"Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego"
-propozycje
Pomiar dydaktyczny i ocenianie
1. Nowoczesne i niestandardowe ocenianie uczniów w poszczególnych typach szkół.
2. Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania dla uczniów z opiniami i orzeczeniami
w zakresie obniżenia wymagań edukacyjnych.
3. Jak rzetelnie oceniać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dylematy
i wyzwania nauczycieli.
4. Ocenianie kształtujące na każdym etapie kształcenia jako narzędzie pogłębiające
u uczniów świadomość procesu uczenia się w drodze do osobistego sukcesu.
5. Motywacja a efektywność kształcenia.
6. Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
7. Dobra lekcja – budowa i realizacja.
Wychowanie, opieka i profilaktyka
1. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci: zadania szkoły.
2. Inne zachowanie ucznia a skuteczna praca wychowawcy.
3. O dyscyplinie – czyli jak połączyć skuteczność oddziaływania wychowawcy z dobrą
relacją z uczniami.
4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli.
5. Podnoszenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.
6. Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkoły.
7. Neuronauka w działaniach edukacyjnych na każdym etapie kształcenia.
Metodyka
Efektywna edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących w
nauczaniu.
2.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu uczniów.
3.
Nauka Programowania w ramach realizacji <Informatyki> na poszczególnych
etapach edukacyjnych:
1.

a) na I etapie kształcenia
b) na II etapie kształcenia
c) na III etapie kształcenia
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.
5. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia zawodowego w szkołach branżowych i
kl. I technikum 4-letniego.
6. Nauczanie samodzielnej nauki i samodzielnego publikowania przez ucznia.

7. Wykorzystanie mediów i portali społecznościowych w edukacji XXI wieku.
8. Istota i realizacja kształcenia dualnego w szkołach zawodowych.

Aktualizacja i poszerzanie wiedzy przedmiotowej
1. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.
2. Aktywne metody pracy w codziennej praktyce szkolnej z zastosowaniem metody
badawczej.
3. Jak dostosować zajęcia do wieku, możliwości i zainteresowań dziecięcych.
4. Kompetentny i wiarygodny nauczyciel języka obcego – jak doskonalić własne
kompetencje komunikacyjne w zakresie nauczanego języka.
5. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego po wprowadzeniu
nowelizacji/ modernizacji w szkołach podstawowych.
6. Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego po
wprowadzeniu nowelizacji/ modernizacji w przedszkolach.
7. Rola i zadania szkoły/placówki w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów jak realizować nabycie przez ucznia kompetencji kluczowych w procesie
edukacji?
8. Wychowanie patriotyczne w korelacji międzyprzedmiotowej w
poszczególnych typach szkół.
9. „Flipped Classroom" <Odwrócona klasa/lekcja> jako praktyczna zmiana ról w
edukacji - realizacja, oczekiwane efekty.
Kompetencje psychopedagogiczne, doskonalenie kompetencji
1. Korygowanie trudnych relacji ucznia z rodzicem.
2. Wykorzystanie narzędzi Dialogu Motywującego w pracy wychowawcy.
3. Neurolingwistyczne programowanie pracy nauczyciela.
Organizacja i zarządzanie oświatą
1. Realizacja założeń reformy programowej-wyzwanie dla dyrektora szkoły.
2. Budowanie/modyfikowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z wymogami prawnymi.
3. Dobra komunikacja dyrektora z nauczycielami warunkiem dobrej komunikacji
nauczycieli z dyrektorem.
4. Tutoring w szkole- jaki powinien być?

