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Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

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 

03.06.2019 

Godz.16.30 

4h PODNiDM 

Pabianice 

 Dorota 

Lauer-

Tomecka 

 

Szkolenie 

 

 

 

132 

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  

Cele: 

 Doskonalenie kompetencji w zakresie administrowania ZFŚS 

 Aktualizacja wiedzy na temat świadczeń socjalnych 

Treść: 

 Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian 

 Dokumentowanie sytuacji materialno-bytowej uprawnionych  

 Komisje socjalne, zasady tworzenia, kompetencje, zadania 

 Świadczenia socjalne – zagadnienia problemowe 

Dyrektorzy, kadra 

kierownicza, 

zainteresowani 

nauczyciele , 

pracownicy 

 

06.2019 

 

 

 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa 

Derecka 

Warsztat 

metodyczny 

 

137 

 

 

 

Coaching w pracy dyrektora szkoły 

Cel: 

 Doskonalenie umiejętności interpersonalnych dyrektora szkoły, placówki 

oświatowej 

Treść:  

 Podstawowe informacje o coachingu  

 Wybrane narzędzia coachingowe 

 Modele rozmów coachingowych  

 Doskonalenie umiejętności zadawania pytań 

 Odbieranie informacji zwrotnej 

Zastosowanie elementów coachingu w zarządzaniu szkołą/placówką 

Dyrektorzy, kadra 

kierownicza, 

liderzy zespołów 

nauczycielskich 

zainteresowani 

nauczyciele  

 

 

13.06.2019 

godz.12.30 

ODWOŁANE 

 

 

4h PODNiDM 

Pabianice   

Ewa 

Derecka 

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 

04.06.2019 

GODZ.17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice   

Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

 


