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I. MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W MOJEJ SZKOLE – program edukacyjny dla nauczycieli, rodziców  

i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
 Prowadzący 

Indywidulany 

Program 

Edukacyjny 

Cel: 

Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli, rodziców oraz uczniów w zakresie 

rozwiazywania konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji oraz świadome 

wykorzystywanie tej metody przez nauczycieli i uczniów w szkole. 

Zakładane efekty: 

 Uczniowie poznają metody mediacji i negocjacji, jako sposób rozwiązywania konfliktów 

rówieśniczych. Poprawi się  wzajemna komunikacja  i postrzeganie pomiędzy członkami grupy 

oraz znacząco wpłynie to na ich  rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.                                 

W każdej klasie 2 uczniów weżnie udział w szkoleniu „Mediator rówieśniczy”, po ukończeniu 

którego staną się klasowymi mediatorami. Uczniowie będą przeprowadzali mediacje 

rówieśnicze pod opieką wychowawcy, który też będzie przeszkolony w zakresie mediacji.  

Szkoła będzie upowszechniać swoją działalności w zakresie mediacji, wypracuje dobre 

praktyki, którymi podzieli się z innymi szkołami. 

Działania:                                                                                                                                                      

Z zakresu mediacji w szkole i konfliktów rówieśniczych  zostanie przeprowadzonych  łącznie 

około godzin 50 dydaktycznych szkoleń, w tym warsztaty dla nauczycieli na temat „Mediacja 

jako skuteczna strategia rozwiazywania konfliktów” oraz  „Agresja i cyberbulling jako nowe 

ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży”  w wymiarze około 12 godzin. Warsztaty dla 

uczniów ukierunkowane na rozwiazywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji                    

i negocjacji będę przeprowadzone w wymiarze około 10 godzin dla  danej klasy. Szkolenie dla 

wybranych  uczniów z każdej klasy pt. „Mediator rówieśniczy”  będą zrealizowane w wymiarze 

16h.  Poza tym proponujemy przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla rodziców                           

w wymiarze 4 godzin dydaktycznych oraz konsultacji indywidualnych/grupowych                               

z mediatorem w wymiarze około 10 godzin dydaktycznych. 

 
Zgodnie z opracowanym przez ośrodek ramowym programem edukacyjnym „Mediacje 

rówieśnicze w mojej szkole”, dla każdej zgłoszonej szkoły nasz koordynator przygotuje 

indywidualny program oraz  harmonogram  działań. 

 

Dyrektorzy 

szkół i  

przedszkoli 

 

09.2018 – 

09.2019 

Zgodnie    

z potrzebami 

danej 

placówki 

 

 

Zgłoszona 

szkoła  

 

Koordynatorzy 

programu  

dr Barbara 

Olszewska 

Małgorzata 

Biegajło,  

mediatorzy, 

eksperci: 

Anna 

Gmurowska 

Joanna 

Wieremiejewicz 

- Podkościelna 

Joanna Streit-

Wlaźlak  
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II. 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 potrzebami 

danej 

placówki 

 

Zgłoszona 

placówka 

 

Koordynator 

procesu 

wspomagania 

Małgorzata 

Biegajło, 

animatorzy, 

eksperci 

III. Doskonalenie w sieci 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

w zakresie 

doradztwa 

metodycznego 

 

1 

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 

 Ocena pracy nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej – nowe zadania doradcy 

metodycznego i konsultanta 

 Diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizacja procesu nauczania 

 Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie rozwoju kompetencji 

kluczowych uczniów - przykłady dobrych praktyk 

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

Doradcy metod., 

konsultanci  

i specjaliści 

PODNiDM  

w Pabianicach 

Zgodnie  

z 

terminarzem 

narad 

30h 

w tym 

praca na 

platformie 

 

PODNiDM 

Pabianice   

 

Małgorzata 

Biegajło 

Ewa 

Derecka  

 

Sieć współpracy        

i samokształcenia 

w zakresie 

rozwijania 

kompetencji 

czytelniczych 

2 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 Cel:  

      Wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania czytelnictwa 

 Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa 

Treści:  

 Przyjemność czytania – nowe propozycje dla młodego czytelnika 

 Lektura z gwiazdką – efektywna praca nad obowiązkowym tekstem literackim  

Nauczyciele 

poloniści oraz inni 

zainteresowani 

nauczyciele 

W ciągu 

roku 

szkolnego; 

Kolejne 

spotkanie  

 

30.01.2019 

godz. 15.00 

30h,                  

w tym 

praca na 

platformie 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna                

w 

Pabianicach 

Beata 

Jędrzejczyk 

Marzena 

Litman 

Artur 

Śniegucki 
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 Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

oraz klas VII – VIII 

 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem nie tylko na lekcji języka 

polskiego  
Propozycje tematyczne spotkań w sieci: 

1. Przyjemność czytania – nowe propozycje dla młodego czytelnika 

2. Lektura z gwiazdką – efektywna praca nad obowiązkowym tekstem literackim 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów VII-VIII 

5. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem nie tylko na lekcjach języka polskiego  

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

 

 

 

 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

w zakresie  

zakresie edukacji 

przedszkolnej  

 

3 

Pomysł na… ciekawą i skuteczną edukację przedszkolną 

Akademia Młodego Nauczyciela 

Cele: 

• Rozwój kompetencji nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych  

w kontekście kreowania inspirujących zajęć edukacyjnych oraz wzbogacanie 

warsztatu pracy poprzez poznawanie różnorodnych form, metod pracy z dzieckiem 

w wieku przedszkolnym 

Treści: 

• Etapy skutecznego planowania pracy dydaktycznej oraz przegląd metod 

stosowanych w edukacji jako klucz do różnorodnych zajęć 

• Budowanie przykładowych bloków tematycznych w oparciu o techniki twórcze. 

• Jak wspierać dziecko z trudnościami 

• Metoda projektu w edukacji przedszkolnej 

• Organizacja imprez ogólonoprzedszkolnych oraz o wymiarze lokalnym kreowane 

przez nauczycieli 

Sposoby realizacji: spotkania stacjonarne, konsultacje, praca na platformie e-learningowe  

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej oraz 

inni zainteresowani 

nauczyciele 

W ciągu 

roku 

szkolnego;  

 

Kolejne 

spotkanie  

28.01.2019 

godz. 16.00 

 

20h 

w tym 

praca na 

platformie 

PODNiDM 

Pabianice   

Dorota 

Lauer 

Tomecka 

IV. Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej 
 

Forma Tematyka Adresat Termin realizacji 
Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Konsultacje 

indywidualne  

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE MEDIACJI SZKOLNYCH  

I PRACOWNICZYCH 

We współpracy ośrodka z: 

 Ośrodkiem Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej w Pabianicach 

Cel: 

 Polubowne rozwiązywanie wszelkich sporów/konfliktów pomiędzy nauczycielami, 

nauczycielami i rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły lub pomiędzy 

dyrektorem a pracownikami niepedagogicznymi. 

Nauczyciele, 

dyrektorzy szkół 

i placówek 

oświatowych, 

pracownicy 

niepedagogiczni 

 

Cały rok szkolny 

każdorazowo do 

ustalenia  

z mediatorem 

 

1-2h 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

dr Barbara 

Olszewska, 
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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 

Konsultacje 

indywidualne 

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

ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela  biologii do prowadzenia lekcji otwartych i hospitowanych 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy wtorek  

godz.  

14.00-15.30 

oraz po 

uzgodnieniu: 

tel. 42 215 42 42   

537 737 977 lub 

mbiegajlo@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego 

2. Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – profilaktycznych 

3. Ocena pracy nauczyciela. Ocena pracy dyrektora szkoły 

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

5. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy  czwartek  

godz.  

13.00-14.30 

oraz po 

uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

537 737 977 lub 

mbiegajlo@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa historii i wiedzy o społeczeństwie  

2. Metody aktywizujące na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie  

3. Przygotowanie nauczyciela  historii do prowadzenia lekcji otwartych i hospitowanych 

4. Przygotowanie nauczyciela  wiedzy o społeczeństwie  do prowadzenia lekcji otwartych 

 i hospitowanych 

5. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy środa 

godz.  

14.00-15.30 

oraz po 

uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

600 812 216 lub 

ederecka@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa 

Derecka 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Tworzenie wewnątrzszkolnych  aktów prawnych 

2. Ocena pracy nauczyciela, dyrektora i pracownika niepedagogicznego  

3. Zmiany kadrowe w przepisach nowego  prawa oświatowego i prawa pracy 

4. Szkoła, placówka oświatowa w systemie samorządowym 

5. Szkolna dokumentacja pedagogiczna, organizacyjna, kadrowa 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy czwartek 

godz.  

15.00-16.30 

oraz po 

uzgodnieniu 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa 

Derecka 

mailto:mbiegajlo@podn-pabianice.pl
mailto:mbiegajlo@podn-pabianice.pl
mailto:mbiegajlo@podn-pabianice.pl
mailto:mbiegajlo@podn-pabianice.pl
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6. System nadzoru, ewaluacji, monitoringu, kontroli w szkole 

7. Jak właściwe gospodarować Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 

8. Coaching,  szansą na planowanie rozwoju osobistego i zawodowy 

9. Inne (według potrzeb) 

tel. 42 215 42 42   

600 812 216 lub 

ederecka@podn-

pabianice.pl 

Konsultacje 

indywidualne 
 Nowa podstawa programowa z języka niemieckiego 

 Wykorzystanie gier planszowych oraz zasobów portali internetowych na lekcjach języka 

obcego 

 Przygotowanie nauczyciela  języka niemieckiego do prowadzenia lekcji otwartych  

i hospitowanych 

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każda środa godz. 

16.00 – 17.30 

oraz po 

uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

886 198 436 lub 

jwlazlak@pod-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna 

Streit-

Wlaźlak 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Wspieranie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców 

2. Planowanie i organizowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych w szkole 

3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie i w szkole 

4. Komunikacja interpersonalna rodzic – nauczyciel, uczeń – nauczyciel 

5. Kształtowanie postaw społecznych w szkole 

6. Interwencja kryzysowa, techniki mediacyjne 

7. Wsparcie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie 

8. Przygotowanie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców. 

9. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

 

Każda środa godz. 

16.00 – 17.30 

oraz po 

uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

886 198 436 lub 

jwlazlak@pod-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna 

Streit-

Wlaźlak 

Konsultacje 

indywidualne 
 Konstruowanie planów miesięcznych w pracy młodego wychowawcy  

 Organizacja pracy nauczyciela przedszkola w kontekście usprawnienia zaburzonych 

funkcji  

 Jak przygotować inspirujące zajęcia pokazowe w przedszkolu  

 Kreowanie wydarzeń do własnego planu rozwoju zawodowego  

 Jak przygotować się do hospitacji – współtworzenie scenariusza na zajęcie hospitowane  

 Jak dobrze spełniać rolę opiekuna stażu  

 Jak zorganizować efektywną współpracę z rodzicami  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy 

poniedziałek   

godz. 14.30 – 

16.00 oraz po 

uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

511 832 014 lub 

dtomecka@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota 

Lauer – 

Tomecka   

Konsultacje 

indywidualne 

1. Wykorzystanie platformy elearningowej oraz multimediów w pracy dydaktycznej  

i doskonaleniu zawodowym nauczyciela  

2. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42  

lub 

zkaniewski@podn

-pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 

Zdzisław 

Kaniewski 

Konsultacje 

indywidualne 
 Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych do zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego  

 Konsultacje i opiniowanie programów doradztwa zawodowego do szkoły podstawowej 

i ponadpodstawowej  

 Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące doradztwa zawodowego  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

akulpinska-

gorska@podn-

pabianice.pl  

2h ZS nr 3 w 

Pabianicach 

Agnieszka 

Kulpińska – 

Górska 

mailto:jwlazlak@pod-pabianice.pl
mailto:jwlazlak@pod-pabianice.pl
mailto:jwlazlak@pod-pabianice.pl
mailto:jwlazlak@pod-pabianice.pl
mailto:dtomecka@podn-pabianice.pl
mailto:dtomecka@podn-pabianice.pl
mailto:zkaniewski@podn-pabianice.pl
mailto:zkaniewski@podn-pabianice.pl
mailto:akulpinska-gorska@podn-pabianice.pl
mailto:akulpinska-gorska@podn-pabianice.pl
mailto:akulpinska-gorska@podn-pabianice.pl
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Konsultacje 

indywidualne 
 Dokumentowanie procesu edukacyjno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną 

 Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej 

 Nauczanie indywidualne, sytuacje niekonwencjonalne, które pojawiają się w związku  

z nauczaniem 

 IPET – funkcja edukacyjna i terapeutyczna 

 Edukacja włączająca  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bbulzacka@podn-

pabianice.pl  

  2h ZSS nr 5 

Pabianice  

Bożena 

Bulzacka  

Konsultacje 

indywidualne 

1. Opracowywanie scenariuszy, prowadzenie zajęć koleżeńskich i hospitowanych  

2. Awans zawodowy nauczyciela edukacji przedszkolnej 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

malgorzatagmosin

ska@ gmail.com  

2h PM nr 15 

oddział w SP 

nr 16 w 

Pabianicach 

Małgorzata 

Gmosińska  

Konsultacje 

indywidualne 
 Prowadzenie lekcji otwartych i hospitowanych w edukacji wczesnoszkolnej  

 Tworzenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem multimediów oraz ciekawych metod 

nauczania w edukacji wczesnoszkolnej  

 Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów 

 Indywidualizacja w nauczaniu 

 Metody i formy pracy z małym dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

aldonabieganska

@wp.pl 

2h SP w 

Dobroniu 

Aldona 

Biegańska  

Konsultacje 

indywidualne 
 Modyfikacja programów nauczania  

 Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 Nowa podstawa programowa języka polskiego w szkole ponadpodstawowej  

 Przygotowanie nauczyciela języka polskiego do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

 Inne (według potrzeb) 

  Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

asniegucki@podn

-pabianice.pl  

2h SP nr 1                        

w 

Konstantyno

wie 

Łódzkim 

Artur 

Śniegucki  

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela języka polskiego  do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bjedrzejczyk@po

dn-pabianice.pl  

2h SP nr 1 w 

Pabianicach 

Beata 

Jędrzejczyk 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka angielskiego w  szkole ponadpodstawowej. 

2. Przygotowanie nauczyciela języka angielskiego do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

4. Metody aktywizujące. 

5. Zajęcia pozalekcyjne  - jak prowadzić? 

6. Gry i zabawy językowe 

7. TIK w nauczaniu języka angielskiego  

8. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

asubczynska@po

dn-pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 

Agata 

Subczyńska 

mailto:bbulzacka@podn-pabianice.pl
mailto:bbulzacka@podn-pabianice.pl
mailto:mgmosinska@wp.pl
mailto:mgmosinska@wp.pl
mailto:aldonabieganska@wp.pl
mailto:aldonabieganska@wp.pl
mailto:asniegucki@podn-pabianice.pl
mailto:asniegucki@podn-pabianice.pl
mailto:bjedrzejczyk@podn-pabianice.pl
mailto:bjedrzejczyk@podn-pabianice.pl
mailto:asubczynska@podn-pabianice.pl
mailto:asubczynska@podn-pabianice.pl
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Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela języka angielskiego do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

4. Ocena pracy nauczyciela języka angielskiego  – nowe kryteria w praktyce  

5. Nowe kryteria pracy nauczyciela języka angielskiego – przygotowanie scenariusza   zajęć 

otwartych do wybranej tematyki  

6. Inne (według potrzeb) 
 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42 

 lub 

wrozycka-

spionek@podn-

pabianice.pl  

 

2h SP nr 15 w 

Pabianicach 

Wioletta 

Różycka-

Śpionek 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z chemii w szkole ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela chemii do prowadzenia lekcji otwartych i hospitowanych. 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

II półrocze po 

uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bstaszewska@pod

n-pabianice.pl  

2h SP nr 2 w 

Pabianicach 

Barbara 

Staszewska 

Konsultacje 

indywidualne 
 Opracowanie planu rozwoju na każdy stopień awansu zawodowego 

 Sporządzanie sprawozdania ze stażu wszystkich stopni awansu zawodowego 

 Konstruowane opisu i analizy działań nauczyciela mianowanego, ubiegającego się  

o stopień dyplomowanego 

 Dokumentowanie realizacji stażu nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego 

 Budowanie „teczki” awansujących nauczycieli  

 Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego 

 Przygotowanie do egzaminu nauczyciela stażysty i kontraktowego.  

 Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela mianowanego 

 Rola i zadania opiekuna stażu 

 Procedura organizacji wycieczki szkolnej 

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42 

 lub  

zszmidt@podn-

pabianice.pl  

 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Zofia Szmidt  

 

V. Zajęcia otwarte  
 

 
Forma Temat Adresat Termin 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Lekcja otwarta Matematyka – jednostki miary używane przy ważeniu – 

szkoła podstawowa  

Zainteresowani nauczyciele 

pracujący z uczniem 

niepełnosprawnym 

21.01.2019 

godz. 12.55 

1h 

1h 

omówienie 

Zespół Szkół 

Specjalnych nr 5  

w Pabianicach 

Bożena Bulzacka  

Lekcja otwarta The Flat Stanley Project – rozwijanie kompetencji 

kluczowych, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomość 

i ekspresja kulturalna (IV i V klasa) 

Nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

podstawowych  

29.01. 2019 

godz. 11.50 

1h 

1h 

omówienie 

SP nr 15 w Pabianicach Wioletta Różycka – 

Śpionek 

mailto:wrozycka-spionek@podn-pabianice.pl
mailto:wrozycka-spionek@podn-pabianice.pl
mailto:wrozycka-spionek@podn-pabianice.pl
mailto:bstaszewska@podn-pabianice.pl
mailto:bstaszewska@podn-pabianice.pl
mailto:zszmidt@podn-pabianice.pl
mailto:zszmidt@podn-pabianice.pl
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VI. Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria 
 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

8 

Opowieści ruchowe – zabawy dla przedszkolaków  

Cel: 

 Opowieść ruchowa jako przykład doskonałej formy rozwijającej sprawność ruchową dziecka  

w wieku przedszkolnym. 

Treści: 

 Jak pracować metodą opowieści ruchowej. 

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej 

 

18.01.2019 

godz. 16.00 

4  

PODNiDM 

Pabianice 

 

dr Piotr 

Winczewski  

Warsztat 

metodyczny 

 

10 

Zmiany w podejściu do kształcenia matematycznego uczniów w młodszym wieku szkolnym  

Cele: 

 Doskonalenie umiejętności organizowania procesu kształcenia matematycznego dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym zgodnie nowymi trendami oraz polityką oświatową państwa. 

Treści: 

 Fakty i mity związane z kształceniem matematycznym dzieci 

 Rozwiązania metodyczne związane z wynikami badań nad rozwijaniem predyspozycji 

matematycznych dzieci 

 Przykłady dobrych praktyk – Ćwiczenia praktyczne proponowanych zabaw w obrębie klasy I, II 

i III szkoły podstawowej 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

09.01.2019 

Zmiana 

terminu na  

25.03.2019 

godz.15.00 

 

5 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

Aldona 

Biegańska  

Warsztat 

metodyczny 

 

16 

Kalendarz prac plastycznych – pomysły na zajęcia plastyczne na dwanaście miesięcy  

Cele: 

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi  technikami plastycznymi. 

• Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe pomysły na wykorzystanie różnorodnych materiałów,  

narzędzi i środków. 

• Rozwijanie twórczego myślenia w kontekście wykonywanych prac plastycznych. 

Treści: 

• Podstawowa terminologia związaną z plastyką w przedszkolu i szkole podstawowej. 

• Prace plastyczne na kolejne miesiące – 24 prace plastyczne do wykorzystania w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

• Kreatywne przekształcanie przedmiotów codziennego użytku. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

II grupa  

17.01.2019 

godz. 16.30 

 

5 PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer  

- Tomecka 
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 Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu 
 

Warsztat 

metodyczny 

 

28 

Kolędowanie w ruchu i śpiewie. 

Cel:   

 Rozwój wokalnej i ruchowej ekspresji ucznia. 

Treści:    

 Śpiew, rytm, ekspresja ruchowa 

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej  

15.01.2019 

godz.17.00 

ZAJĘCIA 

ODWOŁANE  

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

Warsztat 

metodyczny 

 

29 

Karnawał muzyki poważnej w tańcu, ruchu i śpiewie. 

Cel: 

 Poznanie propozycji zajęć muzycznych dla dzieci z wykorzystaniem połączonych metod 

Orffa, Kodaly’a, Dalcroze’a,   Strauss, Labana, Sherborne 

Treści:  

 Ekspresja muzyczno-ruchowa do przykładów muzyki poważnej z wykorzystaniem 

rekwizytów  

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

oraz 

zainteresowani 

nauczyciele 

29.01.2019 

godz.17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

 Edukacja matematyczna i informatyczna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

55 

Rozwiązywanie zadań matematycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel  

Cele: 

 Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel wspomagającego nauczanie i uczenie 

się matematyki  

 Rozwijanie umiejętności metodycznych związanych ze stosowaniem arkusza 

kalkulacyjnego Excel  

Treści: 

 Możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel 

 Metodyka pracy związanej ze stosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w nauczaniu 

matematyki 

 Typy zadań rozwiązywalnych w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

Nauczyciele 

matematyki 

szkół 

ponadpodstawo

wych 

 

28.01.2019 

04.02.2019 

godz. 15.30 

2x4h PODNiDM  

Pabianice 

 

dr Emilia 

Fraszka-

Sobczyk 

Kurs 

doskonalący 

 

60 

Tworzenie serwisów internetowych na przykładzie WordPress 

Cele: 

 Praktyczne wykorzystanie WordPress w pracy nauczyciela 

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

Treści: 

 Instalacja WordPress, wybór serwera’ 

 Wybór szablonu dla witryny internetowej, 

 Dodawanie nowych stron oraz wpisów w WordPress’ 

 Tworzenie menu w WordPress 

 Instalacja i konfiguracja dodatków dla WordPres, 

 Dodawanie użytkowników i nadawanie uprawnień. 

Zainteresowani 

nauczyciele 

07.01.2019 

21.01.2019 

04.02.2019 

04.04.2019 

12h 

( 4x3h) 

ZS nr 2  

w Pabianicach 

Zdzisław 

Kaniewski  



 

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 11 

 

 

 Edukacja językowa – języki obce 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Kurs 

doskonalący 

 

74 

Kurs języka niemieckiego dla początkujących – każdy nauczyciel zna języki obce (poziom A1) 

Cele: 

 Rozwijanie podstawowych kompetencji z zakresu języka niemieckiego 

Treści: 

 Posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych – kształcenie umiejętności 

komunikacyjnych 

 Poznawanie słownictwa -rozumienie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 Rozwój wszystkich sprawności językowych w zakresie mówienia, słuchania, czytania  

i pisania 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Każda środa 

miesiąca; 

istnieje 

możliwość 

dołączenia do 

grupy  

60h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit – 

Wlaźlak  

Warsztat 

metodyczny 

 

80 

Piosenka oraz wiersz w języku angielskim – gramatycznie i nowocześnie w klasie V i VII 

Cel: 

 Rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego 

Treści: 

 Współczesne piosenki ilustrujące wybrane treści gramatyczne i kulturowe 

 Ćwiczenia słuchowe inaczej – doskonalenie umiejętności słuchania w oparciu o realne 

materiały. 

 Przygotowanie materiałów TIK do wybranych piosenek 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego 

szkół 

podstawowych  

30.01.2019 

ZAJĘCIA 

PRZEŁOŻONE 

na 15.03.2019r. 

godz. 15.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Wioletta 

Różycka – 

Śpionek 

Warsztat 

metodyczny 

 

81 

Wykorzystanie form teatralnych na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w szkole 

podstawowej  

Cele: 

 Ukazanie pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego poprzez 

realizację inscenizacji i krótkich form teatralnych 

Treści: 

 Jak wprowadzić ucznia w świat teatru na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego? 

 Rola piosenek w inscenizacjach językowych 

 Zalety stosowania różnych form teatralnych na zajęciach języka obcego 

 Przykładowe scenariusze przedstawień 

Zainteresowani 

nauczyciele 

14.01.2019 

ZAJĘCIA 

PRZEŁOŻONE 

na 18.03.2019r 

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 

Kurs 

doskonalący 

 

91 

Świat wartości – świat drogowskazów dla dziecka. 

Cele: 

 Wprowadzanie dzieci w świat wartości.  

 Działanie w systemie wartości  

Zainteresowani 

wychowawcy, 

pedagodzy 

 i nauczyciele 

KURS 

ODWOŁANY  

22.01.2019 

godz. 16.00 

20h 

( 4x5h) 

PODNiDM 

Pabianice 

Joanna 

Wieremiejewicz - 

Podkościelna 
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 Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich 

Treści: 

 Czym są wartości moralne?  

 Dlaczego ważne jest nauczanie dzieci wartości moralnych? 

 Przykładowe ćwiczenia i zabawy uczące takich wartości jak: szacunek, miłość, solidarność, 

mądrość, piękno, sprawiedliwość.  

 

 ABC… Dobrego Wychowawcy 
 

Program skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów i rodzajów szkół oraz placówek oświatowych. Ukończenie gwarantuje 

nabycie kluczowych kompetencji wychowawczych, takich jak: doskonalenie konstruktywnej komunikacji, diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia, 

wprowadzanie w świat wartości oraz budowanie autorytetu wychowawcy. Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału. Ukończenie 

cyklu szkoleń,  to jest co najmniej jednego szkolenia z każdego z 4 modułów programu, uprawnia nauczyciela do uzyskania CERTYFIKATU DOBREGO 

WYCHOWAWCY.  

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

WPROWADZANIE W ŚWIAT WARTOŚCI 

Warsztat 

metodyczny 

 

103 

Jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów? Pomysły na lekcje wychowawcze  

Cel: 

 Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw 

warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Treści: 

 Sposoby na rozwijanie kompetencji społecznych uczniów. 

 Kompetencje społeczne, a proces uczenia się. 

 Pomysły na aktywności rozwijające kreatywność, współpracę w zespole, które pomogą 

uczniom odnaleźć się w rzeczywistych sytuacjach życiowych. 

 Sposoby i możliwości szukania inspiracji do rozwijania kompetencji społecznych uczniów. 

 

Zainteresowani 

wychowawcy 

 i nauczyciele 

28.01.2019 

godz. 17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit – 

Wlaźlak  

Warsztat 

metodyczny 

 

106 

Jak budować zespół klasowy- wychowanie do wartości współdziałania w grupie 

Cele: 

 Rozwój umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

 Wzbogacenie repertuaru gier i ćwiczeń integracyjnych na różnych etapach edukacji. 

 Psychologiczne aspekty pracy na zasobach ucznia. 

Treści: 

 Przykładowe formy pracy na zasobach ucznia jako motyw budowania jego indywidualności  

w zespole. 

 Zabawy i gry integrujące zespół w młodszej grupie oraz starszej grupie szkolnej 

 

Zainteresowani 

wychowawcy 

 i nauczyciele 

31.01.2019 

godz. 16.30 

ZMIANA 

TERMINU 

na 

MARZEC  

5h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer 

Tomecka 
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AUTORYTET WYCHOWAWCY 

Warsztat 

metodyczny 

 

107 

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. 

Zainteresowani 

wychowawcy 

 i nauczyciele 

14.01.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kulpińska – 

Górska  

 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

Różnice, które łączą. Integracja ucznia z niepełnosprawnością z grupą 

Cele: 

 Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat potrzeb i możliwości osób 

niepełnosprawnych. 

 Ukazanie sposobów wpierania rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz jego integracji ze 

społeczeństwem. 

Treści: 

 Charakterystyka uczniów niepełnosprawnych. 

 Stereotypy i uprzedzenia dotyczące dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 

 Uczucia i emocje jakich doświadczają  uczniowie  niepełnosprawni izolowani przez grupę. 

 Potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Sposoby na włączanie, integrowanie  uczniów 

niepełnosprawnych z grupą pełnosprawnych. 

 Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. 

Zainteresowani 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

23.01.2019 

godz. 16.00 

ZAJĘCIA 

ODWOŁANE  

 

 

 

 

 

 

4h 

 

 

 

 

 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

 

 

 

dr Barbara 

Olszewska 

 

 

 

 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

116 
 

Dziecko z ADHD w klasie – uczyć i zrozumieć dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi 

Cele: 

 Zdobycie wiedzy na temat ADHD oraz innych problemów z obszaru zaburzeń 

koncentracji uwagi 

 Poznanie sposobów radzenia sobie z problemami w nauczaniu dzieci z ADHD 

Treści: 

 Czemu się tak wiercą? Czyli coś więcej o zespole hiperkinetycznym 

 Odróżnianie ADHD od celowych zachowań  

 Praca z dzieckiem z ADHD  

 Zapamiętywanie informacji, koncentracja 

 Czytanie podręczników i robienie notatek , przygotowywanie się do sprawdzianów  

 Wyszukiwanie myśli przewodnich  

 Efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę 

Zainteresowani 

nauczyciele 

 

 

10.01.2019 

zmiana 

terminu na 

19.03.2019 

godz. 16.00 

 

5h PODNiDM 

Pabianice 

 

Marta Kulik 
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 Kształcenie i doradztwo zawodowe 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

121 

Wsparcie rodziców w procesie wyboru ścieżki kształcenia dla ucznia  

Cele: 

 Uświadomienie potrzeby i zasad współpracy z rodzicami w ramach doradztwa zawodowego 

 Kształtowanie umiejętności pobudzania rodziców do aktywnej współpracy z dzieckiem, w 

podejmowaniu decyzji zawodowych 

 Kształtowanie umiejętności planowania i realizacji działań dotyczących samopoznania i 

poszukiwania ścieżki kształcenia i kariery zawodowej 

Treść: 

 Rola uwarunkowań rodzinnych w kształtowaniu wyborów zawodowych dzieci 

 Zasady komunikacji z rodzicami 

 Sztuka planowania przyszłości 

 

Pedagodzy 

szkolni, 

wychowawcy i 

nauczyciele 

szkół 

podstawowych, 

gimnazjów 

  i szkół 

ponadpodstawo

wych 

28.01.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

w Pabianicach 

Agnieszka 

Kulpińska-

Górska 

 

 Szkolenia dla kadry kierowniczej i liderów WDN   ABC… Nowoczesnego Przywódcy Edukacyjnego                  
Program szkoleń skierowany do dyrektorów, kadry zarządzającej, liderów szkolnych zespołów nauczycielskich zainteresowanych nauczycieli  

i pracowników szkół/ placówek oświatowych, zapewnia wszechstronny rozwój kompetencji zarządczych, niezbędnych w sprawnym zarządzaniu  

i administrowaniu szkołą / placówką oraz  doskonalenie kompetencji przywódczych i liderskich pomocnych w kierowaniu organizacją edukacyjną. Podzielony 

został na moduły: zarządzanie i administrowanie oraz lider - przywództwo edukacyjne. 

Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa. Natomiast uzyskanie CERTYFIKATU NOWOCZESNEGO PRZYWÓDCY 

EDUKACYJNEGO możliwe jest po ukończeniu co najmniej dwóch  dowolnie wybranych szkoleń, z każdego modułu. 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

 
Zarządzanie i administrowanie  

 
     

Warsztat  

z elementami 

wykładu 

 

128 

Sytuacja prawna nauczycieli w świetle nowych przepisów prawa oświatowego  

Cel: 

 Uporządkowanie wiedzy na temat praw i obowiązkach nauczycieli w oparciu o zmienione 

przepisy prawa oświatowego i prawa pracy 

Treści: 

 Prawa i obowiązki nauczycieli  

 Awans zawodowy nauczyciel 

 Ocena pracy nauczyciela 

 Urlop dla poratowania zdrowia 

 Doskonalenie zawodowe  nauczycieli 

 Odpowiedzialność nauczycieli 

Dyrektorzy, 

kadra 

zarządzająca 

szkół i 

placówek 

oświatowych, 

zainteresowani 

nauczyciele 

01.2019  4h PODNiDM 

Pabianice 

 

Ewa Derecka 
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12. Awans zawodowy nauczyciela 

 

Forma  Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

162 

Stres i wypalenie zawodowe  

Cel: 

 Metody pracy ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu 

Treść: 

 Symptomy stresu 

 Metody zarządzania stresem 

 Techniki relaksacji jako metody zapobiegania 

 Od stresu do wypalenia zawodowego 

Zainteresowani  

nauczycieli 
Zmiana 

terminu na 

marzec 

17.01.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Marta Kulik  

 
 

 

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

Forma Kierunek Adresat Termin realizacji 
Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Studia 

podyplomowe 

INTEGRACJA SENSORYCZNA  

 

Zainteresowani nauczyciele 
Rok szkolny 2018/2019 

 

350 godzin zajęć  

oraz  

120 godz. praktyki 

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 

 

350  godzin zajęć 

oraz 

150 godz. praktyki 

PODNiDM 

Pabianice 

WSBiNoZ   

w Łodzi 

 


