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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Obserwacja lekcji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Co obserwować na lekcji?; 

 Elementy lekcji mające wpływ na skuteczność uczenia się uczniów; 

 Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej nauczycielowi;  

 Modele udzielania informacji zwrotnej; 

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

 Organizacja spaceru edukacyjnego w szkole. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Moodle, Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Stosowanie technik coachingowych w zarządzaniu – budowanie 
profesjonalnego  kontaktu z pracownikami 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Coaching w miejscu pracy – czym jest?; 

 Przywództwo a coaching – mentalność dyrektora coacha; 

 Umiejętności menedżera coacha – słuchanie, motywowanie, zadawanie  
celnych pytań, udzielanie informacji zwrotnej; 

 Skuteczny coach grupowy, zarządzanie coachingiem grupowym; 

 Uczenie się i rozwój zespołu – action learning;  

 Wpływanie dyrektora  na potencjał zespołu. 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
                      Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning  

(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy 
TYTUŁ: Co to znaczy przewodzić/przywództwo  na wysokim poziomie? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Szkoła jako efektywna organizacja; 

 Wyzwania stawiane szkole przez współczesny świat; 

 Przywództwo sytuacyjne, zespołowe, organizacyjne; 

 Czym jest samoprzywództwo? Kompetencje przywódcy edukacyjnego; 

 Kluczowe znaczenie empowermentu w rozwoju organizacji. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy pełniący funkcję  I kadencję 

TYTUŁ: Organizacja skutecznego nadzoru pedagogicznego w szkole 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Założenia nadzoru pedagogicznego; 

 Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej; 

 Co obserwować na  lekcji? Profesjonalne  udzielanie informacji zwrotnej; 

 Organizacja procesu wspomagania. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Moodle, Teams) 
 


