DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI
Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
zaproponowana tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2020/2021uwzględnia 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 Kierownikiem Filii, tel. 87 6217813 lub z konsultantem tel. 87 7770505, 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 Filia w Olecku udzielają placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.
Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Kierownikiem Filii tel. 87 6217813.

Czas realizacji
(maksymalna liczba
godzin dydaktycznych)

Organizator/ prowadzący

FF-01 Organizacja wycieczek szkolnych wg aktualnych przepisów.

4

Zbigniew Bogdan

FF-02 Bezpieczeństwo w szkole- wybrane zagadnienia współczesnych zagrożeń.

4

Zbigniew Bogdan

6

Małgorzata Burba

6

Małgorzata Burba

FF-05 Jak otrzymać certyfikat KO „Szkoła wierna dziedzictwu”?

4

Jacek Rutkowski

FF-06 Przeciw mowie nienawiści w szkole.

4

Jacek Rutkowski

FF-07 Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole.

4

Jacek Rutkowski

6

Jolanta Grędzińska-Kosiorek

6

Jolanta Grędzińska-Kosiorek

FF-10 Motywowanie ucznia do nauki w domu. Techniki efektywnego uczenia się.

5

Marta Rózio

FF-11 Nadanie szkole imienia. Praca nad wyborem Patrona.

6

Marta Rózio

RP

Temat / problem/ zagadnienie

Od efektywnej komunikacji w szkole do dobrych relacji: nauczyciel, uczeń, rodzic. Obszary relacji
w edukacji zdalnej.
Organizacja procesów edukacyjnych sprzyjających efektywnemu uczeniu się i motywowaniu uczniów.
FF-04
Poziomy integracji technologii cyfrowych w procesie edukacji.
FF-03

Program nauczania zawodu w branżowej szkole I i II stopnia a nowa podstawa programowa kształcenia
w zawodzie. Metodologia opracowania i ewaluacja.
Doradztwo zawodowe w szkole- opracowanie, wdrażanie i ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu
FF-09
Doradztwa Zawodowego.
FF-08

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek
oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym.

