Załącznik B do SIWZ

Plan szkoleń/warsztatów wraz z parametrami, które należy przyjąć
do poszczególnych tematów w 2017 r.
L.p.

1.

2.

Temat
Sztuka prowadzenia trudnych
rozmów – partnerstwo w relacjach
rodzic-uczeń-nauczyciel (studium
przypadku).
Organizacja i udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w
szkole - zadania pedagoga,
psychologa szkolnego oraz
dyrektora.

Adresaci
dyrektorzy, n-le wszystkich
typów szkół i placówek
dyrektorzy, n-le wszystkich
typów szkół i placówek,
pedagodzy, psycholodzy szkolni

Liczba
godz.

Liczba
Liczba
nauczycieli grup

Forma

20

80

4

warsztaty

20

100

5

szkolenie

3.

Diagnoza edukacyjna i jej
wykorzystanie w planowaniu procesu
dydaktycznego.

dyrektorzy, n-le wszystkich
typów szkół (2 gr. SP, 2 gr.
GIM, 2 gr. PP),

20

120

6

szkolenie

4.

Analiza i wykorzystanie wyników
egzaminów zewnętrznych w
podnoszeniu efektywności
nauczania.

dyrektorzy, n-le wszystkich
typów szkół (2 gr. SP, 2 gr.
GIM, 2 gr. PP)

15

90

6

warsztaty

5.

dyrektorzy, n-le wszystkich
Profilaktyka zachowań suicydalnych,
typów szkół i placówek,
autoagresji i zaburzeń
pedagodzy, psycholodzy szkolni
emocjonalnych uczniów.

20

100

5

szkolenie

6.

Diagnoza indywidualnych potrzeb i
mozliwości psychofizycznych ucznia.

dyrektorzy, n-le wszystkich
typów szkół i placówek

20

100

5

szkolenie

7.

Rozwijanie umiejętności
czytelniczych uczniów oraz
rozumienia tekstu czytaneg.

nauczyciele wszystkich typów
szkół w szczególności
przedmiotów humanistycznych

20

100

5

szkolenie

dyrektorzy, n-le wszystkich
przedszkoli i klas I-III szkół
podstawowych

20

120

6

szkolenie

nauczyciele wszystkich typów
szkół; dyrektorzy

25

100

5

szkolenie

nauczyciele wszystkich typów
szkół, nauczyciele TI;
dyrektorzy; wychowawcy;

25

100

5

szkolenie

nauczyciele wszystkich typów
szkół, nauczyciele TI;
dyrektorzy;
wychowawcy;pedagodzy,
psycholodzy szkolni

20

90

6

warsztaty

nauczyciele wszystkich typów
szkół w szczególności
przedmiotów humanistycznych

20

120

6

szkolenie

Wykorzystanie pedagogiki zabawy w
pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Budowanie pozytywnych relacji w
9. społeczności szkolnej oraz klimatu
sprzyjającego uczeniu się.
Współczesne zagrożenia dzieci i
młodzieży. Bezpieczne korzystanie z
10.
Internetu, urządzeń mobilnych oraz
mediów społecznościowych.
Profilaktyka e-uzależnień (m.in.
uzależnienia od telefonu
komórkowego, mediów
11.
społecznościowych) w szkolnym
programie profilaktycznowychowawczym.
Specyficzne zaburzenia językowe a
trudności w budowaniu krótkiej i
12.
dłuższej wypowiedzi pismnej oraz
rozwiązywaniu zadań tekstowych.
8.

Skuteczne motywowanie uczniów do
13. nauki z wykorzystaniem grywalizacji
w nauce.
Jak wzbudzić zainteresowanie
nauką? Motywowanie uczniów do
14.
nauki i uczestnictwa w zajęciach
szkolnych.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

dyrektorzy, n-le wszystkich
typów szkół i placówek

20

80

4

warsztaty

dyrektorzy, n-le wszystkich
typów szkół

20

100

5

szkolenie

20

100

5

szkolenie

20

100

5

warsztaty

20

75

5

warsztaty

20

100

5

szkolenie

20

100

5

szkolenie

20

100

5

szkolenie

35
(30+5)

100

5

szkolenie

20

120

6

warsztaty

20

100

5

warsztaty

5

100

5

warsztaty

n-le wszystkich typów szkół i
placówek, wychowawcy,
pedagodzy, psycholodzy szkolni
Od celu lekcji do informacji zwrotnej dyrektorzy, n-le wszystkich
elementy oceniania kształtującego.
typów szkół
Podstawa programowa jako
fundament planowania
dyrektorzy, n-le wszystkich
dydaktycznego. Tworzenie
typów szkół (SP 2 gr., szkoła
branżowa I stopnia 2 gr.)
programów nauczania i ich
monitorowanie.
Jak profesjonalnie przygotować się
do uzyskania stopnia awansu
dyrektorzy, n-le wszystkich
zawodowego nauczyciela
typów szkół i placówek,
kontraktowego mianowanego i
wychowawcy
dyplomowanego.
Nauczanie skuteczne, ciekawe,
dyrektorzy, n-le wszystkich
twórcze.
typów szkół i placówek
Innowacje i eksperymenty
dyrektorzy, n-le wszystkich
pedagogiczne, a rozwój szkoły.
typów szkół i placówek
Przygotowanie nauczycieli do
n-le edukacji dla
prowadzenia zajęć edukacyjnych w
bezpieczeństwa
i
zakresie udzielania pierwszej
techniki w szkołach,
pomocy - szkolenie zakończone
podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych
egzaminem.
dyrektorzy, n-le wszystkich
Doradztwo zawodowe w szkole.
typów szkół
Działania szkoły w zakresie
rozwijania u uczniów kompetencji
dyrektorzy, n-le wszystkich
kluczowych opisanych w podstawie
typów szkół
programmowej.
Wdrożenie i realizacja nowych
dyrektorzy, n-le szkół
podstaw programowych kształcenia
zawodowych, techników
w zawodach.
Jak uczyć zgodnie z zasadami
neurodydaktyki?

