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ZARZĄDZANIE W EDUKACJI 
 

1. 

Temat Zarządzanie Oświatą 

Adresaci nauczyciele 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Treści 
Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym 

przez MEN 

 

2. 

Temat Forum Dyrektorów Szkół 

Adresaci dyrektorzy szkół 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

 
Treści 

• Zarządzanie szkołą z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa. 
• Przywództwo edukacyjne. 

• Kompetencje miękkie dyrektora szkoły 

 

3. 

Temat Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących 

Adresaci dyrektorzy liceów ogólnokształcących 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

 
Treści 

• Zarządzanie szkołą z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa. 

• Przywództwo edukacyjne. 

• Kompetencje miękkie dyrektora szkoły 
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4. 

Temat Forum Dyrektorów Przedszkoli 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

Treści Zarządzanie placówką z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w edukacji 

 

5. 

Temat Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych 

Adresaci dyrektorzy szkół i placówek specjalnych 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

 

 
Treści 

• Zarządzanie szkołą i placówką specjalną z uwzględnieniem zmian 

w przepisach prawa. 
• Przywództwo edukacyjne. 

• Kompetencje miękkie dyrektora szkoły i placówki specjalnej. 

• Organizacja kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach specjalnych 

 

6. 

Temat Akademia Wicedyrektora Przedszkola i Szkoły 

Adresaci 
wicedyrektorzy przedszkoli i szkół różnych typów, osoby pełniące funkcję 

zastępcy dyrektora, liderzy zespołów 

Rodzaj formy kursy doskonalące 

 

 
Treści 

• Kurs 1 – „Jak wykorzystać coaching, mentoring, tutoring w zarządzaniu 

zespołem”. 

• Kurs 2 – „Rola kompetencji miękkich w zarządzaniu szkołą, przedszkolem, 

zespołem”. 

• Kurs 3 – „Rola i zadania wicedyrektora w nadzorze pedagogicznym” 
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7. 

Temat 
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, 

Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej 

Adresaci dyrektorzy szkół – członkowie Akademii 

Rodzaj formy konsultacje grupowe 

 
Treści 

• Przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania szkołą. 
• Przywództwo edukacyjne. 

• Kreowanie zmian w edukacji 

8. 

Temat Rozwój kompetencji kluczowych 

Adresaci wicedyrektorzy wszystkich typów placówek oświatowych 

Rodzaj formy warsztaty 

 
Treści 

• Doskonalenie umiejętności w zakresie monitorowania kształtowania 

umiejętności kluczowych uczniów/dzieci. 

• Obserwacja zajęć 

9. 

Temat Skuteczna komunikacja – nauczyciel tutor, mentor 

Adresaci wicedyrektorzy, nauczyciele 

Rodzaj formy warsztaty 

 

Treści 

• Budowanie kultury opartej na wymianie informacji. 
• Tworzenie optymalnych warunków pracy. 

• Proces komunikacji. 

• Narzędzia tutorskie w relacjach interpersonalnych 
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10. 

Temat Motywowanie z wykorzystaniem narzędzi coachingu 

Adresaci dyrektorzy/nauczyciele szkół/placówek oświatowych 

Rodzaj formy warsztaty, rady pedagogiczne, konsultacje grupowe 

 

Treści 

• Planowanie własnego rozwoju. 
• Istota zadawania pytań. 

• Model GROW, COCH, GOLD. 

• Wybrane narzędzia coachingowe 

 

11. 

Temat Wspieranie twórczej postawy uczniów 

Adresaci zainteresowani nauczyciele publicznych szkół/placówek oświatowych 

Rodzaj formy warsztaty, rady pedagogiczne i konsultacje grupowe 

 

 
Treści 

• Kreatywny, czyli kto? Teoria a praktyka. 

• Pokłady kreatywności. 

• Klasa jako grupa. 

• Nauczyciel – lider. 

• Metody/techniki twórczego rozwiązywania problemów 

 

12. 

Temat Zespół Twórczych Pedagogów „Nolens Volens” 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i liceów – członkowie zespołu 

Rodzaj formy spotkania zespołu metodycznego 

 

Treści 

• Metody kształcenia stymulujące aktywność uczących się. 

• Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole 

ogólnodostępnej. 

• Prezentacja dobrych praktyk 
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13. 

Temat Opiekun stażu – kolega czy mentor? 

Adresaci nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu 

Rodzaj formy warsztaty 

Treści 
• Rola i zadania opiekuna stażu w świetle aktualnych przepisów prawa. 

• Różnorodne formy udzielania wsparcia nauczycielom odbywającym staż 

 

14. 

Temat Rozpoczynam staż i co dalej? 

Adresaci nauczyciele rozpoczynający staż na kolejny stopień awansu zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty 

Treści 
Planowanie działań i organizacja dokumentacji w procedurze ubiegania się 

o kolejny stopień awansu zawodowego 

 

15. 

Temat Kończę staż i co dalej? 

Adresaci nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu zawodowego 

Planowany termin 

realizacji 
kwiecień/maj 2021 r. 

 
Treści 

• Organizacja dokumentacji w procedurze ubiegania się o kolejny stopień 

awansu zawodowego. 

• Przygotowanie do prezentacji przed komisją egzaminacyjną/kwalifikacyjną 
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16. 

Temat Ja to potrafię 

Adresaci 
uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze szkół 

ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz nauczyciele 

Rodzaj formy projekt 

 

 
Treści 

• Podniesienie efektywności pracy nauczycieli uczniów niepełnosprawnych. 

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów 

ze SPE. 

• Zainteresowanie uczniów praktyczną stroną nauki. 

• Eliminacje oraz finał konkursu 

 

17. 

Temat 
Rola i zadania dyrektora i nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy 

Rodzaj formy seminarium 

 

 
Treści 

• Rola i zadania dyrektora i nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

• Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w świetle 

obowiązujących przepisów prawa. 

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze SPE 

 

18 

Temat Kurs języka rosyjskiego dla początkujących (poziom A1 – kontynuacja) 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

 

 
Treści 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły naukę języka rosyjskiego 

w roku szkolnym 2019/2020, znają cyrylicę i język rosyjski w stopniu 

podstawowym. Uczestnicy ukształtują podstawowe sprawności językowe 

na poziomie A1, udoskonalą kompetencję komunikatywną oraz strategie 

uczenia się i kompetencje społeczne. Treści zgodnie z poziomem zaawansowania 
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19.  

Temat Język rosyjski (poziom A1) 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

 

Treści 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie uczyły się języka rosyjskiego. 
Uczestnicy ukształtują podstawowe sprawności językowe na poziomie A1 

oraz udoskonalą strategie uczenia się i kompetencje społeczne. Treści zgodnie 

z poziomem zaawansowania 

20.  

Temat Język angielski B1 (konwersacje dla dyrektorów) 

Adresaci dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół/placówek 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Treści Zgodnie z poziomem zaawansowania 

21.  

Temat Język angielski: A1, A2, B1, B2 

Adresaci 
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy kurs doskonalący 

Treści Zgodnie z poziomem zaawansowania 

 


