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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 

Treści: 

 Współczesne badania psychologii społecznej, a budowanie relacji z uczniami -              

T. Bilicki 

 

Sposoby realizacji: spotkania stacjonarne w wybranej kawiarni, konsultacje z ekspertem 

 

Dyrektorzy oraz 

wicedyrektorzy 

szkół  i przedszkoli 

III spotkanie 

14.02.2020 

godz. 13.30 

 

 

 

20 h 

(ogółem) 

4 h 

(spotkanie) 

Kawiarnia, 

Loft 74,  

ul. Łaska 74 

 w 

Pabianicach 

Małgorzata 

Biegajło 

Joanna Streit 

– Wlaźlak  

 

Sieć współpracy  Wczesnoszkolni-ONLINE Nauczyciele   PODNiDM Agnieszka 
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i samokształcenia 

w zakresie  

edukacji 

przedszkolnej  

 

 

 

5 

 

Cele: 

• Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

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  

 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

24.02.2020 

godz. 16.30 

II spotkanie 

zajęcia 

odwołane 

 

20h 
(ogółem) 

4 h 

(spotkanie) 

Pabianice   Herszel 

Pościk 

Dorota 

Lauer 

Tomecka 

       

 

III. Zajęcia otwarte  
 

 
Forma Temat Adresat Termin 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 

Prowadzący 

Lekcja 

otwarta 
Podsumowanie części mowy – lekcja z wykorzystaniem 

multimediów  

Nauczyciele języka 

polskiego w klasach  IV 

04.02.2020  

godz. 10.45 

 

1h  

1h 

omówienie 

Szkoła Podstawowa            

nr 17 Pabianice 

sala 22 

Agnieszka Kik 

Lekcja 

otwarta 

Ćwiczenia elongacyjne – zajęcia rewalidacyjne – gimnastyka 

korekcyjna 

Nauczyciele pracujący  

z uczniami z 

niepełnosprawnymi 

18.02.2020 

godz. 12.55  

1h 

1h 

omówienie 

Zespół Szkół 

Specjalnych nr 5  

w Pabianicach  

Bożena 

Bulzacka 

Lekcja 

otwarta 
Robotyczne lekcje – jak nasi robo-uczniowie pomagają nam 

się uczyć. 

Nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej 

19.02. 2020 

godz. 9.50 

1h 

1h 

omówienie 

Szkoła Podstawowa  

nr 16 w Pabianicach 

Agnieszka 

Herszel-Pościk 

Lekcja 

otwarta 

Zajęcia matematyczne w przedszkolu prowadzone  

z wykorzystaniem metody Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

28.02 2020 

godz. 9.45 

1h 

1h 

omówienie 

Przedszkole Miejskie  

nr 13 w Pabianicach 

Dorota Lauer-

Tomecka 
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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 

 

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. 

Treści: 

 Opisanie istoty zabaw dydaktycznych. 

 Przegląd dyskusyjnych fabuł i motywów tematycznych zabaw dydaktycznych 

 Ćwiczenia w konstruowaniu zabaw dydaktycznych o pozytywnym przekazie 

 

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji  

wczesnoszkolnej 

25.02.2020 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Piotr 

Winczewski 

 

Kurs 

doskonalący 

 

18 

Elementy Jogi w edukacji –wprowadzenie hatha jogi na zajęcia przedszkolne i wczesnoszkolne  

Cele: 

• Zapoznanie z podstawami metodyki prowadzenia zajęć hatha jogi z przedszkolakami i uczniami 

szkół podstawowych (klasy I-III) 

Treści: 

• Metodyka nauczania dzieci asan (pozycji hatha jogi) poprzez zabawy ruchowe, zabawę, 

współdziałanie i rywalizację 

• Jak nauczyć dzieci koncentracji? Zwiększanie koncentracji u dzieci w oparciu o ćwiczenia 

ruchowe, stacjonarne, koordynacyjne i inne  

• Podstawy pracy z mandalą jako narzędziem wpływającym na wycieszenie się i relaksację. 

• Nauka relaksacji przy zastosowaniu masażu u automasażu, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń 

relaksacyjnych, opowiadaniu bajek terapeutycznych, instrumentów muzycznych, itp. 
 

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji  

wczesnoszkolnej 

(liczba miejsc 

ograniczona) 

28.02.2020 

godz. 17.00  

III spotkanie  

(ostatnie) 

 

3 h PODNiDM 

Pabianice 

Olga 

Tomaszewska 

Dorota Lauer  

- Tomecka 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

24 

Metoda projektu badawczego w pracy z dziećmi jako wyraz konstruktywistycznego podejścia  

w procesie uczenia się. 

Cele: 

• Poznanie metody projektu badawczego wg. Np. L. Katz. 

• Kształtowanie umiejętności budowania projektu badawczego w pracy z dziećmi w przedszkolu 

i szkole. 

Treści: 

• Istota i cele metody projektu badawczego wg. Np. L. Katz 

• Projekt badawczy w praktyce krok po kroku 

• Prezentacja efektów projektu a uczenie rówieśnicze 

 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

27.02.2020 

godz. 16.00 

2 x 

5h 

PODNiDM 

Pabianice 

Ewa 

Morzyszek 

Banaszczyk 
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Warsztat 

metodyczny 

 

25 

 

Krzyczy, bije, nie słucha – jak radzić sobie z trudnym dzieckiem w przedszkolu i edukacji 

wczesnoszkolnej? 

Cele:  

• Wzbogacenie repertuaru umiejętności wychowawczych Nauczycieli w pracy z dziećmi  

z trudnościami w edukacji wczesnoszkolnej i w przedszkolu 

Treści: 

• Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych  

• Symptomy chorobowe a deficyty wychowawcze 

• Kiedy zabronić, a kiedy pozwolić 

• Sprawdzone   sposoby postepowania w sytuacjach trudnych 

Nauczyciele edukacji  

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

13.02.2020 

godz.16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Marta Kulik 

 

Warsztat 

metodyczny 

 

27 

 

 

Targ pomocy dydaktycznych – z szafy kreatywnego nauczyciela 

Cele: 

• Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe zabawy i gry w zakresie wybranych edukacji ujętych  

w podstawie programowej 

• Rozwijanie kreatywności nauczycieli 

 

Treści: 

• Edukacja matematyczna, polonistyczna, przyrodnicza, muzyczna, wychowanie fizyczne  

z wykorzystaniem różnorodnych przedmiotów niekonwencjonalnych 

• Targ pomocy dydaktycznych do wykorzystania w edukacji przedszkolnej 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

25.02.2020 

godz. 16.30 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer 

Tomecka 

Warsztat 

metodyczny 

 

40 

Nie taki Scratch straszny- nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej 

Cele: 

• Zdobycie umiejętności programowania w środowisku scratch  

Treści: 

 Programowanie—jak wprowadzić na lekcji pomarańczowego kota? 

 Scratch junior- jak wykorzystać szkolne komputery i uczniowskie telefony? 

 Scratch – magia programowania w różnych edukacjach 
 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

11.02.2020 

godz. 16.00 

 

2 x 

4h 

PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Herszel 

Pościk 
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 Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

52 

 

(zajęcia 

praktyczne) 

Głos jako istotne narzędzie pracy nauczyciela – higiena i profilaktyka.  

Cel:   

 Poznanie technik i metod ochrony głosu jako narzędzia pracy  nauczyciela  

Treści:  

 Głos jako narzędzie pracy nauczyciela  

 Higiena i profilaktyka głosu 

 Ćwiczenia oddechowe, rozluźniające 

Zainteresowani 

nauczyciele 
11.02.2020 

godz.17.00 

ODWOŁANE 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

 Edukacja humanistyczna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

57 

Analiza matury z języka polskiego 

 Cele:  

 Zapoznanie nauczycieli z wynikami matury z języka polskiego na podstawie raportu CKE 

 Doskonalenie umiejętności analitycznych i syntetycznych egzaminów zewnętrznych 

 Treści: 

 Raport CKE dotyczący matury z języka polskiego w roku 2019 

 Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego 

 Tworzenie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy 

Nauczyciele języka 

polskiego szkoły 

ponadpodstawowej 

02.2020 

Z powodu 

małego 

zainteresowania 

szkolenie 

przełożone na 

rok szkolny 

2020/2021 

4h PODNiDM 

Pabianice 
OKE w Łodzi 

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  

19.02.2019 

godz. 16.00 

 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kik 

Warsztat 

metodyczny 

 

61 

Rozprawka na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego  

Cele:  

 Zapoznanie z kryteriami oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym – rozprawki na 

egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.  

 Doskonalenie umiejętności redagowania rozprawki  

Treści: 

 Analiza i interpretacja kryteriów oceniania rozprawki.  

 Ocenianie przykładowych rozprawek. 

Nauczyciele języka 

polskiego szkoły 

podstawowej  

05.02.2020 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kik 
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 Tworzenie ćwiczeń dla uczniów.  

 Wzór rozprawki 

Warsztat 

metodyczny 

 

62 

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego 

Cele:  

 Rola metod aktywizujących w uczenia się, rozumieniu tekstów 

 Zapoznanie nauczycieli z aktywnymi metodami stosowanymi na lekcjach języka polskiego  

z podaniem konkretnych przykładów 

Treści: 

 Klasyfikacja metod nauczania  

 Skuteczne metody aktywizujące 

 Przykłady dobrych praktyk 

Nauczyciele języka 

polskiego szkoły 

podstawowej  

12.02.2020 

godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kik 

 

 Edukacja matematyczna i informatyczna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

64 

Analiza matury z matematyki 

 Cele:  

 Zapoznanie nauczycieli z wynikami matury z matematyki na podstawie raportu CKE 

 Doskonalenie umiejętności analitycznych i syntetycznych egzaminów zewnętrznych 

 Treści: 

 Raport CKE dotyczący matury z matematyki w roku 2019 

 Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego 

 Tworzenie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy 

Nauczyciele 

matematyki 

szkoły 

ponadpodstawo

wej 

02.2020 

Z powodu 

małego 

zainteresowania 

szkolenie 

przełożone na 

rok szkolny 

2020/2021 

4h PODNiDM 

Pabianice 
OKE w Łodzi 

Warsztat 

metodyczny 

 

65 

Analiza egzaminu ósmoklasisty z matematyki   

Cele: 

 Zapoznanie nauczycieli z wynikami egzaminu w 2019 roku z matematyki 

 Nabycie umiejętności formułowania wniosków na podstawie trudności zadań i wyniku 

egzaminu 

 Opracowanie listy umiejętności, które nie zostały wystarczająco ukształtowane  

 Doskonalenie umiejętności analitycznych i syntetycznych egzaminu zewnętrznego 

Treści: 

 Raport CKE dotyczący egzaminu po klasie ósmej w roku 2019 z matematyki 

 Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

Nauczyciele 

matematyki 

szkoły 

podstawowej 

02.2020 

Z powodu 

małego 

zainteresowania 

szkolenie 

przełożone na 

rok szkolny 

2020/2021 

4h PODNiDM 

Pabianice 

OKE w Łodzi 

Warsztat 

metodyczny 

 

 

69 

Excel na lekcjach matematyki 

Cel 

 Zapoznanie nauczycieli z przykładami wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel na 

lekcjach matematyki 

 Nauczyciel potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do tworzenia pomocy dydaktycznych 

wspierających proces nauczania matematyki 

Treści: 

Nauczyciele 

matematyki w 

szkole 

podstawowej i 

ponadpodstawo

wej 

10.02. 2020 

godz. 16.30 

ZMIANA 

TERMINU 

4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Emilia 

Fraszka- 

Sobczyk 
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 Metodyka pracy związanej ze stosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel w nauczaniu 

matematyki 

 Typy zadań rozwiązywalnych w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

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 
03.02.2020 

godz. 16.00 III 

spotkanie 

(ostatnie) 

 

3 x 4h Zespół 

Szkół nr 2  

w 

Pabianicach 

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 google (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 

10.02.2020 

(III spotkanie) 

godz. 16.00 

 

24.02.2020 

(IV spotkanie) 

godz. 16.00 

4 x 3h ZS nr 2 

Pabianice 

 

Zdzisław 

Kaniewski 

 

 Edukacja przyrodnicza i zdrowotna  

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

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 
ponadpodstawowych

, zainteresowani  

uczniowie   

25.02. 2020 

godz. 15.30 

2h PODNiDM 

Pabianice 

dr Natalia 

Wittek- 

Smorąg 

Warsztat 

metodyczny 

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

etykiet, psychologia zakupów 

Zainteresowani 

nauczyciele szkół 
27.02.2020 

godz. 15.30 

5h PODNiDM 

Pabianice 

dr Natalia 

Wittek- 



 

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 10 

 

 

90 

Cele: 

 Omówienie najczęstszych metod manipulacji przyczyniających się do wyboru,  

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 z wykorzystaniem etykiet i opakowań 

produktów najczęściej wybieranych przez dzieci (słodycze, produkty nabiałowe, napoje) 

podstawowych zmiana 

terminu na 

05.03.2020 

godz. 16.00 

Smorąg 

 

 Edukacja językowa – języki obce 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

100 

Analiza matury z języka angielskiego i niemieckiego  

 Cele:  

 Zapoznanie nauczycieli z wynikami matury z języków obcych na podstawie raportu CKE 

 Doskonalenie umiejętności analitycznych i syntetycznych egzaminów zewnętrznych 

 Treści: 

 Raport CKE dotyczący matury z języków obcych w roku 2019 

 Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego 

 Tworzenie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy 

Nauczyciele 

języków obcych 

szkoły 
ponadpodstawowej 

02.2020 

Z powodu 

małego 

zainteresowania 

szkolenie 

przełożone na 

rok szkolny 

2020/2021 

4h PODNiDM 

Pabianice 
OKE w Łodzi 

Warsztat 

metodyczny 

 

101 

Analiza egzaminu ósmoklasisty z języka obcego  

Cele: 

 Zapoznanie nauczycieli z wynikami egzaminu w 2019 roku z języka obcego 

 Nabycie umiejętności formułowania wniosków na podstawie trudności zadań i wyniku 

egzaminu 

 Opracowanie listy umiejętności, które nie zostały wystarczająco ukształtowane  

 Doskonalenie umiejętności analitycznych i syntetycznych egzaminu zewnętrznego 

Treści: 

 Raport CKE dotyczący egzaminu po klasie ósmej w roku 2019 z języka obcego 

 Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu ósmoklasisty z języka obcego  

 

Nauczyciele 

języka obcego 

szkoły 

podstawowej 

02.2020 

Z powodu 

małego 

zainteresowania 

szkolenie 

przełożone na 

rok szkolny 

2020/2021 

4h PODNiDM 

Pabianice 

OKE w Łodzi 
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 Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

107 

Ingerencja w konflikt. Uczymy się rozmawiać. 

Cel: 

 Przybliżenie wybranych metod służących prowadzeniu rozmów w sytuacjach 

konfliktowych na linii nauczyciel - rodzic, uczeń - uczeń, nauczyciel - uczeń 

Treści: 

 O co się kłócimy? Diagnoza konfliktu i możliwe pomocne rozwiązania. 

 Strategie rozwiązywania konfliktów i możliwości ich zastosowania w różnych sytuacjach 

 Metody służące „usłyszeniu się” w konflikcie.  

 

Dyrektorzy, 

wychowawcy, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego  

20.02.2020 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 
Joanna 

Wieremiejewicz- 

Podkościelna          

 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 

 

111 

Kreatywne pomysły na lekcje wychowawcze 

Cel: 

 Wzmocnienie kompetencji nauczycieli wychowawców w kształtowaniu u uczniów 

umiejętności społecznych poprzez zapoznanie z inspirującymi sposobami pracy z uczniem na 

lekcjach wychowawczych. 

Treści: 

 Sposoby na ciekawą lekcję wychowawczą aktywizujące uczniów, pozwalające wcielać się  

w różne role, przeżywać różnorodne – prawdziwe i symulowane sytuacje, odczuwać  

i nazywać emocje oraz radzić sobie z nimi. 

 O czym chcą rozmawiać uczniowie? – stres, dojrzałość emocjonalna, skuteczna komunikacja, 

relacje społeczne, wartości w życiu, wyznaczanie celów osobistych 

 Przykłady scenariuszy lekcji wychowawczych, rozwijających kreatywność, współpracę  

w zespole i kompetencje społeczne ucznia 

Wychowawcy 

oraz 

nauczyciele, 

którzy pragną 

doskonalić swój 

warsztat pracy 

wychowawczej 

 

26.02.2020 

godz..17.00 

 

5h 
PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit-

Wlaźlak 

Warsztat 

metodyczny 

 

112 

„Neurony umierają z nudów czyli jak zmotywować mózg do nauki”- wykorzystanie 

neurodydaktyki w procesie edukacyjnym 

Cel: 

 Przedstawienie podstawowych założeń neurodydaktyki. 

Nauczyciele 

szkoły 

podstawowej, 

13.02.2020 

godz. 16.30 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Olga Majewska 
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Treści: 

 Podstawowe założenia z neurodydaktyki 

 Przedstawienie wpływu stosowanych metod dydaktycznych na efektywność uczenia się 

 Praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystanie neurodydaktyki w szkole 

wychowawcy 

 

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 

20.02.2020 

godz.17.00 

 

5h 

PODNiDM 

Pabianice 
Joanna Streit-

Wlaźlak 

 

AKADEMIA INDYWIDUALIZOWANIA POTRZEB UCZNIA i  WYCHOWYWANIA DO WARTOŚCI 

Warsztat 

metodyczny 

 

123 

Szkoła w ruchu czyli edukacja po fińsku – omówienie zasad pracy w fińskich szkołach. 

Cel: 

 Przedstawienie zależności między samopoczuciem ucznia, a uzyskiwanymi przez niego 

wynikami 

Treści: 

 Atmosfera w klasie, a uzyskiwane przez ucznia wyniki 

 Kształtowanie samodzielności 

 Znaczenie pracy w grupach 

 Skuteczne sposoby zapamiętywania 

Nauczyciele i 

wychowawcy 

każdego etapu 

nauczania 

27.02.2020 

godz. 16.30 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Alina 

Wiśniewska 

 

AKADEMIA BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NAUCZYCIELA 

 Warsztat 

metodyczny 

 

125 

Interwencja kryzysowa w szkole – podstawowe procedury działania dla każdego wychowawcy 

Cel: 

 Zapoznanie wychowawców z podstawowymi założeniami w interwencji kryzysowej w szkole 

Treści: 

 Rodzaje i fazy kryzysu 

 Cechy ucznia wskazujące na osobowość podatną na kryzys 

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

Nauczyciele 

 i wychowawcy 

10.02.2020 

godz. 16.00 

Zmiana 

terminu na 

11.03.2020 

godz. 17.00  

5h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit-

Wlaźlak 
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myślenia, odczuwania, zachowań 

 Środki bezpieczeństwa osoby w kryzysie i  interwenta kryzysowego 

 

 

Seminarium 

 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w szkole – odpowiedzialność prawna nauczycieli 

Cele: 

 Szczegółowe omówienie rodzajów odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo 

uczniów w czasie pobytu w szkole 

 Omówienie zasad postępowania w przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu  

w szkole 

Treści: 

 Zasady odpowiedzialności nauczycieli za czyny związane z niezapewnieniem uczniom  

bezpieczeństwa 

 Omówienie zasad odpowiedzialności karnej uczniów  

 Omówienie uprawnień rodziców w tym przysługujących im roszczeń 

 Obowiązki nauczyciela w razie wystąpienia zagrożeń w szkole 

 Ochrona prawno – karna nauczyciela 

Nauczyciele  

i wychowawcy 

28.02.2020 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

mec. Julian 

Smorąg 

 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

130 

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie profilaktyczno-

terapeutyczne 

Cel: 

 Efektywne wspieranie i stymulowanie rozwoju komunikacji słowno-językowej dzieci 

Treści: 

 Etapy rozwoju mowy 

 Źródła i symptomy zaburzeń mowy  

 Obszary kompetencji językowej i komunikacyjnej wymagające oddziaływań stymulujących, 

kompensujących i korygujących, zwłaszcza u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami 

 Sposoby zapobiegania zaburzeniom mowy wynikającym z błędów opiekuńczo-

wychowawczych ze strony rodziców 

 Zabawy i ćwiczenia wspierające i stymulujące rozwój mowy dziecka. 

Nauczyciele, 

logopedzi, 

terapeuci 

pedagogiczni i 

inni 

zainteresowani 

27.02.2020 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Krystyna 

Piekarska 

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 

niewłaściwych zachowań 

Oligofrenopedag

odzy, 

zainteresowani 

nauczyciele 

27.02.2020 

godz. 16.30 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Olga Majewska 
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 Szkolenia dla kadry kierowniczej i liderów WDN 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Seminarium 

 

127 

Bezpieczeństwo w szkole – odpowiedzialność prawna nauczycieli 

Cele: 

 Szczegółowe omówienie rodzajów odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo 

uczniów w czasie pobytu w szkole 

 Omówienie zasad postępowania w przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu  

w szkole 

Treści: 

 Zasady odpowiedzialności nauczycieli za czyny związane z niezapewnieniem uczniom  

bezpieczeństwa 

 Omówienie zasad odpowiedzialności karnej uczniów  

 Omówienie uprawnień rodziców w tym przysługujących im roszczeń 

 Obowiązki nauczyciela w razie wystąpienia zagrożeń w szkole 

 Ochrona prawno – karna nauczyciela 

Dyrektorzy, 

kadra 

zarządzająca, 

zainteresowani 

nauczyciele 

28.02.2020 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

mec. Julian 

Smorąg  

Warsztat 

metodyczny 

 

156 

Ewaluacja w szkole i przedszkolu 

Cele: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności w stosowaniu różnorodnych metod i technik badawczych  

z uwzględnieniem założonego celu badawczego 

Treści: 

 Przed ewaluacją: przedmiot badania i problem badawczy 

 Metody i techniki badawcze i możliwości ich zastosowania.   

 Pytania badawcze a pytania narzędziowe.  Wykorzystywanie wyników i wniosków                           

z ewaluacji do działań – od analizy do działań                                                                                                                  

Dyrektorzy i 

wicedyrektorzy 

szkół i 

przedszkoli, 

zainteresowani 

nauczyciele 

    24.02.2020 

godz. 16.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna 

Wieremiejewicz- 

Podkościelna          

11.  Innowacje w edukacji, konkursy oraz inne szkolenia dla nauczycieli 

Forma  Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

24 

Metoda projektu badawczego w pracy z dziećmi jako wyraz konstruktywistycznego 

podejścia w procesie uczenia się 

Cele: 

• Poznanie metody projektu badawczego wg. prof. L. Katz 

• Kształtowanie umiejętności budowania projektu badawczego w pracy z dziećmi  

w przedszkolu i szkole 

Treści: 

• Istota i cele metody projektu badawczego wg. prof. L. Katz 

• Projekt badawczy w praktyce krok po kroku 

• Prezentacja efektów projektu a uczenie rówieśnicze 

Nauczyciele przedszkola 

i szkoły uczących 

różnych przedmiotów, 

pedagodzy 

 terapeuci zajęciowych 
 

27.02.2020 

godz. 16.00 

I część 

2 x 5h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Morzyszek 

Banaszczyk 
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Zapraszamy 


