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SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU POKL PT. ,,DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM 

DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO” 

Uwaga: Projekt zakłada przeszkolenie łącznie 96 nauczycieli w zakresie ,,Wykorzystania technologii ICT w nauczaniu” Ponadto uczestnicy tego szkolenia zobowiązani są  

do  wzięcia udziału w jednym dodatkowym kursie wybranym z wymienionych poniżej. 

 
Temat/ cele i treści Adresat Data/godz. 

Ilość 

godzin 

Miejsce 

 realizacji 

I. SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

1. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII ICT W NAUCZANIU 

Program: 

Moduł 1: Metodyka tworzenia interaktywnych lekcji oraz wykorzystania 

platformy Moodle w nauczaniu 

Moduł 2: Metodyka tworzenia i wykorzystania aplikacji natywnych (kursy, 

testy oraz gry logiczne) na smartphony i tablety w nauczaniu  

Uwagi: 

 zajęcia  prowadzone w 12-osobowych grupach 

 system zajęć: 1-2 dni x 8 godz. w miesiącu 

 każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie tablet, skrypt oraz podręcznik 

 przerwy kawowe i obiad każdego dnia kursu 

 uczestnicy uzyskują certyfikat ukończenia szkolenia 

Nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach 

 powiatu 

pabianickiego 

X 2013-I 2014 

(4 grupy) 

II-  III 2014 

(4 grupy) 

 

Termin do wyboru 

przez uczestników 

 

48 PODNiDM 

Pabianice 

II. SZKOLENIA DO WYBORU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

1. KURS Z  JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Program: 

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczno-sprawnościowe: 60 godzin w module 

– kurs jęz. angielskiego na poziomie A1, 60 godzin w module – kurs jęz. na 

poziomie A2 

Uwagi: 

 zajęcia  prowadzone w 12-osobowych grupach 

Nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach 

powiatu pabianickiego 

X 2013-VI 2014 

kurs na poziomie 

A1 

 

IX 2014-V 2015 

kurs na poziomie  

A2 

120 

(60-poziom A1, 

60-poziom A2) 

 

PODNiDM 

Pabianice 
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 system zajęć: 2 godz. lekcyjne w tygodniu 

 każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie skrypt oraz podręcznik 

 uczestnicy uzyskują certyfikat ukończenia szkolenia 

2. SZKOLENIA W ZAKRESIE METODYKI (1 moduł do wyboru): 

1) Metodyka pracy z małym dzieckiem (metoda projektowa 

dedykowana pracy z uczniem 6-letnim, specyfika pracy              

z 6-latkiem, nowe metody, techniki i narzędzia pracy z dzieckiem       

6-letnim) 

2)  Programy nauczania – szkoły zawodowe (podstawy prawne 

kształcenia zawodowego, cele, efekty kształcenia wspólne 

dla wszystkich zawodów, warunki realizacji kształcenia, 

kształcenie przedmiotowe i modułowe, korelacja z podstawą  

programową i in.) 

3) Programy nauczania – szkoły ogólnokształcące  (podstawy 

prawne, konstruowanie, modyfikacja, ewaluacja programów, 

indywidualizacja pracy, metody, ocenianie – w tym kształtujące, 

praca z uczniem o SPE i in.) 

Uwagi: 

 zajęcia prowadzone w 12-osobowych grupach 

 system zajęć: 1 dzień x 5 godz. w miesiącu 

 każdy uczestnik otrzyma skrypt oraz podręcznik 

 przerwy kawowe każdego dnia kursu 

 uczestnicy uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia 

Nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach 

powiatu pabianickiego 

X 2014 – I 2015 40 PODNiDM 

Pabianice 

3. SZKOLENIA W ZAKRESIE COACHINGU I UMIEJĘTNOŚCI 

TRENERSKICH (1 szkolenie do wyboru): 

1) Kurs umiejętności trenerskich  

2) Coaching jako metoda pracy z uczniem 

Uwagi: 

 szkolenie w formie wyjazdowej; uczestnicy mają zapewniony 

transport na trasie Pabianice – miejsce szkolenia – Pabianice, 

zakwaterowanie w pokojach 2 –osobowych oraz pełne wyżywienie  

 zajęcia  prowadzone  w 12-osobowych grupach 

 system zajęć: 6 dni x 8 godz .w miesiącu  

 każdy uczestnik otrzyma skrypt oraz podręcznik 

 uczestnicy uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia 

Nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach 

powiatu pabianickiego 

IX 2014 48 Ośrodek 

szkol.-wyp. 

w Polsce 
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