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Propozycje tematyki szkoleń członków rad pedagogicznych  
 
 

1. Motywowanie nauczyciela warunkiem efektywnej pracy szkoły. 

2. 

 

Jak monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej?  

3. 

 

Aktywizujące metody nauczania na przedmiotach przyrodniczych.  

4. 

 

Pożądane efekty kształcenia, a dobór metod nauczania.  

5. 

 

Metody aktywizujące w nauczaniu gwarantem osiągania celów kształcenia.  

6. Projekt edukacyjny jako metoda zespołowego planowania i realizowania 

problemu badawczego i nie tylko. 

7. 

 

Inteligencje wielorakie a dobór metod nauczania. 

8. Przygotowanie do tworzenia własnego programu nauczania krok po kroku. 

9. Motywacja – jak motywować uczniów do nauki – recepta nauczyciela na 

sukces ucznia. 

10. 

 

Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów matematyczno- 

przyrodniczych.  

11. Plan kompleksowego wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

szkole od dydaktycznej prezentacji multimedialnej do platformy 

edukacyjnej. 

12. 

 

Zajęcia pozalekcyjne jako metoda oddziaływań wychowawczych.  

13. 

 

Szkoła kształtująca postawy patriotyczne w dzisiejszej rzeczywistości.  

14. 

 

Ojczyzna i patriotyzm oczami młodzieży – rola nauczyciela.  

15. Komunikowanie oceny. 
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16.  Analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych podstawą planowania 

procesów edukacyjnych. 

17. Symptom ryzyka dysleksji u dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

18. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

19. 

 

Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty.  

20. Rola rady pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu systemu zapewniania 

jakości pracy szkoły. 

21. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej. 

22. Procesy zachodzące w placówce a plan podnoszenia jakości pracy szkoły, jako 

zadanie zespołowe rady pedagogicznej. 

23.  Tutor – opiekun nauczyciela w okresie realizacji stażu zawodowego. 

24. Wizerunek współczesnego nauczyciela – etyka zawodu nauczyciela. 

25. Coaching, asertywność, mediacje z tzw. trudnym rodzicem. 

26. Prawa człowieka i prawa dziecka. Łamanie praw człowieka. 

27. Konflikty młodzieży z prawem. 

28. 

 

Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci.  

29. Zmiany w ochronie danych osobowych – RODO. 

30. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

 
Jesteśmy otwarci na Paostwa propozycje. 

 


