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WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK 
w roku szkolnym 2016/2017 

 
 

Polecamy Państwu bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której można doskonalić warsztat pracy pedagogicznej. 

Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa kładziemy nacisk na: 

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,  

- rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach,  

- kształtowanie postaw - wychowanie do wartości, 

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców 

  w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Poprawa jakości pracy szkoły na podstawie analizy egzaminów 

zewnętrznych 

2. Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa 

3. Edukacja prawna 

4. Edukacja matematyczno- przyrodnicza 

5. Edukacja humanistyczna 

6. Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe 

7. Specjalne potrzeby edukacyjne 

8. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

9. Praca z uczniem zdolnym 

10. Wychowanie i opieka 

11. Inne 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE 

Zainicjowana przez Państwa współpraca  

ze specjalistą wspierającym rozwój ma  

na celu wprowadzenie trwałych zmian 

jakościowych w wybranych obszarach. 

Proponowane przez RODoN kompleksowe 

wspomaganie polega na:  

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY 

W ramach sieci współpracy proponujemy 

cykliczne spotkania z nauczycielami różnych 

szkół i placówek oświatowych. Doradcy 

metodyczni oraz specjaliści spoza Ośrodka 

prowadzić będą zajęcia, w czasie których 

będą mogli Państwo dzielić się 

doświadczeniem, zdobywać wiedzę, 

doskonalić umiejętność pracy zespołowej  

i nawiązywać współpracę służącą realizacji 

celów edukacyjnych.  

Zachęcamy Państwa do indywidualnego 

rozwoju i zapraszamy do uczestnictwa  

w różnych formach doskonalenia:  

 szkoleniach, 

 warsztatach metodycznych, 

 seminariach, 

 konferencjach.  

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na 

stronie  

www.rodon.radom.pl 

 

pomocy  
w przeprowadzeniu 
diagnozy 

planowaniu  
i wdrażaniu zmian 

ewaluacji efektów 

formułowaniu 
wniosków 

             PROGRAMY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI: 

 

Doradcy metodyczni gotowi są do organizacji szkoleń, których 

tematyka i forma uzgadniana będzie z bieżącymi oczekiwaniami 

środowisk nauczycielskich oraz zmieniającymi się aktami prawnymi. 

Szkoły mogą kontaktować się z doradcą lub zgłaszać pisemnie 

zapotrzebowanie do RODoN-u, a następnie, po uzgodnieniach 

organizacyjnych i technicznych, zaproponowane zajęcia realizowane 

będą przez doradców metodycznych samodzielnie lub przy współpracy 

zaproszonych do udziału w szkoleniu specjalistów i ekspertów  

w dogodnym miejscu dla danej szkoły lub placówki. 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: 

www.rodon.radom.pl 

 

 


