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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 
 

 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie   technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego. 
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I. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli 

 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
 Prowadzący 

Indywidualny 

Program 

Wspomagania  

 

 

3 

Kompleksowe wspomaganie zrealizowane przez PODNiDM będzie wynikiem analizy sytuacji                     

w danej placówce oraz odpowiedzią na jej rzeczywiste potrzeby. Dzięki takiej formie 

doskonalenia możliwe będzie zaktywizowanie działań podejmowanych przez  nauczycieli na 

rzecz rozwoju szkoły lub przedszkola jako organizacji uczącej się. Odpowiadając na 

zdiagnozowane potrzeby, dla każdej zgłoszonej szkoły/placówki opracujemy indywidualny 

Program Kompleksowego Wspomagania, mający na celu poprawę jakości pracy.  Na okres co 

najmniej 1 roku szkolnego zaplanujemy 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. 

 

Po zakończeniu programu proponujemy, aby placówka upowszechniła swoje działania jako 

dobre praktyki w Biuletynie PODNiDM. 

 

Dyrektorzy 

szkół i  

przedszkoli 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Zgodnie    

z potrzebami 

danej 

placówki 

 

Zgłoszona 

placówka 

 

Koordynator 

Małgorzata 

Biegajło, 

animatorzy, 

eksperci 

II. Doskonalenie w sieci 

 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

dla dyrektorów i 

wicedyrektorów   

szkół                                    

i przedszkoli 

 

4 

 

EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie 

Cele: 

 Wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy. 

 Analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”) oraz tworzenie nowych 

rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci 

 Korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia 

ekspertów 

Temat drugiego spotkania: 

 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa 

wewnątrzszkolnego – mec. Julian Smorąg 

 

Dyrektorzy oraz 

wicedyrektorzy 

szkół  i przedszkoli 

II spotkanie 

grudzień 

2019 

godz. 10.00 

 

 

20h PODNiDM 

w 

Pabianicach 

Małgorzata 

Biegajło 

Joanna Streit 

– Wlaźlak, 

 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

w zakresie  

edukacji 

Wczesnoszkolni-ONLINE 

Cele: 

• Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Cały rok 

szkolny 

I spotkanie  

20h PODNiDM 

Pabianice   

Agnieszka 

Herszel 

Pościk 
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przedszkolnej  

 

 

 

5 

komunikacyjnych 

Treści: 

• Tik w edukacji – pomysły na edukacje z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii  

• Scratch – jak go wykorzystać w różnych edukacjach 

• Grupa offline na lekcjach- czyli jak wykorzystać tik bez dostępu do sieci 

• Generatory, czyli nieskończone źródło informacji, jak mieć przy sobie swoje 

nauczycielskie biurko 

• Pozytywne ocenianie i nietypowe prace domowe- classdojo w domu i szkole 

• Magiczne kody i szyfry- tikowe metody na budzenie ciekawości nudnymi 

tematami 

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

Sieć współpracy 

18.11.2019 

godz.16.30 

ZMIANA 

TERMINU 

Dorota 

Lauer 

Tomecka 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

dla nauczycieli ze 

stażem pracy              

od 0 do 4 lat 

 

6 

„Akademia młodego nauczyciela” 

Cele: 

 Wspieranie młodych nauczycieli w rozwoju zawodowym i budowaniu warsztatu 

pracy. 
Treści: 

 Etapy skutecznego planowania pracy dydaktycznej oraz przegląd metod 

stosowanych w edukacji jako klucz do różnorodnych i atrakcyjnych zajęć 

 Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? 

 Umiejętności interpersonalne nauczyciela 

 Współpraca z rodzicami 

 Profilaktyka agresji i przemocy w przedszkolu i szkole 

 Budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się 

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

Zainteresowani 

nauczycieli ze 

stażem pracy              

od 0 do 4 lat 

Cały rok 

szkolny 

I spotkanie  

19.11.2019 

godz.15.30 

20h PODNiDM 

Pabianice   

Agnieszka 

Kik 

 

III. Zajęcia otwarte  
 

Forma Temat Adresat Termin 
Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 

Lekcja otwarta Patriotyczne abc…- zajęcia z wartościami w tle Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

15.11.2019 

godz. 9.45  

1h 

1h 

omówienie 

Przedszkole Miejskie  

nr 13 w Pabianicach 

Lekcja otwarta Lekcja otwarta w kl III z wykorzystaniem multimediów Nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej 

12.11.2019 

godz.11.00 

sala nr 6 

ODWOŁANE 

1h 

1h 

omówienie 

Szkoła Podstawowa  

w Dobroniu  
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Lekcja otwarta Kształtowanie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu – 

wychowanie fizyczne klasa VII i VIII szkoły podstawowej  

Nauczyciele pracujący  

z uczniami z 

niepełnosprawnymi 

26.11.2019 

godz. 10.45 

1h 

1h 

omówienie 

Zespół Szkół 

Specjalnych nr 5  

w Pabianicach  

 

 

IV. 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 

 

9 

Ozobot w przedszkolu—czyli jak wykorzystać roboty w edukacji przedszkolnej 

Cele: 

• Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe technologie w edukacji. 

• Wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w pracy z 

przedszkolakami. 

Treści: 

• Roboty jako sposób na ciekawe zajęcia dla najmłodszych. 

• Co zrobić żeby wywołać efekt wow u przedszkolaków, czyli ozobot w akcji- praktyczne 

wskazówki 

• Kody w edukacji przedszkolnej - jak sterować ozobotem, by słuchał nawet najmniejszych. 

 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

25.11.2019 

godz. 16.30 

5h SP 16 w 

Pabianicach 

Dorota Lauer  

- Tomecka 

Agnieszka 

Herszel 

Pościk 

Warsztat 

metodyczny 

 

15 

Plan daltoński - wprowadzenie do strategii, czyli lekcja daltońska  

Cele: 

• Zapoznanie  z planem daltoński,  jako strategią pracy sprzyjającej procesowi uczenia się 

• Kształtowanie umiejętności nauczycieli tworzenia dla uczniów warunków do samodzielności w 

planowaniu, organizowaniu i realizacji procesu uczenia się oraz okazji prezentowania efektów 

własnej lub wspólnej pracy 

Treści: 

• Strategia planu daltońskiego - jako alternatywa wobec transmisyjnego procesu nauczania. 

Filary planu daltońskiego 

• Lekcja daltońska w praktyce 

• Narzędzia planu daltońskiego i wizualizacja aktywności dzieci/uczniów 

 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

26.11.2019 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa 

Morzyszek 

Banaszczyk 

Warsztat 

metodyczny 

 

16 

Pułapki ukryte w grach i zabawach dydaktycznych- warsztat pracy mądrego nauczyciela  

Cele:  

• Zaprezentowanie dyskusyjnych treści gier i zabaw dydaktycznych. 

• Wzbogacenie wiadomości o roli gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji  

wczesnoszkolnej 

18.11.2019 

godz.16.00 

ZMIANA 

TERMINU 

NA 2020r. 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Piotr 

Winczewski 

 



 

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 6 

 

Treści: 

 Opisanie istoty zabaw dydaktycznych. 

 Przegląd dyskusyjnych fabuł i motywów tematycznych zabaw dydaktycznych 

 Ćwiczenia w konstruowaniu zabaw dydaktycznych o pozytywnym przekazie 

Warsztat 

metodyczny 

 

19 

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 

 Zapoznanie z nowymi zasadami przeprowadzenia innowacji pedagogicznej 

 Podążanie za pomysłami i kreatywnością oraz wdrażanie jej do szkoły, czy przedszkola 

Treści: 

 Co to jest innowacja pedagogiczna? 

 Rodzaje innowacji pedagogicznej 

 Zasady i etapy wdrażania innowacji 

 Udokumentowanie innowacji pedagogicznej 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji  

wczesnoszkolnej 

25.11.2019 

godz.15.30 

ZAJĘCIA 

ODWOŁANE 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Aldona 

Biegańska 

Małgorzata 

Gmosińska 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

20 

„Wzrok i słuch na szóstkę” – seminarium dotyczące praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu 

integracji sensorycznej i psychologii rozwojowej w pracy nauczyciela 

Cele: 

• Poznanie zasad funkcjonowania wybranych systemów sensorycznych: wzrokowego i słuchowego 

• Zapoznanie się z wpływem zaburzeń wzroku i słuchu na funkcjonowanie dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym 

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

Treści: 

• Funkcjonowanie systemów sensorycznych: wzrok i słuch 

• Wstępna diagnoza zaburzeń wzroku i słuchu 

• Pozorne problemy ze słuchem i wzrokiem (mutyzm, autyzm) 

• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie edukacyjnym (przedszkole, klasy I-III) 

 

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji  

wczesnoszkolnej 

I spotkanie 

28.11.2019 

 

II spotkanie 

05.12.2019 

 

 godz.16.30 

 

2 x 

4h 

PODNiDM 

Pabianice 

Majewska 

Olga,  

Alina 

Wiśniewka  

 Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

45 

(zajęcia 

praktyczne) 

„Pani jesień szumi, tańczy i śpiewa” – kreatywne zabawy muzyczne  

Cel:  

 Wzbogacanie warsztatu pracy o kreatywne zabawy muzyczne 

Treści:  

 Zabawy z wykorzystaniem elementów wychowania muzycznego: rytm (ekspresja ruchowa), 

śpiew, taniec, słuchanie muzyki 

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

oraz 

zainteresowani 

12.11.2019 

godz.17.00 

ZMIANA 

TERMINU 

3.12.2019 

godz. 17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 
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 nauczyciele 

Warsztat 

metodyczny 

 

47 

 

 

Gramy z wielkimi mistrzami – zabawy z tworzeniem akompaniamentów na instrumentach 

perkusyjnych do utworów muzyki poważnej 

Cele: 

 Wzbogacenie umiejętności i zasobu zabaw, ćwiczeń umuzykalniających w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Treści: 

 Elementy metody Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 Rytm w ruchu- ćwiczenia praktyczne 

 Tworzenie akompaniamentów do różnorodnych  utworów muzycznych 

 Zabawy i  ćwiczenia rytmiczne przy wykorzystaniu instrumentów nietypowych oraz 

perkusyjnych 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej oraz 

zainteresowani 

nauczyciele 

26.11.2019 

godz. 16.30 

ZMIANA 

TERMINU 

4.12.2019 

godz. 17.00 

4h Przedszkole 

Miejskie nr 

13 w 

Pabianicach 

Dorota Lauer 

Tomecka  

+ ekspert 

zewnętrzny 

Warsztat 

metodyczny 

 

48 

 

(zajęcia 

praktyczne) 

Mały aktor i śpiewak- zabawa z wierszykiem i piosenką  

Cel:  

 Rozwijanie przez nauczyciela aktorskich i wokalnych umiejętności dziecka w formie zabawy 

 Propozycja przygotowania dziecka do konkursu 

Treści:  

 Emisyjno-dykcyjne zabawy wokalne rozwijające aparat głosowy dziecka 

 Zabawy pomocne w nauce wierszyka i piosenki 

 Zapoznanie z programem konkursu muzycznego dla śpiewających przedszkolaków 

 

Zainteresowani 

nauczyciele 
19.11.2019 

godz.17.00 

 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

Warsztat 

metodyczny 

 

49 

(zajęcia 

praktyczne) 

 

„Żółta żaba nie chce żuru”- żartobliwe ćwiczenia tekstowe kształtujące poprawną wymowę 

Cel:  

 Kształtowanie poprawnej wymowy dziecka poprzez zabawę 

Treści:  

 Ćwiczenia oddechowe i dykcyjno- emisyjne 

 Żartobliwe teksty i zabawy dźwiękonaśladowcze 

Zainteresowani 

nauczyciele 
26.11.2019 

godz.17.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

 Edukacja humanistyczna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

 

Analiza sprawdzianu po klasie ósmej szkoły podstawowej 

Cele: 

 Zapoznanie nauczycieli z wynikami sprawdzianu w 2019 roku 

Nauczyciele języka 

polskiego szkoły 

podstawowej 

13.11.2019 

godz. 16.00 

 

 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Artur 

Śniegucki               

i Agnieszka 

Kik 
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56 
 Doskonalenie umiejętności planowania i ewaluowania własnej pracy dydaktycznej 

 Zapoznanie nauczycieli  z wynikami sprawdzianu na podstawie raportu CKE 

 Doskonalenie umiejętności analitycznych i syntetycznych egzaminu zewnętrznego 

Treści: 

 Raport CKE dotyczący egzaminu po klasie ósmej w roku 2019 

 Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu ósmoklasisty 

 Tworzenie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy 

 

ZMIANA 

TERMINU 

20.11.2019 

godz. 16.00 

Warsztat 

metodyczny 

 

59 

Nie takie straszne! - programy i aplikacje wspomagające nauczanie i aktywizowanie uczniów na 

języku polskim 

Cele: 

 Nabycie umiejętności stosowania modeli aktywnego stosowania technologii informacyjno- 

komunikacyjnych w nauczaniu języka polskiego 

 Zapoznanie nauczycieli z programami komputerowymi 

 Omówienie programów i sposobów ich wykorzystania na lekcjach języka polskiego 

 Nabycie umiejętności stosowania wybranych programów na lekcjach języka polskiego 

 

Treści: 

 Dlaczego warto korzystać z technologii? 

 Omówienie różnorodnych programów i sposobów i ich wykorzystania na lekcjach 

 Wspólne tworzenie ćwiczeń 

Nauczyciele języka 

polskiego szkoły 

podstawowej i 

ponadpodstawowej 

26.11.2019 

godz. 16.00 

ZMIANA 

TERMINU 

4.12.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kik 

Warsztat 

metodyczny 

 

179 

Strategiczna gra planszowa „Drogi do niepodległości” i jej zastosowanie w nauczaniu historii 

Cele: 

 Zapoznanie się z tematem gry i przykłady jej wykorzystania na lekcjach 

Treści: 

 Informacja o ofercie edukacyjnej Muzeum Historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem 

internetowych pakietów edukacyjnych 

 Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz gry planszowej „Drogi do niepodległości" 

Nauczyciele historii, 

WOS-u,  j 

.polskiego, geografii  

i nauczycieli 

świetlicy szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

28.11.2019 

godz. 16.00 
ZAJĘCIA 

ODWOŁANE  

3h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło  

+ ekspert 

zewnętrzny 

 

 Edukacja matematyczna i informatyczna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Kurs 

doskonalący 

 

73 

Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi zawartych w kontach Google. Praca on-line 

Cele: 

 Nabycie umiejętności wykorzystania darmowych narzędzi google w pracy dydaktycznej 

nauczycieli 

 Poznanie narzędzi gogle (gmail, google dysk, kontakty, arkusz kalkulacyjny, dokumenty 

google) 

Treści: 

 Tworzenie kont google 

Zainteresowani 

nauczyciele 

25.11.2019 

09.12.2019 

godz.16.00  

4x3h ZS-2 

Pabianice 

sala 105 

Zdzisław 

Kaniewski 
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 Udostępnianie dokumentów 

 Rodzaje narzędzi stosowanych na platformie Google 

 Wykorzystanie Google dokument 

 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Google 

 Edukacja przyrodnicza i zdrowotna  

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

83 

Multimedia na lekcjach przyrody i biologii w szkole podstawowej 

Cele: 

 Motywowanie uczniów do działania 

 Opracowywanie lekcji przyrody/biologii z wykorzystaniem multimediów 

Treści: 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego- zalecane wykorzystanie multimediów na 

lekcjach przyrody i biologii w SP 

 Propozycje prowadzącego wykorzystania multimediów na lekcjach przyrody i biologii 

w szkole podstawowej 

Nauczyciele 

biologii w szkole 

podstawowej 

13.11.20190 

godz. 16.00 

ZMIANA 

TERMINU 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Kłos 

Seminarium 

 

86 

Czy mamy problem z płodnością? Rola układu immunologicznego w płodności kobiety  

i mężczyzny 

Cel: 

 Omówienie mechanizmów immunologicznych przyczyniających się do podtrzymania 

oraz rozwoju ciąży jak i wywołujących poronienia 

Treści: 

 Omówienie najistotniejszych składowych układu immunologicznego wpływających na 

płodność kobiet i mężczyzn oraz rozwój i przebieg ciąży 

 Omówienie mechanizmów oraz czynników przyczyniających się do zaburzeń 

płodności i poronień .Zapoznanie słuchaczy z badaniami diagnostycznymi 

wykonywanymi w przypadku wystąpienia zaburzeń płodności i poronień 

Nauczyciele 

biologii szkół 

ponadpodstawow

ych, 

zainteresowani  

uczniowie   

21.11.2019 

godz. 15.30 

ZMIANA 

TERMINU 

NA 2020r. 

2h PODNiDM 

Pabianice 

dr Natalia 

Wittek- 

Smorąg 

Warsztat 

metodyczny 

 

94 

Poszukiwanie witamin 

Cele: 

 Zapoznanie uczniów z rolą składników pokarmowych w organizmie pochodzących z 

warzyw i owoców 

 Zapoznanie ze sposobami zwiększenia ilości owoców i warzyw w codziennych 

posiłkach 

 Kształtowanie nawyku codziennego spożywania owoców i warzyw 

Treści: 

 Zapoznanie z witaminami i ich występowaniem w produktach- pogadanka, burza 

mózgów 

 Przygotowanie sałatek, koktajli owocowych 

 Przygotowanie plakatu podsumowującego- współpraca w grupach 

Wychowawcy 

klas 3-6, 

zainteresowani 

nauczyciele 

14.11.2019 

godz. 16.30 

ZMIANA 

TERMINU 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Caban 
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Konferencja 

 

180 

Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami 

Cele: 

 Prezentacja celów i treści programu „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop 

cukrowemu tsunami” 

 Zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia i normami żywienia 

 Zapoznanie z dotychczasowymi błędami żywieniowymi i z ryzykiem z nich 

wynikającym 

Treści: 

 Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – prezentacja programu, dr Natalia Wittek-Smorąg 

 Wychowanie zdrowotne, jako wartość, cel i zadanie edukacji w Polsce, prof. WSBiNoZ 

dr Teresa Janicka-Panek, Wicekanclerz WSBiNoZ 

 Psychologiczne przyczyny nadmiernego jedzenia, dr Agnieszka Gutowska-Wyka, 

Dyrektor Instytutu Dietetyki WSBiNoZ 

 Błędy żywieniowe u dzieci – konsekwencje zdrowotne, mgr Agnieszka Caban i mgr 

Paulina Konrad WSBiNoZ 

Dyrektorzy szkół, 

przedszkoli                  

oraz publicznych 

żłobków 

 

21.11.2019 

godz. 12.00 

3h MDK 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło, 

WSBiNoZ 

 

 Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

102 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu. 

Cel: 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie 

organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach 

i placówkach. 

Treści: 

 

 Dziecko/uczeń o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych - uwarunkowania 

kwalifikujące do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci/uczniów, 

indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych 

utrudniających funkcjonowanie dziecka/ ucznia w przedszkolu/szkole.  

 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane w toku bieżącej pracy z dzieckiem 

/uczniem, w ramach zintegrowanych działań nauczycieli oraz poza zajęciami edukacyjnymi. 

 Algorytm postępowania przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Dokumentowanie udzielanej dziecku/uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

nauczyciele 

przedszkoli i 

szkół, 

pedagodzy 

szkolni, 

logopedzi, 

terapeuci 

pedagogiczni i 

inni 

zainteresowani  

 

21.11.2019 

godz. 16.00 

ZMIANA 

TERMINU 

28.11.2019 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 
Krystyna 

Piekarska 
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 Wychowawca na „ SZÓSTKĘ” 
Program skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów i rodzajów szkół oraz placówek oświatowych. Jest kontynuacją Programu 

ABC… Dobrego Wychowawcy doskonalącego kompetencje wychowawcze nauczycieli, realizowanego w roku szkolnym 2018/2019. Udział w jednym szkoleniu 

z każdego modułu, czyli uczestnictwo łącznie w 6 szkoleniach Programu pozwala na uzyskanie certyfikatu „ Wychowawcy na SZÓSTKĘ” 

 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

 

AKADEMIA WYCHOWAWCZYCH INSPIRACJI I MOTYWACJI. 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

113 

Szkoła efektywnego nauczania – „NLP dla nauczycieli” 

Cel: 

 Poszerzenie zasobu strategii efektywnego nauczania o zbiór technik neurolingwistycznego 

programowania 

Treści: 

 Co oznacza NLP dla edukacji? 

 NLP- terminologa i techniki neurolingwistycznego programowania przełożone na praktyczne 

strategie uczenia dla zaangażowanych nauczycieli 

 Zasady funkcjonowania neuronów lustrzanych, hipnozy, ruchów gałek ocznych  

 Prepozycje, efektywna komunikacja, myślenie efektywne 

 Jak zaplanować udaną lekcję wykorzystując wyobraźnie? 

 Wykorzystanie upodobań sensorycznych w języku 

 Kasowy film, słowne jujitsu, rzucanie kotwicy – sprawdzenie w praktyce niektórych technik. 

 Ćwiczenia. 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

26.11.2019 

godz. 16.00 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Marta Kulik 

 

AKADEMIA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ i PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W SZKOLE. 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

122 

Gry i zabawy jako prewencja agresywnych zachowań wśród uczniów nie tylko szkoły 

podstawowej. 

Cel: 

 Budowanie warsztatu pracy wychowawcy szkoły podstawowej i  średniej 

Treści: 

 Agresja, wagary, złe oceny – dlaczego uczniowie popadają w kłopoty? 

 Najczęstsze problemy osobiste uczniów – anonimowe historie z gabinetu psychologa 

 Wychowawca moderatorem: co może zrobić wychowawca, zanim zaczną się kłopoty? 

 Gry, które uczą i wychowują. 

 Zabawy dla dużych dzieci do wykorzystania przez wychowawców i nauczycieli 

przedmiotowych 

Nauczyciele i 

wychowawcy 

każdego etapu 

nauczania 

07.11.2019 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Marta Kulik 
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 Współpraca wychowawcy z nauczycielami przedmiotowymi a prewencja zachowani 

niepożądanych. 

 

AKADEMIA POZYTYWNEGO DIALOGU I KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI. 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

114 

O wspierającej  komunikacji nauczyciela z rodzicem – jak skutecznie się porozumiewać. 

Cel: 

 Doskonalenie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się na płaszczyźnie nauczyciel 

– uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Treści: 

 Trening umiejętności mówienia i słuchania. 

 Autoprezentacja. 

 Emocje w komunikacji z rodzicami. 

 Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych z rodzicami  z zastosowaniem technik 

mediacyjnych. 

 Bariery komunikacyjne. 

 Analiza własnych zasobów i ograniczeń w komunikacji 

 

Wychowawcy 

oraz 

nauczyciele, 

którzy pragną 

doskonalić swój 

warsztat pracy 

wychowawczej 

27.11.2019 

godz. 17.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 
Joanna Streit-

Wlaźlak 

 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 
 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

131 

Integracja sensoryczna a zaburzenia ze spektrum autyzmu - wiedza teoretyczna  

i praktyczne wskazania do pracy z dzieckiem z ASD 

Cel: 

 Poznanie najczęściej występujących dysfunkcji sensorycznych u dzieci z ASD. 

Treści: 

 Charakterystyka zaburzeń SI u dzieci z ASD. 

 Poznanie terminów: podwrażliwość, nadwrażliwość, "biały szum" 

 Przedstawienie wybranych sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i warunków 

przyjaznego dziecku środowiska 

Oligofrenopedag

odzy, 

zainteresowani 

nauczyciele 

14.11.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Olga 

Majewska, 

Alina 

Wiśniewska 

Warsztat 

metodyczny 

132 

Vademecum oligofrenopedagoga. 

Cel: 

 Zapoznanie się z wybranymi narzędziami diagnostycznymi. 

Treści: 

 Przedstawienie wybranych narzędzi diagnostycznych 

 Interpretacja informacji zawartych w opiniach i orzeczeniach 

 Konstruowanie WOPFU i IPET-ów ze szczególnym naciskiem na zminimalizowanie 

Oligofrenopedag

odzy, 

zainteresowani 

nauczyciele 

21.11.2019r. 

godz. 16.00 

ZMIANA 

TERMINU 

NA 2020r. 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Olga Majewska 
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niewłaściwych zachowań 

 Szkolenia dla kadry kierowniczej i liderów WDN 
 

 

 Innowacje w edukacji, konkursy oraz inne szkolenia dla nauczycieli 
 

Forma  Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

Plan daltoński - wprowadzenie do strategii, czyli lekcja daltońska  

Cele: 
Nauczyciele przedszkola 

i szkoły uczących 

26.11.2019 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Morzyszek 

Banaszczyk 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Seminarium  

 

151 

Decyzje administracyjne i kierownicze w szkole i ich podstawy prawne 

Cele:  

 Szczegółowe omówienie decyzji kierowniczych i administracyjnych wydawanych przez 

dyrektorów szkół i przedszkoli. 

 Przedstawienie technik tworzenia decyzji administracyjnych. 

Treści: 

 Omówienie przepisów postępowania administracyjnego na tle ich praktycznego 

zastosowania 

 Wskazanie wymogów formalnych decyzji administracyjnych i ich elementów  

koniecznych 

 Omówienie wad decyzji administracyjnych 

 Przedstawienie przykładowych decyzji kierowniczych wraz ze wskazaniem ich podstawy 

prawnej. 

Dyrektorzy i 

wicedyrektorzy 

szkół i 

przedszkoli 

08.11.2019 

godz.10.00 

ZMIANA 

TERMINU 

 

15.11.2019 

godz. 10.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

mec. Julian 

Smorąg  

Seminarium 

 

152 

 

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego 

Cele: 

 Szczegółowe omówienie dokumentów wewnątrzszkolnych, jak je wprowadzać, stosować, 

jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów 

normatywnych. 
 Zapoznanie uczestników kursu z zasadami techniki prawodawczej. 

Treści: 

 Omówienie metodyki przygotowywania i redagowania aktów prawa wewnątrzszkolnego 

 Wskazanie podstaw prawnych tworzenia dokumentów wewnątrzszkolnych. 

 Przedstawienie technik tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności 

regulaminów pracy, regulaminów wewnętrznych placówek oświatowych i uchwał rad 

pedagogicznych. 

 Przedstawienie przykładowych aktów prawa wewnątrzszkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektorzy i 

wicedyrektorzy 

szkół i 

przedszkoli 

22.11.2019 

godz. 10.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

mec. Julian 

Smorąg  
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15 • Zapoznanie  z planem daltoński,  jako strategią pracy sprzyjającej procesowi 

uczenia się 

• Kształtowanie umiejętności nauczycieli tworzenia dla uczniów warunków do 

samodzielności w planowaniu, organizowaniu i realizacji procesu uczenia się oraz 

okazji prezentowania efektów własnej lub wspólnej pracy 

Treści: 

• Strategia planu daltońskiego - jako alternatywa wobec transmisyjnego procesu 

nauczania. Filary planu daltońskiego 

• Lekcja daltońska w praktyce 

• Narzędzia planu daltońskiego i wizualizacja aktywności dzieci/uczniów 

różnych przedmiotów, 

pedagodzy 

 terapeuci zajęciowych 
 

Konkurs 

Recytatorski  

 

173 

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Barwy jesieni” – Złota polska jesień- czyli jak 

przedszkolaki i uczniowie wychwalają ojczyste piękno  

Cele:  

 Wykorzystanie poezji o tematyce jesiennej w pracy z przedszkolakami i uczniami 

klas pierwszych. 

 Pogłębienie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody ojczystej, 

kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

 Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji werbalnej  

i niewerbalnej. 

 Popularyzacja umiejętności recytatorskich. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej oraz 

zainteresowani 

nauczyciele 

05.11.2019 

godz. 9.00 

5h Biblioteka 

dla dzieci i 

młodzieży 

Filia nr 5 w 

Pabianicach 

Dorota Lauer - 

Tomecka 

 

  Awans zawodowy nauczyciela 
 

Forma  Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Konsultacje 

indywidualne 

 

 

158 

1. Opracowanie planu rozwoju na każdy stopień awansu zawodowego 

2. Sporządzanie sprawozdania ze stażu wszystkich stopni awansu zawodowego 

3. Konstruowane opisu i analizy działań nauczyciela mianowanego, ubiegającego się  

o stopień dyplomowanego 

4. Dokumentowanie realizacji stażu nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego 

5. Budowanie „teczki” awansujących nauczycieli  

6. Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego 

7. Przygotowanie do egzaminu nauczyciela stażysty i kontraktowego.  

8. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela mianowanego 

9. Rola i zadania opiekuna stażu 

Zainteresowani  

 nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel.  

42 215 42 42 

  

 

2h PODNiDM 

Pabianice 
Eksperci ds. 

awansu 

zawodowego: 
Prof. Teresa 

Janicka- Panek 

Małgorzata 

Biegajło 

Małgorzata 

Gmosińska  

 

 


