodzaju uzdolnień)
6. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń z niepowodzeniami
szkolnymi, uczeń przewlekle chory i inny)
7. Budowanie strategii współpracy z rodzicami
8. Jak tworzyć bezpieczny klimat w klasie i w szkole?
9. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami – jak powstają stereotypy i uprzedzenia?
10. Wpływ emocji na zachowanie uczniów i nauczycieli
11. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda
konstruktywnej konfrontacji
12. Rozwiązywanie problemów współpracy szkoły z rodzicami
13. Mediacje i negocjacje skutecznym sposobem rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w szkole
14. Mediacja, czyli sprawiedliwość naprawcza – skutecznym sposobem
rozwiązywania konfliktów wśród uczniów
15. Skuteczne sposoby budowania motywacji u dzieci w wieku przedszkolnym
16. Sztuka skutecznego porozumiewania się i jej wpływ na budowanie
przyjaznego klimatu szkoły
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Bezpieczeństwo/Zagrożenia/Profilaktyka:
1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznych
2. Psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole
3. Niebezpieczeństwo płynące z używek – dopalacze
4. Niedostosowanie społeczne wśród dzieci i uczniów (agresja, przemoc,
nikotynizm, infoholizm, narkomania...)
5. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
6. Profilaktyka zachowań suicydalnych. Rola szkoły w przeciwdziałaniu
dysfunkcji
7. Jak skutecznie bronić się przed wypaleniem zawodowym?
8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
9. Emisja i higiena głosu nauczyciela

Osoby prowadzące: Specjaliści z zakresu zaproponowanej tematyki
Liczba godzin: Uzależniona od tematu:
Koszt: wymiar 4-6 godzin dydaktycznych 700 zł
wymiar 7-11 godzin dydaktycznych 1400 zł
Termin i miejsce zajęć: w szkole lub placówce oświatowej zamawiającej
szkolenie, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia.
Zgłoszenia: pisemny wniosek Zamawiającego (druk w załączeniu, dostępny
także na stronie internetowej Ośrodka: www.wodnskierniewice.eu)
Zamówienia można przesłać pocztą na adres Ośrodka lub e-mailem
wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość zamówienia szkolenia na inne tematy zaproponowane przez
Państwa.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!
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