Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
tel. (42) 215-42-42, 503 734 405, fax: (42) 215-04-31
e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Oferta szkoleniowa Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa
Metodycznego w Pabianicach na miesiąc marzec 2019
I. 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.
1
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
Sieć współpracy Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
i samokształcenia Cel:
w zakresie
 Wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania czytelnictwa
rozwijania
 Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa
kompetencji
Treści:
czytelniczych
 Przyjemność czytania – nowe propozycje dla młodego czytelnika
2
 Lektura z gwiazdką – efektywna praca nad obowiązkowym tekstem literackim
 Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz klas VII – VIII
 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem nie tylko na lekcji języka
polskiego

Adresat
Doradcy metod.,
konsultanci
i specjaliści
PODNiDM
w Pabianicach

Nauczyciele
poloniści oraz inni
zainteresowani
nauczyciele

Termin
realizacji
Zgodnie
z
terminarzem
narad

Ilość
godz.
30h
w tym
praca na
platformie

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Spotkanie
1 (jeden) raz
w miesiącu
w ciągu
całego roku
szkolnego

30h,
w tym
praca na
platformie

Miejska
Biblioteka
Publiczna
w
Pabianicach

Prowadzący
Małgorzata
Biegajło
Ewa
Derecka

Beata
Jędrzejczyk
Marzena
Litman
Artur
Śniegucki

20.03.2019
godz.16.00

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
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
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Sposoby realizacji: spotkania stacjonarne, konsultacje, praca na platformie e-learningowej
Sieć współpracy Pomysł na… ciekawą i skuteczną edukację przedszkolną
i samokształcenia Akademia Młodego Nauczyciela
w zakresie
Cele:
zakresie edukacji
• Rozwój kompetencji nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych
przedszkolnej
w kontekście kreowania inspirujących zajęć edukacyjnych oraz wzbogacanie
warsztatu pracy poprzez poznawanie różnorodnych form, metod pracy z dzieckiem
3
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
w marcu:
04.03.2019
ZMIANA
TERMINU
18.03.2019r.
godz. 17:15

20h
w tym
praca na
platformie

PODNiDM
Pabianice

Dorota
Lauer
Tomecka

II. Zajęcia otwarte
Nauczyciele języka
angielskiego szkół
podstawowych i oddziałów
gimnazjalnych
Zainteresowani nauczyciele
pracujący z uczniem
niepełnosprawnym

12.03.2019
godz. 12.45

1h
1h
omówienie

SP nr 15 w Pabianicach

20.03.2019
godz. 12.55

1h
1h
omówienie

Zespół Szkół
Specjalnych nr 5
w Pabianicach

Bożena Bulzacka

Planujemy wieczór poezji. (V klasa)

Nauczyciele języka polskiego

28.03.2019
godz. 8.55

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Pabianicach

Beata Jędrzejczyk

Robimy zakupy – zabawa w sklep po angielsku

Nauczyciele języka
angielskiego

1h
1h
omówienie
1h
1h
omówienie

Szkoła Podstawowa
nr 5 w Łasku

Agata Subczyńska

Lekcja otwarta

Dzień Świętego Patryka (VII i VIII klasa)

Lekcja otwarta

Język angielski klasa IV i V – szkoła podstawowa

Lekcja otwarta

Lekcja otwarta

Marzec/
kwiecień
2019

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

Wioletta Różycka –
Śpionek
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III. Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma

Temat/ cele i treści

Seminarium

Profilaktyka wad postawy ciała w szkole podstawowej
Cel:
 Zapoznanie uczestników z przyczynami powstawania wad ciała i działaniami profilaktycznymi.
Treści:
 Profilaktyka wad postawy ciała w szkole podstawowej.

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

Zielona szkoła- zajęcia terenowe dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych
Cel:
 Zapoznanie uczestników z wielorakimi zastosowaniami zajęć terenowych w nauczaniu i
wychowaniu kilkulatków
Treści:
 Tradycje prowadzenia gier terenowych
 Przykłady gier i zabaw terenowych
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

7

Warsztat
metodyczny
18

Warsztat
metodyczny
10



Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

Termin
realizacji
18.03.2019
godz. 16.00

Ilość
Miejsce
godz.
realizacji
4 PODNiDM
Pabianice

19.03.2019
godz. 16.00

4h

25.03.2019
godz.15.00

5h

Termin
realizacji
04.03.2019
godz. 16.00

Ilość
godz.
5h

Prowadzący
dr Piotr
Winczewski

PODNiDM
Pabianice

dr Piotr
Winczewski

PODNiDM
Pabianice

Aldona
Biegańska

Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu

Forma
Warsztat
metodyczny
25

Adresat

Temat/ cele i treści
Plastyczne inspiracje wiosenne i wielkanocne w edukacji małego dziecka
Cel:
 Rozwijanie umiejętności metodycznych.
Treści:
 Zapisy dotyczące realizacji podstawy programowej z plastyki i techniki wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 Przypomnienie różnorodnych technik plastycznych.

Adresat
Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej i
przedszkolnej oraz
zainteresowani
nauczyciele

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

Miejsce
Prowadzący
realizacji
SP 1
Aldona
w
Biegańska
Pabianicach Małgorzata
Gmosińska
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Warsztat
metodyczny
22

Warsztat
metodyczny
31



Propozycje ciekawych form plastycznych, wiosennych i świątecznych do wykorzystania na
zajęciach lub jako dekoracja pracowni możliwych do wykonania przez dzieci.
 Własnoręczne wykonanie prac w celu pozyskania szablonów.
Muzyczne abc… - ćwiczenia budujące poczucie rytmu u dzieci i uczniów
Cele:
 Wzbogacenie umiejętności i zasobu form rozwijających poczucie rytmu u dziecka.
Treści:
 Repertuar muzyczny - nowe zabawy umuzykalniające.
 Tworzenie akompaniamentów do różnorodnych utworów muzycznych.
 Zabawy i ćwiczenia rytmiczne przy wykorzystaniu instrumentów nietypowych oraz na
perkusyjnych.
 Tańce do wykorzystania na co dzień.
W zdrowym ciele zdrowy głos czyli jak dbać i go ćwiczyć, aby brzmiał zdrowo.
Cel:
 Poznanie skutecznych technik i metod ochrony głosu jako narzędzia pracy nauczyciela
Treści:
 Głos jako narzędzie pracy nauczyciela
 Higiena i profilaktyka głosu
 Ćwiczenia oddechowe, rozluźniające

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej i
przedszkolnej oraz
zainteresowani
nauczyciele

27.03. 2019
godz.16.30

4h

PODNiDM Dorota Lauer
Pabianice Tomecka

Nauczyciele
edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej
oraz
zainteresowani
nauczyciele

19.03.2019
godz.17.00

3h

PODNiDM Magdalena
Pabianice HudzieczekCieślar

Edukacja humanistyczna

Forma

Temat/ cele i treści

Konferencja
Akademia historii najnowszej - upadek bloku wschodniego i rozpad ZSRR cz. I
przedmiotowa Cele:
 Aktualizacja wiedzy z zakresu historii najnowszej
37
Treść:
 Zimnowojenna rywalizacja amerykańsko-radziecka w latach 80 –tych XX wieku
 Sytuacja społeczno – ekonomiczna w państwach bloku wschodniego
 Rola opozycji w tzw. Demoludach
 Pierestrojka i próby reform Michaiła Gorbaczowa
 Jesień Narodów i specyfika przemian w poszczególnych państwach bloku wschodniego
 Narastanie kryzysu wewnętrznego w ZSRR i rywalizacji Gorbaczow – Jelcyn
 Pucz Janajewa, Porozumienie Białowieskie i upadek „ Imperium zła”
Warsztat
Nowa podstawa programowa języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Metodyczny
Cele:
 Poznanie zapisów podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
44
 Przygotowanie nauczycieli języka polskiego do planowania i prowadzenia lekcji kształcących
kompetencje kluczowe uczniów

Adresat
Nauczyciele
historii i wiedzy
o społeczeństwie
oraz
zainteresowani
problematyką
nauczyciele

Nauczyciele
języka polskiego

Termin
realizacji
25.03.2019
godz. 16.00

Ilość
godz.
3h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

28.03.2019
godz.16.00

4h

PODNiDM
Pabianice

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

Prowadzący
Ewa Derecka
z udziałem
dra
Sławomira
Szczesio UŁ

Artur
Śniegucki
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Treść:
 Kompetencje kluczowe zapisane w podstawie programowej
 Filozofia zmian
 Nowy kanon lektur szkolnych


Edukacja matematyczna i informatyczna

Forma
Konferencja
metodyczna
57

Warsztat
metodyczny
53

Warsztat
metodyczny
55

Temat/ cele i treści

Adresat

Termin
realizacji
11.03.2019
ZMIANA
TERMINU
godz. 16.00

Nauczyciele
Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkół ponadpodstawowych
matematyki
Cel:
szkół
 Zapoznanie nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nową podstawą programową
ponadpodstawo
kształcenia ogólnego w zakresie matematyki
wych
Treści:
 Cele i treści nauczania w nowej podstawie programowej z matematyki w szkole
ponadpodstawowej – zakres podstawowy i rozszerzony
 Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej
 Porównanie nowej podstawy programowej z obowiązującą – analiza celów i treści
nauczania oraz założeń reformy
13.03.2019
Arkusz kalkulacyjny Excel w pracy nauczyciela
Nauczyciele
godz. 16.00
Cele:
matematyki
ZAJĘCIA
 Przedstawienie możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel na zajęciach
szkół
lekcyjnych oraz w pracy pozadydaktycznej nauczyciela
podstawowych ODWOŁANE
 Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
Treści:
 Wybrane funkcje Excel
 Wykresy
 Sortowanie i filtrowanie
 Analiza statystyczna wyników egzaminów/sprawdzianów
 Formatowanie warunkowe
 Ochrona arkusza
Nauczyciele
20.03.2019
Rozwiązywanie zadań matematycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel
matematyki
godz. 16.00
Cele:
szkół
 Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel wspomagającego nauczanie i uczenie
ponadpodstawo
się matematyki
wych
 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

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

Ilość
Miejsce
godz.
realizacji
4h
PODNiDM
Pabianice

1x4h

2x4h

PODNiDM
Pabianice

PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
dr Emilia
FraszkaSobczyk

dr Emilia
FraszkaSobczyk

dr Emilia
FraszkaSobczyk
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Edukacja przyrodnicza
Temat/ cele i treści

Forma
Warsztat
metodyczny
64



Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z chemii?
Cel:
 Kształcenie umiejętności przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Treści:
 Praca z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w uczeniu się na lekcjach chemii
 Zadania egzaminacyjne do wykorzystania na lekcjach
 Rola doświadczeń chemicznych w przygotowaniu ucznia do egzaminu ósmoklasisty

Adresat
Nauczyciele
chemii

Termin
realizacji
27.03.2019
godz.16.00

Ilość
godz.
4h

Termin
realizacji
15.03.2019r.
godz. 15.00

Ilość
godz.
4h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

18.03.2019r
godz. 15.00

4h

PODNiDM
Pabianice

Agata
Subczyńska

28.03.2019
godz. 16.30

4h

PODNiDM
Pabianice

Joanna Streit –
Wlaźlak

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Barbara
Staszewska

Edukacja językowa – języki obce

Forma
Warsztat
metodyczny
80

Warsztat
metodyczny
81

Warsztat
metodyczny
83

Temat/ cele i treści

Adresat

Piosenka oraz wiersz w języku angielskim – gramatycznie i nowocześnie w klasie V i VII
Nauczyciele
Cel:
języka
 Rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego
angielskiego
Treści:
szkół
 Współczesne piosenki ilustrujące wybrane treści gramatyczne i kulturowe
podstawowych
 Ćwiczenia słuchowe inaczej – doskonalenie umiejętności słuchania w oparciu o realne
materiały.
 Przygotowanie materiałów TIK do wybranych piosenek
Wykorzystanie form teatralnych na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego w szkole Zainteresowani
podstawowej
nauczyciele
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
Zastosowanie gier planszowych w nauce języka niemieckiego
Zainteresowani
Cel:
nauczyciele
 Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez zabawę.
Treści:

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

Prowadzący
Wioletta
Różycka –
Śpionek
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Warsztat
171



Poznawanie słownictwa i struktur gramatycznych języka niemieckiego poprzez propozycję
różnych dostępnych na rynku form gier planszowych do wykorzystania na każdej lekcji.

„Adaptujemy zadania z podręczników-czyli jak otworzyć zadania zamknięte, by dobrze
przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego”
Opis warsztatu:

Nauczyciele
języka
angielskiego
szkół
Tworzenie własnych zadań otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie podstawowych
tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych na podstawie tekstów i ćwiczeń przygotowujący
zawartych w podręcznikach do szkół podstawowych.
uczniów do
egzaminu
ósmoklasisty
Każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą aktualnie używany podręcznik oraz tzw. teacher^s
books – warunek konieczny!

4h

PODNiDM

Joanna
Kowalska
OKE w Łodzi

Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Temat/ cele i treści

Forma
Kurs
doskonalący
91



14.03.2019
ZMIANA
TERMINU
25.03.2019
godz. 16.30

Świat wartości – świat drogowskazów dla dziecka.
Cele:
 Wprowadzanie dzieci w świat wartości.
 Działanie w systemie wartości
 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.

Termin
Ilość
Miejsce
realizacji
godz.
realizacji
Zainteresowani Nabór na kurs 20h PODNiDM
wychowawcy,
trwa do
( 4x5h) Pabianice
pedagodzy
28.02.2019
i nauczyciele zajęcia odbędą
się 01.03.2019
godz. 16.00
Adresat

Prowadzący
Joanna
Wieremiejewicz Podkościelna

ZAJĘCIA
ODWOŁANE

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

MODUŁ KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA:

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
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Warsztat
metodyczny
96

Warsztat
metodyczny
97

Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania do podejmowania wysiłku.
Cel:
 Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania uczniów do podejmowania
działań.
Treści:
 Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 Czynniki osłabiające i podnoszące motywację nauczycieli i uczniów.
 Potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 Sztuka motywowania – przykłady zastosowania konkretnych metod w pracy z uczniem.

Zainteresowani
wychowawcy
i nauczyciele

11.03.2019
godz. 16.30

3h

PODNiDM Joanna StreitPabianice Wlaźlak
Dorota Lauer
Tomecka

Rodzice partnerami szkoły
Cel:
 Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami i włączanie ich w działania szkoły na
rzecz dobra uczniów.
Treści:
 Sposoby na budowanie poczucia bezpieczeństwa rodziców w szkole.
 Doskonalenie konstruktywnej komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel – rodzic.
 Rozwiązywanie trudnych sytuacji.
 Wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci – przykłady scenariuszy zajęć z umiejętności
wychowawczych na spotkania z rodzicami.
 Analiza własnych zasobów i ograniczeń w budowaniu relacji z rodzicami.

Zainteresowani
wychowawcy
i nauczyciele

18.03.2019
Godz. 16.30

3h

PODNiDM
Pabianice

5h

PODNiDM Dorota Lauer
Pabianice Tomecka

Joanna Streit –
Wlaźlak

MODUŁ WPROWADZANIE W ŚWIAT WARTOŚCI
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

13.03.2019
godz. 16.30
ZMIANA
TERMINU
28.03.2019
Godz. 17.00

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
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Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych



Forma
Warsztat
metodyczny
116



Temat/ cele i treści
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

Termin
realizacji
19.03.2019
godz. 16.00

Ilość
godz.
5h

Termin
realizacji
11.03.2019
ZMIANA
TERMINU
18.03.2019r.
godz. 16.00

Ilość
godz.
4h

Miejsce
realizacji
PODNiDM
Pabianice

Prowadzący
Marta Kulik

Kształcenie i doradztwo zawodowe

Forma

Temat/ cele i treści

Warsztat
metodyczny

Warsztat diagnostyczny w kształtowaniu ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego uczniów
Cele:
 Dostarczenie nauczycielom zajmującym się doradztwem zawodowym narzędzi do diagnozy
i badania predyspozycji oraz wsparcia w pracy doradczej
Treść:
 Prezentacja wybranych programów, gier i narzędzi w zakresie doradztwa zawodowego
 Internet jako źródło materiałów i inspiracja w pracy doradczej
 Idea samodoradztwa i coaching w planowaniu kariery uczniów

119



Adresat

Adresat
Pedagodzy
szkolni,
wychowawcy
przedszkoli

Miejsce
Prowadzący
realizacji
PODNiDM Agnieszka
w Pabianicach KulpińskaGórska

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.

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
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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
Szkolenie
125

Warsztat
metodyczny
129

Temat/ cele i treści
Zarządzanie i administrowanie
Zmiany w dokumentacji pracowniczej po wejściu w życie RODO oraz zmianach innych aktów
normatywnych m.in. prawa pracy
Cele:
 Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa w aspekcie prowadzenia akt osobowych
pracownika zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Treść:
 Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w świetle RODO
 Prowadzenie papierowych akt osobowych pracowników od 2019 roku
 Akta osobowe na nowych zasadach
 Poszukiwanie pracownika – ogłoszenia rekrutacyjne po zmianach
 Inna dokumentacja zatrudnieniowa
 Pozyskiwanie przez pracodawców zaświadczeń o niekaralności
 Elektronizacja akt osobowych pracownika
 Udostępnianie dokumentacji pracowniczej
 Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat)
 Obowiązki wobec ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji
 Pozostałe planowane zmiany w prawie prac.
 Panel dyskusyjny
Prawo wewnątrzszkolne bez tajemnic
Cele:
 Uporządkowanie wiedzy dotyczącej dokumentów wewnętrznych regulujących pracę
szkoły/placówki
 Doskonalenie umiejętności w tworzeniu wewnątrzszkolnych aktów prawa
Treść:

Kompetencje organów szkoły w tworzeniu wewnątrzszkolnych akt prawa

Rodzaje, zakres wewnątrzszkolnych aktów prawa

Budowa wewnątrzszkolnego aktu prawa


Adresat
Kadra
zarządzająca,
zainteresowani
nauczyciele i
pracownicy
szkół i
placówek
oświatowych

Dyrektorzy,
kadra
kierownicza,
liderzy
zespołów
nauczycielskich
zainteresowani
nauczyciele

Termin
realizacji

Ilość
godz.

12.03.2019
godz. 10.00

5h

28.03.2019
godz. 11.00

4h

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

Miejsce
realizacji

Prowadzący

Małgorzata
PODNiDM Biegajło
Pabianice Eugeniusz
Woźniak

PODNiDM
Pabianice

Ewa Derecka
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Warsztat
z elementami
wykładu
134

Warsztat
metodyczny
143

Warsztat
metodyczny
145

Gry psychologiczne w organizacji
Cel:
 Wzrost świadomości o podstawach gier psychologicznych pracowników, w jakich modelach
relacyjnych funkcjonujemy - jaki to ma wpływ na zachowania innych i funkcjonowanie
organizacji
Treści:
 Gry psychologiczne w organizacji- jak je rozpoznawać
 Analiza transakcyjna jako metoda diagnozy relacji. Model stanów Ja- sposoby ich
rozpoznawania. Transakcje jako sztuka komunikowania się z innymi. Pozycje życiowe a styl
komunikacji.
 Sposoby wywierania wpływu

Dyrektorzy i
wicedyrektorzy
szkół i
przedszkoli,
przedstawiciele
JST

5h
14.03.2019
godz. 14.00
ZAJĘCIA
ODWOŁANE

Kreatywne metody rozwiązywania problemów
Dyrektorzy,
1 spotkanie
16h
Cel:
kadra
20.03.2019
 Przybliżenie wybranych metod służących grupowemu rozwiązywaniu problemów
zarządzająca,
godz. 16.00
Treść:
zainteresowani
 Rozwijanie umiejętności kluczowych podczas kreatywnego rozwiązywania problemów
nauczyciele,
(operacji abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, rozumowania
pedagodzy,
indukcyjnego, myślenia metaforycznego i dokonywania transformacji)
i pracownicy
 Zasady i metody komunikacji obowiązujące podczas twórczego rozwiązywania problemów
szkół
 Metoda Metaplanu, metoda sieci skojarzeń, Diagram Ishikawy, Metoda kolorowych kapeluszy
i placówek
de Bono, Metoda The World Cafe, Metoda Burzy mózgów.
oświatowych
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu w miejscu pracy. Procedury antymobbingowe
Dyrektorzy i
2x4h
13.03.2019
i rozwiązywanie konfliktów w środowiskach pracowniczych
wicedyrektorzy
godz. 16.00
Cel:
ZAJĘCIA
 Zbudowanie osobistych kompetencji profesjonalnych w zakresie procedur antymobbingowych
ODWOŁANE
i rozwiązywania konfliktów w zespołach pracowniczych.
Treść:
 Komunikacja i dialog społeczny, trening umiejętności interpersonalnych
 Warsztat antydyskryminacyjny
 Programy społeczne i współpraca w przeciwdziałaniu dyskryminacji
 Zarządzanie konfliktem lokalnym
 Procedury antymobbingowe

PODNiDM
Pabianice

Jadwiga
Wysocka

PODNiDM Joanna
Pabianice WieremiejewiczPodkościelna

PODNiDM dr Barbara
Pabianice Olszewska

12. Awans zawodowy nauczyciela
Forma
Warsztat
metodyczny

Temat/ cele i treści
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego (ubiegającego się o stopień dyplomowanego)
Cele:
 Poznanie ścieżki awansu zawodowy nauczyciela mianowanego w świetle przepisów prawa

Adresat
zainteresowani
nauczycieli

Termin
Ilość
Miejsce
realizacji
godz. realizacji
zmiana terminu 3x4h PODNiDM
na kwiecień
Pabianice

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

Prowadzący
Zofia Szmidt
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149

 Praktyczne przygotowanie nauczyciela do ubiegania się o wyższy stopień awansu
Treść:
 Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym; rozporządzenie MEN dot. awansu
zawodowego - powinności i wymagania nauczyciela mianowanego
 Konstruowanie planu rozwoju - planowanie działań i zadań oraz sposobów dokumentowania
ich realizacji
 Sporządzanie sprawozdania z okresu stażu dla dyrektora
 Konstruowanie opisów i analiz do teczki dla komisji
 Rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela mianowanego

13. Konkursy oraz inne szkolenia dla nauczycieli
Konkurs
plastyczny
154

Warsztat
metodyczny
160

Warsztat
metodyczny
162

100 rocznica odzyskania niepodległości Polski – Polska moja ukochana ojczyzna –
Konkurs powiatowy
Cele:
 Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów szkoły podstawowej
 Rozwijanie wrażliwości i estetki uczniów
 Uczczenie 100 rocznicy niepodległości Polski
 Realizacja priorytetów polityki oświatowej państwa

Mobbing i jego skutki społeczne, ekonomiczne i zawodowe
Cel:
 Mobbing jako zjawisko patologiczne przynoszące negatywne skutki społeczne,
ekonomiczne i zdrowotne zarówno pracodawcy jak i pracownikowi
Treść:
 Mobbing jako zjawisko patologiczne przynoszące negatywne skutki społeczne,
ekonomiczne i zdrowotne zarówno pracodawcy jak i pracownikowi
 Skutki mobbingu
 Metody zwalczania i zapobiegania
 Zalety pracy w środowisku pozbawionym patologicznych zachowań
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

Podsumowanie
Nauczyciele
konkursu’
i wychowawcy szkół
7.03.2019
podstawowych
12:00
plastyki, historii,
wiedzy
o społeczeństwie,
języka polskiego,
wychowawców
świetlicy
Zainteresowani
04.03. 2019
nauczycieli
godz. 12.00
ZAJĘCIA
ODWOŁANE

Zainteresowani
nauczycieli

11.03.2019
ZMIANA
TERMINU
godz. 16.00

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

20h

MDK

Ewa Derecka

4h

PODNiDM
Pabianice

Marta Kulik

4h

PODNiDM
Pabianice

Marta Kulik
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Kurs
doskonalący
164

Warsztat
metodyczny
166

Różności z aktywności - propozycje zajęć dla wychowawców świetlicy szkolnej
Cel:
 Przedstawienie wybranych scenariuszy zajęć z uwzględnieniem realizowanego celu
i z podziałem na pory roku.
Treści:
 Moduły: Wiosna, Lato, Jesień, Zima
 Zabawy ruchowe, rozwijające myślenie i kreatywność.
 Zabawy muzyczne i plastyczne ( z uwzględnieniem celu, metod, form
wykorzystanych pomocy, czasu trwania; zasad i zadań stosowanych w pracy
wychowawcy świetlicy)
Praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się
Cele:
 Dokładne poznanie problematyki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Poznanie sposobów postepowania z uczniami o specjalnych potrzebach
Treści:
 Metody postepowania z uczniami zdolnymi
 Uczeń z trudnościami w nauce
 Metody postepowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Sposoby radzenia sobie nauczycieli ze stresem – co robić, żeby nie „zwariować
w szkole?”

Zainteresowani
wychowawcy,
pedagodzy
i nauczyciele

I spotkanie

20h

PODNiDM
Pabianice

Joanna
Wieremiejewi
czPodkościelna

6h

PODNiDM
Pabianice

Marta Kulik
Iwona Gajek

15.03.2019
godz. 16.00

– 04. 2019

Zainteresowani
nauczycieli

25.03.2019
godz.16.00

Już wkrótce w PODNiDM …
Warsztat
metodyczny
144

Warsztat
metodyczny
158

Happening, festyn, konkurs jako element promocji placówki oświatowej
Cele:
 Rozwój umiejętności organizacyjnych rad pedagogicznych.
 Pobudzanie do twórczego myślenia w kontekście organizowania imprez na dużą
skalę
Treść:
 Trening Grupowy -Integracja zespołu. Poznanie mocnych stron poszczególnych
członków grupy.
 SWOT – analiza placówki w kontekście zasobów i możliwości
 Najbardziej znane w Polsce przedsięwzięcia edukacyjne organizowane na skale kraju
 Pomysł na … konkurs, festyn, happening – praca w zespołach
Kierownik wycieczki szkolnej – szkolenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej
Cele:
 Rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół
i placówek oświatowych

Dyrektorzy, kadra
zarządzająca,
zainteresowani
nauczyciele, pedagodzy,
i pracownicy szkół
i placówek oświatowych

Zainteresowani
nauczycieli

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

4h

PODNiDM Dorota Lauer
Pabianice –Tomecka

PODNiDM
10h
(2x 4h + Pabianice
praca na
platformie)

Zofia Szmidt
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Kurs
doskonalący
146

Konferencja
82
Warsztat
metodyczny
71

 Odpowiedzialność nauczycieli i dyrektorów za bezpieczeństwo wycieczki szkolnej
Treść:
 Regulacje prawne organizacji krajoznawstwa i turystyki szkolnej
 Zasady organizacji wycieczek szkolnych
 Organizacja wycieczki szkolnej w praktyce (egzamin praktyczny)
 Praca na platformie e-learningowej
Kompetencje mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową
Dyrektorzy i
Cel:
wicedyrektorzy
 Nabycie i rozwijanie kompetencji mediacyjnych w zarządzeniu placówką oświatową
szkół/ placówek
oraz nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem mediacji
oświatowych
Treść:
 Podstawy prawne określające podejmowanie działań i technik mediacyjnych w
rozwiązywaniu problemów w szkole. Stosowanie technik mediacyjnych w szkole a
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
 Trójkąt Symulacje- Relacje- Regulacje, czyli jak kształtować relacje w szkole i w
zarządzaniu zasobami ludzkimi w placówce oświatowej
 Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
 Osobowość i etyka mediatora
 Narzędzia pracy mediatora i techniki prowadzenia mediacji
 Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach
oświatowych
 Symulacje mediacji i odgrywanie scenek - ćwiczenia warsztatowe
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych – języki obce
Zainteresowani
Cel:
nauczyciele
 Zapoznanie z założeniami i wymogami nowej podstawy programowej z języka
angielskiego i niemieckiego.
Nauczyciele biologii
Jak pokazać współczesną biologię w szkole?
szkół podstawowych i
Cele:
ponadpodstawowych
 Poznanie kierunków rozwoju współczesnej biologii i konsekwencji jej osiągnięć
 Sposoby poszukiwania, weryfikacji i korzystania z informacji biologicznych w sieci
Treści:
 Przykłady doświadczeń możliwych do wykonania w warunkach szkolnych np.:
„Owocowe enzymy”, „Pożywka – zrób to sam” , „Izolacja DNA”, „Elektroforeza w
mydelniczce”
 Źródła wiedzy i informacji biologicznych z naciskiem na te nadające się do
bezpośredniego wykorzystania w klasie (np. filmy, modele, animacje, gry)
 Proste narzędzia profesjonalnej analizy danych biologicznych: szukanie i

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

24h

PODNiDM dr Barbara
Pabianice Olszewska

4h

PODNiDM Agata
Pabianice Subczyńska
Joanna StreitWlaźlak
PODNiDM Małgorzata
Pabianice Biegajło
oraz
BioCentrum
Edukacji
Naukowej

4h
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porównywanie sekwencji, budowanie drzew filogenetycznych
Konferencja
przedmiotowa
69
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Nowa podstawa programowa – geografia w szkołach ponadpodstawowych
Cel:
 Zapoznanie ze zmianami w nowej podstawie programowej do geografii
Treści:
 Cele i treści w nowej podstawie programowej do geografii w szkołach
ponadpodstawowych
 Zalecane warunki realizacji nowej podstawy programowej z geografii
 Praca z wykorzystaniem metody projektu na geografii
 Rola zajęć terenowych w edukacji geograficznej.
Eksperymentowanie na lekcji biologii
Cele:
 Prezentacja metod pracy eksperymentalnej na lekcjach biologii.
 Doskonalenie umiejętności planowania badań, prowadzenia doświadczeń oraz
interpretacji i prawidłowego omówienia wyników, a także umiejętność nadzorowania
szkolnych projektów naukowych.
Treści:
 Doświadczenia i obserwacje zalecane w nowej podstawie programowej. Wspólnie
wykonanie serii eksperymentów w oparciu o innowacyjne protokoły edukacyjne
stworzone w europejskim projekcie Volvox
 Obsługa szkolnych zestawów doświadczalnych – ćwiczenia praktyczne

Nauczyciele geografii
szkół
ponadpodstawowych

Nauczyciele biologii
szkół podstawowych i
ponadpodstawowych
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