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Szanowni Państwo!

Zmiany w Karcie nauczyciela i wdrażanie oceny pracy nauczycieli w nowej formule to tyko przykład wielu procesów, 
które będą absorbować uwagę nauczycieli i dyrektorów w roku szkolnym 2018/2019. Możemy się spodziewać 
nowych regulacji prawnych dotyczących obszarów funkcjonowania szkoły, takich jak doradztwo zawodowe czy 
nadzór pedagogiczny. Placówki oświatowe, niezależnie od zmian w systemie prawnym, wciąż się rozwijają, konkurują 
ze sobą na rynku edukacyjnym i zaspokajają rosnące oczekiwania lokalnych środowisk. Na tej drodze rozwoju warto 
mieć zaufanego partnera.

Od 2014 roku wspieramy nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w rozwoju zawodowym. Działamy 
na dużą skalę, nauczyliśmy się badać i diagnozować potrzeby oświaty. Naszą ofertę tworzymy na podstawie badań 
potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej, bieżących zmian w oświacie, priorytetów MEN i kuratorów lokalnych 
oraz doświadczeń wynikających z ciągłego szkolenia rad pedagogicznych. W latach 2017–2018 realizowaliśmy około 
20 szkoleń dziennie!, a 97% uczestników poleca nasze szkolenia i trenerów innym. Liczba uczestników szkoleń 
przekroczyła 120 tysięcy, co daje ORKE unikalne doświadczenie i wiedzę. Trenerów rekrutujemy spośród praktyków 
nauczających dzieci, młodzież i dorosłych – dzięki czemu wciąż jesteśmy blisko polskiej szkoły. 

6 lutego 2017 roku otrzymaliśmy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dokument ten potwierdza 
wysoką jakość prowadzonych przez nas działań oraz świadczy o pełnym zaangażowaniu w każdy inicjowany 
proces szkoleniowy. Gwarantuje też, że działamy zgodnie z aktualnym prawem oświatowym i kierunkami polityki 
oświatowej państwa, a jednocześnie szanujemy dorobek i dobre praktyki szkolne z przeszłości. Dzięki akredytacji 
ORKE znajduje się w gronie dostawców najwyższej klasy usług szkoleniowych na rynku oświatowym. 

W roku szkolnym 2018/2019, oprócz sprawdzonych i dobrze odbieranych przez nauczycieli szkoleń dla przedszkoli, 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rozwijamy i upowszechniamy nowe formy pracy.
Naszym flagowym produktem będzie proces kompleksowego wspomagania szkoły zapewniający dyrektorom 
zaplanowanie i realizację doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami ich samych, środowiska szkoły oraz 
organów prowadzących oraz nadzorujących placówki oświatowe. Podsumowując, ORKE pomaga wytyczyć cele 
rozwojowe i wspiera ich realizację, a także tworzy warunki do ich osiągania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wierzymy, że proponowane przez nas formy doskonalenia 
dla pracowników oświaty pomogą Państwu kierować szkołą i uczyć w niej w warunkach zmiany, a także zainspirują 
do podejmowania skutecznych działań dla dobra uczniów, innych nauczycieli oraz własnego rozwoju.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
Przemysław Kluge

Od 6 lutego 2017 roku, Ośrodek Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych (ORKE) posiada akredytację Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty

AKREDYTACJA 
MAZOWIECKIEGO KURATORA  OŚWIATY

Kompleksowo wspomagamy 
placówki oświatowe



Dzięki wybraniu naszej oferty, zyskujesz:

   JAKOŚĆ – merytoryczne, zestandaryzowane szkolenia  
i wykwalifikowana kadra;

   BEZPIECZEŃSTWO – zawsze aktualna oferta  
odpowiadająca bieżącym wymaganiom;

   PRESTIŻ – wiarygodne źródło wiedzy i kompetencji.

Akredytacja Kuratora Oświaty  
jest potwierdzeniem, że: 

    realizujemy zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej oraz ze 
zmian wprowadzanych w systemie oświaty;

  zapewniamy wysoką jakość procesu kształcenia;

   opracowujemy i wdrażamy programy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz przeprowadzamy ich ewaluację;

   wspomagamy szkoły i placówki oraz prowadzimy sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli;

   mamy wykwalifikowaną kadrę.

Decyzja numer KPU.5470.2.2016.MA, potwierdza, że Ośrodek Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych świadczy usługi na najwyższym poziomie, nieustannie podnosi kwalifikacje 
oraz poszerza i udoskonala swoją ofertę szkoleniową. 

Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest dostępna na  
www.orke.pl/o-nas/wazne-dokumenty/
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Co oferujemy? 

  Praktyczne szkolenia z wielu obszarów.

   Doradztwo dla dyrektorów szkół.

   Tematy szkoleń dopasowane do indywidualnych potrzeb.

   Zaświadczenia akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli mające wartość 
w procedurze awansu zawodowego, ocenie pracy nauczyciela.

  Materiały dla uczestników. 

FORMY SZKOLEŃ W OFERCIE ORKE:
  szkolenie dla rad pedagogicznych;

  kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w rozwoju;

  abonament szkoleń, który zrealizuje plan doskonalenia na cały rok;

  akademia jednego dnia – trzy poziomy szkolenia zrealizowane w ciągu jednego dnia;

  pakiet 2–3 szkoleń dla rad pedagogicznych;

  wykład;

  godziny dyrektorskie;

  coaching.

 Szkolenia na miarę potrzeb!

Jak zarządzać szkołą w warunkach ciągłej zmiany?  
Jak wzorowo sprawować nadzór pedagogiczny?  
Jak podnosić własne kompetencje menedżerskie  
w konkurencyjnym otoczeniu?
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Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia 
mogą być natychmiast zastosowane w praktyce. 

Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały, 
które mogą wykorzystać na lekcjach lub w pracy 

zawodowej.

Nasze szkolenia są podzielone na kategorie 
tematyczne, możemy je też przygotować na kilku 

poziomach zaawansowania. Zapewniamy 
indywidualne podejście do zakresu szkolenia 

oraz dbamy o dopasowanie naszej propozycji 
do oczekiwań i stanu wiedzy uczestników.

WYKORZYSTANIE 
ZDOBYTYCH  

UMIEJĘTNOŚCI 
W PRAKTYCE 

Jesteśmy przekonani, że przekazywanie wiedzy 
wymaga szczególnych umiejętności i predyspozycji. 

Każdy z naszych instruktorów to specjalista 
edukacyjny z doświadczeniem trenerskim, znający 
najefektywniejsze techniki przekazywania wiedzy.

Każde szkolenie ORKE i każdy materiał dydaktyczny 
są przygotowywane przez uznanych ekspertów, 

a następnie przedstawiane do zaopiniowania 
autorytetom w danej dziedzinie edukacji.  

Wszystko po to, aby szkolenie było zgodne 
z najnowszą wiedzą oraz przyniosło uczestnikom 

wymierne i oczekiwane korzyści. 

PROFESJONALNI 
TRENERZY

OPINIA 
AUTORYTETÓW 

WIEDZA  
NA MIARĘ  
POTRZEB

AKREDYTACJA MAZOWIECKIEGO KURATORA  OŚWIATY ZASADY   ORKE
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Współtwórcami szkoleń są ich uczestnicy – dyrektorzy 
szkół i nauczyciele. Uczestnik nie tylko słucha, lecz 
także aktywnie uczestniczy w procesie przekazywania 
wiedzy i dzielenia się nią – praca grupowa, wymiana 
doświadczeń i omawianie rzeczywistych sytuacji 
najlepiej służą przyswajaniu wiedzy.

Uczestnicy szkoleń ORKE mogą się spodziewać 
konkretnych efektów naszej pracy. Każde szkolenie 
przygotowujemy z myślą o tym, jakie korzyści 
przyniesie ono uczestnikom: z jakiego obszaru 
wiedzę i kompetencje zdobędą, jakie umiejętności 
rozwiną i jak będą mogli zastosować je w szkole 
już następnego dnia. 

WYMIANA 
DOŚWIADCZEŃ

WYMIERNE  
EFEKTY

Minimum 60% czasu szkolenia przeznaczamy 
na zajęcia praktyczne, skłaniające uczestników 
do działania – tylko w ten sposób można uczyć 
się efektywnie. Struktura niektórych szkoleń 
zakłada nawet do 95% czasu na ćwiczenia 
i warsztaty! 

PRAKTYCZNE 
ĆWICZENIE 
UMIEJĘTNOŚCI

Każde szkolenie ORKE jest wystandaryzowane 
– od struktury materiałów, przez ich zawartość 
merytoryczną oraz metodykę szkoleń, 
aż po oprawę wizualną. Zapewnia to stałą i wysoką 
jakość materiałów, procesów i technik nauczania, 
a co za tym idzie – ponadprzeciętny poziom 
szkoleń.

PONADPRZECIĘTNE 
STANDARDY

ZASADY   ORKE
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Warto szkolić się z

Ponad100 autorów programów i recenzentów.

Ponad500 trenerów.

Ponad110 tematów szkoleń dla wszystkich etapów edukacyjnych.

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) to niepubliczny ośrodek 
doskonalenia nauczycieli, którego organem prowadzącym są Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, a organem nadzorującym jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Od 2014 roku 
towarzyszymy nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych w rozwoju 
zawodowym i inspirujemy ich do podnoszenia własnych kompetencji. Szkolenia ORKE 
są formą doskonalenia zawodowego cenioną przez władze oświatowe. Od 2017 roku 
posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W latach 2016–2018 zaufało nam  

ponad 120 000 nauczycieli i dyrektorów:

99%  
poleca naszych 

trenerów

97%  
poleca  

nasze szkolenia

6



1.  100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie 
do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów     Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne – str. 53 i 79   100/100. Komiks jako tekst kultury angażujący do nauki pokolenie cyfrowe – str. 36 i 60    Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym? Budowanie autorytetu wśród dzieci 

i uczniów – orke.pl

2.  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność uczniów    Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, 

analogie i metafory – str. 39 i 64

    Z nauką na ty. Odkrycia neuronauki a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej  
– str. 40

   Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie? – str. 46

3.  Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy 
z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego    Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda 

projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych – str. 38 i 63
    Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem pakietu 

Kariera na MAKSa – str. 47 i 72
   Jak przygotować uczniów do niewiadomego? Zawody przyszłości – orke.pl

4.  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci    Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) jako środek dydaktyczny w nauczaniu 

przedmiotowym w szkołach ponadpodstawowych – str. 44
    Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1–8 szkoły  

podstawowej – str. 71
   Pod hasłem kreatywność – programowanie i mechatronika – str. 69

Kierunki polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2018/2019

Tematy realizujące kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 
oznaczono w katalogu symbolem MEN.MEN
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LISTA TEMATÓW ORKE – PEŁNE OPISY I MOŻLIWOŚĆ 
ZAMAWIANIA SZKOLEŃ NA STRONIE WWW.ORKE.PL

Diagnoza i ocenianie  

Mierz wysoko. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji 
pracy szkoły orke.pl 

ZAPOWIEDŹ Nowa formuła egzaminów po szkole podstawowej orke.pl

Od widzenia do obserwacji. Ocenianie wspierające w edukacji wczesnoszkolnej orke.pl 

Spróbuj inaczej. Ocena opisowa na drugim i trzecim etapie edukacji orke.pl 

MEN   Testy to nie wszystko. Jak pogodzić kształtowanie różnorodnych kompetencji 
i umiejętności uczniów z osiąganiem dobrych wyników z egzaminów zewnętrznych? orke.pl 

MEN   Wzmacniaj oceną. Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące str. 40

Dydaktyka  

MEN   NOWOŚĆ 100/100. Komiks jako tekst kultury angażujący do nauki pokolenie cyfrowe str. 38

MEN   Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie umiejętności 
uczenia się orke.pl 

MEN   Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda 
projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych str. 41

MEN   Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, 
analogie i metafory str. 42

MEN   Miej talent dla mego talentu. Jak wspomagać w rozwoju ucznia zdolnego w grupie 
klasowej o zróżnicowanym potencjale? orke.pl 

MEN   Po rozum do głowy, a w niej… Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się? orke.pl 

MEN   Spojrzę i pamiętam. Akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce orke.pl 

Świadomy nauczyciel – zdarzenia krytyczne w pragmatyce nauczania na I–III etapie orke.pl 

MEN   Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki str. 43

ZARZĄDZANIE I ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM STR. 15–31

SZKOŁA PODSTAWOWA STR. 33–57 
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MEN   Uczyć w dialogu. Organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki 
tutoringu orke.pl 

W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania 
w zróżnicowanej grupie klasowej str. 44

Edukacja medialna i cyfrowa  

MEN   Elektroniczne zasoby edukacyjne orke.pl 

Fama niesie, że jest fun. Elementy metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu orke.pl 

MEN   Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa str. 45

MEN   Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem technologii mobilnych orke.pl 

MEN   NOWOŚĆ Matematyka to nie kosmos! Czyli o tym, jak ucząc programowania, doskonalić 
kompetencje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem zestawu Scottie Go! str. 46

MEN   Myślenie algorytmami. Nauka programowania w klasach 4–6 orke.pl 

MEN   Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna orke.pl 

MEN   Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Klasy starsze orke.pl 

MEN   Praca na platformie edukacyjnej orke.pl 

MEN   Prawo autorskie a TIK, wykorzystywanie, tworzenie i udostępnianie materiałów 
edukacyjnych na różnych licencjach orke.pl 

MEN   Szkoła w chmurze str. 48

MEN   Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo uczniów w sieci str. 56

MEN   Użyteczne programy i aplikacje (w tym narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności 
uczniów oraz graficzne prezentacje treści) orke.pl 

MEN   Wyzwania edukacyjne w kontekście cyfrowej dydaktyki orke.pl 

MEN   Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1–8 szkoły podstawowej str. 49

Metodyka  

„Aby język giętki powiedział wszystko…" Kształtowanie świadomości językowej uczniów orke.pl 

Sz
ko

ła
 p

od
st

aw
ow

a 
 

 s
tr

. 3
5–

58
Sz

ko
ła

 p
on

ad
po

ds
ta

w
ow

a 
 

st
r. 

59
–7

8
Za

rz
ąd

za
ni

e 
i z

m
ia

ny
 w

 p
ra

w
ie

 o
św

ia
to

w
ym

 
st

r. 
81

–9
4

W
yc

ho
w

an
ie

 p
rz

ed
sz

ko
ln

e 
 

 s
tr

. 1
9–

34
Sz

ko
ła

 p
od

st
aw

ow
a 

 
 s

tr
. 3

5–
58

Sz
ko

ła
 p

on
ad

po
ds

ta
w

ow
a 

 
st

r. 
59

–7
8

Za
rz

ąd
za

ni
e 

i z
m

ia
ny

 w
 p

ra
w

ie
 o

św
ia

to
w

ym
 

st
r. 

81
–9

4
W

yc
ho

w
an

ie
 p

rz
ed

sz
ko

ln
e 

 
 s

tr
. 1

9–
34

Sz
ko

ła
 p

od
st

aw
ow

a 
 

st
r. 

33
–5

7
Za

rz
ąd

za
ni

e 
i z

m
ia

ny
 w

 p
ra

w
ie

 o
św

ia
to

w
ym

 
st

r. 
15

–3
1

9



MEN   „Mały mistrz” – aktywność fizyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym jako warunek 
sprawnego rozwoju fizycznego, zdrowotnego, poznawczego i emocjonalnego orke.pl 

Czy mogę Cię prosić do tańca? Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej orke.pl 

Dziecięce oblicza sztuki – organizowanie aktywności dziecka w wieku przedszkolnym 
z wykorzystaniem sztuki orke.pl 

Fama niesie, że jest fun. Elementy metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu orke.pl 

Jak pomóc uczniom poczuć niezwykłą moc zwykłego czytania? Edukacja czytelnicza dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym orke.pl 

MEN   Jak przygotować uczniów do niewiadomego? Zawody przyszłości orke.pl 

Liczę na matematykę. Jak rozwinąć potencjał ucznia w zakresie uczenia się matematyki? orke.pl 

Organizacja pracy w przedszkolu zgodnie z nową podstawą wychowania przedszkolnego orke.pl 

Organizacja pracy w szkole zgodnie z nową podstawą programową w klasach I–III orke.pl 

Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu orke.pl 

Rozumiem świat. Uczeń jako odbiorca i interpretator tekstów kultury orke.pl 

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia  
w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym orke.pl 

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia 
w pracy z uczniem na trzecim etapie edukacyjnym orke.pl 

Sprawne dłonie. Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się 
w kontekście rozwoju małej motoryki orke.pl 

MEN   Szkiełko i oko. Zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów 
przyrodniczych orke.pl 

MEN   Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem pakietu 
Kariera na MAKSa str. 50

Sztuczki ze sztuką – organizowanie aktywności z wykorzystaniem muzyki klasycznej 
w wychowaniu przedszkolnym orke.pl 

MEN   Tworzenie krok po kroku szkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego orke.pl 

Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? orke.pl 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

Gdy tak proste staje się tak trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno- 
-poznawczej orke.pl 
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Otwórz się na mnie. Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym str. 51

Trudność – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności 
w nauce? orke.pl 

NOWOŚĆ WOPFU i IPET – od przepisów prawa do realizacji str. 19

Wychowanie w bliskości. Uczeń autystyczny w systemie edukacji orke.pl 

Wyrównaj szanse. Praca w szkole masowej z uczniami o sprawności intelektualnej 
obniżonej w stopniu lekkim orke.pl 

Rozwój osobisty nauczyciela  

Co mnie rozpala, co mnie gasi? Jak radzić sobie z uczuciem wypalenia zawodowego? orke.pl 

Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym? Budowanie autorytetu wśród dzieci 
i uczniów orke.pl 

Mam czas! „Chemia” i „Fizyka” zarządzania sobą w czasie orke.pl 

Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie orke.pl 

Spokojnie i z energią – jak oswoić stres? orke.pl 

Wychowanie  

ABC pracy z dziećmi. Praca nauczyciela gimnazjum z dziećmi w wieku 10–13 lat orke.pl 

ABC pracy z młodzieżą. Praca nauczyciela SP z młodzieżą orke.pl 

NOWOŚĆ ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego? str. 52  

Dojrzałość emocjonalno-społeczna dziecka i ucznia a autorytet osoby dorosłej orke.pl 

Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?  str. 53

MEN   Łagodna stanowczość. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów orke.pl 

Nauczyciel i rodzic w koalicji… Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów orke.pl 

NOWOŚĆ Nowy uczeń w klasie – wyzwania dla szkoły, nauczyciela i rodzica str. 54

NOWOŚĆ Pomagaj z głową. Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży str. 55

Sz
ko

ła
 p

od
st

aw
ow

a 
 

st
r. 

33
–5

7
Za

rz
ąd

za
ni

e 
i z

m
ia

ny
 w

 p
ra

w
ie

 o
św

ia
to

w
ym

 
st

r. 
15

–3
1

11



Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie klasowej orke.pl 

MEN   Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne str. 57

Zarządzanie i zmiany prawne w oświacie  

NOWOŚĆ Godzina dyrektorska str. 31 

MEN   Innowacje po nowemu. O organizacji działalności innowacyjnej szkoły – inspirująco 
i zgodnie z prawem str. 18

Jak zgodnie z prawem realizować zamówienia publiczne? orke.pl 

Jak zrealizować optymalną i bezpieczną prawnie inwestycję w szkole? orke.pl 

NOWOŚĆ Nowa Karta. Zmiany w Karcie Nauczyciela w kontekście nowych przepisów prawa 
oświatowego str. 20

Nowy status statutu. Użyteczny statut zgodny z prawem orke.pl 

NOWOŚĆ Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego str. 21 

NOWOŚĆ Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO str. 22

Osiągaj to, co chcesz - indywidualny coaching orke.pl 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w świetle przepisów prawa oświatowego orke.pl 

Prawna odpowiedzialność nauczyciela orke.pl 

Prawo autorskie a działalność edukacyjna szkoły orke.pl 

MEN   Promocja, integracja, współpraca – szkoła w społeczności lokalnej str. 23

Przejdź na ty z księgowością – o przyjaznej księgowości w szkole/placówce oświatowej orke.pl 

Przywództwo edukacyjne w szkole – między teorią a praktyką orke.pl 

Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole str. 24

Rozwój w zmianie – zmiana w rozwoju. O przeprowadzaniu społeczności przez zmiany orke.pl 

Vademecum prawne dyrektora placówki oświatowej orke.pl 

12



NOWOŚĆ Wskaźnik pomoże Ci sformułować ocenę. O zespołowym tworzeniu wskaźników 
oceny pracy nauczycieli str. 25

NOWOŚĆ Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli str. 26 

Zarządzanie przez budowanie zespołu. Czy rada pedagogiczna może być zespołem? orke.pl 

Zawsze zgodny z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe str. 27
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Szkolenia można zamawiać na 3 sposoby:

przez kontakt  
z konsultantem  
edukacyjnym

za pośrednictwem  
naszej infolinii

przez stronę  
internetową

 
801 220 555

 
www.orke.pl

1 2 3
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Zarządzanie i zmiany 
w prawie oświatowym

15



Diagnoza i ocenianie

Mierz wysoko. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły orke.pl 

ZAPOWIEDŹ Nowa formuła egzaminów po szkole podstawowej orke.pl

Metodyka

Organizacja pracy w przedszkolu zgodnie z nową podstawą wychowania przedszkolnego orke.pl 

Organizacja pracy w szkole zgodnie z nową podstawą programową w edukacji wczesnoszkolnej orke.pl 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

NOWOŚĆ WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji str. 19

Zarządzanie i zmiany prawne w oświacie orke.pl

NOWOŚĆ Godzina dyrektorska str. 31 
MEN   Innowacje po nowemu. O organizacji działalności innowacyjnej szkoły – inspirująco i zgodnie 

z prawem str. 18

Jak zgodnie z prawem realizować zamówienia publiczne? orke.pl 

Jak zrealizować optymalną i bezpieczną prawnie inwestycję w szkole? orke.pl 

NOWOŚĆ Nowa Karta. Zmiany w Karcie Nauczyciela w kontekście nowych przepisów prawa 
oświatowego str. 20

Nowy status statutu. Użyteczny statut zgodny z prawem orke.pl 

NOWOŚĆ Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego str. 21

NOWOŚĆ Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO str. 22

Osiągaj to, co chcesz – indywidualny coaching orke.pl 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach w świetle przepisów prawa oświatowego orke.pl 

Prawna odpowiedzialność nauczyciela orke.pl 

Prawo autorskie a działalność edukacyjna szkoły orke.pl 

MEN   Promocja, integracja, współpraca – szkoła w społeczności lokalnej str. 23

LISTA TEMATÓW DEDYKOWANYCH  
ZARZĄDZANIU I ZMIANOM W PRAWIE OŚWIATOWYM
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Przywództwo edukacyjne w szkole – między teorią a praktyką orke.pl 

Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole str. 24

Rozwój w zmianie – zmiana w rozwoju. O przeprowadzaniu społeczności przez zmiany orke.pl 

Vademecum prawne dyrektora placówki oświatowej orke.pl 

NOWOŚĆ Wskaźnik pomoże Ci sformułować ocenę. O zespołowym tworzeniu wskaźników oceny 
pracy nauczycieli str. 25

NOWOŚĆ Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli str. 26

Zarządzanie przez budowanie zespołu. Czy rada pedagogiczna może być zespołem? zespołem? orke.pl 

Zawsze zgodny z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe str. 27

17



Innowacje po nowemu. O organizacji działalności 
innowacyjnej szkoły – inspirująco i zgodnie z prawem

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

02291

KOD: 

02292

4 x 45 min4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Promocja, integracja, współpraca – szkoła w społeczności lokalnej – str. 23

  Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne – str. 53 i 79

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie wprowadzające w zagadnienia wdrażania działalności innowacyjnej w szkole. Odniesienie się do aktualnego 

stanu prawnego w kontekście reformy oświaty. Przykłady dobrych praktyk i propozycja wdrożenia przykładowej 

innowacji w szkole.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli i szkoły do wdrożenia innowacji pedagogicznej.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Główne metody pracy na warsztacie to wykład, dyskusja i praca w grupach. Prowadzący przedstawia założenia teoretyczne 

dotyczące działalności innowacyjnej w szkole. Uczestnicy poznają pojęcie innowacji w szerokim kontekście pracy szkoły, 

na  bieżąco wymieniają się uwagami z prowadzącym. Poznają założenia teoretyczne innowacji w wybranym zakresie, 

odnoszą je do aktualnych możliwości wprowadzenia innowacji w swojej szkole i wypracowują podstawy jej wdrożenia.

Zwróć uwagę na...

„Przez ostatnie 33 lata patrzyłem w lustro każdego ranka i pytałem siebie: „Jeśli dzisiejszy dzień byłby ostatnim w moim 

życiu czy chciałbym zrobić w nim to, co planuję zrobić dziś?”. I jak kiedykolwiek, odpowiedź brzmiała: „Nie” – wiedziałem,  

że muszę coś zmienić”. 

Steve Jobs

Szkolenie oprócz treści metodycznych wspiera motywację nauczycieli do innowacyjności.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna zostanie zainspirowana do wprowadzania zmian w kontekście działalności innowacyjnej. Nauczyciele 

będą potrafili wprowadzić wybraną innowację w swojej szkole.

Korzyści dla dyrektora

Głównym założeniem kursu jest aktywizacja nauczycieli pod kątem działalności innowacyjnej szkoły, wzbudzenie 

refleksji nad poprawą jakości kształcenia w szkole, pokazanie przykładów dobrych praktyk oraz utwierdzenie nauczycieli 

w celowości wprowadzania zmian i możliwości osiągania zamierzonych celów. 
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WOPFU i IPET – od przepisów prawa 
do praktycznej realizacji NOWOŚĆ

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

01231

KOD: 

01232

4 x 45 min4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? – str. 50, 75 i 96

  Pomagaj z głową – problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży – str. 51 i 77

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Program szkolenia stanowi praktyczną analizę przepisów prawa oświatowego w przełożeniu na działania 
podejmowane przez przedszkola, szkoły i placówki, mające na celu przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wymaganej 
dokumentacji i realizację zadań wyznaczonych w procesie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 
(WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

  Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 Znajomość zasad prowadzenia diagnozy przez obserwację pedagogiczną.

  Umiejętność interpretacji informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
z przełożeniem na wymagania zawarte w IPET.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu z elementami wykładu z wykorzystaniem dokumentów z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Zwróć uwagę na…

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – co oznacza?

 WOPFU i IPET – obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, szkoły.

 WOPFU – zasady opracowania, metody zbierania danych.

 Obserwacja pedagogiczna jako element diagnozy funkcjonowania ucznia.

 IPET – od analizy orzeczenia do praktycznych działań.

  Analiza składowych IPET – jak rozumieć dostosowania, zintegrowane działania nauczycieli, działania i współpracę 
z rodzicami, gdzie szukać wsparcia?

 Ocena efektywności prowadzonych działań, czyli co dalej? 

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Nauczyciele wiedzą, jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i znają wymagania formalne związane 
z organizacją kształcenia specjalnego.

Korzyści dla dyrektora

 Zintegrowane działania wobec ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 Nauczyciele po zakończeniu szkolenia potrafią konstruować WOPFU i IPET na podstawie wymaganych danych.
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Nowa Karta. Zmiany w Karcie Nauczyciela 
w kontekście nowych przepisów prawa 
oświatowego

NOWOŚĆ

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

0508W

2 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego – str. 21

  Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO – str. 22

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

1 stycznia 2018 r. zaszły duże zmiany w Ustawie – Karta Nauczyciela, które wprowadzono na mocy Ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi 

zmian w Ustawie Karta Nauczyciela oraz przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wprowadzenia odpowiednich 

zmian w dokumentacji szkoły/przedszkola – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Praktyczne ćwiczenie warsztatowe 

– studium przypadku pozwoli na zastosowanie zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce szkolnej.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Poznanie przepisów prawa dotyczących zmian w Ustawie – Karta Nauczyciela. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie będzie miało formę wykładu opisującego i wyjaśniającego uczestnikom kolejne zagadnienia, przeplatanego 

pytaniami aktywizująco-sprawdzającymi. Ponadto zostanie przeprowadzone studium przypadku, zakładające aktywne 

współuczestnictwo uczestników szkolenia.

Zwróć uwagę na…

Zagadnienia prawne podane w systematyczny sposób, w formie zrozumiałej dla niespecjalistów i odnoszące się 

bezpośrednio do praktyki szkolnej.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Uczestnicy będą rozumieli i potrafili stosować zmiany wynikające z Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz 

zmienione zapisy Ustawy – Karta Nauczyciela.

Korzyści dla dyrektora

  Nauczyciele zapoznają się ze zmianami w Karcie Nauczyciela, co może skutkować zmniejszeniem niepewności 

i niepokoju oraz dobrym przygotowaniem do stosowania przepisów Karty w praktyce.
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Ocena pracy nauczyciela według nowych 
przepisów prawa oświatowego

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

05061

4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole – str. 24

  Nowa Karta. Zmiany w Karcie Nauczyciela w kontekście nowych przepisów prawa  
oświatowego – str. 20

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Propozycja udziału w naszym szkoleniu to okazja do kompleksowego poznania aktualnych przepisów prawa 
dotyczących oceny pracy nauczycieli. To również możliwość stopniowego kształcenia umiejętności przystosowania się do 
tych zmian oraz sporządzania dokumentów związanych z oceną.
Program szkolenia pomoże również zaplanować zadania dotyczące stworzenia regulaminu określającego wskaźniki pracy 
nauczycieli.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Zmienione przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z oceną pracy. Zmiany 
dotyczące oceniania pracy nauczycieli to: rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny 
pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego, wprowadzenie dodatku finansowego za ocenę 
wyróżniającą, stworzenie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Są to szczególnie ważne 
zadania postawione zarówno przed dyrektorem, jak i nauczycielami. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
Zaplanowane formuły pracy dobrano tak, aby uczestnicy efektywnie zapoznali się z aktualnym stanem wiedzy prawnej, 
wykształcili umiejętności wdrożenia poznanych zmian, zaplanowali zadania z nimi związane.

Zwróć uwagę na...
Pomimo prawno-formalnego charakteru tematyki szkolenia zakres jego treści ułatwia radzie pedagogicznej 
współpracę z  dyrektorem bez zbędnych konfliktów. Dzieje się tak dzięki wspólnemu wypracowaniu wskaźników 
– przez ich dostosowanie do wymagań placówki.

Korzyści dla rady pedagogicznej
 Możliwość poznania zmian prawa oświatowego dotyczących oceny pracy nauczycieli.

 Możliwość wykształcenia umiejętności przystosowania się do nowych zmian – więcej pomysłów to więcej szans.

  Możliwość doskonalenia wzajemnej współpracy, pozwalająca na przydział zadań odpowiadający kompetencjom 
poszczególnych członków grupy.

 Możliwość dzielenia się pomysłami i wybierania najlepszych z nich (np. podczas pracy nad wskaźnikami).

 Możliwość nadania tego samego znaczenia określonym terminom (poprawa komunikacji).

  Wspólna odpowiedzialność za stworzenie regulaminów oceny pracy nauczyciela.

 Praca w miłej atmosferze, w otoczeniu innych osób.

Korzyści dla dyrektora 
 Możliwość pracy w grupie z własnymi pracownikami nad nowymi regulacjami funkcjonowania szkoły.

  Możliwość skonsultowania (porównania) wybranych przez siebie metod rozwiązania zadania z pomysłami innych 
pracowników.

 Możliwość dzielenia się pomysłami i wybierania najlepszych z nich (np. podczas pracy nad wskaźnikami).

  Szansa na podniesienie jakości pracy zespołu nauczycieli przez ustalenie wskaźników wynikających ze specyfiki 
placówki.

 Określenie mocnych i słabych stron placówki oraz wykorzystanie ich w doskonaleniu funkcjonowania szkoły.

NOWOŚĆ
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Ochrona danych osobowych w szkole  
w świetle RODO NOWOŚĆ

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Zawsze zgodny z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe – str. 27

  Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole – str. 24

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

10061

3 x 45 min

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej, 
którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, niezbędnej w praktyce szkolnej 
lub przedszkolnej.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która ułatwi przystosowanie procesów 
przetwarzania danych osobowych w szkole lub przedszkolu do wymogów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dowiedz się jak będą pracować uczestnicy szkoleń
Uczestnik weźmie aktywny udział w szkoleniu, będzie zadawał pytania aktywizujące oraz wykonywał ćwiczenia 
w przeważającej mierze nastawione na wspólne wypracowywanie rozwiązań w ramach twórczej dyskusji. Podzieli się 
wiedzą i doświadczeniami w ramach ćwiczeń grupowych. Zajęcia zostaną częściowo oparte na przykładach wskazanych 
przez uczestników.

Zwróć uwagę na…
Szkolenie jest niezwykle szczegółowe, wskazuje konkretne zadania pracowników i dokumenty, potrzebne 
do zabezpieczenia danych.
Wiedza o ochronie danych obejmująca:

 akty prawne w ochronie danych osobowych;
 nowe podejście do ochrony danych;
 dane osobowe i ich przetwarzanie;
 obowiązek administratora danych (ADO);
 prawa osób, których dane są przetwarzane;
 odpowiedzialność ADO – sankcje karne;
 ABI-DPO;

 stosowanie RODO w jednostkach oświatowych:
– udzielnie informacji o uczniu,
– publikacja zdjęć,
– dziennik a dane w nim zawarte,
– zasady bezpieczeństwa informacji,
– złe nawyki.

Zakres tematyczny:

 dokumentacja ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.;

 zorganizowanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w szkole lub przedszkolu;

 rejestr czynności przetwarzania;

 ryzyka dotyczące przetwarzania danych osobowych, ich analiza i rejestr;

 zabezpieczanie danych – środki bezpieczeństwa.
Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Uczestnicy wspólnie opracują dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych.  

Korzyści dla rady pedagogicznej
 Pomoc w stosowaniu procedur i wykorzystywaniu dokumentów RODO. 

 Unikanie ryzyk związanych z naruszeniami bezpieczeństwa danych.

Korzyści dla dyrektora:
  Wsparcie ze strony nauczycieli w procesie przygotowywania dokumentacji związanej z danymi osobowymi i dbanie 

o prawidłowe zabezpieczanie danych.
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Promocja, integracja, współpraca – szkoła 
w społeczności lokalnej

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole – str. 24

  Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne – str. 53 i 79

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

09081

6 x 45 min

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie ma umożliwić uczestnikom przeprowadzenie analizy dotychczasowych form współpracy szkół ze środowiskiem 
lokalnym oraz wypracowanie nowych możliwych do wdrożenia form współpracy szkół z innymi podmiotami. Uczestnicy 
szkolenia nauczą się, jak – krok po kroku – tworzyć plan promocji w zarządzanej przez siebie placówce.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest wzmocnienie pozycji szkoły jako ważnego ośrodka lokalnej integracji.

Uczestnicy:

  poznają dobre praktyki związane z działaniami na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym w innych 
szkołach;

 zdiagnozują jakość dotychczasowej współpracy swojej placówki ze środowiskiem lokalnym; 

 określą strategiczne cele rozwoju współpracy ze środowiskiem lokalnym;

 wzmocnią zaangażowanie nauczycieli we współpracę ze środowiskiem lokalnym;

 zidentyfikują osoby, które mogą wspierać proces integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym;

 przeanalizują czynniki sprzyjające integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz ją utrudniające;

 uwzględnią wyniki tej analizy w planowaniu działań na rzecz współpracy;

 stworzą plany skutecznych działań promocyjnych dla placówki, którą zarządzają.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Zajęcia warsztatowe mają charakter interaktywny, co umożliwia efektywną naukę. Po omówieniu zagadnień uczestnicy 
będą ćwiczyć umiejętności praktyczne, a także uzyskają informacje zwrotne dotyczące własnego sposobu pracy 
i działania. Zostaną one przekazane dyskretnie, w sposób zapewniający poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia 
będą mogli wpływać na jego kształt (sugestie dotyczące dodatkowej tematyki, preferowanej ilości czasu poświęconego 
poszczególnym zagadnieniom itp.). Pod koniec każdego wątku uczestnicy poznają możliwości przełożenia tematyki kursu 
na praktykę szkolną.

Zwróć uwagę na…

Szkolenie pozwala zająć się uwarunkowaniami społecznymi i środowiskowymi konkretnej placówki i wypracować plan 
działań na rzecz jej promocji, zwłaszcza przez nawiązywanie współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. 

Korzyści dla rady pedagogicznej

 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o działania wykorzystujące zasoby lokalnych organizacji. 

 Wzmocnienie współpracy z rodzicami.

Korzyści dla dyrektora

  Szkoła zintegrowana ze środowiskiem lokalnym: rozwój współpracy z rodzicami oraz z innymi podmiotami 
działającymi w najbliższym otoczeniu. Zaangażowanie nauczycieli na rzecz promocji szkoły.
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Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy 
procesu nauczania w Twojej szkole

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

09041

6 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Promocja, integracja, współpraca – szkoła w społeczności lokalnej – str. 23

  Zawsze zgodny z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe – str. 27

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Uczestnicy szkolenia poznają nowe podejście do procesu nauczania i wpływ, jaki mają na ten proces trzy 

grupy zainteresowanych osób: nauczyciele, rodzice i dzieci. Dowiedzą się, jak kształtować relacje z rodzicami  

i dziećmi, aby miały one pozytywny wpływ na proces nauczania i uczenia się, a jednocześnie przyczyniały się do lepszych 

osiągnięć uczniów. 

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

 Wiedza dotycząca współpracy grup zainteresowanych procesem nauczania (rodzic, nauczyciel, dziecko).

 Wiedza, jak każda z tych grup oddziałuje na pozostałe oraz jakie są efekty tych oddziaływań. 

  Umiejętność kształtowania relacji między tymi grupami w taki sposób, aby zmaksymalizować efekty 

kształcenia. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Kurs będzie prowadzony metodą pracy warsztatowe, co umożliwia wykorzystanie wiedzy uczestników szkolenia. Wybór 

takiej metody ułatwi uczestnikom zmianę własnych postaw (własne doświadczenie i praktyka stają się motywacją 

do zmiany).

Zwróć uwagę na...

Dobre praktyki w Zespole Szkół nr 2 w Płocku, zajęcia prowadzi sie zajęć na podstawie autorskich programów 

rozwijających kreatywność, nie ma tam ocen cyfrowych, klasówek czy odpytywania.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna potrafi wskazać różnorodne cele, do których dążą rodzice, uczniowie i nauczyciele oraz sposoby 

ich realizacji. Aktywnie tworzy środowisko współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami, mając na uwadze 

różnorodne interesy każdej z tych grup. Efektywnie przeciwdziała wszelkim czynnikom, które mogą mieć negatywny 

wpływ na wyniki osiągane przez uczniów.

Korzyści dla dyrektora

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych często czują, jakby byli między młotem a kowadłem – muszą mierzyć się z często 

rozbieżnymi celami rodziców, dzieci i nauczycieli. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak sobie radzić z takimi sytuacjami i jak 

ich unikać.
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Wskaźnik pomoże Ci sformułować ocenę. 
O zespołowym tworzeniu wskaźników oceny 
pracy nauczycieli

NOWOŚĆ

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

05091

4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Zawsze zgodny z literą prawa – prawo i aktualia oświatowe – str. 27

  Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO – str. 22

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie przygotowuje dyrektorów szkół oraz inne uprawnione osoby do zespołowego wypracowywania wskaźników 

oceny pracy stosowanych w placówce. Może być również wykorzystane jako forma organizacji tego procesu  

z zainteresowanymi osobami (nauczycielami, właściwymi pracownikami JST, wicedyrektorami).

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest poznanie podstaw prawnych procesu oceny. Uczestnik szkolenia zna kryteria oceny zgodne 

z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresem 

informacji zawartych w karcie oceny pracy, ze składem i sposobem powoływania zespołu oceniającego oraz 

z trybem postępowania odwoławczego. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie będzie miało formę wykładu opisującego i wyjaśniającego uczestnikom kolejne etapy procesu oceny, 

przeplatanego pytaniami aktywizująco-sprawdzającymi. Ponadto zostanie przeprowadzone ćwiczenie warsztatowe, 

zakładające aktywne współuczestnictwo uczestników szkolenia.

Zwróć uwagę na...

Od 1 września 2018 r. ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana w procedurze awansu zawodowego. Długość tej ścieżki 

uzależniono od jakości pracy nauczyciela, wskutek czego nauczyciele wyróżniający się będą dodatkowo premiowani. 

Korzyści dla rady pedagogicznej

Znajomość i współtworzenie systemu oceny pracy nauczyciela. Uczestnicy warsztatów znają konsekwencje uzyskania 

oceny z nowego katalogu ocen.

Korzyści dla dyrektora

Dyrektor potrafi zorganizować i efektywnie przeprowadzić proces zespołowego wypracowywania wskaźników oceny 

pracy nauczyciela.
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Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej 
i nauczycieli

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

05071

4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego – str. 21

  Wskaźnik pomoże Ci sformułować ocenę. O zespołowym tworzeniu wskaźników oceny pracy 
nauczycieli – str. 25

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Ustawa z dnia 27. 10. 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła do Ustawy – Karta Nauczyciela liczne zmiany. 

Udział w szkoleniu pomaga nabyć lub usystematyzować wiedzę na temat praktycznego stosowania przepisów związanych 

z przebiegiem postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły i nauczyciela. Program szkolenia wspiera 

dyrektorów w kompleksowym zaplanowaniu pracy nad przygotowaniem regulaminu oceny pracy nauczycieli. 

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie ma na celu poznanie przepisów prawa dotyczących zmian w Ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie 

oceny pracy nauczyciela i dyrektora. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy będą zapraszani do aktywności warsztatowych mających na celu zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

Zwróć uwagę na...

Szkolne regulaminy wskaźnikowe ustali dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji 

związkowych. Opinie te dyrektor musi uzyskać, zanim – na mocy swojego zarządzenia – wprowadzi regulamin. W trakcie 

szkolenia zostanie wyjaśniony proces trybu odwołania się od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, uczestnicy 

poznają także skutki ustalenia negatywnej oceny pracy.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Zaplanowanie współpracy z radą pedagogiczną w zakresie wypracowywania wskaźników do szczegółowych 

kryteriów oceny pracy nauczyciela oraz opracowywanie regulaminu oceny pracy nauczyciela. 

 Możliwość pracy w serdecznej i przyjaznej atmosferze współpracy i wzajemnego zaufania. 

Korzysci dla dyrektora

 Rzetelne przygotowanie się do oceny pracy nauczyciela to mniej odwołań od ocen pracy.

 Brak konfliktów w radach pedagogicznych.

 Możliwość dostosowania wskaźników do specyfiki placówki.
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Zawsze zgodny z literą prawa – prawo  
i aktualia oświatowe

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Rodzic, dziecko, nauczyciel – troje interesariuszy procesu nauczania w Twojej szkole – str. 24

  Nowa Karta. Zmiany w Karcie Nauczyciela w kontekście nowych przepisów prawa  
oświatowego – str. 20

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

05021

KOD: 

05022

KOD: 

05023

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Poznanie przepisów prawa oświatowego w zakresie celów i codziennych zadań nauczycieli oraz ćwiczenia obejmujące ich 
stosowanie w praktyce szkolnej to atuty tego programu. Połączenie tych dwóch elementów, czyli wiedzy prawnej oraz 
stosowania, modyfikowania i tworzenia przepisów prawa wewnątrzszkolnego, ułatwi działania wszystkim pracownikom 
szkoły i placówek szkolnych. 

Podczas szkolenia uczestnik będzie miał okazję zdobyć wiedzę na temat przepisów prawa, a także wziąć udział w ćwiczeniach 
mających na celu wykorzystanie tych przepisów w codziennej praktyce i zastosowanie ich podczas pełniania obowiązków. 
Poznane przepisy będą także pomocne w pracy z uczniami, w tym również w zakresie odpowiedzialności za postępowanie 
dzieci i młodzieży.

Ważną cechą szkolenia jest możliwość połączenia wiedzy na temat przepisów prawa zapisanych w aktach prawnych 
z rozwiązaniami prawa wewnątrzszkolnego oraz codzienną praktyką pracy nauczycieli.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Uczestnicy szkolenia poznają treść, cele stosowania i możliwości praktycznego wdrażania w szkole przepisów 
prawa oświatowego. Będą potrafili wskazać przepisy prawa oświatowego stanowiące podstawę ich pracy. Nauczą 
się je stosować i zgodnie z nimi planować rozwój szkoły.

Zdobędą lub poszerzą wiedzę na temat wymogów prawa oświatowego, nauczą się praktycznie stosować przepisy 
prawa związane z ich pracą w szkole, zyskają pewność w planowaniu i wykonywaniu codziennej pracy oraz 
w rozwoju swoich kompetencji zawodowych.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
Uczestnicy zostaną zaangażowani do działań zespołowych związanych z przekładaniem przepisów prawa na praktyczne 
zastosowanie w szkole. Będą pracować w mniejszych i większych grupach, wykorzystując zarówno swoje doświadczenia, jak 
i wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Zachętą aktywności jest bogaty, zróżnicowany zestaw ćwiczeń i form pracy.

Zwróć uwagę na…
W Module I uczestnicy zapoznają się z podstawami oraz zasadami i konsekwencjami przestrzegania prawa. Moduł II jest 
poświęcony praktyce stosowania przepisów prawa określających wymiar organizacyjny pracy szkoły, a także prawnemu 
wymiarowi organizacji procesu dydaktycznego. Moduł III dotyczy zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole i ich 
zaangażowania w zajęcia pozaszkolne, w tym sposobów projektowania procedur oraz zapisów prawa wewnątrzszkolnego 
i sposobów ich egzekwowania na podstawie wypracowanych przykładów. Moduł IV jest poświęcony możliwościom, 
potrzebom oraz sposobom tworzenia prawa wewnątrzszkolnego. Moduł V stanowi podsumowanie. Pozwala scalić 
uzyskane wiedzę i umiejętności. Osobnym elementem jest fragment poświęcony uprawnieniom i odpowiedzialności 
nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych.

Korzyści dla rady pedagogicznej
 Praktyczne przygotowanie do stosowania prawa w zakresie obowiązującym nauczyciela. 

 Unikanie zachowań ryzykownych prawnie i ograniczanie prawdopodobieństwa konsekwencji prawnych.

Korzyści dla dyrektora
  Zwiększenie poczucia odpowiedzialności nauczycieli za zgodność wszystkich działań z przepisami. 

  Redukcja zachowań ryzykownych prawnie.
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KOMPLEKSOWE  
WSPOMAGANIE SZKÓŁ

Proponujemy także ukierunkowane wspomaganie pracy szkół w zakresie: 

•  kompetencji kluczowych, np. kompetencji cyfrowych, kompetencji uczenia się, 
wychowania i kształtowania postaw;

• wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;

• współpracy ze środowiskiem oświatowym.

Program ma na celu wsparcie szkoły w efektywnej realizacji wyzwań 
w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie 
rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki. Jest to odpowiedź na potrzeby całej 
szkoły, tj. uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

Spotkanie specjalisty 
ds. wspomagania 
z dyrektorem szkoły. 
Kompleksowy wywiad 
diagnostyczny 
funkcjonowania szkoły 
z uwzględnieniem 
priorytetowych 
kierunków 
rozwoju polityki 
oświatowej państwa. 
Rozpoznawanie 
potrzeb szkoły oraz 
sformułowanie celów 
do dalszego rozwoju.

Spotkanie specjalisty 
ds. wspomagania 
z radą pedagogiczną. 
Wypracowanie listy 
obszarów do rozwoju 
na dany rok. 
Spośród członków 
rady pedagogicznej 
zostaje wyłoniony 
zespół zadaniowy, 
czyli przedstawiciele 
poszczególnych 
obszarów 
rozwojowych.

Spotkanie Specjalisty 
ds. wspomagania 
z zespołem 
zadaniowym 
w formie warsztatów 
diagnostyczno- 
-rozwojowych.

Przygotowanie 
Planu wspomagania 
szkoły zawierającego 
jej cele rozwojowe 
i propozycje działań 
wspomagających 
(form wsparcia) 
nauczycieli i dyrekcję.

Diagnoza potrzeb placówki
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5 KORZYŚCI DLA TWOJEJ SZKOŁY 

1.  Diagnoza dotycząca potrzeb rozwojowych placówki  oraz wskazówki do dalszego 
doskonalenia pracy. 

2.  Merytoryczna i organizacyjna opieka specjalisty ds. wspomagania. 

3.  Wzrost motywacji nauczycieli do pracy i większa integracja rady pedagogicznej. 

4.  Trwałe zmiany jakościowe w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły. 

5.  Zwiększenie satysfakcji uczniów i rodziców. 

Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkoła otrzymuje propozycję form 
wsparcia, które mają stanowić narzędzie inicjujące zmiany i prowadzące do osiągnięcia 
oczekiwanych rezultatów.

Proces wprowadzania zmian prowadzi dedykowany specjalista ds. wspomagania, który 
pełni funkcję zewnętrznego konsultanta/trenera, wspierającego szkołę i dyrektora 
na kolejnych etapach realizacji Planu wspomagania szkoły. Specjalista ds. wspomagania 
koordynuje działania projektu na etapie diagnostycznym, zadaniowym i realizacyjnym.

Na zakończenie programu wraz z podsumowaniem placówka otrzymuje wskazówki 
dotyczące dalszej pracy. Towarzyszymy szkole w całym rocznym procesie doskonalenia.

Formy wsparcia 
dedykowane szkole 
i zaakceptowane przez 
dyrektora realizują 
trenerzy/edukatorzy 
ORKE. Formy wsparcia 
to szkolenia, warsztaty, 
wykłady i konsultacje. 
Tematyka i liczba 
godzin wynikają z Planu 
wspomagania szkoły. Pakiet 
podstawowy uwzględnia 
jedną, trzygodzinną formę 
wsparcia.

Specjalista ds. 
wspomagania monitoruje 
realizację form wsparcia 
i proces wdrażania 
zmian. Liczba godzin 
monitoringu zależy 
od zaplanowanej liczby 
form wsparcia  
(1 forma wsparcia = 1h 
monitoringu).

Opracowanie 
przez specjalistę 
ds. wspomagania 
Sprawozdania z realizacji 
planu wspomagania 
wraz ze wskazówkami 
dla placówki 
dotyczących dalszych 
działań.

Formy wsparcia Monitoring Podsumowanie
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Zamów już teraz!

   Pomóż swoim uczniom w zaplanowaniu 
kariery zawodowej i wybierz  
Karierę na Maksa. Niezbędna pomoc  
dla każdej osoby, odpowiedzialnej 
za realizację zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w szkole. 

   Skorzystaj z gotowych scenariusz podczas 
lekcji wychowawczych.

Kariera na MAKSa
Innowacyjny pakiet wsparcia 

dla szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych  
w zakresie doradztwa  

edukacyjno-zawodowego

Skład pakietu:

  3 DVD; 15 odcinków serialu dla młodzieży 
Życie na Maksa; 

  15 scenariuszy lekcji ze wskazówkami 
metodycznymi dla prowadzącego  
oraz propozycją ćwiczeń dla uczniów;

  CD-ROM z 15 prezentacjami lekcji;

  Harmonogram realizacji pakietu dla klasy;

  Materiały dodatkowe (artykuły)  
dla prowadzącego.

Pakiet został wyróżniony podczas Salonu Technologii  
i Wyposażenia dla Edukacji 2016 w Kielcach.

PATRZ STR.  47 i 72

  
801 220 555

  
www.orke.pl/kariera-na-maksa

Zgłoś się do 
konsultanta 
edukacyjnego

PPP
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Wsparcie dla dyrektora placówki polegające na nauce rozwiązywania konkretnych 
problemów zarządczych i prawnych (tworzenie dokumentów, opracowywanie 
strategii i planów, praca z kryzysowymi sytuacjami). Osoby prowadzące „Godzinę 
dyrektorską” to eksperci z różnych dziedzin, dobrani do konkretnego zgłoszenia, 
mający przygotowanie coachingowe i trenerskie.

Podczas składania zamówienia dyrektor placówki jest proszony o określenie 
oczekiwanej liczby godzin usługi oraz obszarów problematycznych, które mają być 
przedmiotem konsultacji ze specjalistą z danej dziedziny.

Ostateczną liczbę godzin potrzebnych do udzielenia wsparcia uzgadniają między 
sobą dyrektor i specjalista ORKE.

Godzina dyrektorska

WSKAŹNIKI

DOKUMENT

OCENA

WSPÓŁPRACA

ARKUSZPPP

RODO

NADZÓR

RO 
DO

5+

31



32



Szkoła podstawowa

Sz
ko

ła
 p

od
st

aw
ow

a 
 

st
r. 

33
–5

7

33



Diagnoza i ocenianie

Gdy tak proste staje się tak trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno-poznawczej orke.pl 

Spróbuj inaczej. Ocena opisowa na drugim i trzecim etapie edukacji orke.pl 
MEN   Testy to nie wszystko. Jak pogodzić kształtowanie różnorodnych kompetencji i umiejętności 

uczniów z osiąganiem dobrych wyników z egzaminów zewnętrznych? orke.pl 

MEN   Wzmacniaj oceną. Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące str. 40

Dydaktyka

MEN   NOWOŚĆ 100/100. Komiks jako tekst kultury angażujący do nauki pokolenie cyfrowe str. 38

MEN   Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie umiejętności uczenia się orke.pl 
MEN   Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda projektu 

jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych str. 41
MEN   Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie 

i metafory str. 42
MEN   Miej talent do mego talentu. Jak wspomagać w rozwoju ucznia zdolnego w grupie klasowej 

o zróżnicowanym potencjale? orke.pl 

MEN   Po rozum do głowy, a w niej… Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się? orke.pl 

MEN   Spojrzę i pamiętam. Akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce orke.pl 

Świadomy nauczyciel – zdarzenia krytyczne w pragmatyce nauczania na I–III etapie orke.pl 

MEN   Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki str. 43

Uczyć w dialogu. Organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu orke.pl 
W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej 
grupie klasowej str. 44

Edukacja medialna i cyfrowa

MEN   Elektroniczne zasoby edukacyjne orke.pl 

Fama niesie, że jest fun. Elementy metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu orke.pl 

MEN   Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa str. 45

MEN   Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem technologii mobilnych orke.pl 

MEN   NOWOŚĆ Matematyka to nie kosmos! Czyli o tym, jak ucząc programowania, doskonalić 
kompetencje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem zestawu Scottie Go! str. 46

LISTA TEMATÓW DEDYKOWANYCH  
SZKOLE PODSTAWOWEJ
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MEN   Myślenie algorytmami. Nauka programowania w klasach 4–6 orke.pl 

MEN   Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna orke.pl 

MEN   NOWOŚĆ Pod hasłem kreatywność – programowanie i mechatronika str. 47

MEN   Praca na platformie edukacyjnej orke.pl 
MEN   Prawo autorskie a TIK, wykorzystywanie, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych 

na różnych licencjach orke.pl 

MEN   Szkoła w chmurze str. 48
MEN   Technologia informacyjno-komunikacyjna jako środek dydaktyczny w nauczaniu 

przedmiotowym w szkołach ponadpodstawowych orke.pl 

MEN   Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo uczniów w sieci str. 49
MEN   Użyteczne programy i aplikacje (w tym narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

oraz graficzne prezentacje treści) orke.pl 

MEN   Wiedza z chmury. Uczeń jako twórca własnych zasobów wiedzy orke.pl 

MEN   Wyzwania edukacyjne w kontekście cyfrowej dydaktyki orke.pl 

MEN   Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1–8 szkoły podstawowej str. 50

Metodyka

„Aby język giętki powiedział wszystko…". Kształtowanie świadomości językowej uczniów orke.pl 

MEN   „Mały mistrz” – aktywność fizyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym jako warunek sprawnego 
rozwoju fizycznego, zdrowotnego, poznawczego i emocjonalnego orke.pl 

Czy mogę Cię prosić do tańca? Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej orke.pl 

Jak pomóc uczniom poczuć niezwykłą moc zwykłego czytania? Edukacja czytelnicza dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym orke.pl 

MEN   Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej orke.pl 

Liczę na matematykę. Jak rozwinąć potencjał ucznia w zakresie uczenia się matematyki? orke.pl 

MEN   Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie? orke.pl 

Rozumiem świat. Uczeń jako odbiorca i interpretator tekstów kultury orke.pl 

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy  
z uczniem na drugim etapie edukacyjnym orke.pl 

Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy  
z uczniem na trzecim etapie edukacyjnym orke.pl 
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LISTA TEMATÓW DEDYKOWANYCH  
SZKOLE PODSTAWOWEJ

MEN   Szkiełko i oko. Zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów 
przyrodniczych orke.pl 

MEN   Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem pakietu Kariera na MAKSA str. 51

W świecie dziecięcych zmysłów – sensodydaktyka orke.pl 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

MEN   Od widzenia do obserwacji. Ocenianie wspierające w edukacji wczesnoszkolnej orke.pl 

Otwórz się na mnie. Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym str. 52

Trudność wyzwaniem dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności w nauce? orke.pl 

Wychowanie w bliskości. Uczeń autystyczny w systemie edukacji orke.pl 

Wyrównaj szanse. Praca w szkole masowej z uczniami o sprawności intelektualnej obniżonej 
w stopniu lekkim orke.pl 

Rozwój osobisty nauczyciela

Co mnie rozpala, co mnie gasi? Jak radzić sobie z uczuciem wypalenia zawodowego? orke.pl 

Dlaczego Japończycy prowadzą spotkania na stojąco? Prowadzenie efektywnych zebrań orke.pl 

Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym? Budowanie autorytetu wśród dzieci i uczniów orke.pl 

Mam czas! „Chemia” i „Fizyka” zarządzania sobą w czasie orke.pl 

Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie orke.pl 

Spokojnie i z energią – jak oswoić stres? orke.pl 

W słowach i między słowami – jak porozumiewać się z innymi. Techniki skutecznej komunikacji orke.pl 

Wychowanie

ABC pracy z dziećmi. Praca nauczyciela gimnazjum z dziećmi w wieku 10–13 lat orke.pl 

ABC pracy z młodzieżą. Praca nauczyciela SP z młodzieżą orke.pl 

NOWOŚĆ ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego? str. 53

Dojrzałość emocjonalno-społeczna dziecka i ucznia a autorytet osoby dorosłej orke.pl 

Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? str. 54
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MEN   Łagodna stanowczość. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów orke.pl 

Nauczyciel i rodzic w koalicji… Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów orke.pl 

NOWOŚĆ Nowy uczeń w klasie – wyzwania dla szkoły, nauczyciela i rodzica str. 55

NOWOŚĆ Pomagaj z głową. Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży  str. 56

Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie klasowej orke.pl 

MEN   Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne str. 57
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100/100. Komiks jako tekst kultury 
angażujący do nauki pokolenie cyfrowe NOWOŚĆ
Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Ciągły postęp technologiczny i związane z nim zmiany spowodowały, że współczesną kulturę w dużym 

stopniu cechują technicyzm, wizualność. Odbiór rzeczywistości obecnie następuje wieloma kanałami percepcji 

równocześnie. Znajomość języka obrazu (np. infografik) jest jednym z warunków rozumienia współczesnego świata 

i dobrego funkcjonowania w nim.

Zadaniem szkoły jest więc tak przygotować ucznia do życia, aby z powodzeniem funkcjonował w świecie pełnym słowno-

ikonicznych komunikatów.

Narzędziem efektywnie wspierającym takie działanie jest komiks, który niewątpliwie stał się istotną częścią współczesnej 

kultury i zyskuje coraz większe znaczenie jako dyscyplina sztuki. W komiksie odnajdujemy polisensoryczną analogię do 

współczesnego świata. Tą formą gatunkową żywo interesują się też uczniowie. 

„Komiks to medium przejściowe między kulturą druku a kulturą obrazu. Warto podkreślić – co w kontekście świętowanej 

w roku 2018 setnej rocznicy odzyskania niepodległości jest szczególnie cenne – że Polska ma prawie 90-letnią tradycję 

wydawania tej formy literackiej. Prekursorem jest tu ukazujący się od roku 1932, należący do kanonu polskiej literatury 

dziecięcej Koziołek Matołek autorstwa Kornela Makuszyńskiego z ilustracjami Mariana Walentynowicza”.*

Szkolenie w prosty sposób uczy, jak „czytać obrazy” i „oglądać teksty” przy jednoczesnym wykorzystaniu obu półkul 

mózgowych, czyli jak rozumieć dziedzinę sztuki, jaką jest komiks. Ten tekst kultury znajduje się w spisie lektur szkolnych, 

a umiejętność jego czytania jest wymagana przez podstawę programową.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Komiks jest formą chętnie oglądaną i czytaną przez młode pokolenie. To medium edukacyjne przekazujące treści 

w sposób szczególnie atrakcyjny dla uczniów, harmonijnie łączący obraz i tekst.

Warto wybrać komiks, jeśli zależy nam również na kształceniu umiejętności sprawnego posługiwania się językiem. 

To okazja do doskonalenia u uczniów umiejętności wyszukiwania, kodowania i dekodowania informacji, 

porządkowania, myślenia przyczynowo-skutkowego, wykorzystania informacji z różnych źródeł. 

Komiks jest idealnym narzędziem do wychowywania ku wartościom, kształtowania postaw opartych na takich 

przesłaniach, jak wolność, godność, szacunek, patriotyzm, tolerancja, odpowiedzialność.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Warsztatowa forma zajęć zwieńczona wspólnym stworzeniem komiksu.

Zwróć uwagę na...

Szkolenie oparto na wyjątkowej publikacji – 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości. 

Album składa się z kilkunastu komiksów opowiadających o okolicznościach powrotu Polski po 123 latach na mapy Europy. 

Komiksy opatrzono wstępami, artykułami i scenariuszami lekcji, dzięki czemu nauczyciele otrzymują cenną pomoc 

w efektywnym i efektownym nauczaniu. Komiksowy hołd na 100-lecie odzyskania niepodległości – wybitni rysownicy, 

scenarzyści, naukowcy, publicyści i eksperci połączyli siły i stworzyli dzieło na miarę 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Na skrzyżowaniu obrazu i słowa po raz pierwszy w jednej publikacji spotkali się mistrzowie pióra i ołówka.

* Janusz Morbitzer: O INNOWACJI W EDUKACJI W KONTEKŚCIE KULTURY OBRAZU I KOMIKSU. Komiks jako narzędzie edukacyjne. W: 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie 
odzyskania niepodległości. Warszawa: WSiP, 2018 r.
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Korzyści dla rady pedagogicznej

  Innowacyjne narzędzie dla każdego – może być z powodzeniem wykorzystane na większości przedmiotów 

szkolnych, podstawa programowa zaleca wykorzystanie komiksów w procesie dydaktycznym.

 Kreatywne lekcje dzięki atrakcyjnemu wizualnemu ujęciu treści merytorycznych.

 Wykorzystywanie innowacyjności – korzystanie z nowoczesnych technologii do tworzenia komiksów.

 Uczenie samodzielności – przeniesienie aktywności z nauczyciela na uczniów.

 Nauka przed zabawą – tworzenie przez uczniów własnych komiksów z wykorzystaniem kreatywnych narzędzi.

  Doskonalenie pracy zespołowej – uczniowie samodzielnie projektują, tworzą, oceniają i wykorzystują komiks  

w trakcie poznawania wybranych fragmentów rzeczywistości.

  Kształtowanie myślenia nastawionego na opowiadanie z dbałością o zachowanie logicznego porządku, rozwijanie 

umiejętności tworzenia fabuły.

 Usprawnianie komunikacji i umiejętności wyrażania myśli.

Korzyści dla dyrektora

  Szkoła wychowująca ku wartościom 

– dyrektor otrzymuje gotowy 

do wprowadzenia pomysł na mądre 

i atrakcyjne uczczenie 100-lecia 

odzyskania niepodległości,  

a do tego realizuje założenia podstawy 

programowej. 

  Kształtowanie samodzielnego, 

kreatywnego, innowacyjnego absolwenta 

szkoły. 

  Czytająca społeczność szkolna – komiks 

jest szczególnie cennym narzędziem 

edukacyjnym, przydatnym i atrakcyjnym 

zarówno dziś, jak i w przyszłości.

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

01241

KOD: 

01242

4 x 45 min4 x 45 min

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Komiksowy hołd na 100-lecie odzyskania niepodległości.
Wybitni rysownicy, scenarzyści, naukowcy, publicyści i eksperci połączyli siły  

i stworzyli dzieło na miarę 100-lecia odzyskania niepodległości.  
Na skrzyżowaniu obrazu i słowa po raz pierwszy spotkali się w jednej publikacji  

mistrzowie pióra i ołówka: 

dr Wojciech Birek
prof. Jerzy Bralczyk

Henryk „Papcio Chmiel” Chmielewski
dyr. Krzysztof Jaraczewski (wnuk Józefa Piłsudskiego)

Zbigniew Kasprzak
prof. Jerzy Kochanowski

Tomasz Kołodziejczak
prof. Janusz Morbitzer

Maciej Parowski
Bogusław Polch
dr Adam Rusek

prof. Jerzy Szyłak
Marek Szyszko
I wielu innych.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wydawca legendarnego „Elementarza” Falskiego,  
oddaje w Państwa ręce kolejną publikację, która – wierzymy – przejdzie do historii gatunku. 

Publikacja dostosowana do potrzeb szkolnych. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem komiksów  
na lekcjach języka polskiego, historii i godzinach wychowawczych znajdują się na stronie www.adresstrony.pl.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
www.wsip.pl, e-mail: wsip@wsip.com.pl
tel.: 801 220 555

cena: 25 zł
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POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Wychowanie ku wartościom,  

czyli co jest ważne – str. 57

  Kreatywne lekcje – mechanika twórczego  
myślenia: skojarzenia, analogie i metafory  
– str. 42
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Wzmacniaj oceną. Ocenianie kształtujące,  
orientujące i sumujące

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

03031

KOD: 

03032

KOD: 

03033

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
 Pod hasłem kreatywność – programowanie i mechatronika – str. 47
 Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki – str. 43

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie ma za zadanie wspierać szkolny system oceniania, zwiększając motywację uczniów oraz ich poczucie 

odpowiedzialności za własny proces uczenia się i jego efekty. Pomaga dostrzec korzyści przemawiające za wdrażaniem 

różnych technik oceniania i dostosowania ich do potrzeb uczniów. Wskazuje czynniki wpływające na efektywne uczenie się 

uczniów oraz skuteczne źródła motywacji do nauki, jakimi mogą być informacje zwrotne nauczyciela zgodne z zasadami 

oceniania kształtującego. Umożliwia nauczycielom poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania oceniania 

kształtującego, orientującego i sumującego. 

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie przygotowuje nauczycieli do stosowania różnych sposobów i technik oceniania. Pomoże im zaplanować 

zmianę sposobu oceniania na swoich zajęciach. Punktem wyjścia w programie szkoleniowym jest przedstawienie 

uczestnikom wiedzy na temat różnorodnych sposobów i technik oceniania z naciskiem na ocenianie kształtujące, 

orientujące i sumujące. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy będą mieli okazję pracować, aktywnie ucząc się przez doświadczenie. Metody twórczej dyskusji pobudzą ich 

do dokonania refleksji nad własnym procesem uczenia się. Trener wzmocni atuty pracy grupowej przy wykorzystaniu 

indywidualnego potencjału uczestników.

Zwróć uwagę na...

Ocenianie jest nieodłącznym i najtrudniejszym elementem procesu kształcenia. Ma wpływ na rozwój osoby, jej poczucie 

wartości, akceptacji i w bardzo dużym stopniu rzutuje na samoocenę. Uczeń powinien być świadomym uczestnikiem 

procesu oceniania, aby mógł wziąć odpowiedzialność za swoje uczenie się.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 Poznanie sposobów wspierania uczniów przez system oceniania.

 Atmosfera w klasie sprzyjająca uczeniu się.

 Zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się.

Korzyści dla dyrektora

 Zwiększenie efektywności pracy szkoły.

 Szkoła budująca sukces ucznia.

 Usprawnienie współpracy z rodzicami dzięki właściwej informacji zwrotnej.
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Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe 
w praktyce szkolnej, czyli metoda projektu jako 
narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

01121

KOD: 

01122

5 x 45 min4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  100/100. Komiks jako tekst kultury angażujący do nauki pokolenie cyfrowe – str. 38
 Pod hasłem kreatywność – programowanie i mechatronika – str. 47

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie prezentuje dobre praktyki związane z realizacją projektów biznesowych. Wykorzystywanie ich jako metody 

projektów w realiach szkolnych może wzbogacić warsztat pracy także tych osób, które mają już doświadczenie 

w stosowaniu tej metody pracy z uczniami. 

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody;

 planowania pracy metodą projektu w placówce;

 sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu i efektów projektu edukacyjnego, 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy będą pracować aktywnymi metodami, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę oraz nadbudowując je 

nowymi zagadnieniami.

Zwróć uwagę na…

Ważną częścią drugiego modułu jest gra szkoleniowa. Uczestnicy odgrywają w niej różne role i pracują nad urzeczywistnieniem 

pewnego projektu. Fabuła gry jest osadzona w realiach science fiction i rozgrywa się na skolonizowanym przez ludzi Marsie, ale 

zadania mają konkretny charakter i wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi przydatnych w projektach edukacyjnych.

Korzyści dla rady pedagogicznej

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:

 uwzględnić umiejętności niezbędne w pracy projektowej – zarówno edukacyjnej, jak i wychowawczej;

 planować etapy realizacji projektu uczniowskiego;

 pomagać uczniom w odgrywaniu ról przewidzianych w projekcie; 

 określić wkład uczniów w realizowane przedsięwzięcie;

  wspierać uczniów w stosowaniu się do zasad realizacji projektu związanych z jakością oraz wykorzystaniem czasu i zasobów;

 wykorzystywać narzędzia planowania pracy projektowej do wsparcia projektów uczniów;

 stosować metodę projektów jako narzędzie rozwoju ucznia w szkolnych oraz pozaszkolnych sferach aktywności;

 nawiązywać kontakty z innymi nauczycielami i szkołami w celu wspólnej realizacji projektów międzyszkolnych.

Korzyści dla dyrektora

  Szkolenie uporządkuje i wyrówna wiedzę nauczycieli na temat projektu edukacyjnego. Ze względu na atrakcyjną 

formę gry może zmienić nastawienie do metody i skłonić nauczycieli do stosowania jej na lekcjach.
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Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika 
twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

01011

KOD: 

01012

KOD: 

01013

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki – str. 43
  100/100. Komiks jako tekst kultury angażujący do nauki pokolenie cyfrowe – str. 38

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Kurs ukazuje mechanizmy myślenia, które prowadzą do twórczych efektów. Podpowiada, jak myśli kłębiące się  

na co dzień w głowie można wykorzystać do kreatywnej pracy z uczniami oraz jak zaangażować ich do działania. 

Doświadczenie pokazuje, że kreatywnego podejścia do świata można się skutecznie uczyć i sukcesywnie je rozwijać. 

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

 Zwiększenie własnej kreatywności i elastyczności myślenia. 

  Poznanie sposobów nakierowywania określonego typu myślenia (skojarzenia, analogie, metafory) 
na twórcze tory.

 Posługiwanie się wybranymi technikami twórczego myślenia.

W efekcie uczestnictwa w szkoleniu nauczyciel poszerzy wiedzę na temat mechanizmów twórczego myślenia.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

  Twórcza praca (indywidualnie i grupowo) nad rozwojem własnej kreatywności oraz sposobami rozwijania jej 

u innych.

 Sesje twórczego myślenia skoncentrowane na kreowaniu nowych pomysłów.

Zwróć uwagę na…

Uczestnicy poznają liczne techniki kreatywnego myślenia: mechanizm formułowania skojarzeń, ćwiczenia służące jego 

rozwojowi; technikę jednego słowa; technikę analizy morfologicznej; mechanizmy myślenia przez analogie, ćwiczenia 

służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; technikę circept (ang. circular concept); metaforyzowanie, ćwiczenia służące 

jego rozwojowi; technikę identyfikacji; grupowe tworzenie poezji.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 Umiejętność stosowania wybranych technik twórczego myślenia.

 Zwiększenie elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań.

 Podejście do kreatywności jako sfery, którą można ćwiczyć i rozwijać.

Korzyści dla dyrektora

 Wzmocnienie zdolności nauczycieli do twórczego rozwiązywania problemów.

 Uatrakcyjnienie i zwiększenie efektywności zajęć.
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Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty 
neurodydaktyczne w procesie nauki

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

01081

KOD: 

01082

KOD: 

01083

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
 100/100. Komiks jako tekst kultury angażujący do nauki pokolenie cyfrowe – str. 38

  Kreatywne lekcje – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory – str. 42

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Program szkolenia wspiera nauczycieli w opracowywaniu pomysłów na prowadzenie aktywnych lekcji i zajęć, w efekcie 

których zostaje wzmocniona ciekawość i samodzielność poznawcza uczniów. Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli 

okazję dowiedzieć się więcej na temat postępu neuronauki w kontekście codziennej pracy z uczniami, z uwzględnieniem 

perspektywy ewolucyjnej.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem 

najnowszych odkryć neuronauki.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy będą zapraszani do aktywności wspierających uczenie się przyjazne mózgowi. Różnorodność 

form i metod pracy stosowanych w trakcie szkolenia podnosi świadomość uczestników w zakresie biologicznego podłoża 

zmian zachodzących w mózgu. Pozwala zrozumieć znaczenie aktywności w efektywnym uczeniu się oraz ilustruje 

sposób, w jaki „uczą się” neurony. Dzięki temu uczestnicy szkolenia lepiej zrozumieją potrzeby uczniów, takie jak potrzeba 

odpoczynku i zmiany aktywności.

Zwróć uwagę na...

Autorem programu szkolenia jest uznany autorytet w dziedzinie odkryć neuronauki – doktor Marek Kaczmarzyk.

Korzyści dla rady pedagogicznej

 Wzmocnienie ciekawości poznawczej uczniów wpływającej na zwiększenie efektywności kształcenia.

 Poznanie strategii pracy z uczniami zakładającej inicjację twórczego rozwiązywania problemów. 

 Doskonalenie umiejętności wychowawczych w codziennej pracy i sposobów na wspieranie rozwoju ucznia.

 Postawienie na rozwój samodzielności poznawczej ucznia.

Korzyści dla dyrektora

  Zainicjowanie bądź wzmocnienie ciekawości poznawczej uczniów wpływającej na zwiększenie efektów kształcenia 

szkoły.

  Budowanie innowacyjnej społeczności szkolnej nastawionej na stosowanie różnych metod i technik rozwijających 

twórcze myślenie. 

  Wzmocnienie wizerunku szkoły jako instytucji efektywnie kształcącej swoich podopiecznych.
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W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne 
wspierające indywidualizację nauczania 
w zróżnicowanej grupie klasowej

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

01031

KOD: 

01032

KOD: 

01033

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Miej talent do mego talentu. Jak wspomagać w rozwoju ucznia zdolnego w grupie klasowej 

o zróżnicowanym potencjale? orke.pl
 Gdy tak proste staje się tak trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno-poznawczej orke.pl

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Szkolenie pomaga nauczycielom kompleksowo zaplanować pracę na lekcjach z uwzględnieniem całościowego podejścia 
do realizacji podstawy programowej i zasad indywidualizacji nauczania odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb 
uczniów w zespole klasowym. Treści szkolenia oraz przykładowe rozwiązania ułatwią organizację zajęć ukierunkowanych  
na zespołowe uczenie się, dobór strategii wspierających uczniów w trakcie bieżącej pracy. 

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w kontekście rozwoju strategii dydaktycznych 
wspierających indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej. Szkolenie przygotowuje nauczycieli 
do realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem potrzeb uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz planowaniem działań 
wspomagających rozwijanie potencjału każdego ucznia. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
W trakcie szkolenia nauczyciele poznają formalne i merytoryczne uwarunkowania pracy w zróżnicowanej grupie. Wykorzystają 
dotychczasową wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w pracy z grupą i podejmowaniu działań  
na rzecz uczniów. W praktycznych ćwiczeniach doświadczą działania na rzecz zespołowej, wielospecjalistycznej i zintegrowanej 
współpracy w planowaniu działań dydaktycznych i wychowawczych odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w zespole 
uczniowskim. 

Zwróć uwagę na...
Nauczyciele będą mieli do dyspozycji przykładowe scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacji a także konkretne 
metody oraz formy pracy służące identyfikacji potencjału uczniów i pracy w zróżnicowanej grupie. Na tej podstawie będą 
mogli budować własne zasoby dydaktyczne.

Korzyści dla rady pedagogicznej
  Nauczyciele uczący w zespole klasowym i specjaliści współpracują ze sobą w rozpoznawaniu indywidualnych 

predyspozycji uczniów oraz w planowaniu procesu edukacji i wspomagania uczniów w procesie uczenia 
się. Dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi zaplanowanie lekcji w kontekście projektowania 
uniwersalnego i wdrażania spersonalizowanych dostosowań wspomagających uczenie się uczniów. Kadra 
pedagogiczna zna, rozumie i stosuje strategie nauczania sprzyjające realizacji wspólnych celów kształcenia 
i wychowania. 

Korzyści dla dyrektora
  Szkoła podejmie działania zapewniające realizację założeń edukacji włączającej, respektującej prawo wszystkich 

uczniów do edukacji wysokiej jakości. Działania podejmowane przez nauczycieli będą wspierać proces uczenia 
się, co sprzyja poprawie wyników nauczania. Nauczyciele i specjaliści będą umieli wykorzystać zróżnicowane 
metody pracy pomocne w zaspokajaniu potrzeb uczniów, grupy i oddziału. Szkoła staje się organizacją uczącą się, 
spełniającą wymagania prawa w zakresie organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się, 
realizacji podstawy programowej – odpowiednio do zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Nauczyciele 
potrafią wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – co zapewnia spełnienie 
wymagań podlegających nadzorowi pedagogicznemu i ewaluacji zewnętrznej. 
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Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

04101

3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda projektu 

jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych – str. 41
  Użyteczne programy i aplikacje (w tym narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

oraz graficzne prezentacje treści) orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań służących motywowaniu i angażowaniu uczniów 

do nauki. Przemodelowanie procesu dydaktycznego w taki sposób, aby uaktywniał ucznia oraz wykorzystywał jego 

naturalne potrzeby rozwojowe, pozostaje w sferze nowoczesnej dydaktyki. O tym, jak ważne jest czynne zapamiętywanie 

przerabianego materiału, łączenie faktów, wyciąganie wniosków i porządkowanie całości tak, żeby osiągnąć z tego 

maksymalne korzyści w przyszłości, wiedzą wszyscy nauczyciele. Dlatego szkolenie zbudowano w ten sposób, aby 

wydobywać te elementy i je wzmacniać.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzenia lekcji z użyciem nowych technologii edukacyjnych opartych 

na metodach gamifikacji, WebQuestu i odwróconej klasy.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia po zapoznaniu się z metodyką pracy poszczególnych technik będą współtworzyć WebQuesty, 

opracowywać odwróconą lekcję oraz gamifikować wybrane zagadnienia.

Zwróć uwagę na...

Czy możliwe jest przeprowadzenie interaktywnych podchodów w szkole i poza nią? Co można zgamifikować? Na te i wiele 

innych pytań uczestnicy szkolenia dostaną odpowiedzi podczas interaktywnych sesji tematycznych.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Nauczyciel staje się przewodnikiem w świecie nauki uczniów, wchodzi w rolę mentora. Rada pedagogiczna 

wykorzystuje potencjał gamifikacji, metody WebQuest oraz odwróconej klasy jako czynników wyzwalających 

motywację wewnętrzną i traktuje je jako sposób na pobudzanie współpracy uczniów.

  Nauczyciele rozumieją i wyjaśniają uwarunkowania wdrażania w szkole najnowszych trendów technologicznych 

wspomagających rozwijanie kompetencji kluczowych.

Korzyści dla dyrektora

  Szkolenie może stać się elementem, który pomaga we wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania i uczenia się. 

Szkoła stosuje metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych, uwzględniające najnowsze trendy 

wykorzystania TIK w edukacji.
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Matematyka to nie kosmos!  
Czyli o tym jak ucząc programowania, 
doskonalić kompetencje matematyczne 
w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem 
zestawu Scottie Go! 

NOWOŚĆ

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

04231

4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Pod hasłem kreatywność – programowanie i mechatronika – str. 47

  Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – orke.pl 

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przez udział w szkoleniu wykształcą dodatkowe umiejętności, które pozwolą im  

na urozmaicenie lekcji oraz zajęć nowymi zaproponowanymi zabawami edukacyjnymi. Dzieci w działaniu uczą się 

szybciej i skuteczniej. Taki tryb nauki pozwala na ciekawsze utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania podstaw kodowania i programowania do nauki 

matematyki. 

Wszystkie zaplanowane zabawy i gry zakładają aktywny udział uczestników według zasady: gdy się samemu 

doświadcza, lepiej się zapamiętuje i szybciej rozumie.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia pracują aktywnie nad zagadnieniami związanymi z wprowadzaniem kodowania do nauki matematyki 

na poziomie myślenia logicznego i komputacyjnego. 

Zwróć uwagę na...

Program zakłada wykorzystanie w edukacji matematycznej gry edukacyjnej Kosmiczne kodowanie Scottie Go! na poziomie 

edukacji wczesnoszkolnej jako łagodne przejście z działań offline do działań hybrydowych, czyli połączenia pracy w trybach 

offline i online w grze Scottie Go!

Precyzja, dokładność, logiczne myślenie to coś, co niezwykle przydaje się na co dzień, natomiast współpraca i budowanie 

wspólnych strategii to wartości warte wzmocnienia, zwłaszcza na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Nauczyciele poznają innowacyjne pomysły na rozwijanie aktywności matematycznej związanej z programowaniem 

przy wykorzystaniu zestawu Kosmiczne kodowanie Scottie Go!. Zaaranżują sytuacje edukacyjne służące osiągnięciu 

celów związanych z nauką programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Korzyści dla dyrektora

  Szkoła, w której nauka programowania wzmacnia kompetencje matematyczne.
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Pod hasłem kreatywność – programowanie 
i mechatronika NOWOŚĆ

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

04221

KOD: 

04222

4 x 45 min4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
 Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1–8 szkoły podstawowej – str. 49

  Innowacje po nowemu. O organizacji działalności innowacyjnej szkoły – inspirująco i zgodnie z prawem – str. 18

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Liczne gałęzie przemysłu są już zautomatyzowane, a człowieka w wielu miejscach zastępują roboty. 
Technologia i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi będą kluczowe dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Termin 
mechatronika –  teraz jeszcze mało popularny – z czasem będzie określał kompetencje kluczowe młodego człowieka. 
Zapisane są one już po części w  podstawie programowej jako myślenie komputacyjne, tj. łączenie wiedzy z różnych 
dyscyplin z wykorzystaniem technologii i komputera. W edukacji musimy zadbać o to, aby młody człowiek przestał być 
odtwórcą poznanej wiedzy, a stał się jej twórcą, wynalazcą i konstruktorem. To zadanie nie tylko nauczyciela przedmiotów 
informatycznych, ale całego grona pedagogicznego, które musi stworzyć społeczność uczącą się! Szkolenie pomaga 
nauczycielom przygotować się do wdrażania na lekcjach zagadnień związanych z inżynierią, elektroniką, mechatroniką  
i programowaniem. Przedstawia, czym jest STEAM, internet rzeczy (IOT), sztuczna inteligencja.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Celem szkolenia jest dostarczenie uczniom i nauczycielom odpowiedniej metodyki i narzędzi do realizacji treści 
zapisanych w podstawie programowej: nauczania przez doświadczanie, eksperymentowania, podejmowania ryzyka, 
pracy projektowej. Szkołom poszukującym nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, dostarczymy bazę pomysłów 
oraz narzędzi umożliwiających budowanie przestrzeni do rozwoju naukowych pasji, realizacji nietuzinkowych 
pomysłów i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
Uczestnicy będą zadawać pytania badawcze i odpowiadać na nie poprzez tworzenie realnie działających modeli. Nauczą 
się, co to jest internet rzeczy – aktualnie jest najdynamiczniej rozwijający się obszar wykorzystania nowoczesnej technologii. 
Poznają możliwości zastosowania wiedzy zdobytej w pracy z zestawem na innych przedmiotach.

Uczestnicy szkolenia pracują aktywnie nad zagadnieniami związanymi z wprowadzaniem kodowania do nauki matematyki 
na poziomie myślenia logicznego i komputacyjnego 

Zwróć uwagę na...
Mechatronika wpisuje się w model STEAM, który łączy przedmioty ścisłe z inżynierią, nauką programowania, sztuką, 
matematyką.

Korzyści dla rady pedagogicznej
  Nauczyciele wdrożą na swoich zajęciach zestaw umiejętności określanych wspólnym hasłem STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Poznają nowoczesne narzędzie doskonale wprowadzające w podstawy 
tych zagadnień. Będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami do zaplanowania z zespołami uczniowskimi tego typu 
projektów, zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjno-sprzętowej. 

Korzyści dla dyrektora
  Programowanie i mechatronika inicjują w szkole innowacyjne rozwiązania wyposażające ucznia w umiejętności przyszłego 

inżyniera – połączenie teoretycznej wiedzy naukowo-matematycznej z manualnymi umiejętnościami konstrukcyjnymi 
niezbędnymi w przemyśle.

  Wykorzystując umiejętności zdobyte dzięki nauce mechatroniki, zespoły uczniowskie będą mogły tworzyć projekty 
z pogranicza dyscyplin nauki, techniki, inżynierii, matematyki i sztuki, a powstałe w ich efekcie urządzenia zaczną 
im towarzyszyć w zajęciach edukacyjnych lub codziennym życiu szkoły. 
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Szkoła w chmurze

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

04081

3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
 Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1–8 szkoły podstawowej – str. 49
 Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela – str. 88

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Jak wykorzystać na lekcjach lub zajęciach edukacyjną potęgę sieci? Dzisiaj już każdy wie, że internet jest wielką chmurą 
wiedzy, a szkoła w tej chmurze to pomysł na podniesienie motywacji uczniów, wzmocnienie ich zaangażowania w proces 
uczenia się, okazja do stawiania ważnych pytań otwierających myślenie. 

Zadaniem szkolenia jest przekazanie podstawowych zasad związanych z użyciem chmury operacyjnej w czasie zajęć 
dydaktycznych oraz wypracowanie pomysłów na zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem chmury.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Szkolenie powstało z myślą o nauczycielach, którzy poszukują rozwiązań cyfrowych do moderowania 
i przekazywania treści dydaktycznych w wersji elektronicznej. W tym celu będą wykorzystywane rozwiązania 
Dropbox, Google Drive, OneDrive.

To propozycja dla szkół poszukujących prostych rozwiązań technologicznych pozwalających zaoszczędzić 
czas, np.  na dystrybucję materiałów dla uczniów, i pieniądze, np. na kserowanie dodatkowych materiałów 
dydaktycznych.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
Szkolenie składa się z części teoretycznej, podczas której zostaną omówione podstawowe zalety pracy w chmurze, oraz 
części praktycznej, kiedy to uczestnicy będą samodzielnie pracować w wybranych aplikacjach w chmurze.

Zwróć uwagę na...
Postępująca cyfryzacja kolejnych sektorów, w tym nauki, powoduje, że niezbędne staje się bezpieczne miejsce 
do przechowywania rosnącej ilości danych. Chmura obliczeniowa stanowi odpowiedź na tę rosnąca potrzebę. Stworzenie 
odpowiedniego backupu powoduje, że znika zagrożenia bezpowrotnego zniszczenia informacji np. na temat postępu 
uczniów w nauce.

Szkoła w chmurze to miejsce pracy oparte na samodzielnym uczeniu się dzieci, to system motywacyjny zbudowany 
na  ciekawości poznawczej, innowacyjności, pracy zespołowej. Chmura to nowoczesne środowisko pracy nauczyciela 
i ucznia, to przestrzeń pełna zasobów i pomysłów,. 

Szkoła w chmurze to szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobędą również umiejętności dotyczące metod i form 
komunikacji z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami. 

Korzyści dla rady pedagogicznej
 Nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych dla uczniów, rodziców i innych nauczycieli.

 Oszczędność czasu związana z przekazywaniem uczniom materiałów dydaktycznych.

 Wszystko w jednym miejscu – porządek w przechowywanych materiałach.

Korzyści dla dyrektora
 Efektywniejsze komunikowanie się, zarządzanie i uczenie się.

 Ograniczenie drogich „kserówek”.

 Oszczędność czasu i pieniędzy.
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Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania 
w klasach 1–8 szkoły podstawowej

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

04161

KOD: 

04162

4 x 45 min4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Pod hasłem kreatywność – programowanie i mechatronika – str. 47

  Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna orke.pl

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie pomaga nauczycielom szkoły podstawowej przygotować się do wdrażania na swoich lekcjach najważniejszych 

zagadnień z zakresu podstaw programowania i myślenia komputacyjnego. Przeznaczono je dla szkół, które poszukują  

do nauki programowania rozwiązań dydaktycznych łączących w sobie manualne aspekty aktywności ucznia z technologią. 

W trakcie szkolenia uczestnicy mają szansę poznać, nowoczesne narzędzie do nauki programowania – interaktywną grę 

Scottie Go! – i z niego korzystać.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Szkolenie przygotowuje nauczycieli do wdrażania programowania na lekcjach, z wykorzystaniem innowacyjnego 

narzędzia dydaktycznego, łączącego tradycyjne nauczanie z technologią.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Wiedza i umiejętności nauczycieli będą podstawą do stopniowego poznawania zagadnienia programowania. Instruktorzy 

podpowiedzą uczestnikom szkolenia, jak pójść o krok dalej i wykorzystać technologię do rozwijania intuicji algorytmicznej. 

Nauczyciele dowiedzą się, jak dobierać możliwości gry dydaktycznej Scottie Go! do potrzeb uczniów, tematyki lekcji oraz 

możliwości technicznych szkoły. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem 

Scottie Go!, które mogą być inspiracją do realizacji własnych pomysłów.

Zwróć uwagę na...

Autorami gry są Polacy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, którzy opracowali Scottie Go! wraz  

z nauczycielami. Dlatego z jednej strony gra uczy, a z drugiej wciąż pozostaje grą czyli zabawą.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Nauczyciel wdraża na swoich lekcjach lub zajęciach najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania 

i myślenia algorytmicznego.

 Poznaje nowoczesne narzędzie do nauki programowania Scottie Go!.

 Dysponuje wiedzą i umiejętnościami do zaplanowania lekcji z wykorzystaniem SG!

Korzyści dla dyrektora 

 Scottie Go! inicjuje w szkole innowacyjne rozwiązania edukacyjne.

 Scottie Go! to propozycja nauki programowania na etapie całej szkoły podstawowej.
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Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji 
zajęć z wykorzystaniem pakietu Kariera na MAKSa

POZIOM I
KOD: 

02261

4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Tworzenie szkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego krok po kroku orke.pl
  Jak przygotować uczniów do niewiadomego? Zawody przyszłości orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Szkolenie umożliwi nauczycielom sprawne wdrożenie programu doradztwa zawodowego w szkole. 

Program Kariera na MAKSa jest kompleksowym, innowacyjnym narzędziem, dzięki któremu nauczyciele mogą 
efektywnie planować kolejne tematy, zgodnie z najnowszymi trendami na rynku pracy. Oakiet Kariera na MAKSa 
zakłada przeprowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczniów – w pierwszym etapie nie wprowadza 
się zagadnień związanych z karierą zawodową, ale ciekawie i przystępnie uczy się, jak identyfikować i rozwijać swoje 
talenty, uświadamia istnienie różnych osobowości i umiejętności. Wyjątkowość tego programu wynika m.in. z formy 
prezentacji i dokładnie zaplanowanych scenariuszy zajęć. Podejmowane tematy są spójne i logicznie z siebie wynikają,  
co umożliwia realizację zajęć również w przypadku konieczności zmiany prowadzącego.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości wdrożenia programu – otrzymają profesjonalne narzędzie realizujące 
podstawę programową. Nauczyciele będą również mogli przeanalizować kolejne kroki modułu i poznają sposoby 
ich wykorzystania. Uczestnicy zdobędą kompetencje potrzebne zarówno w prowadzeniu, jak i projektowaniu 
własnych uzupełniających zajęć związanych z tematyką doradztwa zawodowego.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy uczą się i kształcą umiejętności przez własne 
doświadczenie, zgodnie z procesem uczenia się Kolba. Nauczyciele będą mogli wykorzystać swoje dotychczasowe 
doświadczenia w budowaniu nowej struktury lekcji.

Zwróć uwagę na… 

Doradcy i nauczyciele korzystający z pakietu uzyskują kompleksowe narzędzie, które umożliwi poprowadzenie 
atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod prezentacji oraz aktywizacji uczniów.

Korzyści dla rady pedagogicznej: 

W efekcie udziału w szkoleniu nauczyciel: 

 pozna możliwości wykorzystania programu Kariera na MAKSa w swojej placówce;

 będzie potrafił zaprojektować tematy lekcji i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu;

 pobudzi i wykorzysta ciekawość uczniów przez budowanie historii (storytelling); 

 nawiąże kontakty z innymi nauczycielami w celu wspólnej realizacji tematów doradztwa zawodowego;

  przyswoi i wykorzysta wiedzę rozwijającą w uczniach unikatowe talenty i umiejętności;

  upowszechni i będzie propagował wiedzę na temat nowoczesnych trendów na rynku pracy.

Korzyści dla dyrektora

 Wprowadzenie systemowych rozwiązań doradztwa zawodowego w szkole.
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Otwórz się na mnie. Uczeń z zespołem Aspergera 
w środowisku szkolnym

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

01101

KOD: 

01102

KOD: 

01103

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Wychowanie w bliskości. Uczeń autystyczny w systemie edukacji orke.pl

 ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego? – str. 52

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności na temat pracy z uczniami z zespołem 
Aspergera. Uczestnik dowie się, jak identyfikować zachowania wskazujące na objawy zespołu Aspergera i odróżniać je  
od innych dysfunkcji.

Ponadto nauczy się planować zajęcia i ćwiczenia edukacyjne wpierające rozwój codziennej i naturalnej komunikacji  
z uczniem. Zdobyte umiejętności pozwolą nawiązywać dialog zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami, a także 
terapeutami ucznia.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Program szkolenia został tak przygotowany, aby umożliwić nauczycielom efektywne poszerzenie wiedzy na temat 
zespołu Aspergera. Dzięki temu uczestnik ma okazję zarówno do zdobycia, jak i przypomnienia podstawowych 
informacji umożliwiających codzienną pracę z dzieckiem w środowisku szkolnym. Dowie się, jak wspomagać 
prawidłowy rozwój ucznia z zespołem Aspergera, oraz nabędzie umiejętności planowania toku nauczania  
we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami ucznia.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
Formuła szkolenia zapewnia różnorodność stosowanych form i metod. W zależności od wyboru poziomu szkolenia 
uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w analizie przypadków, w symulacji zachowań i dysfunkcji uczniów, symulacji 
ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej. Zaproponowane zadania praktyczne ułatwią nawiązanie odpowiednich relacji  
z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami i będą przydatne podczas wspierania ucznia z zespołem Aspergera.

Zwróć uwagę na...
W jaki sposób myślimy o myślach innych? Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z tzw. teorią umysłu, 
dowiedzą się, czym jest Test Sally-Ann, nazywany czasem Testem Niespodziewanej Zmiany.

Korzyści dla rady pedagogicznej
Nauczyciele:

 poznają sprawdzone pomysły na integrację ucznia z zespołem Aspergera z rówieśnikami;

  poznają praktyczne wskazówki na temat planowania ćwiczeń/zajęć z dzieckiem z zespołem Aspergera z zakresu 
integracji sensorycznej: z przyborami i bez przyborów;

  wypracują modele pracy z dzieckiem cierpiącym na zespół Aspergera, w których uczestniczą inni nauczyciele 
i rodzice dziecka.

Korzyści dla dyrektora 
 Anonimowa ewaluacja przed szkoleniem i po nim – świadomość przyrostu wiedzy rady pedagogicznej.

 Szkoła i uczeń z zespołem Aspergera – wypracowanie wspólnych mechanizmów w codziennej pracy.

 Sposoby przekazania problematyki zespołu Aspergera współpracującej kadrze szkolnej oraz rodzicom.

 Tworzenie środowiska sprzyjającego pozytywnym kontaktom z rówieśnikami.
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ABC pracy z rodzicami dziecka 
niegrzecznego – czyli jakiego?

NOWOŚĆ 
od września 2018

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

07141

KOD: 

07142

4 x 45 min4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? – str. 53
  W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania 

w zróżnicowanej grupie klasowej – str. 44

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

W jedności siła – współpraca z rodzicami dla dobra dziecka. Szkolenie pomaga odpowiedzieć  
na kontrowersyjne w swej wymowie pytania: Co tak naprawdę oznacza określenie grzeczny uczeń? Jaka jest 
różnica między uczniem grzecznym a wygodnym? Jak rozumieć i interpretować normy rozwojowe naszych uczniów?

Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom na odpowiednie przygotowanie się i prowadzenie efektywnej rozmowy 
z rodzicem ucznia, który sprawia trudności wychowawcze lub ma problemy edukacyjne. Uczestnicy dowiedzą się, za co są 
odpowiedzialni w budowaniu współpracy z rodzicami.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów z rodzicami ucznia, który sprawia 
trudności edukacyjne lub wychowawcze. Dzięki temu uczestnik szkolenia pozna sposoby efektywnej komunikacji 
z rodzicami i nauczy się technik aktywnego słuchania. Jest to również okazja do zdobycia umiejętności 
rozpoznawania emocji, które skutkują „porwaniem emocjonalnym”, co nie służy dobrej komunikacji. 

Spotkanie otworzy przestrzeń do pracy nad umiejętnością oceny swojej odpowiedzialności i własnego wpływu  
na budowanie relacji z rodzicami.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Przedstawione zagadnienia teoretyczne zostaną wykorzystane przez uczestników do symulacji rozmów z rodzicami. 
Umiejętności uczestników będą rozwijane w trakcie moderowanych dyskusji, dzięki pracy w zespołach i analizie przypadków.

Zwróć uwagę na...

Sprawdź, co w kontekście pracy z dzieckiem/uczniem oznacza metafora dźgania jaszczurki, a co w budowaniu dobrych 
relacji – zalecenie „nie negocjuj z terrorystą”. Skonfrontuj swoje doświadczenia współpracy z rodzicami wymagających 
uczniów, dowiedz się, jak rozmawiać z rodzicem helikopterowym albo curlingowym.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Bez niepotrzebnych emocji nauczyciele poprowadzą rozmowę z rodzicem wymagającego ucznia, będą przekazywać 
konstruktywną informację zwrotną, która umożliwia dialog obydwu stronom. Określą granice w swojej relacji 
z rodzicem, z zachowaniem dystansu przyjmą krytyczne informacje na swój temat.

 Będą współdziałać w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów.

Korzyści dla dyrektora

 Tworzenie partnerskich relacji między rodzicami a środowiskiem szkolnym.

 Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców.

 Wzajemne partnerstwo w kontaktach z rodzicami, co daje większe zaufanie i docenianie obopólnego wpływu.
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Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne – str. 57
  Nowy uczeń w klasie – wyzwania dla szkoły, nauczyciela i rodzica – str. 54

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

07041

KOD: 

07041

KOD: 

07043

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
W rzeczywistości, w której nauka staje się usługą edukacyjną, szkoła często zmienia się w przedsiębiorstwo, które ją 
oferuje. W takiej sytuacji z jednej strony dyrektor staje się menedżerem, a z drugiej rodzic zmienia się w klienta – czasem 
roszczeniowego, z ograniczonym zaufaniem. Rodzice i nauczyciele – najważniejsi dorośli w życiu dzieci – wdają się w spory, 
obwiniają, przerzucają odpowiedzialnością. Zdarza się, że przekonania rodziców lub stosowane przez nich metody kłócą 
się z podejściem nauczyciela. W takich sytuacjach – nazwijmy je trudnymi – należy szukać wspólnych płaszczyzn. Dobrze 
jest dostrzec, że brakuje nam umiejętności komunikacji – otwartego i zarazem asertywnego wyrażania swoich potrzeb. 
Ostatecznie cele nauczycieli i rodziców są w pewnym momencie zbieżne. Należy kierować się dobrem ucznia, a komunikacja 
szkoły z rodzicami powinna temu sprzyjać. Przed szkołą i nauczycielami stawia się bardzo trudne zadanie – budowanie 
współpracy z rodzicami, również tymi trudnymi, w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
  Podwyższenie przez uczestników szkolenia poziomu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w zakresie 

współpracy z rodzicami.
  Wyposażenie uczestników w narzędzia porozumiewania się służące asertywnej komunikacji.
  Wzbudzenie refleksji nad relacjami nauczyciel-rodzic oraz identyfikacja własnej postawy w sytuacji trudnej czy 

konfliktowej.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
Uczestnicy będą mogli dzielić się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Zakłada się, że będą pracować w małych 
grupach lub parach, aby maksymalnie mobilizować się do podejmowania wysiłku (przez zapobieganie zjawisku rozproszenia 
odpowiedzialności).
Wszystkie zajęcia są prowadzone przede wszystkim metodami aktywnymi, takimi jak dyskusja, burza mózgów, poker 
kryterialny, scenki, symulacje,studia przypadków.

Zwróć uwagę na...
Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna oraz 
zasady Nonviolent Communication (NVC, inaczej: porozumienie bez przemocy, język serca itd.) Marshalla Rosenberga.
Program składa się z trzech modułów na każdy z poziomów: poziom wprowadzający: Asertywnie, czyli z szacunkiem. 
O  wzajemnym zrozumieniu potrzeb i warunkach skutecznej komunikacji; poziom pogłębiający: Trudności w nawiązaniu 
dobrych relacji na linii nauczyciel-rodzic; poziom ekspercki: Rodzic / opiekun prawny partnerem w procesie modelowania 
zachowań.

Korzyści dla rady pedagogicznej
  Nauczyciele biorący udział w warsztatach dowiedzą się, jakie są zasady asertywnej komunikacji i najczęściej pojawiające 

się bariery komunikacyjne. Nauczą się, jak stworzyć plan współpracy z rodzicami i jak ją dokumentować. Będą potrafili 
prowadzić trudne rozmowy z rodzicami w sposób niewywołujący konfliktu. Wyznaczą bezpieczne dla siebie granice 
i będą umieli chronić się na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Szkolenie podkreśla aspekty wynikające 
z przywileju ochrony nauczyciela, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

  Szkolenie uświadamia uczestników o potrzebie budowania dobrych i partnerskich relacji z rodzicami uczniów, 
wskazuje wprost, dlaczego nie warto etykietować rozmówców, oraz uczy, jak odważnie i skutecznie postępować 
w przypadku konfliktu.

Korzyści dla dyrektora
 Placówka chroniona dokumentacją jako istotnym dowodem podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.
 Znajomość obszarów wymagających samodoskonalenia nauczycieli w relacjach z rodzicami uczniów.
 Pozyskanie rodziców jako partnerów szkoły.
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Nowy uczeń w klasie – wyzwania dla szkoły, 
nauczyciela i rodzica

NOWOŚĆ 
od września 2018

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? – str. 53
  Pomagaj z głową. Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży – str. 55

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Współczesny świat jest światem mobilnym, w którym właściwie granice nie stanowią już przeszkody. 
Polska jest z jednej strony atrakcyjnym krajem dla uchodźców i emigrantów (jest to jeden z elementów 
szkolenia), z drugiej zaś widzimy również dużą mobilność rodzin wewnątrz naszego państwa. Zmiana miejsca 
zamieszkania i szkoły dla dzieci młodszych może być wydarzeniem atrakcyjnym (choć nie zawsze), ale dla młodzieży 
w  okresie dojrzewania, dla której podstawą identyfikacji jest grupa rówieśnicza, przeprowadzka może oznaczać trudne, 
niekiedy traumatyczne przeżycie. Jeżeli dołączymy do tego informacją, że niekiedy sytuacja przeprowadzki jest związana 
z kryzysowymi sytuacjami w życiu rodziny, wtedy i dla dziecka, i dla rodzica, a w szkole w szczególności dla nauczyciela 
i klasy, może ona stanowić źródło stresu, nieadekwatnych zachowań i reakcji.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Nauczyciele zdobędą kompendium wiedzy na temat integracji nowego ucznia z zespołem klasowym, rozwiną 
umiejętności prowadzenia integracji klasowej, komunikacji z rodzicami, obserwacji aktualnego stanu klasy i jej 
wewnętrznej struktury.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w aktywnych formach pracy, z uwzględnieniem posiadanych 
przez nich wiedzy i doświadczenia.

Zwróć uwagę na...

Chińscy rodzice w ogóle nie przychodzą do szkoły, bo w tamtejszej kulturze to nie wypada. Ukraińscy rodzice potrzebują 
bardzo dokładnych wskazówek, jaki materiał należy przerabiać z dzieckiem w domu, bo na Ukrainie, równie czynnie jak 
szkoła są zaangażowani w proces uczenia dzieci.

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Nauczyciele poszerzą swoje kompetencje psychospołeczne związane z tematyką integracji nowego ucznia w klasie 
–  rozumienia zjawiska i ewentualnych trudności z tym związanych, empatycznego reagowania, wprowadzania 
działań profilaktycznych bądź szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Utrwalą sposoby integrowania klasy, 
poszukiwania i wykorzystywania zasobów poszczególnych uczniów, poszerzą wiedzę na temat pracy w środowisku 
wielokulturowym.

Korzyści dla dyrektora

  Grono pedagogiczne przygotowane na sytuacje wywołane nowymi wyzwaniami społeczeństwa wielokulturowego: 
przygotowanie się nauczyciela, a także samego ucznia i jego rodziców pozwala uniknąć trudności adaptacyjnych lub 
przynajmniej je złagodzić. W długotrwałej perspektywie ułatwia to i przyspiesza aklimatyzację, umożliwia uniknięcie 
lub złagodzenie ogólnoklasowego kryzysu, a ostatecznie wpływa na wyniki osiągane w nauce, zgodnie z zasadą,  
że w zintegrowanym i stabilnym otoczeniu oraz przyjaznej atmosferze dziecko uczy się lepiej.

SZKOLENIE JEDNOPOZIOMOWE
KOD: 

07151

4 x 45 min
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Pomagaj z głową. Problematyka  
ryzykownych zachowań wśród młodzieży NOWOŚĆ

POZIOM I POZIOM II
KOD: 

07161

KOD: 

07162

3 x 45 min3 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? – str. 53
  Łagodna stanowczość. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów orke.pl

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce

Okres dorastania to najtrudniejszy czas w życiu człowieka. Współczesny nastolatek przejawia większą 

skłonność do zachowań problemowych, co stanowi duży problem w aspektach: medycznym, psychologicznym, 

edukacyjnym i społecznym. Zarówno zdrowie psychiczne, jak i zaburzenia, są rezultatem oddziaływania bardzo złożonego 

kompleksu czynników: genetycznych, biologicznych, psychologicznych i społecznych, a także warunków ekonomicznych 

i rozmaitych wydarzeń życiowych. Dla dorastających osób zachowania problemowe są nieprawidłowymi sposobami 

radzenia sobie z przystosowaniem i pomagają zaspokajać najważniejsze potrzeby psychologiczne, tj. potrzebę miłości, 

akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności. Ponadto ułatwiają realizowanie ważnych celów rozwojowych 

(budowanie własnej tożsamości czy uzyskanie autonomii) oraz radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi 

przez redukcję lęku i frustracji. Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i inne znaczące osoby dorosłe posiadały wiedzę na 

temat zachowań ryzykownych, umiały zdiagnozować problem i potrafiły odpowiednio na niego zareagować. 

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi

Najważniejsze cele to: wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia służące do identyfikacji zachowań 
problemowych występujących wśród młodzieży oraz nabycie umiejętności do reagowania w sytuacji wystąpienia 
zachowania ryzykownego. 

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia

W szkoleniu na każdym poziomie pojawia się wprowadzenie teoretyczne, na podstawie którego nauczyciele przekładają 

uzyskaną wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty danej tematyki. Zdobywają doświadczenie po przeprowadzeniu 

ćwiczeń pod okiem trenera eksperta. Po zakończeniu danego poziomu podsumowują zdobyte wiadomości, co stanowi 

podstawę do samodzielnego opracowywania strategii działania w swojej placówce.

Zwróć uwagę na...

Termin „zachowania ryzykowne” jest używany w stosunku do wielu potencjalnie szkodliwych zachowań, m.in. ryzykownych 

zachowań seksualnych, używania substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania, autoagresji (samookaleczeń), 

samobójstwa i wielu innych. 

Korzyści dla rady pedagogicznej

  Wzmocnienie oddziaływań wychowawczych w celu zapobiegania wchodzeniu uczniów w zachowania ryzykowne. 

Korzyści dla dyrektora

  Podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie oddziaływań wychowawczych. Zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia zachowań ryzykownych w szkole. 
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Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo  
uczniów w sieci

POZIOM I
KOD: 

07021

4 x 45 min

POLECAMY RÓWNIEŻ:
 ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego? – str. 52

  Pomagaj z głową. Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży – str. 55

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Podstawą bezpieczeństwa w sieci jest świadomość zagrożeń oraz znajomość ich specyfiki. 

Szkolenie pomaga nauczycielom w radzeniu sobie z sytuacjami występowania cyberprzemocy w szkole. Zaznajamia ich  
z systemami reagowania i procedurami związanymi z pojawianiem się sytuacji definiowanych jako przypadki 
cyberprzemocy.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
Szkolenie dostarcza wiedzy dotyczącej szerzących się zjawisk cyberprzemocy oraz pozwala na nabycie 
praktycznych umiejętności zapobiegania jej przejawom i radzenia sobie z nimi. Jest odpowiedzą na prowadzenie 
działań profilaktycznych w placówce. Szkolenie stanowi również dla nauczycieli okazję do poznania specyfiki 
internetu jako źródła postaw antyspołecznych i agresywnych.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
Nauczyciele będą uczestniczyć zarówno w aktywnych, jak i podawczych formach szkolenia. Trener zapozna ich z analizą 
przepisów prawnych dotyczących cyberprzemocy oraz jej psychologicznymi aspektami – ofiara i sprawca cyberprzemocy. 
Zostaną zaproszeni do opracowania procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy. 

Całości spotkania towarzyszy dyskusja moderowana przez trenera, wzmacniająca wymianę doświadczeń między 
uczestnikami. Część szkolenia zostanie poświęcona omówieniu różnych studiów przypadków i wspólnym poszukiwaniom 
rozwiązań.

Zwróć uwagę na...
Program szkolenia uświadamia uczestnikom, że agresja elektroniczna objawia się również przez: wyzywanie, straszenie 
i poniżanie kogoś w internecie lub przy użyciu smartfonu, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, 
publikowanie w sieci lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś poniżają, obrażają lub ośmieszają, 
podszywanie się pod kogoś. Istotnym wyzwaniem dla pedagogów szkolnych jest rosnące uzależnienie młodzieży od treści 
publikowanych w internecie, szczególnie gier i pornografii. Coraz więcej młodzieży ulega również zjawiskom sekstingu, 
hejtingu oraz cyberstalkingu.

W ramach szkolenia nauczyciele otrzymają propozycje scenariuszy zajęć dla uczniów na temat cyberprzemocy 
autorstwa fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Korzyści dla rady pedagogicznej
  Nauczyciele poznają aktualne zagrożenia płynące z sieci. Uzupełnią swoją wiedzę dotyczącą działań profilaktycznych, 

udzielania pomocy ofiarom i stosowania procedur wobec sprawców cyberprzemocy

Korzyści dla dyrektora
  Szkoła z pomysłem na wdrożenie efektywnych działań profilaktycznych zabezpieczających młodzież przed różnymi 

formami agresji elektronicznej. 

  Świadoma kadra nauczycieli wrażliwa na przejawy cyberprzemocy, posiadająca wiedzę z zakresu udzielenia pomocy 
ofiarom cyberprzemocy oraz przestrzegania procedur wobec sprawców cyberprzemocy.
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Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne

POLECAMY RÓWNIEŻ:
  Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? – str. 53

  Innowacje po nowemu. O organizacji działalności innowacyjnej szkoły – inspirująco i zgodnie z prawem – str. 18

POZIOM I POZIOM II POZIOM III
KOD: 

07091

KOD: 

07092

KOD: 

07093

3 x 45 min 3 x 45 min 3 x 45 min

Pełny opis poziomów na www.orke.pl

Sprawdź, w czym szkolenie może być pomocne w Twojej placówce
Szkolenie to odpowiedź na powtarzający się w dokumentach MEN priorytet: WYCHOWANIE DO WARTOŚCI. 
KSZTAŁTOWANIE POSTAW.
Szkolenie podkreśla aspekt edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczy; jest skierowane do pedagogów, psychologów, 
nauczycieli, wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych. Program szkolenia odwołuje się do koncepcji wychowania 
personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek.
Szkolenie pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu 
i szacunku jasno i wyraźnie były stawiane oczekiwania i granice, a dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji własnych 
działań i odpowiedzialności za nie.

Zapoznaj się z celami szkoleniowymi
  Uświadomienie nauczycielom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy 

od osoby wychowującego. 
  Ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości. 
  Refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych. 
  Zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów dotyczących wychowania.

Dowiedz się, jak będą pracować uczestnicy szkolenia
  Elementy wykładu interaktywnego.
  Ćwiczenia w grupach.
  Burza mózgów.
  Dyskusja.
  Autorefleksja.
  Wymiana doświadczeń.

Zwróć uwagę na…
Szkolenie zawiera liczne praktyczne wskazania dotyczące komunikacji z dzieckiem w ważnych obszarach wychowawczych.

  Granice – wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.
  Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
  Zachęcanie dzieci do współpracy – motywowanie dziecka do współdziałania.
  Rozwiązywanie problemów i konfliktów – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
  Kary a konsekwencje – modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka.
  Zachęcanie dziecka do samodzielności – wspieranie procesu usamodzielniania się.
  Role – uwalnianie dzieci od odgrywania narzuconych im ról w domu i szkole.
  Pomocna pochwała i zachęta – budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

Korzyści dla rady pedagogicznej
  Każdy uczestnik szkolenia zdobędzie kompetencje komunikacyjne przydatne nauczycielowi wychowawcy oraz 

pedagogowi. Uczestnicy nauczą się, jak kształtować postawy uczniów i budować relacje w szkole i  w  domu 
w odniesieniu do wartości.

Korzyści dla dyrektora
  Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów wychowawczych i ograniczanie ich skali.
  Podejmowanie działań na rzecz obszaru wychowania ku wartościom będącego priorytetem nadzoru.
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?
Szkolenie dla rad 
pedagogicznych

Wykład

Abonament 
szkoleń

Coaching

Godzina 
dyrektorska

Pakiet  
2–3 szkoleń 

dla rad 
pedagogicznych

Kompleksowe 
wspomaganie 

szkoły

ZAPLANUJ SZKOLENIE WEDŁUG 
WŁASNYCH POTRZEB

Zainteresowało Cię kilka szkoleń w naszej ofercie? 
Teraz możesz kupić je w abonamencie lub pakiecie 
2–3 szkoleń zamkniętych. 

Korzyści:

   dopasowujesz szkolenia do potrzeb własnych i swojej kadry;

   samodzielnie układasz plan doskonalenia na cały rok;

   kupujesz więcej – płacisz mniej.

Akademia  
jednego dnia
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Wrzesień 2018
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Grudzień 2018
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Marzec 2019
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Czerwiec 2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Październik 2018
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Styczeń 2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Kwiecień 2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Lipiec 2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Listopad 2018
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Luty 2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Maj 2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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Sierpień 2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
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TERMINY FERII ZIMOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 
2018/2019

14 – 27 stycznia 2019 r.
Województwa:
kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, małopolskie,
świętokrzyskie i wielkopolskie.
 
21 stycznia – 3 lutego 2019 r.
Województwa:
podlaskie i warmińsko-mazurskie.
 
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Województwa:
dolnośląskie, mazowieckie, 
opolskie i zachodniopomorskie.
 
11 – 24 lutego 2019 r.
Województwa:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, 
pomorskie i śląskie.

Temat Data
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Praktycznie z najlepszymi!
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