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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: 

 Regulaminy i procedury w szkole i placówce oświatowej – mec. Julian Smorąg 

Dyrektorzy oraz 

wicedyrektorzy 

szkół  i przedszkoli 

II spotkanie 

 

05.12.2019 

godz.12.00 

 

3h PODNiDM 

Pabianice  

Małgorzata 

Biegajło 

Joanna Streit 

– Wlaźlak  

 

Sieć współpracy  

i samokształcenia 

w zakresie  

edukacji 

przedszkolnej  

 

Wczesnoszkolni-ONLINE 

Cele: 

• Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych 

Treści: 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Cały rok 

szkolny 

 

10.12.2019 

godz. 16.30 

20h PODNiDM 

Pabianice   

Agnieszka 

Herszel 

Pościk 

Dorota 

Lauer 
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• 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  

 

- I spotkanie 

 
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. 
Temat drugiego spotkania: 

Dokumentowanie ścieżki awansu zawodowego – Profesor Teresa Janicka – Panek  

 

Zainteresowani 

nauczycieli ze 

stażem pracy              

od 0 do 4 lat 

Cały rok 

szkolny 

 

II spotkanie  

12.12.2019 

godz. 16.00 

20h PODNiDM 

Pabianice   

Agnieszka 

Kik 

 

 

III. 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 

 

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 

 

II spotkanie 

05.12.2019 

 

 godz.16.30 

 

2 x 

4h 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

Majewska 

Olga,  

Alina 

Wiśniewka  
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Seminarium 

 

34 

Choroby pasożytnicze u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Fakty i mity o tym jak 

można się nimi zarazić, jak je rozpoznać oraz jakie podjąć działania profilaktyczne 

Cele: 

 Omówienie źródeł i dróg zarażenia pasożytami najczęściej występującymi u małych dzieci 

 Omówienie objawów wybranych parazytoz. Omówienie działań zapobiegawczych 

ograniczających rozprzestrzenianie tych chorób, Jak rozmawiać z rodzicami o chorobach 

pasożytniczych 

 Zapoznanie z badaniami diagnostycznymi oraz działaniami profilaktycznymi w wybranych 

parazytozach 

Treści: 

 Omówienie źródeł i czynników predysponujących do zarażenia 

 Omówienie objawów i skutków zdrowotnych parazytoz 

 Zapoznanie z działaniami profilaktycznymi zmniejszającymi ryzyko zarażenia w codziennym 

życiu powyższymi pasożytami 

 Omówienie badań laboratoryjnych wykorzystanych do diagnostyki parazytoz 

Zainteresowani 

nauczyciele żłobków 

i przedszkoli 

05.12.2019 

godz. 15.30 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Natalia 

Wittek- 

Smorąg 

Warsztat 

metodyczny 

 

 

41 

Wczesnoszkolni online- nowoczesne technologie w pracy z uczniami I-III 

Cele: 

• Zdobycie umiejętności programowania w środowisku scratch  

Treści: 

 Tik w edukacji wczesnoszkolnej. Wirtualne pomoce na lekcji 

 Mata do kodowania i nie tylko, czyli sposób na naukę offline podczas lekcji. 

 Online- witamy w szkole XXI wieku, czyli jak pracować z nowoczesnymi technologiami na 

lekcjach w młodszych klasach. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

03.12.2019 

godz. 16.30  

2 x 

4h 

PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Herszel 

Pościk 

 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 zima skrzypi, 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 

nauczyciele 

03.12.2019 

godz. 17.00 

ZMIANA 

TERMINU 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 
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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 

04.12.2019 

godz. 17.00 

4h Przedszkole 

Miejskie nr 

13 w 

Pabianicach 

Dorota Lauer 

Tomecka  

+ ekspert 

zewnętrzny 

Warsztat 

metodyczny 

 

177 

(zajęcia 

praktyczne) 

 

Kolędowanie w ruchu i śpiewie 

Cel: 

 Propozycje wokalno ruchowej ekspresji  

Treść: 

 Kolędowanie poprzez różnych formach artystycznych (ruch ekspresyjny, śpiew) 

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

oraz 

zainteresowani 

nauczyciele 

10.12.2019 

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 

 

60 

Opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 

Cele:  

 Zapoznanie z kryteriami oceny opowiadania twórczego na egzaminie ósmoklasisty z języka 

polskiego  

 Rozwijanie umiejętności redagowania opowiadania twórczego 

Treści: 

 Kompozycja i fabuła opowiadania twórczego 

 Analiza i interpretacja kryteriów oceniania opowiadania twórczego 

 Ocenianie przykładowych opowiadań twórczych  

 Redagowanie ćwiczeń dla uczniów 

Nauczyciele języka 

polskiego szkoły 

podstawowej  

11.12.2019 

godz. 16.00 

 

ZMIANA 

TERMINU 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kik 

 

 Edukacja matematyczna i informatyczna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 
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Warsztat 

metodyczny 

 

67 

Rozwiązywanie zadań matematycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel 

Cele: 

 Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel wspomagającego nauczanie i uczenie 

się matematyki 

 Rozwijanie umiejętności metodycznych związanych ze stosowaniem arkusza 

kalkulacyjnego Excel 

 Zapoznanie nauczycieli z przykładami wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel na 

lekcjach matematyki 

 Treści: 

 Możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel 

 Metodyka pracy związanej ze stosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w nauczaniu 

matematyki 

 Typy zadań rozwiązywalnych w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

Nauczyciele 

matematyki w 

szkole 

podstawowej i 

ponadpodstawo

wej 

09.12.2019 

godz. 15.30 

 

ZMIANA 

TERMINU 

2x4h PODNiDM 

Pabianice 
dr Emilia 

Fraszka- 

Sobczyk 

Kurs 

doskonalący 

 

72 

Praca z arkuszem kalkulacyjnym jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela 

Cel: 

 Nabycie praktycznych umiejętności w pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Dzielenie się 

wiedzą i doświadczeniem 

Treści: 

 Podstawowe informacje na temat arkuszy kalkulacyjnych 

 Praca w zespole z arkuszem kalkulacyjnym 

Zainteresowani 

nauczyciele 

   

02.12.2019 

16.12.2019 

03.02.2020 

godz. 16.00 

3x4h ZS nr 2 

Pabianice 

     Sala 105 

Zdzisław 

Kaniewski 

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 

 Udostępnianie dokumentów 

 Rodzaje narzędzi stosowanych na platformie Google 

 Wykorzystanie Google dokument 

 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Google 

 

Zainteresowani 

nauczyciele 

 

09.12.2019 

godz. 16.00  

(II spotkanie) 

4x3h ZS nr 2 

Pabianice 

Sala 105 

Zdzisław 

Kaniewski 

 Edukacja przyrodnicza i zdrowotna  

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

90 

Jak mądrze robić zakupy, aby być zdrowym i się nie pogubić? Zasada czytania i rozumienia 

etykiet, psychologia zakupów 

Cele: 

 Omówienie najczęstszych metod manipulacji przyczyniających się do wyboru,  

Zainteresowani 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

 

03.12.2019 

godz. 15.30 

ZMIANA 

5h PODNiDM 

Pabianice 

dr Natalia 

Wittek- 

Smorąg 
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a w efekcie zakupu danego produktu 

 Omówienie tabeli wartości energetycznej i odżywczej wybranych produktów  

i porównanie danych z zaleceniami dziennego spożycia zamieszczonych w normach 

żywienia 

 Zapoznanie z symboliką oznaczeń na opakowaniach plastikowych stosowanych do 

przechowywania żywności i omówienie negatywnych skutków zdrowotnych wybranych 

związków stosowanych w produkcji tych opakowań 

Treści: 

 Omówienie symboliki oznaczeń i interpretacji tych znaków zawartych na opakowaniach 

plastikowych stosowanych do przechowywania żywności. Omówienie negatywnych 

skutków zdrowotnych wybranych substancji 

 Zasada czytania etykiet produktów oraz interpretacji symboliki oznaczeń na 

opakowaniach plastikowych- interpretacja w wykorzystaniem etykiet i opakowań 

produktów najczęściej wybieranych przez dzieci ( słodycze, produkty nabiałowe, 

napoje) 

TERMINU 

NA 2020r. 

Seminarium 

 

34 

Choroby pasożytnicze u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Fakty i mity o tym jak 

można się nimi zarazić, jak je rozpoznać oraz jakie podjąć działania profilaktyczne 

Cele: 

 Omówienie źródeł i dróg zarażenia pasożytami najczęściej występującymi u małych 

dzieci 

 Omówienie objawów wybranych parazytoz. Omówienie działań zapobiegawczych 

ograniczających rozprzestrzenianie tych chorób, Jak rozmawiać z rodzicami o chorobach 

pasożytniczych 

 Zapoznanie z badaniami diagnostycznymi oraz działaniami profilaktycznymi  

w wybranych parazytozach 

Treści: 

 Omówienie źródeł i czynników predysponujących do zarażenia 

 Omówienie objawów i skutków zdrowotnych parazytoz 

 Zapoznanie z działaniami profilaktycznymi zmniejszającymi ryzyko zarażenia w 

codziennym życiu powyższymi pasożytami 

 Omówienie badań laboratoryjnych wykorzystanych do diagnostyki parazytoz 

Zainteresowani 

nauczyciele 

żłobków i 

przedszkoli 

05.12.2019 

godz. 15.30 

4h 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 

Wychowawcy 

klas 3-6, 

zainteresowani 

nauczyciele 

12.12.2019 

godz.17.00 

 

ZMIANA 

TERMINU 

3h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Caban 



 

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 9 

 

 Przygotowanie sałatek, koktajli owocowych 

 Przygotowanie plakatu podsumowującego- współpraca w grupach 

 

 Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

108 

„INNOŚĆ” w szkole. Nauka tolerancji. 

Cel: 

 Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć integracyjnych w grupie. 
Treści: 

 Stereotypowe myślenie jako źródło konfliktu. 

 Samoocena a szacunek innych 

 Szkoła jako miejsce konfrontowania się różnych osobowości 

 Co dla jednych istotne, dla innych mniej ważne – nauka tolerancji. 

Zainteresowani 

nauczyciele i 

pedagodzy. 

3.12.2019 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Barbara 

Olszewska 

 

 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” 

 
 

AKADEMIA POZYTYWNEGO DIALOGU I KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI. 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

115 

Komunikacja przyjazna uczniowi.  

Cel: 

 Doskonalenie umiejętności stosowania motywujących technik komunikacyjnych pomocnych  

w rozwiązywaniu trudności szkolnych 

Treści: 

 Trening umiejętności konstruktywnego mówienia i słuchania.  

 Analiza własnych zasobów i ograniczeń w komunikacji 

 Jak mówić, aby uczniowie chcieli nas słuchać? 

 Znaczenie emocji w komunikowaniu się z uczniem i motywowaniu do nauk 

 Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych w klasie. 

 Co robić, kiedy nic nie działa ? Bariery komunikacyjne 

Wychowawcy 

oraz 

nauczyciele, 

którzy pragną 

doskonalić swój 

warsztat pracy 

wychowawczej 

18.12.2019 

Godz.17.00 

 

ZMIANA 

TERMINU 

 

 20.02.2019 

Godz.17.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 
Joanna Streit-

Wlaźlak 
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8.  Innowacje w edukacji, konkursy oraz inne szkolenia dla nauczycieli 

Forma  Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

168 

Lekcja z prawami dziecka w roli głównej. 

Cele: 

• Poznanie technik pracy z grupą w kontekście praw dziecka. 

• Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu otwartego na potrzeby innych. 

• Kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów w zakresie 

respektowania praw dziecka. 

Treści: 

• Prawa dziecka znane i nieznane. 

• Diagnoza i prognoza, czyli o co warto zadbać? 

• Gdzie i jak  szukać pomocy? 

Warsztat przeznaczony 

dla nauczycieli i 

dyrektorów przedszkola 

i szkoły, pedagogów i 

terapeutów, rodziców 

12.12.2019 

godz. 16.30 

ZMIANA 

TERMINU 

 

30.01.2020 

Godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Morzyszek 

Banaszczyk 

 

9. 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  

 

Zapraszamy 
 


