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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 
 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem 
edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniom  
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych. 

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty  
i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. 
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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  

dla nauczycieli 
 ze stażem pracy  

od 0 do 4 lat 
 

6 

Akademia młodego nauczyciela 
Cel: 

 Wspieranie młodych nauczycieli w rozwoju zawodowym i budowaniu 
warsztatu pracy 

Treści: 

 Dokumenty, które powinien znać każdy nauczyciel 

 Dokumentacja awansu zawodowego 

 Praca z uczniem trudnym 

 Rodzice – sojusznicy czy wrogowie? 

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

Zainteresowani 
nauczyciele  
ze stażem pracy  
od 0 do 4 lat 

IV 
spotkanie 

11.03.2021 
godz. 18.00 

20h Microsoft 
Teams 

Agnieszka Kik, Anna 
Starzyńska – Kloze,  

Sieć współpracy  
i samokształcenia  

w zakresie edukacji 
przyrodniczej  
w kontekście 

rozwijania 
samodzielności, 
innowacyjności  
i kreatywności 

uczniów 
 

7 

Nauczanie przez doświadczanie 
Cele: 

 Rozwijanie współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie 
przygotowań do egzaminu ośmioklasisty 

 Wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych  
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej 

Treści: 

 Spotkanie organizacyjne. Ustalenie zasad współpracy 

 Standardy egzaminacyjne i nowa formuła egzaminu 

 Metody i formy pracy z uczniem w ramach przygotowań do egzaminu 
ośmioklasisty z przedmiotów przyrodniczych 

 Tworzenie biblioteki dobrych praktyk. Wymiana pomysłów i doświadczeń 
związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminu ośmioklasisty  
z przedmiotów przyrodniczych 

Sposoby realizacji: Spotkania połączone z wymianą doświadczeń 

Zainteresowani 
nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych 
wszystkich typów 
szkół 

IV 
spotkanie 

23.03.2021 
godz. 17.00 

10h Microsoft 
Teams 

Katarzyna Karpowicz- 
Krupińska 
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II. Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria 

1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 
godz. 

Miejsce 
 realizacji 

Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

 
210 

 
 

Zdalne przedszkole – jak sobie z tym poradzić? 
Cel: 

• Nauczanie online i zdalne – zapoznanie z prostymi sposobami prowadzenia 
lekcji  

Treści: 
Uczestnik kursu: 

• pozna sposoby na inne prowadzenie zajęć niż w przedszkolu 

• będzie doskonalił pracę z różnymi programami edukacyjnymi 

• będzie skutecznie planował proces edukacyjny online 

• zadba o swoje zdrowie psychiczne podczas nauczania online 

Nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego 

17.03.2021 
godz. 17.30 

4h Microsoft Teams Anna Starzyńska-Kloze 

Warsztat 
metodyczny 

 
44 

Szkoła przyjazna uczniom o różnych predyspozycjach do rozwoju   
Cel: 

• Zapoznanie z inspirującymi rozwiązaniami w edukacji 
Treści: 

• Jak zejść z utartej ścieżki   

• Refleksyjny praktyk w działaniu  

• Uczenie się na błędach   

• Organizacja szkoły przyjaznej uczeniu się  

• Szkoła, jako miejsce inspiracji dla uczniów 

• Nauczyciel coach   

• Nauczyciel facylitator  

• Nauczyciel moderator  

• Nauczyciel tutor 

• Budowanie współpracy nauczycieli 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

25.03.2021 
godz. 17.30 

4h Microsoft Teams Anna Starzyńska-Kloze 

2. Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 
godz. 

Miejsce 
 realizacji 

Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

 
49 

„Bal kwiatów” - zajęcia muzyczne 
Cel:  

 Poznanie propozycji zajęć muzycznych z wykorzystaniem różnorodnych 
form artystycznych 

Nauczyciele edukacji 
przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej 
oraz zainteresowani 

22.03.2021 
godz. 17.00 

3h Microsoft Teams Magdalena 
Hudzieczek-Cieślar 
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 Treści:  

 Zajęcia muzyczne opowiedziane jedną historią  

nauczyciele  

Warsztat 
metodyczny 

 
52 

 
 

Jak cię słyszą tak cię piszą- odważnie bez TREMY 
Cele: 

 Umiejętne panowanie nad tremą i wykorzystanie jej, jako bodźca 
mobilizującego 

 Uzasadnienie wpływu głosu i bogatej w elementy ekspresji mowy  
na wizerunek nauczyciela 

Treści:  

 Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne wpływające na brzmienie głosu 

 Czynniki paralingwistyczne  (ton głosu, tempo mowy, intonacja, przerwy, 
chrząknięcia,  eeee,  mmm…) wpływające na odbiór stanu emocjonalnego 

 Odpowiednie operowanie swoim głosem w budowaniu pozytywnej 
komunikacji interpersonalnej 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

1.03.2021 
godz. 17.00 

3h Microsoft Teams 
 

Magdalena 
Hudzieczek-Cieślar 

3. Edukacja humanistyczna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 
godz. 

Miejsce 
 realizacji 

Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

 
60 

Dzieło plastyczne bez tajemnic  
Cel: 

 Zapoznanie nauczycieli z metodami omawiania dzieł plastycznych  
na języku polskim w szkole podstawowej 

Treści: 

 Podstawy teorii dzieła plastycznego 

 Metody pracy z obrazem lub plakatem 

 Metody pracy z omówieniem rzeźby   

 Jak omówić instalację? 

Nauczyciele języka 
polskiego szkoły 
podstawowej 

17.03.2021 
godz.16.30 

4h Microsoft Teams Agnieszka Kik 

Warsztat 
metodyczny 

 
61 

Opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 
Cel: 

 Omówienie opowiadania twórczego, jako jednego z elementów egzaminu 
ósmoklasisty z języka polskiego 

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 

24.03.2021 
godz.16.30 

4h Microsoft Teams Agnieszka Kik 
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4. Edukacja matematyczna i informatyczna 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 
godz. 

Miejsce 
 realizacji 

Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

209 
 

Wykorzystanie tabletu graficznego w pracy zdalnej nauczyciela 
Cel: 

 Nabycie umiejętności związanej z podłączeniem tabletu graficznego  
do komputera. 

 Nabycie praktycznych umiejętności w pracy z tabletem graficznym. 

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 
Treści:  

 Przygotowanie komputera do pracy z tabletem graficznym. 
Podstawowe informacje na temat pracy z tabletem graficznym. 

 Instalacja sterowników, obsługa rysika (piórka), ćwiczenia  
z wykorzystaniem tabletu graficznego (malowanie, wykorzystanie  
na tablicy elektronicznej). 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

8.03.2021r. 
godz. 16.30 

3h PODNiDM Pabianice 
stacjonarnie 

Zdzisław Kaniewski 

Warsztat 
metodyczny 

211 
 

Dodatkowa funkcjonalność i konfiguracja aplikacji Google Meet 
Cel: 

 Nabycie praktycznych umiejętności w pracy z funkcjami dodatkowymi  
w aplikacji Google Meet. 

 Praca z tablicą, nagrywanie lekcji, gospodarz spotkania. 

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 
Treści:  

 Konfiguracja Google Meet. 

 Obsługa tablicy w aplikacji. 

 Funkcja nagrywania lekcji. 

 Konfiguracja funkcjonalności Google Meet. 

 Ćwiczenia z tablicą w aplikacji Google Meet. 

 Ćwiczenia w zarządzaniu zdalną lekcją. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

22.03.2021r. 
godz. 17.00 

3h Platforma Moodle Zdzisław Kaniewski 

Kurs doskonalący 
 

80 
 

 
 

Kurs Excela od podstaw 
Cele: 

 Zapoznanie uczestników szkolenia z obsługą arkusza kalkulacyjnego 
Excel  

 Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli 
Treści: 

 Zapisywanie plików 

 Poruszanie się po arkuszu: klawisze nawigacyjne obszarów 

 Przechodzenie między arkuszami w skoroszycie 

 Wprowadzanie danych do komórki: wartości liczbowych, dat i tekstów 

 Dodawanie i usuwanie arkuszy 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

I spotkanie 
15.03.2021 
godz. 17.00 

 
II spotkania 
22.03.2021 
godz. 17.00 

 
III spotkanie 
29.03.2021r. 
godz. 17.00 

12h Microsoft Teams dr Emilia Fraszka- 
Sobczyk 
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 Kopiowanie i wklejanie danych: opcje wklejania specjalnego, 
transpozycja, kopiowanie arkuszy 

 Poprawki, edycja i usuwanie danych w komórce 

 Zmiana szerokości kolumny i wiersza, zaznaczanie danych 

 Formatowanie komórek i formatowanie liczb: zastosowanie 
wbudowanych formatów liczb, formatowanie tekstów, scalanie komórek 

 Formatowanie danego obszaru 

 Adresowanie względne i bezwzględne 

 Wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy 

 Formuły i podstawowe funkcje Excel 

 Typy wykresów 

 Tworzenie wykresów z zakresu danych 

 Sortowanie i filtrowanie 

 
IV spotkanie 
12.04.2021 
godz. 17.00 

Warsztat 
metodyczny 

207 
 

 
 

Tworzenie testów za pomocą pakietu Office365 
Cele: 

 Przygotowanie nauczycieli do efektywnego posługiwania się aplikacją 
Forms w celu projektowania testów. 

 Treści: 

 Tworzenie testu i ankiety 

 Duplikowanie i dzielenia się testami z innymi nauczycielami 

 Konfigurowania ustawień testu 

 Sposobów publikowania testu 

 Analizy i prezentacji wyników testu 

Wszyscy nauczyciele 
szkół podstawowych 
i 
ponadpodstawowych 

11.03.2021r. 
godz. 16.30 

3h Microsoft Teams Krzysztof Muszyński 

Warsztat 
metodyczny  

208  

 

Notesy zajęć w Teams 
Cele: 

 Przygotowanie nauczycieli do efektywnego posługiwania się aplikacją 
Notesem Zajęć dla zespołu Microsoft Teams 

 Uczestnik zdobędzie umiejętności tworzenia nowego notesu zajęć, 
pozna jego strukturę oraz dowie się jakie treści można w nim 
zamieszczać. 

Wszyscy nauczyciele 
szkół podstawowych 
i 
ponadpodstawowych 

18.03.2021 
godz. 16.30  

3h Microsoft Teams Krzysztof Muszyński 

5. Edukacja przyrodnicza i zdrowotna  

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 
godz. 

Miejsce 
 realizacji 

Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

 
95 

Jak rozwijać postawę proekologiczną u uczniów? 
Cele: 

 Rozwijanie postaw proekologicznych, wyrabianie wrażliwości i poczucia 
obowiązku wobec przyrody 

Nauczyciele biologii 
szkół podstawowych  
i 
ponadpodstawowych, 

25.03.2021 
godz. 17.00 

4h Platforma Moodle Katarzyna Karpowicz-
Krupińska 
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  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyszłą jakość życia ludzi 
poprzez odpowiedzialność za środowisko lokalne i globalne 

 Rozwijanie twórczych, innowacyjnych działań, mających doprowadzić  
do oszczędnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i ich 
ochrony 

Treści: 

 Edukacja ekologiczna – cele, sfery, powinności nauczyciela 

 Nauczyciel, jako realizator edukacji ekologicznej – podanie przykładów 
konkretnych metod i form pracy z dziećmi 

 Opracowanie przykładowego kodeksu ekologicznego, regulaminów 
konkursów przyrodniczych, przygotowanie prostych kart pracy o tematyce 
ekologicznej 

 Praktyczne wykorzystanie założeń upcyklingu 

zainteresowani 
nauczyciele 

Warsztat online 
 

96 
 

Rozwijanie kreatywnego myślenia na lekcjach biologii 
Cele: 

 Rozwijanie u ucznia ciekawości świata i zainteresowania światem przyrody 

 Motywowanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania 
informacji 

Treści: 

 Kreatywny uczeń – cechy i poziomy kreatywności 

 Rola szkoły w rozwijaniu kreatywności 

 Projektowanie kreatywnych lekcji – praca własna uczestników 

Nauczyciele biologii 
szkół podstawowych  
i 
ponadpodstawowych, 
zainteresowani 
nauczyciele 

18.03.2021 
godz. 17.00 

5h Platforma Moodle Katarzyna Karpowicz-
Krupińska 

6. Wychowawca na „szóstkę” 
Program skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów i rodzajów szkół oraz placówek oświatowych. Jest kontynuacją Programu Wychowawca na „szóstkę” 
doskonalącego kompetencje wychowawcze nauczycieli, realizowanego w roku szkolnym 2019/2020. 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 POZYTYWNEGO DIALOGU, KSZTAŁTOWANIA POSTAW I SAMODZIELNOŚCI UCZNIÓW 

Warsztat 
metodyczny 

 
130 

Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania do podejmowania 
wysiłku 
Cel: 

 Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie motywowania uczniów  
do podejmowania działań 

Treści: 

 Rodzaje motywacji. Co to znaczy motywacja wewnętrzna i zewnętrzna?    

 Czynniki, które podnoszą motywację nauczycieli i uczniów 

Wychowawcy  
oraz nauczyciele,  
którzy pragną 
doskonalić  
swój warsztat pracy 
wychowawczej 

31.03.2021 
godz. 16.30 

5h Microsoft Teams Joanna Streit-
Wlaźlak 
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 Co warunkuje dobrą samoocenę? 

 Potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów 

 Rola i zadania wychowawcy w procesie motywacji 

 Błędy w motywowaniu 
 Przykłady dobrych praktyk 

Warsztat 
metodyczny 

 
131 

Sposoby skutecznego komunikowania i budowania relacji nauczyciel – uczeń 
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 nauki 

 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 

10.03.2021 
godz. 16.30 

5h Microsoft Teams Joanna Streit-
Wlaźlak 

AKADEMIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W SZKOLE I RESPEKTOWANIA NORM SPOŁECZNYCH 

Warsztat 
metodyczny 

 
136 

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów, rodziców i nauczycieli? 
Cel: 

 Ocena własnych kompetencji interpersonalnych w radzeniu sobie  
z trudnymi emocjami 

Treści: 

 Trening umiejętności rozpoznawania własnych emocji: Emocje – filary 
poczucia własnej wartości 

 Co tak naprawdę nas złości? - konstruktywne wyrażanie złości i innych 
trudnych emocji 

 Nauka języka emocji, czyli zrozumienie tego, co się dzieje ze mną  
i z innymi ludźmi 

 Jak radzić sobie i pomóc uczniom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,  
by pomóc im budować poczucie własnej wartości 

Wychowawcy  
oraz nauczyciele,  
którzy pragną 
doskonalić swój 
warsztat pracy 
wychowawczej 

24.03.2021 
godz. 16.30 

4h 
 

Microsoft Teams Joanna Streit-
Wlaźlak 
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7. Szkolenia dla kadry kierowniczej 

III. Studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi  

Forma Kierunek Adresat 
Termin 

realizacji 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Studia 
podyplomowe 

INTEGRACJA SENSORYCZNA 
Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok 
szkolny 

2020/2021 
PODNiDM Pabianice WSBiNoZ w Łodzi 

Studia 
podyplomowe  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA, REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Rok 
szkolny 

2020/2021 
PODNiDM Pabianice WSBiNoZ w Łodzi 

Studia 
podyplomowe 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  
Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok 
szkolny 

2020/2021 
PODNiDM Pabianice WSBiNoZ w Łodzi 

Studia 
podyplomowe 

TERAPIA PEDAGOGICZNA 
Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok 
szkolny 

2020/2021 
PODNiDM Pabianice WSBiNoZ w Łodzi 

Forma Temat 
Prowadzący 

 

 
TEK  

dla dyrektora 
 

  1 
 

Program TEK-Technologia- Edukacja- Komunikacja jest programem indywidualnym dla dyrektorów powiatu pabianickiego, którzy pragną rozwijać 
swoje kompetencje w zakresie stosowania technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym. Program kończy się nadaniem certyfikatu 
INNOWACYNY DYREKTOR. Aby zdobyć certyfikat należy ukończyć trzy dowolne szkolenia z oferty PODNiDM oznaczone logiem TEK oraz podzielić się 
swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem technologii w prowadzonych działaniach edukacyjnych (opracowanie notatki, artykułu, 
prezentacji do biuletynu metodycznego PODNiDM). Certyfikat zostanie wręczony na koniec roku szkolnego. 

Cel ogólny: 

 Nadrzędnym celem programu jest rozwój kompetencji nauczycieli, dyrektorów w zakresie stosowania technologii informacyjnych w procesie 
edukacyjnym 

Cele szczegółowe: 

 Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe sposoby działania w sytuacjach edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych 

 Podnoszenie kompetencji cyfrowych 

 Dzielenie się doświadczeniami w zakresie zarządzania e-placówką 
Treści: 

 Wsparcie nauczania zdalnego przy zastosowaniu narzędzi Google w pracy PODNiDM 

 Efektywna praca zdalna, zarządzanie zespołem rozproszonym 

 Jak delegować zadania w pracy zdalnej 

 Sprint – planowanie zwinne – technika delegowanie zadań w pracy zdalnej i rzeczywistej w pracy dyrektora 

 W sieci zdalnych inspiracji 

 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

Dorota Lauer-Tomecka 
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Studia 
podyplomowe 

LOGOPEDIA 
Zainteresowani 

nauczyciele 

Rok 
szkolny 

2020/2021 
PODNiDM Pabianice WSBiNoZ w Łodzi 

IV. Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej 

Forma Tematyka Adresat Termin realizacji 
Ilość 
godz. 

Miejsce 
 realizacji 

Prowadzący 

Konsultacje 
indywidualne 

 
 
 
 

PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE MEDIACJI SZKOLNYCH I PRACOWNICZYCH 
We współpracy z Ośrodkiem Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej  
w Pabianicach 
Cel: 

 Polubowne rozwiązywanie wszelkich sporów/konfliktów pomiędzy 
nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami a dyrektorem 
szkoły lub pomiędzy dyrektorem a pracownikami niepedagogicznymi 

Treści: 

 Mediacja dobrowolna, poufna i odformalizowana metoda rozwiązywania 
sporów, będąca rozmową i spotkaniem stron w obecności bezstronnej  
i neutralnej osoby trzeciej. Jest bezpieczna i przyjazna dla stron, pozwala  
na poprawę relacji w przyszłości i trwałe zakończenie konfliktu. Zamierza  
do zawarcia porozumienia typu „wygrany – wygrany”, nie pozbawia stron 
odpowiedzialności za konflikt i jego rozwiązanie 

 Zapewniamy o przestrzeganiu zasady dobrowolności, poufności, 
bezstronności oraz neutralności mediacji 

Nauczyciele, 
dyrektorzy szkół 
i placówek 
oświatowych, 
pracownicy 
niepedagogiczni 
 

Cały rok szkolny 
każdorazowo  
do ustalenia  

z mediatorem 
 

1-2h 
 

PODNiDM 
Pabianice 
 

dr Barbara 
Olszewska 
 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego 
2. Awans zawodowy nauczyciela 
3. Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – profilaktycznych 
4. Ocena pracy nauczyciela. Ocena pracy dyrektora szkoły 
5. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych  

przez nauczycieli 
6. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 
dyrektorzy 
i nauczyciele  

Każdy czwartek 
godz. 13.00-14.30 

oraz  
po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42 
537 737 977 lub 

mbiegajlo@podn-
pabianice.pl 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Małgorzata Biegajło 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 
2. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
3. Wspieranie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców 
4. Planowanie i organizowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych  

w szkole (profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych) 
5. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie i w szkole 

Zainteresowani 
dyrektorzy 
i nauczyciele 
 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42, 
886 198 436 lub 
jwlazlak@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Joanna Streit-
Wlaźlak 

mailto:mbiegajlo@podn-pabianice.pl
mailto:mbiegajlo@podn-pabianice.pl
mailto:jwlazlak@podn-pabianice.pl
mailto:jwlazlak@podn-pabianice.pl
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6. Komunikacja interpersonalna rodzic – nauczyciel, uczeń – nauczyciel 
7. Działania wychowawcze szkoły 
8. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych 
9. Interwencja kryzysowa, techniki mediacyjne 
10. Wsparcie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie 
11. Przygotowanie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców 
12. Inne (według potrzeb) 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 
2. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
3. Konstruowanie planów miesięcznych w pracy młodego wychowawcy 
4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich  

i patriotycznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klas młodszych szkoły 
podstawowej 

5. Organizacja pracy nauczyciela przedszkola w kontekście usprawnienia 
zaburzonych funkcji 

6. Jak przygotować inspirujące zajęcia pokazowe w przedszkolu 
7. Kreowanie wydarzeń do własnego planu rozwoju zawodowego 
8. Jak przygotować się do hospitacji – współtworzenie scenariusza na zajęcie 

hospitowane 
9. Jak zorganizować efektywną współpracę z rodzicami- tworzenie inspirujących 

form w zakresie planu współpracy 
10. Edukacja matematyczna w przedszkolu 
11. Inne (według potrzeb) 

Nauczyciele 
edukacji 
przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej 

Każdy wtorek  
godz. 14.30 – 

16.00 oraz  
po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42,   
511 832 014 lub 

dtomecka@podn-
pabianice.pl 

2h PM 13  
w P-cach 

Dorota Lauer – 
Tomecka   

Konsultacje 
indywidualne 

1. Pomoc w konstruowaniu wysokospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 
2. Pomoc w tworzeniu Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych 
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 
4. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
5. Rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących adaptacji pierwszoklasisty 
6. Jak skutecznie przeprowadzić diagnozę wstępną w klasie I 
7. Dobór treści, form i metod pracy z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami 

różnego rodzaju- edukacja włączająca i integracyjna 
8. Dostosowanie zasad oceniania do potrzeb emocjonalnych i poznawczych 

młodszego ucznia 
9. Rola informacji zwrotnej wspierającej rozwój małego dziecka 
10. Jak integrować uczniów w klasach I-III? 
11. Dobre relacje i współpraca z rodzicami w klasach młodszych 
12. Działania wychowawcze szkoły 

Nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej  
oraz nauczyciele 
wspierający 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42 

601575011 
akloze@podn-

pabianice.pl   
 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Anna Starzyńska-
Kloze 

mailto:dtomecka@podn-pabianice.pl
mailto:dtomecka@podn-pabianice.pl
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13. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych 

14. Inne (według potrzeb) 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Praca zdalna w szkole na platformie Teams. 
2. Narzędzia Office 365 wspomagające pracę nauczyciela. 
3. Jak skutecznie uczyć programowania. 
4. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 
dyrektorzy 
i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42   

 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Krzysztof Muszyński 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Wykorzystanie platformy elearningowej oraz multimediów w pracy 
dydaktycznej i doskonaleniu zawodowym nauczyciela  

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych  
oraz metod kształcenia na odległość 

3. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych 
4. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 
dyrektorzy 
i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42  

 lub 
zkaniewski@podn

-pabianice.pl  

2h PODNiDM 
Pabianice 

Zdzisław Kaniewski 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela języka polskiego do prowadzenia lekcji otwartych  
i hospitowanych Modyfikacja programów nauczania z języka polskiego 

3. Analiza i interpretacja egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie szkoły 
podstawowej 

4. Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty? 
5. Narzędzia TIK na języku polskim 
6. Tworzenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem multimediów oraz ciekawych 

metod nauczania 
7. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 
8. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
9. Zajęcia terapii pedagogicznej w szkole podstawowej 
10. Wolontariat w szkole podstawowej 
11. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
przeprowadzanego w roku 2021. 

12. Inne (wg potrzeb) 

Zainteresowani 
nauczyciele języka 
polskiego 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42   

 lub 
akik@podn-
pabianice.pl   

 

2h SP nr 17  
w P-cach 

Agnieszka Kik 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z biologii w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej 

2. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 
3. Przygotowanie nauczyciela biologii do prowadzenia lekcji otwartych  

i hospitowanych 
4. Nowy egzamin z biologii po ósmej klasie szkoły podstawowej 
5. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

Zainteresowani 
nauczyciele 
biologii 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42   

  

2h PODNiDM 
Pabianice 

Katarzyna 
Karpowicz-
Krupińska 

mailto:zkaniewski@podn-pabianice.pl
mailto:zkaniewski@podn-pabianice.pl
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dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
przeprowadzanego w roku 2021. 

6. Inne (według potrzeb) 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka niemieckiego w szkole podstawowej 
2. Wykorzystanie gier planszowych oraz zasobów portali internetowych  

na lekcjach języka obcego 
3. Przygotowanie nauczyciela języka niemieckiego do prowadzenia lekcji 

otwartych i hospitowanych 
4. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego 
w roku 2021. 

5. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 
nauczyciele języka 
niemieckiego 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42, 

886 198 436  
lub 

jwlazlak@pod-
pabianice.pl 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Joanna Streit-
Wlaźlak 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela matematyki do prowadzenia lekcji otwartych  
i hospitowanych 

3. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 
4. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  
5. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
przeprowadzanego w roku 2021. 

6. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani  
 Nauczyciele 
matematyki 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42 

lub 
podn@podn-
pabianice.pl 

2h PODNiDM 
Pabianice 

dr Emilia Fraszka-
Sobczyk 

Konsultacje 
indywidualne 

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 do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego  
7. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani  
nauczyciele 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42 

lub 
podn@podn-
pabianice.pl 

  
 

2h PODNiDM 
Pabianice 

dr Teresa Janicka- 
Panek 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z fizyki w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela fizyki do prowadzenia lekcji otwartych  
i hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  
4. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów 
5. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

Zainteresowani  
Nauczyciele fizyki 

Po uzgodnieniu 
tel. 42 215 42 42   

lub 
podn@podn-
pabianice.pl  

2h PODNiDM 
Pabianice 

Andrzej Melson 

mailto:jwlazlak@pod-pabianice.pl
mailto:jwlazlak@pod-pabianice.pl
mailto:podn@podn-pabianice.pl
mailto:podn@podn-pabianice.pl
mailto:podn@podn-pabianice.pl
mailto:podn@podn-pabianice.pl
mailto:podn@podn-pabianice.pl
mailto:podn@podn-pabianice.pl
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dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
przeprowadzanego w roku 2021. 

6. Inne (według potrzeb) 

 

                      ZAPRASZAMY! 


