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I. 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  

 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 

Nauczyciele 

poloniści oraz inni 

zainteresowani 

nauczyciele 

1 spotkanie 

w miesiącu  

przez cały 

rok szkolny 

2018/2019 

 

w maju: 

 

22.05.2018 

godz.16.00 

 

 

 

 

30h,                  

w tym 

praca na 

platformie 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna                

w 

Pabianicach 

Beata 

Jędrzejczyk 

Marzena 

Litman 

Artur 

Śniegucki 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

w zakresie  

zakresie edukacji 

Pomysł na… ciekawą i skuteczną edukację przedszkolną 

Akademia Młodego Nauczyciela 

Cele: 

• Rozwój kompetencji nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych  

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej oraz 

inni zainteresowani 

1 spotkanie  

1x miesiącu  

przez cały 

rok szkolny 

20h 

w tym 

praca na 

platformie 

PODNiDM 

Pabianice   

Dorota 

Lauer 

Tomecka 
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przedszkolnej  

 

3 

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 2018/2019 

 

 

w maju:  

08.05.2019 

godz. 17.00 

 

14.05.2019 

godz.17.00 

 

Sieć bibliotekarzy 

szkolnych 

 

4 

V 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 

…Maj 2019 

ODWOŁA

NE 

 

2h Plac przed 

Urzędem 

Miejskim 

w 

Pabianicach 

Salomea 

Mandat, 

Małgorzata 

Biegajło  

 

 

 

II. Zajęcia otwarte  
 

 
Forma Temat Adresat Termin 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Lekcja otwarta 

 

 

 

Godzina do dyspozycji nauczyciela – uczucia i emocje szkoła 

branżowa I stopnia  - 6 godz. lekcyjna 

 

 

 

Zainteresowani nauczyciele 

pracujący z uczniem 

niepełnosprawnym 

 

 

 

13.05. 2019  

godz. 12.55 

 

 

 

 

1h 

1h 

omówienie 

 

 

Zespół Szkół 

Specjalnych nr 5  

w Pabianicach 

 

 

Bożena Bulzacka  

 

 

 

 

 

Lekcja otwarta  
Dzień niemiecki, kuchnia niemiecki , kl. II szkoły 

branżowej, - 8 godz. lekcyjna 

Zainteresowani nauczyciele 

pracujący z uczniem 

niepełnosprawnym 

 

 

29.05.2019 

godz. 14.35 

 

 

1h 

1h 

omówienie 

Zespół Szkół 

Specjalnych nr 5  

w Pabianicach 

Bożena Bulzacka 
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Lekcja otwarta Spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi – wykorzystanie zabaw 

i technik dramowych podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu 

Wanda, która Niemca nie chciała- poznajemy polskie 

legendy 

Nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

17.05.2019 

godz. 9.30 

1h 

1h 

omówienie 

Przedszkole 

Miejskie nr 13 w 

Pabianicach  

Dorota Lauer – 

Tomecka 

 

 

 

III. Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria 
 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Seminarium 

 

7 

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  

 

13.05.2019 

godz. 16.30 

ODWOŁANE 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Piotr 

Winczewski  

Warsztat 

metodyczny  

 

172 

Siedem zmysłów na szóstkę – warsztat dotyczący praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu 

integracji sensorycznej i psychologii w pracy nauczyciela  

Cele: 

• Poznanie podstawowej teorii Integracji Sensorycznej  

• Zapoznanie się z wpływem zaburzeń na funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym  

• Wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii i SI w organizacji procesu dydaktycznego  

Treści: 

• Funkcjonowanie zmysłów oraz układów: przedsionkowego proprioceptywnego i dotykowego  

• Praktyczne wskazówki dotyczące rozpoznawania zaburzeń  
 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

II spotkanie: 

14.05.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Olga 

Majewska  

Alina 

Wiśniewska  

Warsztat 

metodyczny  

 

175 

Jak rozwijać zdolności matematyczne dzieci  w wieku przedszkolnym 

Cel: 

 Wzbogacenie informacji i doświadczeń na temat możliwości i form pracy z dzieckiem 

uzdolnionym matematycznie  

 Kształtowanie umiejęt5ności opracowywania własnych pomysłów na dziecięcą matematykę  
 Warsztat przygotowujący do udziału w kolejnej edycji konkursu „Łamigłówki mądrej główki” 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

06.05.2019 

godz. 16.30 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Gmosińska 

Dorota Lauer 

- Tomecka 

Warsztat 

metodyczny 

 

Zielona szkoła- zajęcia terenowe dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych 

Cel:  

 Zapoznanie uczestników z wielorakimi zastosowaniami zajęć terenowych w nauczaniu i 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

22.05.2019 

godz. 16.30 

ODWOŁANE 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Piotr 

Winczewski  
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18 wychowaniu kilkulatków  

Treści:  

 Tradycje prowadzenia gier terenowych 

 Przykłady gier i zabaw terenowych 

 Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

34 

Zabawa z głosem jako doskonała autoterapia pedagoga  

Cele:   

 Poznanie swojego głosu i jego brzmienia.  

 Praca nad głosem w formie zabawy. 

Treści:  

 Czynniki życiowe i ich wpływ na brzmienie głosu 

 Głos lustrem naszych emocji 

 Ćwiczenia i zabawy głosowe kształtujące pozytywną postawę i energię życiową 

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

oraz 

zainteresowani 

nauczyciele 

14.05.2019 

godz.17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

Warsztat 

metodyczny 

 

35 

Głos w  arteterapii. 

Cele:  

 Umiejętność wykorzystania głosu jako jednego z czynników wspomagających 

funkcjonowanie  

w grupie   

Treści:  

 Zabawy z głosem i ciałem - ćwiczenia wzbogacające kreatywność i asertywność 

 

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

oraz 

zainteresowani 

nauczyciele 

28.05.2019 

godz.17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

Warsztat 

metodyczny 

 

33 

Pląsy i zabawy na każdą chwilę … 

Cele: 

• Wzbogacenie repertuaru piosenek i pląsów do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi. 

• Poszerzanie warsztatu pracy o aktywizujące metody nauczania tekstu piosenek. 

Treści: 

• Dobór repertuaru do zajęć edukacyjnych. 

• Aktywizujące metody nauczania tekstu. 

• Piosenki śpiewane w kole i pląsy na każdą okazję. 

 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

27.05.2019 

godz. 16.30 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer  

- Tomecka 

Warsztat 

metodyczny 

 

32 

Trema – wróg czy przyjaciel?  

Cel:  

 Nabycie umiejętności panowania nad tremą i wykorzystania jej jako bodźca mobilizującego 

Treści:  

 Trema i jej rodzaje 

 Objawy tremy  

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

oraz 

zainteresowani 

07.05.2019 

godz.17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 
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 „Tremotriki” czyli praktyczne ćwiczenia panowania nad tremą nauczyciele 

 

 Edukacja humanistyczna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat  

Metodyczny 

 

44 

Nowa podstawa programowa języka polskiego w szkole ponadpodstawowej  

Cele: 

 Poznanie zapisów podstawy programowej  języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

 Przygotowanie nauczycieli języka polskiego do planowania i prowadzenia lekcji kształcących 

kompetencje kluczowe uczniów 

Treść: 

 Kompetencje kluczowe zapisane w podstawie programowej 

 Filozofia zmian 

 Nowy kanon lektur szkolnych 

Nauczyciele 

języka polskiego 

09.05.2019 

ZMIANA 

TERMINU 

16.05.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Artur 

Śniegucki 

 

 

 Edukacja matematyczna i informatyczna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

56 

Praktyczne zastosowania matematyki  

Cele: 

 Prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach 

gospodarki 

Treści: 

 Dobór narzędzia matematycznego  

 Budowanie modelu matematycznego 

 Tworzenie strategii rozwiązania problemu 

 Weryfikacja otrzymanego wyniku  

Nauczyciele 

matematyki 

szkół 

ponadpodstawo

wych 

 

15.05.2019 

godz. 15.30 

ODWOŁAN

E 

4h PODNiDM  

Pabianice 

 

dr Emilia 

Fraszka-

Sobczyk 
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Konferencja 

metodyczna 

 

57 

Nowa podstawa programowa z matematyki  dla szkół ponadpodstawowych 

Cel: 

 Zapoznanie nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nową podstawą programową 

kształcenia ogólnego w zakresie matematyki 

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 

Nauczyciele 

matematyki 

szkół 

ponadpodstawo

wych 

 

22.05.2019r. 

godz.15.30 

ODWOŁAN

E 

4h PODNiDM  

Pabianice 

 

dr Emilia 

Fraszka-

Sobczyk 

 

 Edukacja przyrodnicza 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Konferencja 

przedmiotowa 

 

65 

Nowa podstawa programowa z chemii dla szkół ponadpodstawowych 

Cel: 

 Zapoznanie nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nową podstawą programową 

kształcenia ogólnego w zakresie chemii 

 

Treści: 

 Cele i treści nauczania w nowej podstawie programowej z chemii w szkole 

ponadpodstawowej 

 Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej 

 Porównanie nowej podstawy programowej z obowiązującą – analiza celów i treści 

nauczania oraz założeń reformy. 

Nauczyciele 

chemii szkół 

ponadpodstawo

wych 

15.05.2019 

godz. 16.00 

ODWOŁA

NE 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Barbara 

Staszewska  

 

 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  

Zainteresowani 

nauczyciele 

Każda środa 

miesiąca  

 

60h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit – 

Wlaźlak  
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i pisania 

Kurs 

doskonalący 

 

75 

Kurs języka angielskiego dla średniozaawansowanych (poziom A2+)  

Cel: 

 Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego 

Treści: 

 Kształcenie umiejętności komunikacyjnych. 

 Poznawania słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych 

(słuchania- mówienia- czytania- pisania) 

 Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania 

narządzi TIK w poznawaniu języka 

 Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Każda środa 

miesiąca  

 

60h PODNiDM 

Pabianice 

Agata 

Subczyńska  

Kurs 

doskonalący 

 

76 

Kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom A2) 

Cele: 

 Rozwijanie podstawowych kompetencji z zakresu języka angielskiego 

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  

 

60h PODNiDM 

Pabianice 

Wioletta 

Różycka – 

Śpionek  

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  

10.05.2019 

godz. 14.00 

ODWOŁANE 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Wioletta 

Różycka – 

Śpionek 

 

 Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

86 

Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole  

Cel: 

 Rozwijanie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy 

psychologicznej dla osób znajdujących się w  kryzysie sytuacyjnym. 

 Zapoznanie uczestników z podstawowymi procedurami w interwencji kryzysowej w szkole. 

Treści: 

 Rodzaje i fazy kryzysu 

Zainteresowani 

wychowawcy, 

pedagodzy 

 i nauczyciele 

05-06.2019 

Temat został 

połączony z 

formą nr 108 

w ofercie , 

realizowaną 

27.05.2019 

2x3h PODNiDM 

Pabianice 
Joanna Streit – 

Wlaźlak 
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 Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej 

 Arkusz oceny selekcyjnej 

 Procedury postępowania 

 Komunikacja w interwencji kryzysowej 

 Środki bezpieczeństwa interwenta kryzysowego 

 Techniki redukcji stresu i relaksacji 

godz. 16.30 

 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: 

Warsztat 

metodyczny 

 

97 

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 

 16.05.2019 

ZMIANA 

TERMINU 

23.05.2019 

godz. 16.30 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit – 

Wlaźlak  

AUTORYTET WYCHOWAWCY 

Warsztat 

metodyczny 

 

108 

Interwencja kryzysowa w szkole – podstawowe procedury działania dla każdego wychowawcy 

Cel: 

 Zapoznanie wychowawców z podstawowymi procedurami w interwencji kryzysowej w 

szkole. 

Treści: 

 Rodzaje i fazy kryzysu. 

 Procedury postępowania w pracy z osobą w kryzysie: rozumienia jej stanu, sposobu myślenia, 

Zainteresowani 

wychowawcy 

 i nauczyciele 

27.05.2019 

godz. 16.30 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit-

Wlaźlak 
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odczuwania, zachowań. 

 Środki bezpieczeństwa osoby w kryzysie i interwenta kryzysowego – wychowawcy 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

109 

Budowanie autorytetu nauczyciela 

Cel: 

 Nabycie praktycznej wiedzy w budowaniu współczesnego autorytetu nauczyciela. 

Treści: 

 Pojęcie autorytetu i jego rodzaje: przykład, przyjaciel, ekspert etc. 

 Rola czynników osobowościowych kształtujących autorytet. 

 Jasne przekazywanie norm.  

 Sztuka pozytywnej komunikacji. 

 Autorytet wobec uczniów, nauczycieli i własnej rodziny. 

 Sposoby modelowania pozytywnych zachowań. 

 Rozwiązywanie trudnych sytuacji. 

Zainteresowani 

wychowawcy 

 i nauczyciele 

20.05.2019 

godz.16.30 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit-

Wlaźlak 

Warsztat 

metodyczny 

 

101 

 

Komunikacja przyjazna uczniowi, jako ważny element oceniania wspierającego i motywującego 

ucznia do podejmowania wysiłku  

Cel: 

 Doskonalenie umiejętności stosowania motywujących technik komunikacyjnych pomocnych  

w rozwiązywaniu trudności szkolnych. 

Treści: 

 Doskonalenie umiejętności mówienia i słuchania – jak mówić, by uczniowie chcieli nas 

słuchać. 

 Budowanie autorytetu w oczach ucznia. 

 Empatyczne porozumiewanie, pozytywne motywowanie. 

 Znaczenie emocji w komunikacji. 

 Bariery komunikacyjne. 

 

 

Zainteresowani 

wychowawcy 

 i nauczyciele 

06.05.2019 

godz.16.30  

3h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit – 

Wlaźlak 

 
 

 

 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. 
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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. 

 

 

 

 

10. Awans zawodowy nauczyciela 

 

Forma  Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

 Zarządzanie i administrowanie       

Warsztat 

metodyczny 

 

129 

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 

Dyrektorzy, 

kadra 

kierownicza, 

liderzy 

zespołów 

nauczycielskich 

zainteresowani 

nauczyciele  

 

21.05.2019 

godz. 16.00  

ODWOŁANE 

4h PODNiDM 

Pabianice 

 

Ewa Derecka 

 Lider – Przywódca Edukacyjny      

Konferencja 

 

138 

IV FORUM LIDERÓW EDUKACJI POWIATU PABIANICKIEGO 

„Szkoła XXI wieku – jak uczyć żeby nauczyć?” cz. II 

Cele: 

 Jak osiągnąć radość uczenia się - zapoznanie z technikami, metodami    

Treści: 

   Jak osiągnąć radość uczenia się – zapoznanie z technikami, metodami  

Treści:  

 Plan Daltoński i koncepcja Celestyna Freneta w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne- mgr Ewa 

Morzyszek- Banaszczyk  

 Od kultury nauczania do kultury uczenia się – dr Marzena Żylińska  

 Warsztat 1 - Strategie uczenia się. W poszukiwaniu alternatywy dla metod podawczych – dr Marzena 

Żylińska  

 Warsztat 2 - Lapbooki – mgr Aleksandra Żylińska 

Dyrektorzy i 

wicedyrektorzy 

szkół i 

przedszkoli, 

przedstawiciele 

JST 

09.05.2019  

godz.11.00 

ZMIANA 

TERMINU 

4h PODNiDM 

w 

Pabianicach 

Małgorzata 

Biegajło 

Dorota Lauer 

Tomecka 

Eksperci 

zewnętrzni 
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Warsztat 

metodyczny  

 

149 

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego (ubiegającego się o stopień nauczyciela 

dyplomowanego) 

Cele: 

Poznanie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w świetle przepisów prawa  

Praktyczne przygotowanie nauczyciela  

Treść: 

 Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym ; rozporządzenie MEN dotyczące 

awansu zawodowego – powinności i wymagania nauczyciela mianowanego 

 Konstruowanie planu rozwoju – planowanie działań i zadań oraz sposobów 

dokumentowania ich realizacji 

 Sporządzanie sprawozdania za okres stażu dla dyrektora 

 Konstruowanie opisów i analiz do teczki dla Komisji 

 Rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela mianowanego 

 

zainteresowani 

nauczyciele 

16.05.2019 

godz. 16.00 
5h 

PODNiDM 

Pabianice 

prof. nadz. dr 

hab. Teresa 

Janicka-Panek 

Warsztat 

metodyczny  

 

153 

Szkoła w systemie samorządowym 

Cele:  

 Aktualizacja i uporządkowanie wiedzy o funkcjonowaniu szkoły / placówki oświatowej  

w systemie edukacji i systemie samorządowym w związku z ubieganiem się o stopień 

awansu zawodowego 

 Przybliżenie kompetencji organu prowadzącego, finansowania zadań oświatowych,  

Treść: 

 Organizacja i struktura systemu oświaty.  Zasady i podstawy prawne systemu edukacji. 

Szkolnictwo publiczne i prywatne. 

 Zarządzanie szkołą na szczeblu lokalnym. Organ prowadzący jego zadania, uprawnienia 

 i obowiązki   

 Rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej i współpraca z organem  prowadzącym.  

 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki  

 Finansowanie oświaty 

nauczyciele 

stażyści, 

nauczyciele 

kontraktowi, 

zainteresowani  

nauczycieli 

14.05.2019  

godz. 16.00 

ZAJĘCIA 

ODWOŁANE 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Derecka 

 

 

11.  Konkursy oraz inne szkolenia dla nauczycieli 
 

Konkurs 

wiedzy 

 

156 

„MAŁY OMNIBUS” - XI Powiatowy Konkurs wiedzy dla uczniów klas III szkoły 

podstawowej 

Cele: 

 Promowanie osiągnięć najlepszych uczniów klas III oraz wyłanianie talentów. 

 Motywowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do podejmowania 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

16.05.2019 

godz. 9.00 

ODWOŁANE 

5h Szkoła 

Podstawowa  

nr 17 w 

Pabianicach  

Aldona 

Biegańska 
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różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;  

 Rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań językowych, matematycznych, 

przyrodniczych i ekologicznych;  

 Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz 

uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody; 

 

Konkurs 

matematyczny  

173 

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI’’ – konkurs matematyczny dla dzieci 

sześcioletnich 

 Cele:  

 Rozwijanie zdolności matematycznych dzieci.  

 Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa podczas zabawy.  

 Motywowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej do podejmowania różnorodnych 

działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

21.05.2019 

godz. 9:30 

5h Przedszkole 

Miejskie  

nr 4 w 

Pabianicach 

Małgorzata 

Gmosińska 

Dorota 

LauerTomecka 

Kurs 

doskonalący 

 

Kurs 

doskonalący 

164  

/ modyfikacja 

formy  
warsztat 164 -1 

warsztat 164 -2 

warsztat 164-3 

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) 

Zainteresowani 

wychowawcy, 

pedagodzy 

 i nauczyciele 

III spotkanie: 

 

15.05.2019 

godz. 16.00 

 

 

 

 

 

20h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna 

Wieremiejewic

z- Podkościelna  

Warsztat 

metodyczny 

 

165 

 

Gry i zabawy świetlicowe  

Cele: 

 Zapoznanie uczestników z wielorakimi zastosowaniami zabawy w nauczaniu  

i wychowywaniu kilkulatków 

 Zaprezentowanie uczestnikom tradycji wykorzystywania zabaw świetlicowych. 

 Przedstawienie przykładów wykorzystania zabaw towarzyskich w pracy  

z kilkulatkami 

Treść: 

 Źródła pedagogiki zabawy. Dwa wieki dorobku metodycznego 

 Gry w pracy świetlicy szkolnej 

Zainteresowani 

wychowawcy, 

pedagodzy 

 i nauczyciele 

09.05.2019 

godz. 16.30 
ODWOŁANE 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Piotr 

Winczewski  

Warsztat 

metodyczny 

176 

Hejt i mowa nienawiści- mocna moc słowa 

 

Cel: 

 Nabycie umiejętności prowadzenia z uczniami zajęć na temat przeciwdziałania 

hejtowi i mowie nienawiści. 

Treści: 

 Krytyka, a hejt i mowa nienawiści 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagodzy 

13.05.2019 

godz.17.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Tomasz Bilicki 

Certyfikowany 

interwent 

kryzysowy 
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 Wolność słowa i jej ograniczenia 

 Studium przypadków 

 Metody prowadzenia zajęć z uczniami na temat hejtu i mowy nienawiści 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY! 


