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LIDERZY OK 
 

 

W ramach programu Całościowego Rozwoju Szkoły (CRS2) – poziom zaawansowany  

w szkole funkcjonują szkolni liderzy OK (Monika Reichert, Edyta Małek-Karaś, Marek 

Wojtaś, Waldemar Pisarski), którzy współpracują z dyrektorem szkoły, trenerem SUS 

– panią Ewą Mazepą i utworzonymi w ramach Rady Pedagogicznej tzw. Grupami 

Pomocnych Przyjaciół. 

Dyrektor, nauczyciele, liderzy uczestniczyli w okresie 2 lat w kursie internetowym tego 

programu, który był uzupełnieniem spotkań z trenerem SUS w szkole oraz wideo 

szkoleń, czy webinariów obejmujących spotkania online wszystkich liderów i trenerów 

SUS z całej Polski. 

W tym roku szkolnym zrealizowano cztery moduły trwające 7-8 tygodni: "Informacja 

zwrotna" część 2, "Dialog", "Współpraca", "Przygotowanie do końcowej konferencji 

upowszechniającej".  

Liderzy w kwietniu i maju poszerzali sobie wiedzę i dzielili się dobrymi praktykami  

w zakresie stosowania Oceniania Kształtującego w nauczaniu zdalnym poprzez udział 

w szkoleniach i webinariach organizowanych przez CEO m.in.: 

 27.04.2020 –„Ocenianie kształtujące w edukacji zdalnej" 

 30.04.2020 –„Shortcut inspiruje. Praktyczne porady filmowe" 

 8.05.2020 –„Edukacja zdalna a mój warsztat pracy i moje myślenie o uczeniu 

(się). Jak wykorzystam doświadczenie szkoły online do końca roku szkolnego 

oraz po powrocie do szkoły offline?" 

 18.05.2020 -  Demokracja w praktyce. Skąd wiemy na kogo głosować?”, „Jak 

wybieramy władze? Czyli lekcja WOS dla każdego" 

 27.05.2020 –„Informacja Zwrotna”. 
 

Szkolny lider OK – mgr Monika Reichert 
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TO JEST OK 
 

WARTO OBEJRZEĆ 

1) https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/aktualnosci/nagranie-webinarium-jak-rozpoznawac-

depresje-u-mlodych-ludzi-6042020 

2) https://www.youtube.com/watch?v=BWJ97miGQ_8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

1_jtFz6lCtSAzl3_Knq4iakG_ya-slrzY2DsJWlUHQxtTSHyzEvglxnUQ 

3) https://www.youtube.com/watch?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_c

ampaign=Kampania_SUS_-_webinarium_kopia_1&v=k-IGU4G4tb0 

4) https://www.youtube.com/watch?v=qF312pV4CDI&feature=youtu.be 

 

 

WARTO PRZECZYTAĆ  

MATERIAŁY DO POBRANIA 

1) „Jak oceniać w czasie zdalnego nauczania?” – artykuł Danuty Sterny  

2) Informacja zwrotna – materiał Centrum Edukacji Obywatelskiej 

3) Ocena koleżeńska i samoocena – materiał Centrum Edukacji Obywatelskiej 

4) Ocena koleżeńska – materiał Centrum Edukacji Obywatelskiej 

5) Samoocena – materiał Centrum Edukacji Obywatelskiej  

 

 

Szkolni liderzy OK – Monika Reichert i Edyta Małek Karaś 
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