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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Coaching grupowy jako metoda uczenia się i rozwiązywania 
trudnych sytuacji w radzie pedagogicznej 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  --  MMSSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Coaching zespołowy – czym jest? 

 Przywództwo a coaching;  

 Modele coachingu zespołu; 

 Skuteczny coach grupowy, zarządzanie coachingiem grupowym; 

 Uczenie się i rozwój zespołu – action learning; 

 Kreatywność i skuteczność zespołu. 
 

Liczba godzin: 10 (5+5)  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: blended learning 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Obserwacja lekcji – udzielanie informacji zwrotnej.  
Spacer edukacyjny – metoda dzielenia się doświadczeniem  

i wspólnego uczenia się 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  --  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Co obserwować na lekcji? 

 Elementy lekcji mające wpływ na skuteczność uczenia się uczniów 

 Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej nauczycielowi 

 Spacer edukacyjny – metoda wymiany doświadczeń, wspólnego uczenia się 
nauczycieli i współpracy 

 Organizacja spaceru edukacyjnego w szkole 
 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący  
ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: Rewolucja w dydaktyce – konieczność i potrzeba  
KOMPETENCJE: DDyyddaakkttyycczznnoo--mmeettooddyycczznnee    

 

 
TREŚCI:  Organizacja dydaktyki szkolnej w kontekście współczesnych potrzeb społecz-

nych; 

 Konieczność zmiany postaw wokół nauczania i uczenia się. 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka  
Koszt: 50  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Stosowanie technik coachingowych w zarządzaniu, wspieranie 
kreatywności i działań innowacyjnych pracowników 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  --  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Prowadzenie rozmów kreatywnych  z pracownikami z wykorzystaniem tech-

nik coachingowych 

 W jakich relacjach funkcjonujemy- trójkąt dramatyczny Karpmana? 

 Czynniki wpływające na jakość komunikacji interpersonalnej w szkole 

 Kompetencje społeczne dyrektora/lidera 
 

Liczba godzin: 10 (5+5)  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: blended learning 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy przedszkola 

TYTUŁ: Stosowanie technik coachingowych w zarzadzaniu przedszkolem 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz działa-

nia zapewniające placówce wspomaganie odpowiednie do potrzeb i służące 
rozwojowi przedszkola; 

 Wykorzystanie technik coachingowych w zarzadzaniu przedszkolem. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Tworzenie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego przez 
ograny szkoły szansą na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Partycypacyjny model tworzenia wewnątrz szkolnego prawa; 

 Organizacja pracy szkoły w oparciu o funkcjonalne prawo wewnątrz szkolne. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele podmiotów kształcących w zawodach  

TYTUŁ: Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym – kształcenie   
osób dorosłych 

KOMPETENCJE: Merytoryczne  
 

 
TREŚCI:  Zasady organizacji KKZ i KUZ; 

 Zawodowe kształcenie osób dorosłych we współpracy z pracodawcami. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka 
i zaproszeni pracodawcy 

Koszt: 10  Realizacja: Sieradz/Wieluń  
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele podmiotów kształcących w zawodach  

TYTUŁ: Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu  
umiejętności zawodowych 

KOMPETENCJE: Merytoryczne  
 

 
TREŚCI:  Struktura programu dla KKZ i KUZ; 

 Zasady opracowywania programów nauczania dla KKZ i KUZ. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Marcin Lewandowski  

Koszt: 10  Realizacja: Sieradz/Wieluń  
 

 

 

 


