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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.

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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Oferta edukacyjna na LUTY 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

II.

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

Termin
realizacji
Zgodnie
z terminarzem
narad;
pierwsze
spotkanie11.09.2017r.,
godz.13.00
06.11.2017
godz. 13.00
spotkanie
8.01.2018r
godz.13.00

Ilość
godz.
30h
w tym
praca na
platformie

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący

Doskonalenie w sieci
Forma

Temat/ cele i treści

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.

Adresat
Doradcy
metod.,
konsultanci
i specjaliści
PODNiDM
w
Pabianicach

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

Małgorzata
Biegajło,
Zofia Szmidt,
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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
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.
Sposoby realizacji: spotkania stacjonarne, konsultacje, praca na platformie e-learningowej
Sieć współpracy Edukacja Globalna w szkołach.
i samokształcenia Cel:
w zakresie
 Uświadomienie istoty i zasad Edukacji Globalnej.
edukacji
 Poznanie celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
globalnej
 Propagowanie różnych sposobów realizacji treści Edukacji Globalnej w szkołach.
W ramach sieci odbędą się:
 Warsztaty – Gra Terenowa
 Powiatowy Konkurs „Przez lądy, morza i oceany… Półwysep Bałkański i
Województwo Łódzkie”
 „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas” – konferencja
Sposoby realizacji: spotkania stacjonarne, konsultacje, warsztaty, konkursy, praca na
platformie e-learningowej

III.

Nauczyciele
poloniści
oraz inni
zainteresowa
ni
nauczyciele

W ciągu roku
szkolnego;

Nauczyciele
geografii,
języka
angielskiego
,
zainteresowa
ni
nauczyciele

podsumowanie
konkursu
14.02.2018

spotkanie
26.02.2018
godz. 16.00

30h,
w tympraca na
platformie

PODNiDM
Pabianice

Marzena
Litman
Beata
Jędrzejczyk
Artur
Śniegucki

30h,
w tym
praca na
platformie

Na terenie
miasta
Pabianice

Zofia Szmidt
Agata
Subczyńska

godz. 10:00

PODNiM
Pabianice

PODNiM
Pabianice

Konsultacje dla kadry kierowniczej i nauczycieli
Forma

Konsultacje
indywidualne

Konsultacje
indywidualne

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





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

Adresat

Termin realizacji

Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

Każdy wtorek
godz. 14.00-15.30
w sierpniu 2017
w dniu 29.08.

Zainteresowani
nauczyciele
i dyrektorzy

Każdy wtorek
i piątek
godz. 13.00-15.30
w sierpniu 2017

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.
2h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

3h

PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Małgorzata
Biegajło

Zofia Szmidt
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Konsultacje
indywidualne






Konsultacje
indywidualne









Konsultacje
indywidualne




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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;
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 .
Awans zawodowy
Nowa podstawa programowa
Metodyka nauczania matematyki
Edukacja informatyczna w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Tworzenie i modyfikacja programów nauczania , innowacje i eksperymenty
pedagogiczne
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki oraz zajęciach
dodatkowych
Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i w szkole
Metodyka pracy z tablicą interaktywną
Analiza diagnoz i badań wewnątrzszkolnych
TIK w pracy nauczyciela
Inne – według potrzeb nauczycieli

w dniu 29.08

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

Pedagodzy,
wychowawcy
klas
zainteresowani
nauczyciele
Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

Pierwszy
poniedziałek
miesiąca
godz. 16.00-17.30

2h

PODNiDM
Pabianice

Agnieszka
Kulpińska –
Górska

Poniedziałki godz.
13.00-16.00

4h

PODNiDM
Pabianice

Dorota
Kraska

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

Pierwszy lub drugi
wtorek miesiąca
godz. 17.30

2h

SP5
Konstantynó
w Łódzki
ul.
Sadowa5/7
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Konsultacje
indywidualne

Konsultacje
indywidualne

 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.

Zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

Każdy czwartek
miesiąca
godz. 15.30-17.00

2h

PODNiDM
Pabianice

Beata
Jędrzejczyk

Zainteresowani
nauczyciele

Każdy wtorek
i piątek
(do 09.02.2018)
godz. 14.00-16.00

2h

PODNiDM
Pabianice

Zofia Kriger
– Kozłowska

Zajęcia otwarte

IV.

Temat

Adresat

Lekcja
otwarta

Usprawnienie percepcji słuchowej w oparciu o zabawy
dźwiękowe

Lekcja
otwarta

„Do szczęścia trzeba niewiele…”
zainspirowane baśnią Kopciuszek

Zainteresowani nauczyciele
pracujący z uczniem
niepełnosprawnym
Nauczyciele języka polskiego

Forma

rozważania

28.02.2018
godz.11.50
26.01.2018
godz. 11.40
23.02.2018

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

Miejsce
realizacji
ZSS Nr 5
w Pabianicach
SP Nr 1 w
Pabianicach

Prowadzący
Bożena Bulzacka
(Katarzyna
Chmurska)
Beata Jędrzejczyk

Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria

V.


Nasze

Termin

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.

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

2

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
Realizacja
11.2017 –
02.2018
1 cęeść
28.11.2017
godz. 16.00
3 część
20.02.2018
godz. 16.00

Ilość
godz.
20h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Dorota Kraska
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Edukacja artystyczna i głosowa

Forma

Temat/ cele i treści

Adresat

Warsztat
metodyczny

Jak cię słyszą, tak cię piszą – rola głosu w komunikacji interpersonalnej
Cele:
 Uzasadnienie wpływu prawidłowej emisji głosu i bogatej w elementy ekspresji mowy na
wizerunek człowieka.
Treści:
 Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne wpływające na brzmienie głosu.
 Czynniki para lingwistyczne (ton głosu, tempo mowy, intonacja, przerwy, chrząknięcie,
eeeee, mmmmm…) wpływające na odbiór stanu emocjonalnego.
 Odpowiednie operowanie sowim głosem w budowaniu pozytywnej komunikacji
interpersonalnej.

Zainteresowani
nauczyciele

17



Termin
realizacji
28.02.2018
godz. 17.00

Ilość
godz.
2h

Termin
realizacji
13.02.2018
godz. 16.00

Ilość
godz.
4h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Magdalena
Hudzieczek Cieślar

Edukacja matematyczna i informatyczna
Forma

Warsztat
metodyczny
50

Temat/ cele i treści
Metoda problemowa na lekcjach matematyki
Cele:
 Zapoznanie z metodą problemową na lekcjach matematyki.
 Podniesienie jakości kształcenia matematyki w szkołach.
Treści:
 Stosowanie metody problemowej na lekcjach matematyki.
 Mity i fakty nauczania matematyki na wszystkich etapach nauczania.
 Ocenianie uczniów podczas stosowania metody problemowej.

Adresat
Nauczyciele
matematyki
wszystkich
poziomów edukacji

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

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Dorota
Kraska
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Edukacja przyrodnicza
Temat/ cele i treści

Forma
Warsztat
metodyczny
62

Sieć Edukacji
Globalnej
68



Adresat

Termin
realizacji
20.02.2018
godz. 15.30

Nauczyciele
Zastosowanie metody projektu na geografii i innych przedmiotach przyrodniczych
przyrody
Cel:
i geografii
 Doskonalenie umiejętności pracy z uczniami metodami aktywizującymi, w
szczególności- metodą projektu, zgodnie z zaleceniami nowej pp
 Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach
Treści:
 Metoda projektów i projekt edukacyjny w nowej podstawie programowej .
 Kompetencje rozwijane u uczniów poprzez pracę metodą projektów .
 Przykłady projektów geograficznych, przyrodniczych w praktyce szkolnej
 Wspólne stworzenie koncepcji projektu geograficznego (temat, zadania dla grup, sposoby
prezentacji, karty oceny i samooceny) do wykorzystania w pracy z własnymi uczniami.
Nauczyciele
Powiatowy Konkurs Geograficzno – Turystyczny „Przez lądy, morza i oceany… - kraje
Uroczyste
Płw. Bałkańskiego i województwo łódzkie.” Podsumowanie
i uczniowie szkół
podsumowanie
podstawowych i
Cel
Konkursu
ponadpodstawowych
 Podsumowanie konkursu
Treści:
14.02.2018
 Przedstawienie sprawozdania z przebiegu konkursu
godz. 10:00
 Prezentacja wyników
 Przedstawienie laureatów i wręczenie nagród
 Wykład o Półwyspie Bałkańskim

Ilość
godz.
4h

3h

Miejsce
Prowadzący
realizacji
PODNiDM Zofia
Pabianice Szmidt

PODNiDM Zofia Szmidt
Pabianice

Edukacja językowa – języki obce

Forma
Program
Edukacji
Językowej
69

___________

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.

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

Prowadzący
Agata
Subczyńska

środy
godz.
17.40-19.10
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70

Warsztat
metodyczny
74



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

Smartphone i inne multimedia jako sprzymierzeńcy języka obcego
Cel:
 Zapoznanie z możliwościami wykorzystania zasobów internetowych platform
językowych podczas lekcji.
Treści:
 Symulacja lekcji języka polskiego z użyciem narzędzi TiK.
 Internetowe platformy językowe (Quizlet, Kahoo, Learning Apps, Hot Potatoes).
 Zakładanie konta na poznanych platformach językowych.
 Tworzenie własnych zasobów edukacyjnych na platformach językowych.
 Wymiana zasobów, doświadczeń.

Nauczyciele
języków obcych
(angielski,
niemiecki) uczący
w klasach 4-8SP,
gimnazjum i
szkołach średnich

09.2017
– 06.2018

60h

PODNiDM
Pabianice

Agata
Subczyńska

19.02.2018
12.03.2018
godz. 15.00

8h
(2x4h)

PODNiDM
Pabianice

Agata
Subczyńska

Termin
realizacji
01-02.2018
25.01.2018
22.02.2018
01.03.2018
15.03.2018

Ilość
godz.
16h16h
(4x4h)

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

środy
godz. 16.0017.30

Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Forma
Kurs
doskonalący
87

Temat/ cele i treści

Adresat

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.

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
Anna
Gmurowska

godz. 15.30
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Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Forma

Temat/ cele i treści

Adresat

Kurs
doskonalą
cy
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



Ilość
godz.

Miejsce
realizacji

12h
(4x3h)

PODNiDM
Pabianice

Termin
Ilość
realizacji godz.
20.02.2018
4h
godz. 14.30

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

19.02.2018
godz.16.00

PODNiDM
Pabianice

Termin
realizacji
27.02.2018
godz
16:00 -18:15

Prowadzący
Bożena
Bulzacka

1 część

Kształcenie i doradztwo zawodowe

Forma
Konsultacje
grupowe
99

Warsztat
metodyczny
129

Temat/ cele i treści

Adresat

Kształcenie zawodowe po reformie, czyli co uczeń powinien wiedzieć o kształceniu
zawodowym
Cele:
 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 Przybliżenie, jak przebiega kształcenie zawodowe w szkołach (technikum zawodowe
i szkoła branżowa I stopnia).
Treści:
 Specyfika szkolnictwa zawodowego – kształcenie teoretyczne i praktyczne.
 Zdobywanie kwalifikacji i egzaminy zawodowe, formy kształcenia zawodowego.
Co wychowawca szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkolnictwie zawodowym?
Cel:
 Promocja edukacji w ramach szkolnictwa zawodowego.
Treści:
 Kształcenie zawodowe na różnych poziomach kształcenia.
 Egzaminy zawodowe.
 Kształcenie w systemach pozaszkolnych.
 Samopoznanie podstawą wyboru kierunku kształcenia.

Wychowawcy,
pedagodzy
i nauczyciele szkół
podstawowych

Pedagodzy,
wychowawcy
i nauczyciele
szkół podstawowych

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

4h

Prowadzący
Eliza Matusiak

Agnieszka
Kulpińska Górska
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Szkolenia dla kadry kierowniczej i liderów WDN

Forma
Konsultacje
indywidualne
i grupowe

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

104

Kurs
doskonalący
114

Warsztat
metodyczny
116

Mediatorzy stażyści: Małgorzata Biegajło, Anna Szynkiewicz, Katarzyna Kaliska, Katarzyna
Jagusiak, Grażyna Maślanka – Olczyk, Ewelina Gajda, Kamila Chałada, Monika Sobczak
Mediacje cywilne
Cel:
 Poszerzenie wiedzy nt. mediacji jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów
i konfliktów w sprawach cywilnych.
Treści:
 Elementy wiedzy prawniczej nt. mediacji cywilnych.
 Zastosowanie mediacji w konkretnych sporach cywilnych z różnych obszarów życia
społecznego.
Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy wychowawczo – profilaktycznej w szkole
Cele:
 Doskonalenie pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole oraz umiejętności
planowania strategii diagnostycznej
 Poznanie różnorodnych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w diagnozie
sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w szkole

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

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

Dyrektorzy,
wicedyrektorzy
szkół i placówek
oświatowych,
przedstawiciele
JST

23.02.2018
godz. 8.00

8h

PODNiDM
Pabianice

Dorota
Kamieniecka

Dyrektorzy i
wicedyrektorzy,
liderzy WDN,
pedagodzy szkolni

28.02. 2018
godz..
15.00-18.30

4h

PODNiDM
Pabianice

Małgorzata
Biegajło
Jadwiga
Wysocka

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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 Nabycie umiejętności analizy wyników badań diagnostycznych
Treści:
 Narzędzia diagnostyczne. Etapy i obszary diagnozy wychowawczo – profilaktycznej
szkoły
 Analiza wyników badań ogólnopolskich i lokalnych na temat zachowania uczniów
 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z ryzykownym i problemowym
zachowaniem uczniów
 System gromadzenia i opracowywania informacji wartościujących działania szkoły


Awans zawodowy i inne szkolenia dla nauczycieli
Forma

Warsztat
metodyczny
119

Kurs
doskonalący
121

Temat/ cele i treści
Analiza wyników diagnoz na wejściu i wyjściu – doskonalenie efektywności pracy szkoły
Cele:
 Doskonalenie umiejętności analizy diagnoz prowadzonych przez nauczycieli za
pomocą różnych technik.
 Doskonalenie umiejętności formułowania wniosków do dalszej pracy.
 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach.
Treści:
 Zapoznanie z terminologią stosowaną w analizie diagnoz prowadzonych przez
nauczycieli.
 Analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa.
 Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.
Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela: uczenie się, a nie nauczanie
Cele:
 Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji
nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do
nauki.
 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach.
Treści:
 Techniki nauczania oraz metody aktywizujące.
 Techniki uczenia się i zapamiętywania.
 Style uczenia się, preferencje polisensoryczne.
 Teoria inteligencji wielorakich.
 Metody motywowania uczniów do nauki.

Adresat
Zainteresowani
nauczyciele

Termin
realizacji
01.2018
26.02.2018

Ilość
godz.

Miejsce
realizacji

4h

PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Dorota Kraska,
Artur Śniegucki

godz. 16.00

Zainteresowani
nauczyciele szkół

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

Realizacja
20h
11.2017 –
(5x4h)
03.2018
1 część
13.11.2017
2 część
12.12.2017
3 część
19.02.2018
godz . 16.00

PODNiDM
Pabianice

Dorota Kraska,
Artur Śniegucki

4 część
5 część
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Kurs
doskonalący
126

Kurs
doskonalący
127

Kierownik wycieczki szkolnej – szkolenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej
PODNiDM.
Cel:
 Rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół
i placówek.
 Odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli.
 Organizacja wycieczki szkolnej.
Treści:
 Bezpieczeństwo i higiena w turystyce.
 Zasady organizacji wycieczek szkolnych.
 Organizacja wycieczki szkolnej w praktyce (egzamin praktyczny).
 Praca na platformie e-learningowej.
Od stażysty do dyplomowanego – czyli awans zawodowy nauczycieli
Cele:
 Poznanie przepisów prawa oświatowego przydatnych przy ubieganiu się o awans
zawodowy.
 Przygotowanie dokumentacji prezentującej dorobek zawodowy nauczyciela.
 Przygotowanie się do egzaminu bądź rozmowy kwalifikacyjnej.
Treści:
 Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym.
 Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela mianowanego(ubiegającego
się o stopień dyplomowanego).

Prezentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego (ubiegającego się o awans na
mianowanego).
 Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela stażysty.
 Konsultacje indywidualne z własną dokumentacją.

Zainteresowani
nauczyciele

26.02.2018
godz. 15:30
część 2 w
marcu

Nauczyciele
ubiegający
się o awans
zawodowy

Spotkania
z grupami
nauczycieli
27.02.2018
godz 16.00
I moduł

10h
(2x4h
+2h.
na
platfor
mie)

PODNiDM
Pabianice

Zofia Szmidt

20h
(5 x
4h)

PODNiDM
Pabianice

Zofia Szmidt,
Dorota Kraska

Miejsce
realizacji

Prowadzący

PODNiDM
Pabianice

WSBiNoZ
w Łodzi

03.2018
stażyści
03.2018
kontraktowi
03.2018
mianowani
04.2018
konsultacje

VI.

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

Studia
podyplomowe

Kierunek
DORADZTWO ZAWODOWE

Adresat

Termin realizacji

Zainteresowani
nauczyciele

Rok szkolny 2017/2018

Ilość
godz.
350 godzin zajęć
oraz
60 godz. praktyki

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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