
SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA planowane przez PODNiDM do realizacji w roku szkolnym 

2016/2017 

1. Dyrektorów „ Rozwój samoświadomości dyrektora drogą do przywództwa edukacyjnego”. 

Adresatami tej sieci będą dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli. Celem sieci będzie 

tworzenie możliwości wymiany doświadczeń i dzielenia się pomysłami na skuteczne i kreatywne 

rozwiązania problemów pojawiających się w pracy dyrektora. 

Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 12.00 w PODNiDM w Pabianicach 

Koordynatorzy Sieci : Jadwiga Wysocka, Joanna Malinowska 

2. Nauczycieli „ Ocenianie kształtujące pracę uczniów” 

Adresatami sieci są zainteresowani nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą 

nabyć umiejętności wykorzystania oceniania kształtującego w doskonaleniu umiejętności 

przedmiotowych ucznia, doskonalić umiejętność formułowania pytań kluczowych oraz którzy chcą 

podnieść jakość kształcenia w swojej placówce. 

Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się 20 października 2016 r. o godz. 16.00 w PODNiDM w 

Pabianicach 

Koordynatorzy Sieci : Dorota Kraska, Artur Śniegucki 

3. Pedagogów i wychowawców klas „ Pomagamy wszystkim uczniom odnieść sukces” 

Celem organizowanej sieci będzie nawiązanie współpracy pedagogów, wychowawców i psychologów 

w zakresie wzajemnego wzbogacenia warsztatu pracy . Uczestnicy sieci będą pracowali między 

innymi nad wykorzystaniem multimediów w działaniach wychowawczo – profilaktycznych, czy 

konstruktywnym rozwiązywaniem trudnych lub kryzysowych sytuacji w szkole i w rodzinie. 

Przedmiotem zainteresowania sieci będzie także uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej 

oraz profilaktyka bezpieczeństwa, agresji i przemocy w szkole. 

Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się 19 października 2016 r. o godz. 16.00 w PODNiDM w 

Pabianicach 

Koordynator Sieci: Dominika Krawczyk 

4. Doradców metodycznych „Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM” 

Sieć ta adresowana jest do nauczycieli doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów 

pracujących w PODNiDM w Pabianicach, a głównym celem jej funkcjonowania będzie doskonalenie 

warsztatu pracy w oparciu wzajemną wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy oraz 

umiejętności niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli 

konsultantów i doradców w sieci poświęcone będzie w bieżącym roku szkolnym wymianie 

doświadczeń i upowszechnianiu przykładów dobrych praktyk z zakresu andragogiki. Uczestnicy sieci 

będą pracowali na platformie e-learningowej ośrodka oraz na wewnętrznych naradach. 

Spotkania sieci będą odbywały się w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca w PODNiDM w 

Pabianicach. Szczegółowy harmonogram zostanie wypracowany na pierwszym spotkaniu. 

Koordynatorzy Sieci : Zofia Szmidt i Małgorzata Biegajło 

5.BIBLIOTEKARZY, która poświęcona będzie głownie promowaniu czytelnictwa wśród uczniów i 

dorosłych oraz sposobom aktywizowania do czytania, nie tylko obowiązkowych lektur szkolnych. W 

ramach działalności sieci w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowane będą akcje promocyjne: III 

Czytelnicza Gra Miejska oraz III Happening „Zaczytaj się w Pabianicach”. Działalność sieci będzie po 

raz trzeci prowadzona przez Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi, Filia w Pabianicach 

kontynuowana we współpracy z PODNiDM w Pabianicach. 

Koordynator Sieci z ramienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Filia w Pabianicach – 

Salomea Mandat 


