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ANKIETA 
sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

Proponowane tematy i plany działania sieci w roku szkolnym 2014/2015 
 

Szanowni Państwo, 
 W ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenie nauczycieli w powiecie lubańskim” przedstawiamy Państwu ofertę 
doskonalenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2014/2015. Do każdego tytułu sieci 
dodaliśmy tematykę i zakres merytoryczny spotkań w ramach każdego zespołu.  
 Na podstawie ankiety chcemy poznać Pani/Pana potrzeby i oczekiwania. Uzyskane informacje będą 
pomocne w ustaleniu tematyki sieci współpracy i samokształcenia na rok 2014/2015. Wyboru proszę dokonać 
poprzez zakreślenie jednej propozycji. W przypadku pytania otwartego proszę wpisać swoją propozycję.  

Dziękujemy. Zespół projektu. 
 

Zaznacz 
(X)  Sieci współpracy i samokształcenia 

 Sieć 1. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) - bezpieczny Internet 
Tematyka szkoleń: Moja lekcja z WebQuest, E-learning, Tablice interaktywne 

 Sieć 2. Jak budować własny program nauczania? 
Tematyka szkoleń: Podstawa programowa. Program. Podręcznik. Jak zbudować program?  
Jak modyfikować dostępne gotowe programy? 

 Sieć 3. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 
Tematyka szkoleń: Kreatywność na godzinie wychowawczej.  Kreatywność poza szkołą. 
Kreatywność na zajęciach przedmiotowych 

 Sieć 4. Praca z uczniem młodszym 
Tematyka szkoleń: Diagnoza myślenia matematycznego i umiejętności językowych sześciolatków  
i siedmiolatków.  Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej.  Różne metody i formy pracy 
w klasie I w grupach mieszanych wiekowo 

 Sieć 5. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej 
Tematyka szkoleń: Podstawa programowa. Programy. Podręczniki. Jak rozmawiać z rodzicami, by 
umieli wspierać uczenie się matematyki swojego dziecka? Kształtowanie pojęć matematycznych  
i matematyzacja sytuacji rzeczywistych. Rozwiązywanie prostych problemów z wykorzystaniem 
konkretnych sytuacji z otoczenia ucznia 

 Sieć 5. Nauczyciele pracują zespołowo 
Tematyka szkoleń: Organizacja pracy zespołowej. Komunikacja interpersonalna. Konflikty  
w zespole. Negocjacje prowadzone w grupie 

 Sieć 6. Promocja i budowanie wizerunku szkoły (nauczyciele) 
Tematyka szkoleń: Narzędzia promocji szkoły.  Prezentacja szkoły w placówce niższego szczebla.  
Badanie skuteczności działań promocyjnych 

 Sieć 7. Wychowanie fizyczne  jako element edukacji zdrowotnej 
Tematyka szkoleń: Pierwsza pomoc przedmedyczna i zasady bezpieczeństwa na zajęciach.  
Organizacja i metodyka nauczania zgodnie z nową podstawą programową. Zajęcia promujące 
zdrowie – scenariusze, propozycje 

 Sieć 8. Wykorzystanie wyników sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych  
i maturalnych w planowaniu pracy na lekcjach przedmiotów humanistycznych 
Tematyka szkoleń: Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów.  Planowanie pracy z 
uwzględnieniem wyników  i zapisów nowej podstawy programowej. Ewaluacja pracy nauczyciela 

 Inne (proszę wskazać zakres tematyczny proponowanej przez Panią/ Pana sieci współpracy 
i samokształcenia nauczycieli): ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 


