INFORMATOR
O FORMACH DOSKONALENIA 2019

WYKAZ FORM DOSKONALENIA
OBSZAR TEMATYCZNY: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Bateria Testów Czytania (BTCz) – zastosowanie narzędzia diagnostycznego w praktyce���������������������������������������������������������������������������������������������7
Bateria Testów Fonologicznych (BTF) – zastosowanie narzędzia diagnostycznego w praktyce������������������������������������������������������������������������������������7
Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)���������������������������������7
Efektywne wsparcie dla dzieci i młodzieży – model działań uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej����������������������������������������������������������7
Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej.
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenia pilotażowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenia pilotażowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Specjalistyczna diagnoza gotowości szkolnej i opiniowanie�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Specjalistyczna diagnoza ryzyka dysleksji��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych – zastosowanie narzędzi diagnostycznych TROS-KA���������������������������������������������������������8
Test Rozwoju Językowego (TRJ) – zastosowanie narzędzia diagnostycznego w praktyce��������������������������������������������������������������������������������������������9
Test Uzdolnień Wielorakich (TUW) w edukacji włączającej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

OBSZAR TEMATYCZNY: DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
Planowanie ścieżek kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów w powiązaniu z kwalifikacjami�����������������������������������������������������������������������������������9
Podstawy diagnostyki w poradnictwie edukacyjno-zawodowym��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Uczenie się przez całe życie – ścieżki rozwoju zawodowego�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

OBSZAR TEMATYCZNY: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej��������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Gwarna Biblioteka – aktywne czytelnictwo wspomagane storytellingiem edukacyjnym������������������������������������������������������������������������������������������10
Jak przygotować kurs online na platformie Moodle?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Praca nauczyciela i doradcy na platformie Moodle (dla zaawansowanych)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Program Ekspert – szkolenie kandydatów na ekspertów, cz. 1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Program Ekspert – szkolenie kandydatów na ekspertów, cz. 2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego�����������������������������������������������������������������������������������������11
Zmiany w systemie awansu zawodowego������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

OBSZAR TEMATYCZNY: EDUKACJA JĘZYKOWA
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
FRANKOFONIA – Program Wykonawczy na lata 2017–2019��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Kultura i język francuski: projekt dotyczący wykorzystania elementów kultury (teatr i film)�������������������������������������������������������������������������������������12
Program RedELEprof��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Sieć ekspertów programu DELFORT����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Wczesna edukacja językowa��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Wczesna edukacja językowa – metody nauczania języka francuskiego w okresie wczesnoszkolnym w ramach nowej podstawy programowej
(przedszkola i klasy 1–3)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Wspieranie edukacji dwujęzycznej w oddziałach z językiem francuskim��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Wspieranie edukacji dwujęzycznej w oddziałach z językiem hiszpańskim�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
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OBSZAR TEMATYCZNY: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I–III��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

OBSZAR TEMATYCZNY: KOMPETENCJE KLUCZOWE
Cyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Cyfrowe portfolio – język algorytmów�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Edukacja ekonomiczno-finansowa. Przedsiębiorczość������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się�������������������������������������������������������������������������������������14
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
„Tworzenie szkół ćwiczeń” – rozwijanie kompetencji kadry szkół ćwiczeń�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
„Tworzenie szkół ćwiczeń” – rozwój modelu szkoły ćwiczeń��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
„Tworzenie szkół ćwiczeń” – uruchomienie kursów e-learningowych������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Uczeń badaczem – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych��������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

OBSZAR TEMATYCZNY: KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE
Edukacja prawna. Mediacje rówieśnicze i szkolne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Edukacja prawna. Mediacje rówieśnicze i szkolne – szkolenie certyfikacyjne������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Edukacja społeczno-etyczna. Etyka w szkole ponadpodstawowej������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Edukacja społeczno-etyczna. Rozwój kompetencji nauczycieli i wychowawców��������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Jak uczyć o Shoah?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Odkrywamy prawo humanitarne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Różnorodność w(śród) nas�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Sierpień i wrzesień 1939 roku w mojej miejscowości. Pamięć dla Przyszłości – edycja XVI����������������������������������������������������������������������������������������17
Uczniowie migrujący w polskiej szkole�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów – seminaria zagraniczne���������������������������������������������������������������������������������������������������������17

OBSZAR TEMATYCZNY: KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Marketing szkół i placówek oświatowych�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach����������������������������������18
Pracodawca w procesie nauki zawodu – współpraca szkół i placówek kształcących w zawodach z pracodawcami����������������������������������������������������18
Program wsparcia dla specjalistów zatrudnionych w szkołach branżowych���������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów�������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego����������������������������������������������������������19
Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Wychowanie techniczne pierwszym krokiem do innowacyjnego rozwoju gospodarki narodowej, innowacyjnego kształcenia branżowego�������������19
Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa i kształcenia zawodowego����������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Zmiany w szkolnictwie zawodowym – perspektywa samorządowca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
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OBSZAR TEMATYCZNY: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów�����������������������������������20
Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej (III etap dla uczestników poprzednich edycji)������������20
Doskonalenie zawodowe pracowników MOW i MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych����������������������������������������������������������������������20
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Metody twórczej resocjalizacji w praktyce������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

OBSZAR TEMATYCZNY: SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
Opracowanie standardów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
Praca z klasą zróżnicowaną����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli kuratoriów oświaty wyznaczonych ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych���������������������22
Tworzenie Specjalistycznych Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej – przygotowanie do działań pilotażowych������������������������������������������������������22

OBSZAR TEMATYCZNY: WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
Alert RCB – system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Autoewaluacja w placówkach kształcenia specjalnego����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Edukacja zdrowotna w szkole�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Konferencja na temat promocji i ochrony zdrowia psychicznego��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży��������������������������������������������������������������������23
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej – „Metoda Wspólnej Sprawy”����������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej – rola świadka��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Profilaktyka uzależnień behawioralnych z uwzględnieniem tzw. e-uzależnień���������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz wdrażanie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie��������������������������������������������������������������������������������24
Ruch i zdrowe żywienie w szkole – koordynowanie i upowszechnianie programu����������������������������������������������������������������������������������������������������25
Szkolenie dla koordynatorów programu „Golden Five”�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Szkolenie dla trenerów programu „Unplugged”���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Tworzenie, planowanie i ewaluacja w szkole i przedszkolu promującym zdrowie������������������������������������������������������������������������������������������������������25

OBSZAR TEMATYCZNY: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Arkusz organizacyjny szkoły i placówki a finansowanie oświaty��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Dotacje oświatowe i obowiązki organu prowadzącego jako organu dotującego��������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi���������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Nadzór jednostek samorządu terytorialnego nad działalnością oświatową na jej terenie������������������������������������������������������������������������������������������26
Obowiązki organu prowadzącego wobec nauczycieli�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Rola JST w podnoszeniu jakości edukacji��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów����������������������������������������������������������������������������������������������27
Wskaźniki oświatowe i ich wykorzystanie w diagnozie lokalnego systemu oświaty��������������������������������������������������������������������������������������������������27
Zarządzanie strategiczne oświatą w JST���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
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SYMBOLE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH UŻYWANE W INFORMATORZE
WYDZIAŁ DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

WDEZ

WYDZIAŁ DIAGNOZY I WSPÓŁPRACY Z PORADNIAMI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI

WDPP

WYDZIAŁ EDUKACJI DLA RYNKU PRACY

WERP

WYDZIAŁ INNOWACJI I ROZWOJU

WIR

WYDZIAŁ PROJEKTÓW – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W SAMORZĄDACH II

WP-ZJST II

WYDZIAŁ RESOCJALIZACJI I SOCJOTERAPII

WRS

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

WRKK

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

WRKSO

WYDZIAŁ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

WSPE

WYDZIAŁ WSPIERANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

WKZ

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

WWP

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

BP

CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

CKP

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

CKU

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JST

KURATORIA OŚWIATY

KO

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

MOS

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

MOW

OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ODiDZ

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PDN

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

PPP

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

RCB

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

SOSW
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LOGOWANIE SIĘ NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ ORE
I ZAPISY NA WYBRANĄ FORMĘ DOSKONALENIA
STRONA STARTOWA

SZKOLENIA

ZAŁÓŻ KONTO

ZALOGUJ SIĘ

KONTAKT

Jeśli chcesz zapisać się na wybraną formę doskonalenia, musisz na stronie

www.szkolenia.ore.edu.pl
1. Założyć konto (jeżeli jesteś tu po raz pierwszy)
2. Zalogować się na swoim koncie
3. Wybrać dostępną formę doskonalenia

Jak założyć konto?

ZAŁÓŻ KONTO

Oto kroki, które musisz wykonać:
• Wejdź w zakładkę ZAŁÓŻ KONTO z paska menu.
• Wypełnij formularz ZAŁÓŻ KONTO swoimi danymi.
• Po chwili na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość.
• Wejdź na swoją pocztę, otwórz wiadomość i kliknij w link aktywacyjny konta.
• Twoje konto w serwisie www.szkolenia.ore.edu.pl zostanie aktywowane i będziesz mógł się zalogować.
Nie zapomnij wypełnić i zaznaczyć wszystkich pól w formularzu oznaczonych gwiazdką!

Jak się zalogować i zapisać na szkolenie?

ZALOGUJ SIĘ

Aby zapisać się na szkolenie, najpierw musisz zalogować się do serwisu.
Jeżeli posiadasz już konto, to:
• Wprowadź swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz hasło.
• Kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ, aby przejść do serwisu.
Po zalogowaniu się do serwisu możesz wyszukiwać i zapisywać się
na dostępne formy doskonalenia oferowane przez ORE.

SZKOLENIA

Kliknij w zakładkę SZKOLENIA i zapoznaj się z ofertą dostępnych form
doskonalenia. Wybierz interesujące szkolenie i postępuj zgodnie z instrukcją widniejącą na stronie.
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OBSZAR TEMATYCZNY: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

FORMY DOSKONALENIA W ORE

Bateria Testów Czytania (BTCz) – zastosowanie narzędzia diagnostycznego w praktyce
Termin:
kwiecień – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PPP

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Bateria Testów Fonologicznych (BTF) – zastosowanie narzędzia diagnostycznego w praktyce
Termin:
kwiecień – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PPP

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
Termin:
maj – wrzesień

Adresat:
specjaliści z PPP, JST, KO, nauczyciele i specjaliści ze szkół

Forma:
seminaria

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Efektywne wsparcie dla dzieci i młodzieży – model działań uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej
Termin:
kwiecień – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PPP, nauczyciele i specjaliści ze szkół, JST, KO,
koordynatorzy PPP

Forma:
konferencja

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Szkolenia pilotażowe
Termin:
marzec

Adresat:
przedstawiciele PPP, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych
(województwa: mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie,
podlaskie)

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenia pilotażowe
Termin:
listopad – grudzień

Adresat:
pracownicy PPP

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Specjalistyczna diagnoza gotowości szkolnej i opiniowanie
Termin:
kwiecień – wrzesień

Adresat:
specjaliści z PPP

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Specjalistyczna diagnoza ryzyka dysleksji
Termin:
kwiecień – wrzesień

Adresat:
specjaliści z PPP

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych – zastosowanie narzędzi diagnostycznych TROS-KA
Termin:
czerwiec – wrzesień

Adresat:
specjaliści z PPP

Forma:
szkolenia stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY:
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
OBSZAR TEMATYCZNY: DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Test Rozwoju Językowego (TRJ) – zastosowanie narzędzia diagnostycznego w praktyce
Termin:
kwiecień – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PPP

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Test Uzdolnień Wielorakich (TUW) w edukacji włączającej
Termin:
kwiecień – wrzesień

Adresat:
specjaliści z PPP

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WDPP
izabella.lutze@ore.edu.pl

Planowanie ścieżek kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów w powiązaniu z kwalifikacjami
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
doradcy zawodowi, specjaliści z PPP, PDN, BP

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Podstawy diagnostyki w poradnictwie edukacyjno-zawodowym
Termin:
luty – marzec

Adresat:
doradcy zawodowi, specjaliści z PPP, PDN, BP

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WDEZ
karolina.rozalska@ore.edu.pl

Uczenie się przez całe życie – ścieżki rozwoju zawodowego
Termin:
listopad 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele i kadra kształcenia zawodowego, instruktorzy
praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, organy prowadzące
i nadzoru pedagogicznego, specjaliści z PDN, ODiDZ, CKU, CKP

Forma:
szkolenie, seminarium

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej
Termin:
marzec – czerwiec

Adresat:
nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni ds. języka
polskiego

Forma:
szkolenie blended learning

Kontakt: WIR
agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Gwarna Biblioteka – aktywne czytelnictwo wspomagane storytellingiem edukacyjnym
Termin:
25–27 lutego

Adresat:
nauczyciele konsultanci, bibliotekarze bibliotek pedagogicznych

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WIR
mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Jak przygotować kurs online na platformie Moodle?
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele i doradcy metodyczni

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Praca nauczyciela i doradcy na platformie Moodle (dla zaawansowanych)
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele i doradcy metodyczni

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Program Ekspert – szkolenie kandydatów na ekspertów, cz. 1
Termin:
maj – czerwiec

Adresat:
nauczyciele dyplomowani

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Program Ekspert – szkolenie kandydatów na ekspertów, cz. 2
Termin:
lipiec

Adresat:
nauczyciele dyplomowani

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WIR
iwona.konopka@ore.edu.pl

Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego
Termin:
kwiecień – czerwiec

Adresat:
nowo powołani nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni

Forma:
warsztat

Kontakt: WIR
malgorzata.dotka@ore.edu.pl

OBSZAR TEMATYCZNY: EDUKACJA JĘZYKOWA

Zmiany w systemie awansu zawodowego
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
członkowie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+
Termin:
9–10 marca

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni,
nauczyciele języka rosyjskiego

Forma:
szkolenia

Kontakt: WRKK
marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

FRANKOFONIA – Program Wykonawczy na lata 2017–2019
Termin:
listopad 2018 – grudzień 2019

Adresat:
doradcy metodyczni, nauczyciele języka francuskiego, specjaliści,
konsultanci z PDN

Forma:
szkolenia

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: EDUKACJA JĘZYKOWA

Kultura i język francuski: projekt dotyczący wykorzystania elementów kultury (teatr i film)
Termin:
styczeń – grudzień

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni,
nauczyciele języka francuskiego

Forma:
warszaty

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Program RedELEprof
Termin:
wrzesień 2018 – grudzień 2019

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni,
nauczyciele języka hiszpańskiego

Forma:
szkolenia, kurs e-learningowy

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Sieć ekspertów programu DELFORT
Termin:
wrzesień 2018 – grudzień 2019

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni,
nauczyciele języka niemieckiego

Forma:
szkolenia

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Wczesna edukacja językowa
Termin:
wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni

Forma:
warsztaty

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Wczesna edukacja językowa – metody nauczania języka francuskiego w okresie wczesnoszkolnym
w ramach nowej podstawy programowej (przedszkola i klasy 1–3)
Termin:
czerwiec

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, nauczyciele języka
francuskiego pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, doradcy metodyczni

Forma:
warsztaty

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: EDUKACJA JĘZYKOWA
OBSZAR TEMATYCZNY: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Wspieranie edukacji dwujęzycznej w oddziałach z językiem francuskim
Termin:
25–26 stycznia

Adresat:
specjaliści i nauczyciele pracujący w oddziałach dwujęzycznych
i nauczający lub zaczynający nauczać dwujęzycznie matematyki,
biologii i fizyki

Forma:
szkolenie

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Wspieranie edukacji dwujęzycznej w oddziałach z językiem hiszpańskim
Termin:
luty – czerwiec

Adresat:
specjaliści, konsultanci z PDN, doradcy metodyczni, nauczyciele
realizujący edukację dwujęzyczną (przedmiotowcy, iberyści)

Forma:
szkolenia

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I–III
Termin:
15–16 marca

Adresat:
nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni ds. wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WIR
iwona.konopka@ore.edu.pl

Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej
Termin:
27–28 maja

Adresat:
nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni ds. wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WIR
iwona.konopka@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: KOMPETENCJE KLUCZOWE

Cyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach
Termin:
styczeń – grudzień

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni,
nauczyciele

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Cyfrowe portfolio – język algorytmów
Termin:
styczeń – grudzień

Adresat:
nauczyciele, nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy
metodyczni

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji
Termin:
styczeń – grudzień

Adresat:
nauczyciele, nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy
metodyczni

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Edukacja ekonomiczno-finansowa. Przedsiębiorczość
Termin:
wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Adresat:
nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni wiedzy o społeczeństwie, edukacji ekonomicznej, finansowej, podstaw
przedsiębiorczości, specjaliści z PDN

Forma:
seminaria, warsztaty

Kontakt: WRKSO
grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się
Termin:
luty – październik

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni

Forma:
kurs blended learning

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: KOMPETENCJE KLUCZOWE

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów
Termin:
czerwiec – listopad

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni,
nauczyciele

Forma:
kurs blended learning

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

„Tworzenie szkół ćwiczeń” – rozwijanie kompetencji kadry szkół ćwiczeń
Termin:
styczeń – maj

Adresat:
odbiorcy statutowi

Forma:
kurs blended learning

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

„Tworzenie szkół ćwiczeń” – rozwój modelu szkoły ćwiczeń
Termin:
październik 2018 – maj 2019

Adresat:
uczestnicy projektów konkursowych

Forma:
seminarium

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

„Tworzenie szkół ćwiczeń” – uruchomienie kursów e-learningowych
Termin:
wrzesień 2018 – grudzień 2019

Adresat:
trenerzy i kadra pedagogiczna szkół ćwiczeń

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Uczeń badaczem – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych
Termin:
marzec – październik

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni

Forma:
kurs blended learning

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

Edukacja prawna. Mediacje rówieśnicze i szkolne
Termin:
I semestr 2018 – 2019

Adresat:
nauczyciele wychowawcy zainteresowani wprowadzeniem
mediacji do szkół lub placówek oświatowo-wychowawczych,
dyrektorzy szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni

Forma:
szkolenia

Kontakt: WRKSO
grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Edukacja prawna. Mediacje rówieśnicze i szkolne – szkolenie certyfikacyjne
Termin:
luty – czerwiec

Adresat:
nauczyciele wychowawcy zainteresowani wprowadzaniem
mediacji do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
dyrektorzy szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni

Forma:
szkolenie

Kontakt: WRKSO
grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Edukacja społeczno-etyczna. Etyka w szkole ponadpodstawowej
Termin:
styczeń – czerwiec

Adresat:
nauczyciele etyki, wychowawcy

Forma:
warsztaty

Kontakt: WRKSO
grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Edukacja społeczno-etyczna. Rozwój kompetencji nauczycieli i wychowawców
Termin:
styczeń – czerwiec

Adresat:
nauczyciele wychowawcy, nauczyciele etyki

Forma:
warsztaty

Kontakt: WRKSO
grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Jak uczyć o Shoah?
Termin:
18–21 marca

Adresat:
nauczyciele, nauczyciele konsultanci, specjaliści ds. edukacji
obywatelskiej, historycznej i na rzecz praw człowieka, doradcy
metodyczni

Forma:
seminarium zagraniczne

Kontakt: WRKSO
anna.rozanska@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

Odkrywamy prawo humanitarne
Termin:
marzec – listopad

Adresat:
nauczyciele, nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy
metodyczni

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Różnorodność w(śród) nas
Termin:
czerwiec – grudzień

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni

Forma:
szkolenie

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Sierpień i wrzesień 1939 roku w mojej miejscowości. Pamięć dla Przyszłości – edycja XVI
Termin:
styczeń – czerwiec

Adresat:
nauczyciele (historia, wiedza o społeczeństwie, język polski,
etyka, religia, języki obce, plastyka) wszystkich typów szkół,
doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Forma:
szkolenie

Kontakt: WRKSO
grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Uczniowie migrujący w polskiej szkole
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele konsultanci i specjaliści z PDN, doradcy metodyczni

Forma:
szkolenie

Kontakt: WRKK
waldemar.krawiec@ore.edu.pl

Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów – seminaria zagraniczne
Termin:
październik 2018 – marzec 2019

Adresat:
nauczyciele (historia, wiedza o społeczeństwie, język polski,
etyka, religia, plastyka, języki obce) wszystkich typów szkół,
doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Forma:
seminaria zagraniczne, szkolenia

Kontakt: WRKSO
grazyna.kurowska@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Marketing szkół i placówek oświatowych
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele i kadra kształcenia zawodowego i ustawicznego,
doradcy zawodowi, specjaliści z PDN, ODiDZ, CKU, CKP

Forma:
szkolenie, seminarium

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl

Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele i kadra kształcenia zawodowego i ustawicznego,
doradcy zawodowi, specjaliści z PDN, ODiDZ, CKU, CKP

Forma:
szkolenie, seminarium, warsztaty

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl

Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
kadra bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia
nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele szkół zawodowych

Forma:
szkolenie, seminarium

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl

Pracodawca w procesie nauki zawodu – współpraca szkół i placówek kształcących w zawodach z pracodawcami
Termin:
listopad 2018 – sierpień 2019

Adresat:
nauczyciele i kadra kształcenia zawodowego, pracodawcy,
instruktorzy praktycznej nauki zawodu, organy prowadzące
i nadzoru pedagogicznego, specjaliści z PDN, ODiDZ, CKU, CKP

Forma:
seminarium, warsztaty, szkolenie

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Program wsparcia dla specjalistów zatrudnionych w szkołach branżowych
Termin:
luty

Adresat:
doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci

Forma:
warsztaty

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów
Termin realizacji:
styczeń – sierpień

Adresat:
nauczyciele szkół zawodowych

Forma realizacji:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl

Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego
Termin:
wrzesień 2018 – sierpień 2019

Adresat:
kadra zarządzająca i pedagogiczna szkół zawodowych
i placówek oświatowych

Forma:
konferencje, seminaria,
konsultacje merytoryczne i metodyczne

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami
Termin:
czerwiec

Adresat:
dyrektorzy szkół branżowych prowadzonych we współpracy
z PDN

Forma:
szkolenia

Kontakt: WKZ
andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Wychowanie techniczne pierwszym krokiem do innowacyjnego rozwoju gospodarki narodowej,
innowacyjnego kształcenia branżowego
Termin:
luty – marzec

Adresat:
nauczyciele wychowania technicznego ze szkół podstawowych

Forma:
seminaria, warsztaty

Kontakt: WERP
bogdan.kruszakin@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
OBSZAR TEMATYCZNY: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa i kształcenia zawodowego
Termin:
kwiecień – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PDN, PPP, BP, pracownicy KO

Forma:
konferencja

Kontakt: WDEZ
marta.koch-koziol@ore.edu.pl

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – perspektywa samorządowca
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WP-ZJST II
piotr.matuszak@ore.edu.pl

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów
Termin:
kwiecień – maj

Adresat:
pracownicy MOW i MOS

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WRS
marta.paluch@ore.edu.pl

Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej
(III etap dla uczestników poprzednich edycji)
Termin:
marzec – kwiecień

Adresat:
pracownicy MOW i MOS

Forma:
szkolenie

Kontakt: WRS
teresa.kaniowska@ore.edu.pl

Doskonalenie zawodowe pracowników MOW i MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych
Termin:
grudzień

Adresat:
pracownicy MOW i MOS

Forma:
szkolenie blended learning

Kontakt: WRS
maria.depta@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
Termin:
styczeń – maj

Adresat:
pracownicy MOW i MOS

Forma:
szkolenie blended learning

Kontakt: WRS
katarzyna.giemza@ore.edu.pl

Metody twórczej resocjalizacji w praktyce
Termin:
marzec – czerwiec

Adresat:
pracownicy MOW i MOS

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WRS
maria.depta@ore.edu.pl

Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie
Termin:
maj – czerwiec

Adresat:
pracownicy MOW i MOS

Forma:
konferencja

Kontakt: WRS
maria.depta@ore.edu.pl

Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji
Termin:
marzec – czerwiec

Adresat:
pracownicy MOW i MOS

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WRS
marta.paluch@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Opracowanie standardów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Termin:
lipiec – grudzień

Adresat:
specjaliści prowadzący Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Dziecka

Forma:
seminaria

Kontakt: WSPE
jolanta.luniewska@ore.edu.pl

Praca z klasą zróżnicowaną
Termin:
kwiecień – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, kadra zarządzająca

Forma:
szkolenie

Kontakt: WSPE
katarzyna.stepniak@ore.edu.pl

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli kuratoriów oświaty wyznaczonych
ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
Termin:
styczeń – czerwiec

Adresat:
wizytatorzy KO

Forma:
spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Kontakt: WSPE
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Tworzenie Specjalistycznych Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej – przygotowanie do działań pilotażowych
Termin:
styczeń – wrzesień

Adresat:
kadra zarządzająca szkół specjalnych, szkół ogólnodostępnych,
MOW, MOS i SOSW

Forma:
seminarium

Kontakt: WSPE
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Alert RCB – system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS
Termin:
marzec – kwiecień

Adresat:
nauczyciele, pedagodzy

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WSPE
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Autoewaluacja w placówkach kształcenia specjalnego
Termin:
13–14 maja

Adresat:
szkolni koordynatorzy promocji zdrowia i dyrektorzy
szkół specjalnych

Forma:
szkolenie

Kontakt: WWP
bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Edukacja zdrowotna w szkole
Termin:
3–4 czerwca

Adresat:
dyrektorzy i szkolni koordynatorzy promocji zdrowia

Forma:
szkolenie

Kontakt: WWP
valentina.todorovska@ore.edu.pl

Konferencja na temat promocji i ochrony zdrowia psychicznego
Termin:
maj – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PDN, PPP, BP, wizytatorzy KO, pracownicy szkół
i placówek

Forma:
konferencja

Kontakt: WWP
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży
Termin:
kwiecień, sierpień

Adresat:
specjaliści z PDN, PPP, pracownicy szkół i placówek

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WWP
joanna.kulesza@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej
Termin:
maj – czerwiec

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, specjaliści szkolni

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WWP
maria.talar@ore.edu.pl

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej – „Metoda Wspólnej Sprawy”
Termin:
4 lutego – 3 marca

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, pracownicy szkół i placówek

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WWP
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej – rola świadka
Termin:
maj

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, pracownicy szkół i placówek

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WWP
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Profilaktyka uzależnień behawioralnych z uwzględnieniem tzw. e-uzależnień
Termin:
lipiec

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, pracownicy szkół i placówek

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WWP
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz wdrażanie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie
Termin:
kwiecień – maj

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, specjaliści szkolni

Forma:
kurs e-learningowy

Kontakt: WWP
maria.talar@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Ruch i zdrowe żywienie w szkole – koordynowanie i upowszechnianie programu
Termin:
10–11 kwietnia

Adresat:
dyrektorzy i szkolni koordynatorzy szkół promujących zdrowie

Forma:
szkolenie

Kontakt: WWP
bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Szkolenie dla koordynatorów programu „Golden Five”
Termin:
10–12 czerwca

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, specjaliści szkolni

Forma:
szkolenie

Kontakt: WWP
dorota.macander@ore.edu.pl

Szkolenie dla trenerów programu „Unplugged”
Termin:
22–24 maja

Adresat:
specjaliści z PPP, PDN, pracownicy szkół i placówek

Forma:
szkolenie

Kontakt: WWP
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Tworzenie, planowanie i ewaluacja w szkole i przedszkolu promującym zdrowie
Termin:
8–9 kwietnia

Adresat:
wojewódzcy, rejonowy i szkolni koordynatorzy programu
Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Forma:
szkolenie

Kontakt: WWP
valentina.todorovska@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Arkusz organizacyjny szkoły i placówki a finansowanie oświaty
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WP-ZJST II
dorota.jastrzebska@ore.edu.pl

Dotacje oświatowe i obowiązki organu prowadzącego jako organu dotującego
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WP-ZJST II
dorota.jastrzebska@ore.edu.pl

Finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WP-ZJST II
piotr.matuszak@ore.edu.pl

Nadzór jednostek samorządu terytorialnego nad działalnością oświatową na jej terenie
Termin:
szkolenie stacjonarne: marzec – kwiecień
szkolenie e-learningowe: sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe, stacjonarne

Kontakt: WP-ZJST II
dorota.jastrzebska@ore.edu.pl

Obowiązki organu prowadzącego wobec nauczycieli
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WP-ZJST II
piotr.matuszak@ore.edu.pl
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OBSZAR TEMATYCZNY: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Rola JST w podnoszeniu jakości edukacji
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WP-ZJST II
piotr.matuszak@ore.edu.pl

Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Termin:
15–17 kwietnia

Adresat:
konsultanci ds. kadry kierowniczej oświaty

Forma:
szkolenie stacjonarne

Kontakt: WIR
iwona.konopka@ore.edu.pl

Wskaźniki oświatowe i ich wykorzystanie w diagnozie lokalnego systemu oświaty
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WP-ZJST II
dorota.jastrzebska@ore.edu.pl

Zarządzanie strategiczne oświatą w JST
Termin:
sierpień – grudzień

Adresat:
pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych

Forma:
szkolenie e-learningowe

Kontakt: WP-ZJST II
dorota.jastrzebska@ore.edu.pl
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