
Propozycje Rad Pedagogicznych realizowanych przez WODN w Zgierzu 2022/2023
Nowy egzamin zawodowy wg podstawy programowej z 2019 r. Zasady opracowywania i recenzji arkuszy 

egzaminacyjnych egzaminów  zawodowych.     

Zasady opracowywania programów i planów nauczania w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego. 

Modelowe programy KKZ i KUZ.  

Organizacja wycieczek szkolnych, wyjść i zielonych szkół – zasady, praktyka, przepisy, dokumentacja.  

Opracowywanie testów wyboru i zadań praktycznych w poszczególnych zawodach na egzamin zawodowy. 

Konstrukcja egzaminu zawodowego. Najczęstsze błędy przy opracowywaniu egzaminów.  

Kształcenie zawodowe – dylemat pomiędzy przygotowaniem do egzaminów zawodowych a przygotowaniem do 

podjęcia pracy zawodowej. 

Aspekty prawne w zakresie organizacji wycieczek szkolnych.

Rada Pedagogiczna połączona ze szkoleniem na kierownika wycieczek szkolnych – 2 części.

Wyjazdowa Rada Pedagogiczna połączona ze szkoleniem na kierownika wycieczek szkolnych. 

Wyjazdowa Rada Pedagogiczna połączona ze szkoleniem na kierownika wycieczek szkolnych i obozów 

wędrownych.

Jak nauczyć uczniów uczenia się czyli efektywne uczenie w praktyce?

Kompetencje 4K nauczycieli (kreatywność, komunikacja, kooperacja i krytyczne myślenie).

Motywacja w pracy nauczyciela - jak ja odnaleźć?

Szansa rozwoju szkoły poprzez innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości”.

Narzędzia TIK i e-zasoby w pracy nauczyciela

Metody aktywizujące uczniów

Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Tańce integracyjne, ludowe i inne zabawy ruchowe

Kolorowo i wesoło na zajęciach muzycznych- pomysłowe narzędzie dydaktyczne

Aktywne słuchanie muzyki wg.Batii Strauss

Twórcze działania dydaktyczne na zajęciach muzycznych

Głos w mowie i w śpiewie

Muzogramy i inne zabawy wspierające rozwój dzieci

Patriotyzm w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Integracyjny i dydaktyczny aspekt wybranych działań plastycznych

"Bawi się, czy udaje zabawę?" - anatomia zabawy pod kątem terapii i diagnozy dzieci autystycznych

Ocenianie kształtujące przyszłością współczesnej edukacji

Jak być nauczycielem i przetrwać - czyli skuteczne narzędzia coachingu w czasie popandemicznym

Dialog motywujacy w pracy wychowawcy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po pandemii realizowana przez szkołę



Stres i wypalenia zawodowe w życiu szkolnym po pandemii

Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami w czasie popandemicznym

Edukacja włączająca 

Tablica interaktywna w pracy nauczyciela

Metody aktywizujące jako narzędzie do kształtowania postawy badawczej ucznia.

Narzędzia TIK w pracy nauczyciela

Metody aktywizujące w szkolnej praktyce

Pierwsza pomoc

Procedura postepowania w razie wypadku dziecka na terenie placówki oświatowej

Metoda projektu i myślenie projektowe (design thinking) - sposób na rozwijanie kreatywności, innowacyjności i 

samodzielności uczniów

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne, modyfikacja programów nauczania

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie nauczania i uczenia się

Różni uczniowie, różne style uczenia się - jak to pogodzić w klasie szkolnej?

Co mówią dane? - Formułowanie wniosków i rekomendacji, które przełożą się na sukces szkoły

Badania własne w szkole – refleksja nad własną pracą a nie papierologia!

Jak rozmawiać o wartościach w szkole/placówce

Kreatywność i innowacyjność – jak kształtować te kompetencje wśród uczniów

Egzamin maturalny od 2023 roku - co każdy nauczyciel powinien wiedzieć?

Szkolenie na zamówienie - tematyka zgodna z potrzebami rady pedagogicznej

Wykorzystanie platformy Office 365 w edukacji zdalnej -Teams

Ochrona Danych Osobowych w placówce edukacyjnej - szkolenia okresowe

Zintegrowana Platforma Edukacyjna


