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Szanowni Państwo 

                                                            Dyrektorzy Szkół,  

                                                            Placówek Oświatowo-Wychowawczych  
 

 

 

Stosownie do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2018/2019, ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem  

z 6 lipca 2018 r. do programu rozwoju oświaty MEN, proponujemy ofertę szkoleniową  

w formie 5- godzinnego seminarium dla dyrektorów na temat: 

 

„Wspomaganie nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych”. 

 

Prowadząca: dr Małgorzata Ostrowska - praktyk z 25- letnim stażem pracy, wicedyrektor 

zespołu szkół, trener w zakresie wsparcia dyrektorów i nauczycieli w obszarze kompetencji 

kluczowych, wykładowca: WSIiZ, NODN PODN na studiach podyplomowych - menedżer 

oświaty i na  kursach kwalifikacyjnych, edukator kadry kierowniczej oświaty, trener  

i szkoleniowiec nauczycieli. 

 

Treści programowe: 

1.Współczesny model edukacji.  

2. Podstawa prawna kształtowania kompetencji kluczowych. 

3. Mapa kompetencji kluczowych. 

4. Zadania dyrektora w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. 

5. Jak pracować z radą pedagogiczną w procesie kształtowania kompetencji kluczowych 

uczniów? - rozwiązania praktyczne. 

 

Cel główny: Przygotowanie kadry kierowniczej szkół/przedszkoli do wspomagania  

nauczycieli w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik: 

 zna podstawę prawną kompetencji kluczowych, 

 jest świadomy wyzwań współczesnej edukacji,  

 sprawnie porusza się po mapie kompetencji kluczowych, 

 wie, jak pracować z radą pedagogiczną w obszarze kompetencji kluczowych, 

 wie, jakie ma zadnia w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. 

 

Termin: 16 stycznia 2019 r. od godz. 15.00 - tej w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej  

w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A. 

  

http://www.grandys.edu.pl/uploads/PDF/rozne/KLUCZOWE%20OMPETENCJE%20seminarium.pdf#page=1
http://www.grandys.edu.pl/uploads/PDF/rozne/KLUCZOWE%20OMPETENCJE%20seminarium.pdf#page=1


Uczestnikowi zapewniamy: zaświadczenie, materiały szkoleniowe oraz, jak zawsze, 

ciasteczka, napoje. 

 

Koszt udziału w seminarium wynosi: 100 złotych od osoby, płatne gotówką w dniu zajęć lub  

przelewem po otrzymaniu faktury. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy: telefonicznie, mailem do 10 stycznia 2019 r. 

 

KONTAKT: 

 

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „PRZYJAZNA 

EDUKACJA”   www.grandys.edu.pl 

 

e- mail : npdn_tarnobrzeg@poczta.onet.pl ul. Sikorskiego 82, 39-400 Tarnobrzeg   

tel. kom. 666 372 655;  600 310 192   

 

 

Z wyrazami szacunku  

Dyrektor NPDN  

mgr Jan Fr. Grandys 
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