
Skopiuj i wykorzystaj tę ankietę do celów związanych z badaniem potrzeb rozwojowych nauczycieli (nie musisz przesyłać do nas 
wyników badania). Możesz też bezpłatnie skorzystać z ankiety w wersji online i otrzymać od nas raport. W tym celu prześlij prośbę 
o udostępnienie ankiety wraz z danymi placówki i wskazaną osobą do kontaktu na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja 
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra 
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Badanie potrzeb rozwojowych nauczycieli [2019/2020] 
 
W jakich obszarach tematycznych chciałaby się Pani/Pan rozwijać?  
Jakiego rodzaju szkolenia będą pomocne w Pani/Pana pracy?  
Proszę zaznaczyć kwadrat obok wybranego tematu szkolenia  
 

1.  Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów 

2.  Ocenianie pomagające uczniom uczyć się (w tym ocenianie kształtujące) 

3.  Rozwijanie umiejętności uczenia się (style i strategie uczenia, mnemotechniki, motywacja) 

4.  Uczniowie są aktywni (metody aktywizujące, grywalizacja, quizy, projekty) 

5.  Neurodydaktyka w pracy nauczyciela (czego chce uczyć się mózg) 

6.  Budowanie relacji z uczniami (autorytet nauczyciela) 

7.  Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów 

8.  Zarządzanie zespołem klasowym (harmonia i dyscyplina, budowanie i przestrzeganie zasad) 

9.  Coaching, tutoring, mentoring w szkole (techniki coachingowe, indywidualna praca z uczniem) 

10.  TIK – efektywne wykorzystanie na lekcji (aplikacje, portale edukacyjne, tablice multimedialne) 

11.  Programowanie w szkole podstawowej  

12.  Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole 

13.  Prawa dziecka – co oznaczają i jak ich przestrzegać w szkole 

14.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (IPET) 

15.  Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – pomoc dziecku doświadczającemu przemocy 

16.  Dopalacze i narkotyki w szkole (rodzaje, działanie, rozpoznawanie, profilaktyka, interwencja) 

17.  Agresja i przemoc rówieśnicza (diagnozowanie, przeciwdziałanie, interweniowanie) 

18.  Ewaluacja wewnętrzna bez biurokracji (projekt ewaluacji, narzędzia, wnioski, rekomendacje) 

19.  Przeciwdziałanie dyskryminacji, cyberprzemocy i mowie nienawiści 

20.  Rodzice są partnerami szkoły/placówki – trudne rozmowy, efektywne zebrania, współpraca 

21.  Współpraca w zespole nauczycielskim (komunikacja, zajęcia integracyjne, rozwiązywanie konfliktów) 

22.  Cyfrowy nauczyciel - obsługa podstawowych narzędzi cyfrowych (aplikacje biurowe, chmura, urządzenia) 

23.  Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela (relaksacja, kontrolowanie emocji, asertywność) 

24.  Prawo oświatowe 

25.  Inne (jakie?)   

   

Proszę krótko doprecyzować i uzasadnić swoje wskazania  
(jakie konkretnie kompetencje chce Pani/Pan rozwijać? jak one wpłyną na jakość Pani/Pana pracy?) 

 

 

 

 

 

 

 

dane szkoły/placówki (wpisz lub wstaw pieczęć) 


