
 

 

 

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA 

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZŁOPIE  
W OBSZARZE: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

1. Czas realizacji  

 

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

26.11.2013 31.08.2014 

2. Diagnoza 
potrzeby 

W przedszkolu nauczyciele świadomie korzystają z różnorodnych, aktywizujących 
form pracy, ale pragną zwiększyć swoją wiedzę, jak i zaangażowanie rodziców do 
aktywnego wspierania rozwoju dziecka w domu 

3. Cel  Celem ogólnym realizacji oferty jest wsparcie efektywności procesów edukacyjnych 
poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie technik 
nauczania oraz metod motywowania do nauki. 

Cele szczegółowe: 

- poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod 
aktywizujących 

- doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod 
pracy(scenariusze zajęć) 

- zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie aktywnego wspierania rozwoju 
dziecka w domu 

4. Zakładane 
wskaźniki realizacji 
RPW 

Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW: 

-  liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach – 7 osób, 

- liczba godzin szkoleniowych – 15h 

5. Harmonogram 
realizacji RPW 

 

Zadanie Termin realizacji 
zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

1.Spotkanie szkolnego 
organizatora rozwoju 
edukacji z dyrektorem 
szkoły (2 godz.) 

26.11.2013 

Publiczne Przedszkole 

 w Człopie 

2. Spotkanie SORE z 
Radą Pedagogiczną / 
utworzenie zespołu 
zadaniowego (2 godz.) 

 

12.12.2013 

3. Warsztat 
diagnostyczno-rozwojowy 
(SORE, zespół 
zadaniowy) (4 godz.) 

12.12.2013 



 

 

4. Wypracowanie 
rocznego planu 
wspomagania szkoły 

13.12.2013 – 07.01.2014 

5. Szkolenie: Metody 
aktywizujące w 
przedszkolu 

(5h) 

Styczeń / luty 2014 

6. Warsztaty z ekspertem 
zewnętrznym:  

- Kinezjologia edukacyjna 
P.Dennisona (4h) 

- Edukacja przez ruch wg. 
D. Dziemskiej (4h) 

Luty / kwiecień 2014 

7. Wsparcie nauczycieli w 
zakresie opracowania 
scenariuszy z 
wykorzystaniem 
poznanych na warsztatach 
metod  

Luty / maj 2014 

8. Warsztaty dla rodziców 
z ekspertem 
zewnętrznym: 

Aktywne wspieranie 
rozwoju dziecka w domu. 

(2h) 

marzec / czerwiec 2014 

9. Opracowanie 
sprawozdania z realizacji  
RPW (SORE) 

Czerwiec / lipiec 2014 

12. Przedstawienie przez 
SORE  dyrektorowi 
szkoły sprawozdania z 
realizacji RPW 

Lipiec / sierpień 2014 

13. Rada pedagogiczna z 
udziałem SORE. 
Przedstawienie przez 
SORE sprawozdania z 
realizacji RPW; wspólna 
dyskusja; wnioski i 
rekomendacje. 

Sierpień 2014 

6. Zadania osób Rola Zadania 



 

 

realizujących RPW 

 

 

 

Szkolny organizator 
rozwoju edukacji 

Zadania opisano w punkcie 5 

 

Ekspert / specjalista Zadania opisano w punkcie 5; 

Zaangażowanie czasowe: 15h 

7. Sprawozdanie z 
realizacji działań  

(zadanie SORE) 

Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW – sierpień 2014r. 

 

 


