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Szanowni Państwo Dyrektorzy,  
wierzymy że szkoły/placówki oświatowe jako organizacje uczące się nieustannie otwierają się na nowe doświadczenia, tworząc perspektywę dla pracy 
zespołowej ukierunkowaną na osiąganie pożądanych efektów. Proponujemy działania wspomagające prezentując między innymi aktualną tematykę 
szkoleń dla rad pedagogicznych nawiązującą do kierunków polityki oświatowej państwa  na rok szkolny 2022/2023 oraz wynikającą z potrzeb 
zgłaszanych w ankietach poszkoleniowych. 

 
Formularz zgłoszeniowy dotyczący wspomagania szkół i placówek znajdziecie Państwo na stronie: www.ciechanow.mscdn.pl w zakładce: 

WSPOMAGANIE. 
 

Tematyka wspomagania rad pedagogicznych 

 
 

 

Lp. Tematyka szkolenia 
Ilość 

godzin 
Osoba prowadząca 

1. Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela. 5 Aldona Krzywicka 

2. Dzieci migrujące i powracające z zagranicy w polskiej szkole/placówce oświatowej. 4 Aldona Krzywicka 

3. Ocenianie ucznia w świetle prawa oświatowego. 4 Aldona Krzywicka 

4. Wieloaspektowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych. 4 Monika Miklaszewska 

5. 
Wsparcie udzielane dzieciom i uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach – organizacja i dobre 
praktyki. 

3 Marta Matuszewska 

6. Młodzież przeciwko sobie czyli słów kilka o zachowaniach autodestrukcyjnych. 4 Marta Matuszewska 

7. Porozmawiajmy o depresji. 4 Marta Matuszewska 

8. Budowanie współpracy z rodzicami. 4 Ewa Osiecka 

9. 
Przedszkolak w świecie wartości, czyli poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego 
zachowania. 

4 Ewa Osiecka 

10. Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. 4 Ewa Osiecka 

11. Dobre praktyki w przygotowaniu dokumentacji WOPFU i IPET. 4 Anna Sacherska 

12. Techniki obserwacyjne – rozpoznawanie indywidualnych potrzeb małego dziecka. 4 Anna Sacherska 

13. Rozwój kompetencji kluczowych w szkole. 4 Teresa Stryjewska 

14. Ocenianie kształtujące i jego rola w diagnozowaniu, wspieraniu i motywowaniu ucznia. 5 Teresa Stryjewska 

15. 
Rola nauczyciela jako koordynatora projektu edukacyjnego w podnoszeniu efektywności nauczania 
i uczenia się. 

4 Teresa Stryjewska 

16. 
Nauczyciele w cyfrowej szkole – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesach 
edukacyjnych. 

3/5 
Maria Sykut 

Monika Miklaszewska 

17. Myślenie krytyczne kompetencją przyszłości. 3 Maria Sykut 

18. Innowacje pedagogiczne – od pomysłu do działania. 3 Maria Sykut 

19. Samorządność uczniowska szansą na rozwój szkoły. 3 Maria Sykut 

20. Myślenie wizualne w edukacji. 4 Katarzyna Szymańska 

21. Budowanie relacji w szkole w oparciu o dialog motywujący. 4 Leszek Wróblewski 

22. Potrzeby psychologiczne ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej w ujęciu praktycznym. 4 Sandra Kraszewska 
 

WAŻNE: Proponowane szkolenia dla Rad Pedagogicznych będą prowadzone stacjonarnie lub w formie on-line, w zależności od potrzeb. 
 

Realizujemy również inne szkolenia wynikające z potrzeb szkoły/placówki 
prowadzone przez pracowników merytorycznych lub edukatorów zewnętrznych. 

 
Aktualną ofertę edukacyjną znajdziecie Państwo w informacjach bieżących o szkoleniach 2022/2023 na stronie: www.ciechanow.mscdn.pl 

 
Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu:www.facebook.com/MscdnWydzialWCiechanowie 

 

http://www.ciechanow.mscdn.pl/
http://www.ciechanow.mscdn.pl/

