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Akademia Młodego Nauczyciela „Nauczyciel na starcie w szkole” 

Adresaci: pracownicy wyższych uczelni, absolwenci studiów wyższych rozpoczynający pracę w szkole 

Cel ogólny: kształcenie niezbędnych kompetencji nauczycielki/ nauczyciela 

Cele szczegółowe – poszerzenie podstawowej wiedzy na temat: 

 instytucji wspierających pracę nauczycielki, nauczyciela w m.st. Warszawie, 

 wybranych aspektów prawnych regulujących pracę nauczycielki, nauczyciela, 

 organizacji pracy nauczyciela, w tym prawa wewnątrzszkolnego, 

 prawidłowości rozwoju uczennic, uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych,  

 oceniania uczennic/ uczniów, 

 planowania dydaktycznego, 

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole, 

 budowania współpracy z rodzicami/opiekunami, 

 specyfiki nauczania zdalnego. 

Liczba godzin: 25 godzin dydaktycznych  

Termin: 4-5 września, 18-19 września  

4 września – 15.00 – 18.30 
5 września –  9.00 – 16.00 
18 września – 15.30 – 18.30 
19 września –  9.00 – 16.00 
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Liczba osób: 20 

Miejsce szkolenia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4  

 

L.p. Moduł Tematy Liczba godzin 
dydaktycznych 

Metody pracy 

I Nauczyciel w systemie warszawskiej 
oświaty 
 
 

1. Priorytety MEN, Kuratorium Oświaty  
w Warszawie, Biura Edukacji Urzędu  
m.st. Warszawy 

2. Instytucje wspierające szkoły 
3. Doskonalenie nauczycieli w Warszawie 

1 Wykład 

II Praca nauczyciela w świetle prawa 1. Główne akty prawne regulujące pracę 
nauczyciela 

2. Prawa i obowiązki nauczyciela 
3. Odpowiedzialność nauczyciela 
4. Nauczyciel w systemie awansu 

zawodowego 

4 Wykład 

III Organizacja pracy nauczyciela  1. Prawo wewnątrzszkolne: 
- dokumentacja nauczyciela  
- statut szkoły  
- regulaminy szkolne 

 

2 Wykład, burza 
mózgów, praca w 
grupach, dyskusja na 
forum 

IV Ocenianie  1. Ocenianie uczennic/ uczniów w świetle 
prawa, w tym uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

2. Funkcje, cele oceniania 
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3. Informacja zwrotna 

V Psychologiczny portret ucznia  1. Cechy rozwojowe uczennic/ uczniów  
w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej: rozwój fizyczny, 
społeczno – emocjonalny, poznawczy  
i moralny 

2. Rozumienie i zaspokajanie potrzeb 
uczennic/uczniów na poszczególnych 
etapach edukacyjnych 

4 Wykład, dyskusja na 
forum, burza mózgów, 
ćwiczenia w grupach, 
dyskusja na forum 

VI Planowanie dydaktyczne 1. Podstawa programowa: 

 kompetencje kluczowe 

 formułowanie celów lekcji 

 kryteria osiągania celów 
2. Planowanie dydaktyczne a praca zdalna 
 

4 Wykład, burza 
mózgów, ćwiczenia w 
grupach, dyskusja na 
forum 

VII Pomoc psychologiczna-pedagogiczna w 
szkole 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w 
szkole w świetle prawa 

2. Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną 

4 Wykład, burza 
mózgów, ćwiczenia w 
grupach, dyskusja na 
forum 

VIII Współpraca z rodzicami 1. Regulacje prawne określające ramy 
współpracy z rodzicami/ opiekunami 
prawnymi dziecka  

2. Rola autorytetu nauczycielki/nauczyciela w 
budowaniu współpracy z rodzicami, 
opiekunami prawnymi dziecka. 

4 Wykład, burza 
mózgów, ćwiczenia w 
grupach, dyskusja na 
forum 
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3. Wybrane zasady sprzyjające efektywnej 
komunikacji, w tym zdalnej, z 
rodzicami/opiekunami 

  Razem 25  

 

W ramach kursu zainteresowani uczestnicy mogą skorzystać z: 

 superwizji grupowej (do 6 osób w grupie) – 3 - godzinne spotkania raz w miesiącu w roku szkolnym 2020/ 2021  

Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla uczestnika superwizji, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze 

przyglądać się swojej pracy z uczennicami, uczniami. Dzięki superwizji uczestnik ma możliwość zwiększania samoświadomości w pracy 

zawodowej. 

 


