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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

                                                                          ZAPRASZA 
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

                                                                   na warsztat doskonalący: 

„Podstawa programowa jako fundamentalny dokument  

w planowaniu pracy nauczyciela” 

 
         29 września 2017r. godz.15.00-19.30 

         (razem 6 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.10.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 

 Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 Kształtowanie umiejętności w zakresie  analizowania zapisów podstawy programowej. 

 Doskonalenie umiejętności w zakresie monitorowania podstawy programowej. 

 Podniesienie umiejętności wykorzystywania wniosków z monitorowania do podnoszenia 

efektywności pracy. 

Program: 
 Zadania nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej wynikające z aktów prawnych. 
 Wymaganie państwa w zakresie realizacji podstawy programowej - istota wymagania, wyzwania 

jakie stoją przed szkołą/przedszkolem w kontekście tego wymagania, działania realizowane  
w szkole/przedszkolu, propozycje nowych działań. 

 Struktura podstawy programowej – cele ogólne, obszary, treści kształcenia. Zalecane warunki i 
sposoby realizacji podstawy programowej.  

 Cele ogólne i treści kształcenia a plan pracy nauczyciela.  
 Analiza podstawy programowej – wyodrębnienie w wymaganiach z podstawy programowej 

umiejętności „składowych” i przyporządkowanie ich kolejny etapom rozwojowym. 
 Obszary monitorowania podstawy programowej, źródła informacji. Narzędzia umożliwiające 

monitorowanie osiągnięć uczniów wynikających z podstawy programowej. 
 Zasady sporządzania planów pracy dydaktycznej nauczyciela umożliwiających monitorowanie 

realizacji podstawy programowej. 
 Wykorzystanie wniosków z monitorowania do projektowania działań w zakresie realizacji podstawy 

programowej. 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
Marta Kobza Akademia Twórczych Inspiracji CTREATUS 
Kwalifikacje i doświadczenie. 
Prowadzący: 
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. 
Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka 
współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania 
efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3” Autorka scenariuszy i 
materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania 
kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona.  Specjalizuje się  
również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako  Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, 
Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro – Lingwistycznego Biznesie 
oraz Menedżer Wyższego Szczebla..                                          

                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/

