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DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI  
KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO 

 



Wykorzystanie technologii ICT  
w nauczaniu 

PROWADZĄCY: Paweł Bytof – Sudolski  

  Tomasz Gąszczak 

ILOŚĆ GODZIN: 48 godzin dydaktycznych 

 

ILOŚĆ GRUP: 8 grup 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 96 uczestników 

 

 





Wykorzystanie technologii ICT  
w nauczaniu 

 

W czasie kursu uczestnicy zapoznali się  

z metodyką tworzenia lekcji interaktywnych,  

z metodyką wykorzystania platformy Moodle  

w nauczaniu oraz z metodyką wykorzystania 

aplikacji natywnych na smartphony i tablety. 

 



Kurs języka angielskiego 

PROWADZĄCY: Wioletta Różycka – Śpionek (gr. A1 i A3) 

  Agata Subczyńska (gr. A2) 
 

ILOŚĆ GODZIN: 120 godzin dydaktycznych zrealizowanych  

  w ciągu dwóch lat szkolnych 
 

ILOŚĆ GRUP: 3 grupy 
 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 36 uczestników 
 

 





Kurs języka angielskiego 

 

Nauczyciele podzieleni byli na grupy zgodnie  

ze stopniem zaawansowania i poziomu znajomości 

języka angielskiego. Kurs zakończył się egzaminem, 

wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty 

poświadczające znajomość języka na nowym, 

wyższym poziomie zaawansowania. 
 



Szkolenie z zakresu metodyki pracy  
z małym dzieckiem. Drama I stopnia  

w pracy z małym dzieckiem 
PROWADZĄCY: Wiesława Klata 

  Elżbieta Suwalska 

  Hanna Jastrzębska - Gzella 

   

ILOŚĆ GODZIN: 48 godzin dydaktycznych    
 

ILOŚĆ GRUP: 1 grupa 
 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 12 uczestników 
 

 





Szkolenie z zakresu metodyki pracy  
z małym dzieckiem. Drama I stopnia  

w pracy z małym dzieckiem 
 

Szkolenie wzbogaciło warsztat pracy uczestników 

i przyczyniło się do podniesienia ich kwalifikacji 

zawodowych. Uczestnicy otrzymali dodatkowo 

specjalne zaświadczenia Polskiego Ośrodka 

ASSISTEJ, potwierdzające ukończenie  

kursu I stopnia dramy. 
 



Szkolenie z programów nauczania –  
szkoły zawodowe.  

Kształcenie modułowe w praktyce 

PROWADZĄCY: Barbara Drożyńska 

   

ILOŚĆ GODZIN: 40 godzin dydaktycznych    

 

ILOŚĆ GRUP: 1 grupa 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 12 uczestników 

 

 





Szkolenie z programów nauczania –  
szkoły zawodowe.  

Kształcenie modułowe w praktyce 
 

Uczestnicy kursu poznali m.in. 

czym różni się modułowy od przedmiotowego 

systemu kształcenia zawodowego? Warunki, które 

muszą zaistnieć, by wdrożyć modułowy system 

kształcenia zawodowego oraz mocne i słabe strony 

modułowego nauczania dla nauczycieli jak i uczniów. 

 



Szkolenie z programów nauczania –  
szkoły ogólnokształcące 

PROWADZĄCY: Tomasz Szczepański 

   

ILOŚĆ GODZIN: 40 godzin dydaktycznych    

 

ILOŚĆ GRUP: 1 grupa 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 12 uczestników 

 

 





Szkolenie z programów nauczania –  
szkoły ogólnokształcące 

 

Uczestnicy tego kursu poznali nie tylko czym jest 

konstruowanie, modyfikacja i ewaluacja 

programów nauczania, ale przede wszystkim 

metody pracy z „trudnym” uczniem, w tym 

innowacyjną metodę streetworkingu. 



Szkolenie wyjazdowe w zakresie 
coachingu i umiejętności trenerskich 

PROWADZĄCY: Karolina Daszkiewicz – Ścibak 

  Paweł Frątczak 

   

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 dni    

 

ILOŚĆ GRUP: 2 grupy 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 28 uczestników 

 

 





Szkolenie wyjazdowe w zakresie 
coachingu i umiejętności trenerskich 

 

Uczestnicy poznali zasady coachingu  jako metody 

motywacji i rozwoju osobistego lub grupowego 

uczniów i nauczycieli. Kurs w zakresie umiejętności 

trenerskich posłużył dyrektorom i nauczycielom  - 

liderom grup samokształceniowych w szkołach  

i placówkach oświatowych do poznania metod  

i technik pracy z dorosłymi. 


