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 Załącznik  

 

Kierunki potrzeb doskonaleniowych nauczycieli i dyrektorów na rok szkolny 2020/2021 

 

1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. 

2. Wyniki nadzoru pedagogicznego, wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego. 

3. Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

w województwie.  

 

4. Potrzeby doskonaleniowe zdiagnozowane przez ODN w Kaliszu w obszarach: 

Konferencje naukowe 

1. Język niemiecki w szkole – strategie nauczania 

2. Zdalne nauczanie w szkole 

3. Współczesny nastolatek  

Metodyka przedmiotowa 

1. Narzędzia do zdalnego nauczania. Metody nauczania online.  

2. Metodyka przedmiotów ogólnokształcących w szczególności chemia, fizyka, biologia, 

matematyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, język niemiecki  

3. Nowatorskie metody nauczania, np. w edukacji wczesnoszkolnej  

4. Gramatyka języka polskiego w inny sposób  

5. Metody nauki czytania dla przedszkolaków 

6. Kodowanie, robotyka, programowanie  

7. Gry i zabawy, np. językowe, muzyczne, matematyczne, z piosenką  

8. Wychowanie fizyczne, innowacyjne metody na lekcjach w-f,  

9. Aktywna edukacja przyrodnicza  

10. Eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze  

11. Warsztaty teatralne 

12. Ocenianie, np. ocena pracy ucznia dyslektycznego 

13. Edukacja plastyczna  

14. Organizacja doradztwa zawodowego 

15. Metodyka przedmiotów zawodowych 

Nowa podstawa programowa  



 

2 
 

1. Egzamin ósmoklasisty – wybrany przedmiot 

2. Podstawa programowa w szkołach średnich i w szkołach branżowych 

3. Koncepcja nowej matury  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

1. Motywowanie uczniów do nauki w tym nauczania zdalnego 

2. Cyberprzemoc  

3. Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnego 

nauczania. Pomoc w sytuacji izolacji. Dokumentacja PPP 

4. Praca z uczniem trudnym w zespole klasowym 

5. Biblioterapia  

6. Praca z uczniem z niepełnosprawnościami, np. afazja, autyzm 

7. Uzależnienia, np. nowe technologie 

8. Autoagresja  

9. Depresja 

10. Emocje, lęk, stres dzieci i młodzieży  

11. Samoocena 

12. Metody nauczania online 

Wspomaganie pracy nauczyciela  

1. Wykorzystanie TIK na lekcjach 

2. Stres nauczyciela 

3. Wypalenie zawodowe 

4. Awans zawodowy  

5. Indywidualne ścieżki kształcenia  

6. Skuteczny i innowacyjny nauczyciel 

7. Ocenianie w nauczaniu zdalnym  

8. Programy nauczania i inne – tworzenie, adaptacja, modyfikacja 

9. Metody aktywizujące 

10. Design thinking 

11. Neurodydaktyka co każdy nauczyciel musi wiedzieć o nauczaniu przyjaznym mózgowi 

12. Praca zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie rozwoju: intelektualno-emocjonalno-

społecznym  

13. Kreatywność, innowacyjność, samodzielność w szkole 

 

Wychowanie i opieka  
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1. Bezpieczeństwo w sieci. Uczeń online 

2. Lekcje wychowawcze online. Narzędzia do pracy zdalnej 

3. Dokumentacja nauczyciela wychowawcy, w tym online 

4. Strategia pracy z trudnym rodzicem, uczniem 

5. Rozwój emocjonalny i wychowanie do wartości 

6. Świetlica szkolna – gry i zabawy, metody pracy 

7. Trening umiejętności wychowawczych 

8. Integracja zespołu klasowego 

9. Uczeń w okresie dojrzewania 

Zarzadzanie szkołą 

1. Nadzór pedagogiczny dyrektora w tym w pracy zdalnej 

2. Dokumentacja zdalnego nauczania 

3. TIK w Zarzadzaniu szkołą  

4. Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych.  

5. Ocena pracy nauczyciela, zadania dyrektora 

6. Negocjacje i mediacje w zarzadzaniu 

7. Jakość pracy szkoły a perspektywy rozwoju jednostki  

8. Integracja grona pedagogicznego 

9. Asertywność w zarzadzaniu personelem  

10. Pozyskiwanie środków finansowych dla szkoły 

11. Prawo oświatowe 

 


