
 

 

 
NAUCZYCIEL NA STARCIE 

 
Jesteś nauczycielem, który wybrał ten zawód z myślą, że będziesz pomagał dzieciom w ich rozwoju.  
Jesteś dyrektorem, który zatrudnia młodego nauczyciela z wielką nadzieją, że będzie to pełen energii 
i  pomysłów człowiek który z pasją będzie uczył dzieci. 
Jaka jest rzeczywistość?  
 
Obecnie średni wiek nauczyciela to 42 lata. Z badania OECD wynika, że jeszcze dziesięć lat temu               
6,1 proc. polskich uczniów w wieku 15 lat widziało się w roli nauczyciela w dorosłym życiu. Teraz takie 
plany zawodowe snuje zaledwie 2,4 proc. z nich. To jeden z najgorszych wyników wśród krajów OECD. 
 
Problem z dobrze przygotowanymi nauczycielami, rozpoczynającymi swoją karierę w szkole, dotyczy 
co najmniej dwóch stron: pracodawcy i pracownika.  
Dyrektorzy narzekają na niskie kompetencje początkujących nauczycieli, początkujący nauczyciele 
frustrują się brakiem skuteczności swoich działań.  
A efektem takiego stanu jest rezygnacja z pracy w tym zawodzie lub wczesne wypalenie zawodowe.  
 
Jak rozpocząć pracę w zawodzie nauczyciela, żeby chcieć nim być przez wiele lat.  
 
Zapraszamy na kurs kluczowych kompetencji w pracy nauczyciela. 
 

 
 

PROGRAM 
 

Moduł 1. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA 

• Aktywne i kreatywne metody nauczania 

• Jak pomóc uczniowi w uczeniu się 

• Ocenianie kształtujące 

• Sposoby na motywowanie uczniów. Informacja zwrotna  
 

Moduł 2. KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA 

• Sposoby na integrowanie zespołu klasowego. Wartości i zasady. Jak je ustalać? Jak ich 
przestrzegać? Unikanie etykietowania 

• Rozwiązywanie problemów wychowawczych 

• Radzenie sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości 

• Dyscyplina w klasie. Jak postawić granice i jak reagować w sytuacji jej przekraczania? 

• Współpraca z rodzicami. Rozmowy indywidualne. Zebrania z rodzicami 
 
Moduł 3. KOMPETENCJE PRAWNO-ORGANIZACYJNE 

• Odpowiedzialność prawna nauczyciela 

• Awans zawodowy; ocena pracy nauczyciela 

• Dokumentacja nauczyciela 

• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Adresaci:  nauczyciele, wychowawcy 
 

Harmonogram spotkań 
 

TYTUŁ MODUŁU Forma doskonalenia 
Liczba 
godzin 

Termin 

KOMPETENCJE 
DYDAKTYCZNE 
NAUCZYCIELA  

Szkolenie + warsztaty 12 4 i 5.10.2019 r. 

Praktyka indywidualna 6 
w okresie  

od 07.10.2019 r. 
 do 17.10.2019 r. 

Superwizja części praktycznej  6 
18.10.2019 r.; 

 godz. 14.00 - 19.00 

KOMPETENCJE 
WYCHOWAWCZE 

NAUCZYCIELA 

Szkolenie + warsztaty 12 23 i 25.10.2019 r. 

Praktyka indywidualna 6 
w okresie  

od 28.10.2019 r.  
do 07.11.2019 r. 

Superwizja części praktycznej  6 
08.11.2019 r.;  

 godz. 14.00 - 19.00 

KOMPETENCJE 
PRAWNO-

ORGANIZACYJNE  

Szkolenie + warsztaty 12 5 i 7.11.2019 r.  

 

 

Miejsce realizacji: Poznań 

Czas trwania:  60 godz. dydaktycznych: 36 godz. szkoleniowych, 12 godz. praktyki, 12 godz. 

superwizji   

 
 
Cena:  1690 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, e-materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale  

w szkoleniu, serwis kawowy)  
 

Zasady rekrutacji: 

O zakwalifikowaniu się na kurs decydują: 

1. kolejność zgłoszeń 

2. posiadanie kwalifikacji pedagogicznych 

 

Liczba uczestników - 16 osób. 

 

Zgłoszenia:  

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.empiria.edu.pl  

w zakładce ZGŁOSZENIA 

http://www.empiria.edu.pl/


 

 

Prowadzące:  
 
Magdalena Ewa Krociak  
Z wykształcenia chemik i przyrodnik. Absolwentka kursu trenerskiego Akademia Trenerów EMPIRII. 
Ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka 
dyplomowana. Pasjonatka, która w sposób nowatorski prowadzi proces edukacyjny. Opracowując 
autorskie scenariusze zajęć,  wykorzystując TIK, doświadczenia i eksperymenty stara się wzbudzić w 
uczniach zainteresowanie otaczającym światem. Chętnie dzieli się zdobytymi wiadomościami i 
umiejętnościami zarażając innych pasją do nauczania. 
 
Anna Pupka  
Wieloletnia dyrektorka szkoły. Nauczycielka dyplomowana. Absolwentka kursu trenerskiego 
Akademia Trenerów EMPIRII oraz studiów  podyplomowych  Liderów Oświaty w Warszawie. 
Inicjatorka i koordynatorka wprowadzania do szkoły zmiany nastawionej na poprawę efektów 

uczenia się uczniów i nauczania. Wierzy w mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku nauczyciela.  
 
Marietta Śliwa 
Nauczycielka, wieloletnia dyrektorka szkoły. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu oraz kursu trenerskiego Akademia Trenerów EMPIRII. Od dwudziestu lat związana z oświatą 
niepubliczną. W pracy szkoły największy nacisk kładzie na działania wychowawcze. W solidnie 
zbudowanej, pozytywnej  relacji widzi szansę dla rozwoju edukacji. 

 


