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Szkolenie online (webinarium) 

„Organizacja pracy szkoły w dobie nauczania zdalnego -  

rozwiązania praktyczne.” 

29 kwietnia 2020 r. godz. 12.00 – 14.00 
 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

1. Praktyczne rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczyciela  w czasie 

nauczania na odległość: 

 

 – ustalenie i dokumentowanie  tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas z 

uwzględnieniem równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, 

zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia, 

 

- monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia przy użyciu aplikacji i tradycyjnych metod, 

 

- rozliczanie czasu pracy. 

 

2. Pedagog, psycholog, świetlica i biblioteka w czasie pracy na odległość – 

 

zadania, dokumentowanie czasu pracy.  

 

3. Aneks do planu nadzoru pedagogicznego: ewaluacja, kontrola i monitoring pracy 

szkoły w czasie nauczania na odległość. 

 

4. Budowa kontaktu z rodzicami - dobre praktyki, a prawo oświatowe. 

 

5. Ewaluacja działań placówki w czasie pracy na odległość: 

- cele ewaluacji, 

- narzędzia, 

- wykorzystanie wyników ewaluacji do budowy planu pracy i zmian bieżących. 

 

6. Sesja pytań i odpowiedzi.  
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PRELEGENT 
 

Anita Plumińska - Mieloch 

 
 Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). 

 

Wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu 

placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds awansu 

zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i 

poradników metodycznych do historii,  wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, 

opiekowała się ponad 100 moich uczniów zostało laureatami ogólnopolskich  i 

wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako 

mentor w  Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała  scenariusze i 

recenzowała scenariusze  w ramach tego programu.  Za swoją pracę otrzymał  nagrody 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i  Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w 

konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019,  członek 

Superbelfrów RP.  
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