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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, 503 734 405, fax: (42) 215-04-31,  

e-mail:podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl Strona 3 

 

I. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli 

 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
 Prowadzący 

Ramowy 

Program 

Kompleksowego 

Wspomagania 

wg 
zdiagnozowanych 

potrzeb danej 

szkoły 

/przedszkola 

 

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 

 

W ciągu 

roku 

szkolnego 

 

Zgodnie    

z potrzeba

mi danej 

placówki 

 

Zgłoszona 

placówka 

 

Koordynator 

procesu 

wspomagania 

Małgorzata 

Biegajło, 

animatorzy, 

eksperci 

 

II. Doskonalenie w sieci 

 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

w zakresie 

doradztwa 

metodycznego 

 

Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM – kontynuacja. 

Cel: 

 Wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających 

warsztat pracy nauczyciela - doradcy metodycznego, konsultanta  

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 

Spotkania - 

21.05.2018  

11.06.2018 

  

30h 

w tym 

praca na 

platformie 

 

PODNiDM 

Pabianice   

 

Małgorzata 

Biegajło, 

Zofia 

Szmidt, 
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III. Konsultacje dla kadry kierowniczej i nauczycieli 
 

Forma Tematyka Adresat Termin realizacji 
Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa biologii i wychowania do życia w rodzinie.  

2. Zmiany w przepisach prawa oświatowego. 

3. Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – profilaktycznych. 

4. Warsztat pracy nowoczesnego dyrektora placówki oświatowej. 

5. Ocena pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. 

6. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych przez nauczycieli.  

7. Inne (według potrzeb).  

Zainteresowani 

dyrektorzy 

 i nauczyciele 

Każdy wtorek  

godz.  

14.00-15.30 
w sierpniu 2017  

w dniu 29.08. 

 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło 

Konsultacje 

indywidualne 
 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). 

Zainteresowani 

nauczyciele 

 i dyrektorzy 

Każdy wtorek  

i piątek 

godz.  

13.00-15.30 

 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Zofia Szmidt 

 

Konsultacje 

indywidualne 
 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.  

Zainteresowani 

nauczyciele 

 i dyrektorzy 

Ostatni wtorek 

miesiąca 

godz. 

 12.00-13.30 

 

2h Zespół Szkół 

Specjalnych 

Nr 5 

Pabianice  

Bożena 

Bulzacka 

Konsultacje 

indywidualne 
 Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym- program nauczania do zawodu. 

Kształcenie zawodowe po reformie 

 Zastosowanie TIK w edukacji: 

programowanie w szkole podstawowej, E-narzędzia GOOGLE alternatywą 

dla MS Office, korzystanie z programów w chmurze, obsługa Excela, obsługa tablicy 

interaktywnej, E-podręczniki, wykorzystanie portali edukacyjnych, dostosowanie 

programu nauczania informatyki do możliwości i predyspozycji uczniów; 

 

Zainteresowani  

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Drugi i czwarty 

wtorek miesiąca  

godz.  

14.30- 16.00 

 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Eliza 

Matusiak 

 

Konsultacje 

indywidualne 
 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.  

Pedagodzy, 

wychowawcy 

klas 

i zaintereso-

Pierwszy 

poniedziałek 

miesiąca  

godz.  

2h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kulpińska – 

Górska 
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 Wsparcie rodziców w procesie wyboru ścieżki kształcenia dla ucznia . wani 

nauczyciele 

 

Konsultacje 

indywidualne 

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 

Zainteresowani  

dyrektorzy 

i nauczyciele 

 

Zainteresowani  

dyrektorzy 

i nauczyciele 

 

Poniedziałki 

godz.  

13.00-16.00 

 

Pierwszy lub 

drugi wtorek 

miesiąca godz. 

17.30 

4h 

 

 

 

2h 

PODNiDM 

Pabianice 

 

 

SP5 
Konstanty-

nów Łódzki  

ul. 

Sadowa5/7 

Dorota 

Kraska 

 
 

IV. Zajęcia otwarte  
 

 
Forma Temat Adresat Termin 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Lekcja 

otwarta 
Wielka majówka – zajęcia z zakresu Profilaktyki logopedycznej Zainteresowani nauczyciele 

pracujący z uczniem 

niepełnosprawnym 

17.05.2018 

godz. 12.55 

1h 

1h 

omówienie 

ZSS Nr 5  

w Pabianicach 

Bożena Bulzacka 

(Ewelina Jench – 

Ciemnoczołowska) 

 

V. Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 

 
Forma Temat Adresat Termin 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Konkurs Konkurs Matematyczny dla dzieci sześcioletnich pn. Łamigłówki 

mądrej główki 

Cel: 

 rozwijanie zdolności matematycznych dzieci, 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa  podczas 

zabawy 

 

Nauczyciele przedszkoli 

powiatu pabianickiego   
23.05.2018 

godz. 9.30 

 Przedszkole Miejskie  

nr 4 w Pabianicach 

Małgorzata 

Gmosińska 

Barbara Olszewska  
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 Edukacja artystyczna i głosowa 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

20 

Głos w arteterapii 

Cel:  

 Głos jako jeden z czynników wspomagających funkcjonowanie w grupie.  

Treści: 

 Zabawa z głosem i ciałem – ćwiczenia wzbogacające kreatywność i asertywność.  

Zainteresowani 

nauczyciele 
23.05.2018 

ZMIANA 

TERMINU 

na 

06.06.2018 

godz. 17.00 

2h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek - 

Cieślar 

 

 Edukacja humanistyczna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Sieć 

bibliotekarzy 

szkolnych 

 

22 

IV Happening czytelniczy „Zaczytaj się w Pabianicach”  

Cel: 

 Popularyzowanie czytelnictwa. 

Treści: 

 Zachęcanie mieszkańców Pabianic do czytania książek. 

 Promocja bibliotek w środowisku lokalnym. 

Bibliotekarze, 

nauczyciele, 

uczniowie, 

mieszkańcy 

Pabianic 

23.05.2018 

godz. 13.00 

2h Plac przed 

Urzędem 

Miejskim 

w Pabianicach 

Salomea 

Mandat, 

Marzena 

Litman 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

32 

 

 

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego 

Cele: 

 Nabycie umiejętności wykorzystania oceniania kształtującego w doskonaleniu umiejętności 

polonistycznych ucznia.  

 Doskonalenie umiejętności formułowania pytań kluczowych.  

 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach.  

Treści: 

 Elementy oceniania kształtującego. 

 Funkcje oceniania kształtującego. 

 Ocenianie kształtujące a oceniania sumujące. 

Nauczyciele 

języka 

polskiego 

24.05.2018 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 
Artur 

Śniegucki 

Sieć 

bibliotekarzy 

szkolnych 

 

40 

VII Konkurs Czytelniczy „Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze”  

Cel: 

 Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno opisów przyrody zawartych w dziełach 

prozatorskich. 

 Zwrócenie uwagi na różnorodne funkcje opisów przyrody w zależności od epoki historyczno – 

literackiej i rodzaju literackiego. 

 Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 Upowszechnienie znajomości tekstów literackich zawartych w podstawie programowej języka 

Nauczyciele  

i uczniowie 

szkół 

podstawowych  

Podsumowanie 

14.05.2018 

godz. 13.00     

2h PBW Filia 

w Pabianicach 

Artur 

Śniegucki, 

Salomea 

Mandat 
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polskiego. 

 Upowszechnienie znajomości procesów historyczno – literackich 

 

 

 Edukacja matematyczna i informatyczna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

53 

Jak uczyć kombinatoryki? 

Cele: 

 Przypomnienie podstawowych pojęć w kombinatoryce.  

 Zapoznanie z rodzajami zadań z kombinatoryki i metodyką ich stosowania.  

 Podniesienie jakości kształcenia matematyki w szkołach. 

Treści: 

 Podstawowe pojęcia kombinatoryki. 

 Kombinatoryka w nowej podstawie programowej. 

 Zadania z kombinatoryki na etapie konkretnym i formalnym. 

 Metodyka pracy związana z wprowadzeniem treści kombinatoryki.  

Nauczyciele 

matematyki 

wszystkich 

poziomów 

edukacji 

07. 05.2018 

godz. 16.00 
4h 

 

 

 

 

 

 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota 

Kraska 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

54 

Pokonywanie barier w komunikacji uczeń – nauczyciel na lekcjach matematyki  

Cele: 

 Poznanie elementów komunikacji interpersonalnej niezbędnych w pracy nauczyciela 

matematyki. 

 Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zawodowej. 

 Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli matematyki. 

Treści: 

 Elementy komunikacji interpersonalnej niezbędne w pracy nauczyciela matematyki. 

 Bariery komunikacyjne uczniów.  

 Zasady udzielania informacji zwrotnej. 

 Sposoby rozwiązywania problemów nauczycieli matematyki z uczniami. 

Nauczyciele 

matematyki 

wszystkich 

typów szkół 

28. 05.2018 

godz. 16.00 
4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota 

Kraska 

Konsultacje 

grupowe  

 

58 

Tablet jako narzędzie wspomagające edukację 

Cele: 

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

 Zapoznanie z tabletem jako narzędziem wspomagającym proces edukacyjny. 

Treści: 

 Pojęcia związane z wyborem i obsługą tabletów, programy edukacyjne do zastosowania na 

tablecie – przegląd, źródła pozyskiwania oprogramowania edukacyjnego. 

 Praca z tabletem. 

Zainteresowani 

nauczyciele 

8.05.2018  

godz. 14.30 
2h 

 

 

 

 

 

 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

 

 

 

 

 

Eliza 

Matusiak 
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 Edukacja przyrodnicza 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

67 

Rola obserwacji terenowych w nauczaniu – uczeniu się przedmiotów przyrodniczych 

Cele: 

 Podnoszenie atrakcyjności i efektywności edukacji przyrodniczej. 

 Motywowanie uczniów do kreatywnego uczenia się przez doświadczenia. 

Treści: 

 Wymagania nowej PP przyrody i geografii i in. przedmiotów przyrodniczych. 

 Zajęcia na ścieżkach dydaktycznych Nadleśnictwa Kolumna. 

 Propagowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie praktycznego kształcenia umiejętności 

przyrodniczych – wymiana doświadczeń 

Nauczyciele 

geografii, 

przyrody i innych 

przedmiotów 

przyrodniczych 

08. 06.2018 

godz. 12.30 

4h Nadleśnictwo 

Kolumna ul. 

Leśników 

Polskich 1c 

Zofia Szmidt 

 

 Edukacja językowa – języki obce 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Program  

Edukacji  

Językowej 

 

69 

 

 

 

 

 

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 

środy 

godz. 

17.40-19.10 

60h PODNiDM 

Pabianice 

Agata 

Subczyńska 

Program  

Edukacji  

Językowej 

 

70 

 

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 

 

 

 

środy 

godz. 16.00-

17.30 

 

 

60h PODNiDM 

Pabianice 

Agata 

Subczyńska 
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Konferencja   

 

77 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – wymagania i rozwiązania 

Cel: 

 Zapoznanie ze szczegółowymi wymaganiami oraz rodzajami zadań egzaminu na koniec 

szkoły podstawowej z języka angielskiego.  

Treści: 

 Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.  

 Wymagania egzaminacyjne określone w Podstawie Programowej.  

 Typy zadań egzaminacyjnych. 

 Jak przygotować uczniów do egzaminu? 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego 

uczący w szkole 

podstawowej 

 

   

14.05.2018 

godz. 15.00 

 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agata 

Subczyńska 

 Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny  

 

90 

Cyberprzemoc – jak edukować aby ją ograniczyć  

Cele: 

 Poznanie czym jest cyberprzemoc i jak jej przeciwdziałać 

 Omówienie sposobów ochrony ucznia w sieci  

 Zapoznanie ze szkolnym system reagowania na cyberprzemoc  

Treści:  

 Prawne i psychologiczne aspekty cyberprzemocy 

 Wprowadzenie do problematyki zagrożeń wobec dzieci online  

  Szkolny system reagowania na cyberprzemoc  

Pedagodzy 

szkolni, 

wychowawcy, 

zainteresowani 

nauczyciele  

22. 05.2018 

godz. 14.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło we 

współpracy ze 

Strażą Miejska  

i KPP 

w Pabianicach  

 

  Szkolenia dla kadry kierowniczej i liderów WDN 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Konsultacje 

indywidualne 

i grupowe  

 

104 

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: 

Nauczyciele, 

dyrektorzy 

szkół 

i placówek 

oświatowych, 

pracownicy 

niepedagogiczni 

 

Cały rok 

szkolny 

każdorazowo 

do ustalenia  

z mediatorem 

 

1-2h 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

Mediatorzy: 

dr Barbara 

Olszewska, 

Elżbieta 

Karpecka, 

Dorota 

Kamieniecka 
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 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 

Warsztat 

metodyczny 

  

135 

Kreatywne metody rozwiązywania problemów  

 

Cel:  
 Zapoznanie uczestników z zasadami służącymi twórczemu rozwiązywaniu problemów, 

 Przedstawienie wybranych metod twórczego rozwiązywania konfliktów: metoda Metaplanu, 

diagramu Isikawy, kolorowy kapelusz de Bono, The Wold Cafe Method, burza mózgów, 

 Poznanie metod aktywnego słuchania, dzielenie się wiedzą, negowanie pomysłów 

 Dyskusja na temat przydatności twórczego rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym 

 

Dyrektorzy, 

wychowawcy  

i pedagodzy, 

psychologowie 

oraz rady 

pedagogiczne 

szkół  

i przedszkoli 

2 spotkanie  

17.05.2018 

ZMIANA 

GODZINY 

godz. 16.00 

godz. 15.30 

4h PODNiDM 

Pabianice 
Joanna 

Wieremiejewicz-

Podkościelna 

Warsztat 

metodyczny 

 

136 

Umiejętność prowadzenia zebrań, spotkań i moderowanie dyskusji 

 

Cel: 

 Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami dotyczącymi prowadzenia zebrań, spotkań, 

dyskusji – forma i cel spotkania; sposoby informowania w wydarzeniu; czas  

i miejsce spotkania;  

 Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków i ról poszczególnych osób podczas 

prowadzenia spotkania; 

 Nauczenie uczestników tego, w jaki sposób prowadzić dyskusję, zadawać pytania, gromadzić 

pomysły; 

 Przygotowanie uczestników do pełnienia roli moderatora dyskusji – rola początku  

i zakończenia, sposób komunikacji z uczestnikami  

Dyrektorzy, 

wychowawcy  

i pedagodzy, 

psychologowie 

oraz rady 

pedagogiczne 

szkół  

i przedszkoli 

24.05.2018 

godz. 15.30 

07.06.2018 

godz. 15.30 
ZAJĘCIA 

ODWOŁANE 

8h 

(2x4h) 

PODNiDM 

Pabianice 
Joanna 

Wieremiejewicz-

Podkościelna 

 Awans zawodowy i inne szkolenia dla nauczycieli  
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Kurs 

doskonalący 

 

Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela: uczenie się, a nie nauczanie  

Cele: 

 Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji 

Zainteresowani 

nauczyciele 

szkół 

ostatnie 

spotkanie 

21.05.2018 

20h 

(5x4h) 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

Dorota Kraska,  

Artur Śniegucki 
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121 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.  

 

 

 

 

 

 

 

godz. 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Forma Kierunek Adresat Termin realizacji 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Studia 

podyplomowe 
INTEGRACJA SENSORYCZNA 

 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok szkolny 2018/2019 

 

PODNiDM 

Pabianice 

WSBiNoZ   

w Łodzi 

Studia 

podyplomowe 

WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU  

I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM 

ASPERGERA 

 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok szkolny 2018/2019 

 

PODNiDM 

Pabianice 

WSBiNoZ   

w Łodzi 

Studia 

podyplomowe 
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok szkolny 2018/2019 

 

PODNiDM 

Pabianice 

WSBiNoZ   

w Łodzi 

Studia 

podyplomowe 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok szkolny 2018/2019 

 

PODNiDM 

Pabianice 

WSBiNoZ   

w Łodzi 

Studia 

podyplomowe 
ADMINISTRACJA MEDYCZNA 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok szkolny 2018/2019 

 

PODNiDM 

Pabianice 

WSBiNoZ   

w Łodzi 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO realizowane w trybie wakacyjnym.  

Spotkanie organizacyjne w dn. 11.05.2018 r. godz.  16.00 w PODMiDM w Pabianicach. 
 


