POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH

OFERTA EDUKACYJNA
STYCZEŃ
2018

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Strona 1

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

1.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3.

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4.

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5.

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6.

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Oferta edukacyjna na styczeń 2018
I.

Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

Forma

Temat/ cele i treści

Adresat

Ramowy
Program
Kompleksowego
Wspomagania
wg

PODNiDM organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek, które zgłoszą odpowiednie
zapotrzebowanie. Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby, dla każdej zgłoszonej
szkoły/placówki opracowujemy indywidualny Program Kompleksowego Wspomagania, mający
na celu poprawę jakości pracy. Na okres co najmniej 1 roku szkolnego planujemy wspólne
działania , obejmujące:
 Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki.
 Ustalenie sposobów działania, prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub
placówki.
 Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację.
 Wspólną ocenę efektów (zmiany) i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych
form wspomagania.

Dyrektorzy
szkół i
przedszkoli

zdiagnozowanych
potrzeb danej

szkoły
/przedszkola

Termin
realizacji

Ilość
godz.

Miejsce
realizacji

Prowadzący

W ciągu roku
szkolnego

Zgodnie
z potrzebami
danej
placówki

Zgłoszona
placówka

Koordynator
procesu
wspomagania
Małgorzata
Biegajło,
animatorzy,
eksperci
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II.

Doskonalenie w sieci
Forma

Temat/ cele i treści

Adresat

Sieć współpracy Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM – kontynuacja.
i samokształcenia Cel:
w zakresie
 Wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk
doradztwa
wzbogacających warsztat pracy nauczyciela - doradcy metodycznego, konsultanta
metodycznego
i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego
nauczycieli i dyrektorów.
Treści:.
 Wdrażanie głównych kierunków polityki oświatowej państwa.

Wymagania stawiane wobec szkół i placówek- analiza wyników ewaluacji
zewnętrznej.
 Realizacja nowej podstawy programowej.
 Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania i wychowania.
 Diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizacja procesu nauczania.
 Przykłady dobrych praktyk z zakresu skutecznej komunikacji.
 Przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
wyników egzaminów zewn.
 Budowanie i wdrażanie programów naprawczych w odpowiedzi na zdiagnozowane
potrzeby szkoły/placówki.
Sposoby realizacji: spotkania stacjonarne, konsultacje, praca na platformie e-learningowej

Doradcy
metod.,
konsultanci
i specjaliści
PODNiDM
w
Pabianicach

Sieć współpracy Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
i samokształcenia Cel:
w zakresie
 Wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania czytelnictwa.
rozwijania
Treści:
kompetencji
 Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
czytelniczych
 Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa.

Nauczyciele
poloniści
oraz inni
zainteresowa
ni
nauczyciele

Termin
realizacji
spotkanie15.01.2018r.,
godz.13.00

Ilość
godz.
30h
w tym praca
na
platformie

Miejsce
realizacji
PODNiD
M
Pabianice

spotkanie15.01.2018
godz. 16.00

30h,
w tym- praca
na
platformie

Miejska
Biblioteka
Publiczna
ul.Św.Jana
Pabianice

Prowadzący
Małgorzata
Biegajło,
Zofia Szmidt,

Marzena
Litman
Beata
Jędrzejczyk
Artur
Śniegucki

Sposoby realizacji: spotkania stacjonarne, konsultacje, praca na platformie e-learningowej
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III.

Konsultacje dla kadry kierowniczej i nauczycieli
Forma

Konsultacje
indywidualne

Konsultacje
indywidualne

Tematyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.





Konsultacje
indywidualne






Konsultacje
indywidualne









Nowa podstawa programowa biologii i wychowania do życia w rodzinie.
Zmiany w przepisach prawa oświatowego.
Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – profilaktycznych.
Warsztat pracy nowoczesnego dyrektora placówki oświatowej.
Ocena pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych przez nauczycieli.
Inne (według potrzeb).
Realizacja nowej podstawy programowej przyrody, geografii.
Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania.
Awans zawodowy dyrektora placówki oświatowej i nauczyciela.
Procedura organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z przepisami prawa
oświatowego.
Indywidualizacja procesu nauczania.
Inne (według potrzeb).
Nowa podstawa programowa szkolnictwa specjalnego
Dokumentowanie procesu edukacyjno – wychowawczego ucznia niepełnosprawnego
w szkole ogólnodostępnej.
Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej.
Nowa podstawa programowa z informatyki
Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym- program nauczania do
zawodu. Kształcenie zawodowe po reformie
Zastosowanie TIK w edukacji:
o Programowanie w szkole podstawowej;
o E-narzędzia GOOGLE alternatywą dla MS Office;
o Korzystanie z programów w chmurze
o Obsługa Excela;
o Obsługa tablicy interaktywnej;
o E-podręczniki;
o Wykorzystanie portali edukacyjnych;
o Dostosowanie programu nauczania informatyki do możliwości
i predyspozycji uczniów;

Termin
realizacji
Każdy wtorek
godz.
14.00-15.30

Ilość
godz.
2h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Zainteresowani
nauczyciele
i dyrektorzy

Każdy wtorek
i piątek
godz.
13.00-15.30

3h

PODNiDM
Pabianice

Zainteresowani
nauczyciele
i dyrektorzy

Ostatni wtorek
miesiąca
godz.
12.00-13.30

2h

Zespół Szkół
Specjalnych
Nr 5 Pabianice

Bożena
Bulzacka

Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

Drugi i czwarty
wtorek miesiąca
godz.
14.30- 16.00

2h

PODNiDM
Pabianice

Eliza
Matusiak

Adresat
Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Prowadzący
Małgorzata
Biegajło

Zofia Szmidt
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Konsultacje
indywidualne

Konsultacje
indywidualne

Konsultacje
indywidualne

Konsultacje
indywidualne

IV.

 Tworzenie Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej.
 Planowanie pracy na godzinach wychowawczych z uwzględnieniem orientacji
zawodowej w klasach I-III i IV-VI.
 Wsparcie rodziców w procesie wyboru ścieżki kształcenia dla ucznia .
1. Awans zawodowy
2. Nowa podstawa programowa
3. Metodyka nauczania matematyki
4. Edukacja informatyczna w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
5. Tworzenie i modyfikacja programów nauczania , innowacje i eksperymenty
pedagogiczne
6. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki oraz
zajęciach dodatkowych
7. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i w szkole
8. Metodyka pracy z tablicą interaktywną
9. Analiza diagnoz i badań wewnątrzszkolnych
10. TIK w pracy nauczyciela
11. Inne – według potrzeb nauczycieli
 Nowa podstawa programowa z języka polskiego
 Jak skutecznie przygotować ucznia do ustnego egzaminu maturalnego z języka
polskiego
 Przygotowanie ucznia do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
 Nowa podstawa programowa z języka niemieckiego
 Praca nauczyciela i ucznia na lekcji prowadzonej metodą CLIL.
 Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka obcego.
 Wykorzystywanie zasobów internetowych portali na lekcjach języka obcego.
 Kształtowanie szacunku do wartości z punktu widzenia nauczyciela i dyrektora
 Rozważania filozoficzne jako metoda pracy.

Pedagodzy,
wychowawcy
klas
i zainteresowani
nauczyciele
Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele
Zainteresowani
nauczyciele

Pierwszy
poniedziałek
miesiąca
godz.
16.00-17.30
Poniedziałki
godz. 13.0016.00

2h

PODNiDM
Pabianice

Agnieszka
Kulpińska –
Górska

4h

PODNiDM
Pabianice

Dorota
Kraska

2h
Pierwszy lub
drugi wtorek
miesiąca godz.
17.30

Każdy czwartek
miesiąca
godz.
15.30 -17.00
Każdy wtorek
i piątek
godz.
14.00-16.00

SP5
Konstantynów
Łódzki
ul. Sadowa5/7

2h

PODNiDM
Pabianice

Beata
Jędrzejczyk

2h

PODNiDM
Pabianice

Zofia Kriger
– Kozłowska

Zajęcia otwarte
Forma

Temat

Lekcja otwarta

Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia grafomotoryczne

Lekcja otwarta

Właściwości kwasów organicznych (III klasa gimnazjum)

Adresat
Zainteresowani nauczyciele
pracujący z uczniem
niepełnosprawnym
Nauczyciele chemii

Termin
25.01.2018
Godz.13.45
18.01.2018
godz . 8.55

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Ilość
godz.
1h
1h
omówienie
1h
1h
omówienie

Miejsce
realizacji
ZSS Nr 5
w Pabianicach
SP Nr 2 w Pabianicach

Prowadzący
Bożena Bulzacka
(Izabela
Radwańska)
Barbara
Staszewska
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Lekcja otwarta

Wirtualne muzeum na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego

26.01.2018
godz. 11.45

1h
1h
omówienie

SP Nr 1 w Pabianicach

Beata Jędrzejczyk

Lekcja otwarta

Redagowanie streszczenia logicznego

Nauczyciele języka polskiego

18.01.2018

1h
1h
omówienie

II Liceum
Ogólnokształcące
w Pabianicach

Beata Jędrzejczyk

godz. 11.45

Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria

V.


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Forma

Temat/ cele i treści

Adresat

Kurs
doskonalący

Programowanie w Scratch Junior
Cele:
 Nabycie umiejętności programowania w językach wizualnych.
 Poznanie rozwiązań metodycznych dotyczących nauki programowania w edukacji
wczesnoszkolnej.
Treści:
 Podstawowe funkcje w Scratch Junior.
 Tworzenie własnych programów w Scratch Junior.
 Metodyka pracy związana z nauką programowania.
 Aplikacje wspomagające naukę programowania.
Profilaktyka wad postawy ciała w przedszkolu
Cel:
 Zapoznanie uczestników z przyczynami powstawania wad ciała i działaniami
profilaktycznymi.
Treści:
 Profilaktyka wad postawy ciała w przedszkolu.

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

2

Seminarium
6



Ilość
godz.
20h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

26.01. 2018
godz.15.00

4h

PODNiDM
Pabianice

Termin
realizacji
24.01.2018
godz. 17.00

Ilość
godz.
3h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Termin
realizacji
Realizacja
11.2017 –
02.2018

Prowadzący
Dorota Kraska

drugie
spotkanie
15.01.2018
godz. 16.00

Nauczyciele
przedszkoli

dr Piotr
Winczewski

Edukacja artystyczna i głosowa

Forma

Temat/ cele i treści

Adresat

Warsztat
metodyczny

Karnawał muzyki poważnej w tańcu, ruchu i śpiewie
Cele:
 Zajęcia muzyczne dla dzieci z wykorzystaniem połączonych metod Orffa, Kodaly’a,
Delcroze’a, Strasuss, Labana, Sherborne.
Treści:
 Ekspresja muzyczno – ruchowa do przykładów muzycznej z wykorzystaniem rekwizytów
(autorska propozycja prowadzącej)

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

16

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Prowadzący
Magdalena
Hudzieczek Cieślar
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Edukacja humanistyczna

Forma
Warsztat
metodyczny
33

Warsztat
metodyczny
37



Temat/ cele i treści

Adresat

Rozważania filozoficzne jako metoda pracy na lekcjach etyki, filozofii
Cel:
 Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu i argumentowania wyznawanych wartości.
Treści:
 Filozoficzny dialog jako metoda pracy.
 Warunki rozwoju myślenia, argumentowania i prowadzenia dyskursu.
 Rola nauczyciela w pracy metodą dociekań filozoficznych.
 Inne metody aktywizujące.
Biblioteka w świecie dzieci i młodzieży
Cel:
 Poznanie roli zbiorów bibliotecznych w rozwoju kulturalno – oświatowym dzieci
i młodzieży.
Treści:
 Kim jest współczesny użytkownik biblioteki.
 Zbiory biblioteczne w rozwoju kulturalno – oświatowym.
 Zintegrowane programy biblioteczne.

Zainteresowani
nauczyciele

Ilość
godz.
6h
(2x3h)

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

29.01.2018
godz. 16.00

3h

Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Pabianicach

Marzena
Litman

Termin
realizacji
05.12.2017
godz.16.00
Zmiana
terminu
16.01.2018
godz. 16.00

Ilość
godz.
4h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący

Termin
realizacji
10.01.2018
17.01.2018

Prowadzący
Zofia KrigerKozłowska

godz. 16.00
ODWOŁANY

Nauczyciele
bibliotekarze

Edukacja matematyczna i informatyczna
Forma

Warsztat
metodyczny
46

Temat/ cele i treści

Adresat

Prace badawcze na lekcjach matematyki – jak uczyć twórczo i nieschematycznie
Nauczyciele
Cele:
matematyki
 Kształtowanie umiejętności doboru i oceniania problemów badawczych na lekcjach
wszystkich
matematyki.
poziomów edukacji
 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach.
Treści:
 Przykłady problemów rozwijających myślenie matematyczne uczniów.
 Jak oceniać prace badawcze naszych uczniów.

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Dorota
Kraska
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Warsztat
metodyczny
48

Warsztat
metodyczny
49



Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela matematyki
Nauczyciele
Cele:
matematyki
 Poznanie możliwości wybranych programów wspomagających nauczanie i uczenie
wszystkich
się matematyki.
poziomów edukacji
 Zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki.
Treści:
 Programy multimedialne na lekcjach matematyki.
 Możliwości tablicy interaktywnej
Jak uczyć dowodzenia w matematyce?
Nauczyciele
Cele:
matematyki
 Nabycie umiejętności metodycznych rozwijających umiejętność dowodzenia.
wszystkich
 Doskonalenie umiejętności dowodzenia.
poziomów edukacji
 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach.
Treści:
 Sztuka dowodzenia w nowej podstawie programowej.
 Przykłady zadań na dowodzenie na etapie konkretnym i formalnym.
 Rozwiązania metodyczne rozwijające umiejętność dowodzenia.

09.01.2018
godz. 16.00

4h

PODNiDM
Pabianice

Dorota
Kraska

23.01.2018
godz. 16.00

4h

PODNiDM
Pabianice

Dorota
Kraska

Edukacja przyrodnicza
Forma

Warsztat
metodyczny
65

Sieć Edukacji
Globalnej
68

Temat/ cele i treści

Adresat

Nauczyciele
Rola eksperymentu w prowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczych
przedmiotów
Cele:
przyrodniczych
 Eksperyment w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 Zmiana podejściu do kształcenia przedmiotów przyrodniczych.
 Przykładowe sposoby prowadzenia zajęć wykorzystujące metody badawcze
Treści:
 Analiza podstawy programowej z wybranego przedmiotu przyrodniczego.
 Spektakularne doświadczenia z wykorzystaniem materiałów „kuchennych”.
 Metody badawcze w praktyce.
 Zapis obserwowanych eksperymentów.
Nauczyciele
Powiatowy Konkurs Geograficzno – Turystyczny „Przez lądy, morza i oceany… - kraje
i uczniowie szkół
Płw. Bałkańskiego i województwo łódzkie.”
podstawowych i
Cel:
ponadpodstawowych
 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniowskich w zakresie geografii.
 Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.
 Promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Europy i własnego regionu.

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Termin
Ilość
realizacji
godz.
18.01.2018
6h
2525.01.2018
godz. 14.00

Finał
09.01.2018
godz. 9.00

2h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Doradca
metodyczny
fizyki

Szkoła
Zofia Szmidt
Podstawowa
Nr 15
Pabianice
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 Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu.
Treści:
 Wiedza i umiejętności z geografii fizycznej ogólnej, geografii fizycznej, społeczno –
gospodarczej i regionalnej krajów Płw. Bałkańskiego określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu
pabianickiego w oparciu o podręczniki, zeszyty ćw. i atlasy geograficzne do nauki
geografii oraz treści z turystyki i ochrony środowiska krajów Płw. Bałkańskiego,
określone w dodatkowej literaturze


Edukacja językowa – języki obce

Forma
Program
Edukacji
Językowej
69

___________

70

Temat/ cele i treści

Adresat

Kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom A2) Kurs doskonalący
Cel:
 Rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego.
Treści:
 Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych
(słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania
narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
Kurs języka angielskiego dla średnio-zaawansowanych (poziom B1) Kurs doskonalący
Cel:
 Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.
Treści:
 Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych
(słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania
narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Nauczyciele
zainteresowani
nauką języka
angielskiego

Nauczyciele
zainteresowani
nauką języka
angielskiego

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Termin
realizacji
09.2017
– 06.2018

Ilość
godz.
60h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Agata
Subczyńska

60h

PODNiDM
Pabianice

Agata
Subczyńska

Prowadzący

środy
godz.
17.40-19.10

09.2017
– 06.2018
środy
godz. 16.0017.30
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___________
71

Warsztat
metodyczny
75

Warsztat
metodyczny
78



Kurs języka niemieckiego dla początkujących (poziom A1) Kurs doskonalący
Nauczyciele
01.2018Cele:
zainteresowani
06.2018
 Rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych z zakresu języka niemieckiego.
nauką języka
Treści:
niemieckiego
czwartek
 Kształcenie umiejętności komunikacyjnych
godz 16.00
 Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych
(słuchania – mówienia – czytania – pisania).
KURS
 Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim oraz stosowania
ODWOŁANY
narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych.
Jak wykorzystać tablicę interaktywną na lekcjach języka obcego.
Zainteresowani 24.01.2018
Cel:
nauczyciele
godz. 15.30
 Wszechstronne wykorzystanie nowego środka dydaktycznego – tablicy niezbędnym
języków
elementem pobudzającym aktywność i zainteresowanie ucznia na lekcjach języka obcego.
obcych.
Treści:
 Co jest potrzebne, aby pracować na tablicy interaktywnej?
 Praktyczne zastosowanie tablicy na lekcjach języka obcego.
 Oferta internetowych portali i dobór ćwiczeń interaktywnych.
 Ćwiczenie umiejętności pracy z tablicą interaktywną.
Wykorzystanie form teatralnych na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego
Nauczyciele
08.01.2018
Cel:
języka
godz. 15.00
 Ukazanie pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego poprzez
angielskiego
realizację inscenizacji i krótkich form teatralnych.
uczący w szkole
Treści:
podstawowej
 Jak wprowadzić ucznia w świat teatru na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego?
(1-3 oraz 4-8)
 Rola piosenek w inscenizacjach językowych.
oraz zerówkach
 Zalety stosowania różnych form teatralnych na zajęciach języka obcego.
 Przykładowe scenariusze przedstawień.

40h

PODNiDM
Pabianice

Zofia KrigerKozłowska

4h

PODNiDM
Pabianice

Zofia KrigerKozłowska

4h

PODNiDM
Pabianice

Agata
Subczyńska

Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Forma
Kurs
doskonalący
88

Temat/ cele i treści
Cudzoziemiec w polskiej szkole –warsztaty rozwoju kompetencji międzykulturowych w
szkole
Cel:
 Głównym założeniem prowadzonych zajęć jest pokazanie jaka wiedza, umiejętności
i postawy mogą być przydatne dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom, pedagogom
psychologom celem skutecznego wykonywania przez nich zadań zawodowych w
polskiej szkole, na styku różnych kultur, w szczególności w kontakcie z dziećmi

Adresat

Termin
realizacji
11.2017 12 2017

Dyrektorzy,
wychowawcy,
pedagodzy szkolni,
zainteresowani
Pierwsze
nauczyciele
spotkanie
30.11.2017
godz. 15.30

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Ilość
Miejsce
godz.
realizacji
8h
PODNiDM
(2x4h) Pabianice

Prowadzący
Anna
Gmurowska
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i młodzieżą z innych kultur, a także w kontakcie z rodzicami – cudzoziemcami.
Treści:
 Obcokrajowcy w Polsce i w polskiej szkole – zjawiska migracyjne. Rola kompetencji
międzykulturowych.
 SUD –szkoła wolna od stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji.
 Kultura, różnice kulturowe. Koncepcja kultury jako góry lodowej. Wymiar różnic
międzykulturowych. Szok kulturowy.
 Odmienności kulturowe w kontekście stadiów etnocentrycznych i etnorelawistycznych
wyodrębnionych przez Miltona Benetta.
 Postrzeganie innych. Cudzoziemiec w polskiej szkole. Problematyka kształcenia
uczniów – obcokrajowców. Przykłady dobrych praktyk.
Kurs
doskonalący
87



Drugie i
zarazem
ostatnie
spotkanie
10.01.2018
godz. 15.30

Rozwiązywanie problemów w szkole z wykorzystaniem technik mediacyjnych
Dyrektorzy,
Cele:
wychowawcy,
 Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w szkole pedagodzy szkolni,
z wykorzystaniem technik mediacyjnych.
zainteresowani
Treści:
nauczyciele
 Podstawy prawne określające podejmowanie działań i technik mediacyjnych
w rozwiązywaniu problemów w szkole. Stosowanie technik mediacyjnych w szkole
w wymogi nowej podstawy programowej.
 Źródła konfliktów i powstawania sytuacji problemowych. Diagnoza konfliktu. Sytuacje
kryzysowe, osoba w kryzysie i cechy negocjacji kryzysowych. Przełamywanie oporu.
Zarządzanie emocjami.
 Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. Osobowości i etyka
mediatora.
 Organizowanie warsztatu pracy. Algorytm etapów mediacji.
 Narzędzia pracy mediatora i techniki prowadzenia mediacji.

25.01.2018
22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

16h
(4x4h)

PODNiDM
Pabianice

Ilość
godz.
12h
(4x3h)

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Anna
Gmurowska

godz. 15.30

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Forma

Temat/ cele i treści

Adresat

Kurs
doskonalący
98

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole. Kurs doskonalący
Cel:
 Poznanie uwarunkowań funkcjonowania dzieci (uczniów) z niepełnosprawnością
intelektualną we współczesnym świecie.
Treści:
 Niepełnosprawność intelektualna – wprowadzenie do tematu.
 Modyfikacja zachowań.
 Dokumentacja i jej wartość praktyczna w pracy z dzieckiem-uczniem.
 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej. Metody pracy.

Pedagodzy,
wychowawcy klas
i zainteresowani
nauczyciele

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Termin
realizacji
02-03.2018
Rekrutacja
do
29.01.2018r.

Prowadzący
Bożena
Bulzacka

Strona 11



Szkolenia dla kadry kierowniczej i liderów WDN

Forma
Konsultacje
indywidualne
i grupowe
104

Konferencja
105

Warsztat
metodyczny
112

Temat/ cele i treści
PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE MEDIACJI SZKOLNYCH
I PRACOWNICZYCH
We współpracy ośrodka z:
 Ośrodkiem Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej w Pabianicach
 Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich w Wieluniu
Cel:
 Polubowne rozwiązywanie wszelkich sporów/konfliktów pomiędzy nauczycielami,
nauczycielami i rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły lub pomiędzy dyrektorem
a pracownikami niepedagogicznymi.
Treści:
 Mediacja dobrowolna, poufna i odformalizowana metoda rozwiązywania sporów, będąca
rozmową i spotkaniem stron w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej. Jest
bezpieczna i przyjazna dla stron, pozwala na poprawę relacji w przyszłości i trwałe
zakończenie konfliktu. Zamierza do zawarcia porozumienia typu „wygrany – wygrany”,
nie pozbawia stron odpowiedzialności za konflikt i jego rozwiązanie.
 Zapewniamy o przestrzeganiu zasady dobrowolności, poufności, bezstronności oraz
neutralności mediacji
Mediatorzy stażyści: Małgorzata Biegajło, Anna Szynkiewicz, Katarzyna Kaliska, Katarzyna
Jagusiak, Grażyna Maślanka – Olczyk, Ewelina Gajda, Kamila Chałada, Monika Sobczak

Adresat
Nauczyciele,
dyrektorzy szkół
i placówek
oświatowych,
pracownicy
niepedagogiczni

Termin
realizacji
Cały rok
szkolny

Ilość
godz.
1-2h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

każdorazowo
do ustalenia
z mediatorem

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym – zmiany w Karcie Nauczyciela
Cel:

Omówienie zmian w przepisach prawa oświatowego i ich interpretacja
Treści:
 Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
 Zmiany w Karcie Nauczyciela
 Nowe rozporządzenia MEN

Dyrektorzy szkół
i przedszkoli,
pedagodzy,
liderzy zespołów
nauczycielskich

18.01.2018
godz. 11.00

3h

PODNiDM
Pabianice

Mediacja rodzinna jako metoda polubownego rozwiązywania konfliktów w rodzinie
Cele:
 Przedstawienie praktycznych aspektów mediacji rodzinnej, w tym podstawowych
narzędzi mediatora, pokazanie roli mediatora rodzinnego, specyfiki konfliktu rodzinnego,
skutków konfliktu dla każdego członka rodziny, w szczególności małoletnich dzieci.

Dyrektorzy szkół
i przedszkoli,
psycholodzy,
pedagodzy i inni
zainteresowani

11.01.2018
godz. 9.00
zmiana
terminu
15.03.2018

8h

PODNiDM
Pabianice

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Prowadzący
Mediatorzy:
dr Barbara
Olszewska,
Elżbieta
Karpecka,
Dorota
Kamieniecka

Małgorzata
Biegajło,
dr Marzenna
Majchrzak

Grażyna
Górska

Strona 12

Treści:
 Specyfika konfliktu w rodzinie: jakie są jego przyczyny i skutki, co oznacza bycie
w konflikcie, pomoc dziecku będącemu ofiarą konfliktu rodziców.
 Mediacja rodzinna – obszary zastosowania na podstawie analizy konkretnych
przypadków, znaczenie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
 Mediator rodzinny – jego rola, postawa, umiejętności, bezstronności i neutralność.
 Narzędzia mediatora – uniwersalne narzędzia komunikacyjne, w zakresie budowania
zrozumienia, docierania do potrzeb, szukania rozwiązań.

VI.

Studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Forma

Studia
podyplomowe

Kierunek
DORADZTWO ZAWODOWE

Adresat

Termin realizacji

Ilość
godz.

Miejsce
realizacji

Prowadzący

Zainteresowani
nauczyciele

Rok szkolny 2017/2018

350 godzin zajęć
oraz 60 godz. praktyki

PODNiDM
Pabianice

WSBiNoZ
w Łodzi

ZAPRASZAMY!

Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl
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