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 Doskonalenie w sieci 

 

 

Rodzaj formy Temat/cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość godzin 

Miejsce 
realizacji 

Prowadzący 

Sieć współpracy 
i samokształcenia 

dla dyrektorów 
 i wicedyrektorów 
szkół i przedszkoli 

173 

Akademia Młodego Dyrektora 
Cel:  
Celem szkolenia jest wsparcie młodego stażem Dyrektora w zarządzaniu 
placówką oświatową oraz w realizacji zadań kierownika jednostki 
organizacyjnej samorządu terytorialnego. 

Treści:  
 Zmiany w przepisach prawa oświatowego w pigułce. 

 Współpraca z rodzicami w praktyce. 

 Kontrola zarządcza w praktyce. 

 Dokumentacja pracy szkoły/przedszkola. 

 Kontrola zgodności  z przepisami prawa-  organizacji zajęć WDŻ, 
zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego 
uczniom/dzieciom przez nauczycieli specjalistów. 

 Uczeń/dziecko cudzoziemskie w szkole/przedszkolu. 

Zainteresowani 
dyrektorzy i 

wicedyrektorzy 

Cały rok 
szkolny. 
Pierwsze 
spotkanie 
10.2022 

20h PODNiDM Koordynatorzy: 
Małgorzata Biegajło 

Krzysztof Durnaś 

Sieć współpracy 
i samokształcenia 

dla nauczycieli 
ze stażem pracy  

od 0 do 4 lat 
174 

 
 

Akademia Młodego Nauczyciela 
Cel:  
Celem szkolenia jest  wsparcie nauczyciela w budowaniu warsztatu pracy i 
w rozwoju zawodowym 

Treści:  
 Przepisy prawa oświatowego w pigułce 

 Awans zawodowy – realizacja planu rozwoju zawodowego krok 
po kroku 

 Podstawa programowa, program nauczania i wymagania 
egzaminacyjne – co, jak, kiedy? 

 Uczeń ze SPE oraz indywidualizacja pracy z uczniem w praktyce 

 Narzędzia TIK w pracy nauczyciela 

 Współpraca z rodzicami w praktyce 

Zainteresowani 
nauczyciele ze 

stażem pracy od 0 
do 4 lat 

Cały rok 
szkolny. 
Pierwsze 
spotkanie 
09.2022 

20h PODNiDM Koordynatorzy: 
Joanna Gałwiaczek 

Krzysztof Muszyński 
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 Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej 

Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość godzin 

Miejsce 
realizacji 

Prowadzący 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Organizacja zajęć oraz realizacja podstawy programowej 
wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej. 

2. Realizacja podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej 
i ponadpodstawowej. 

3. Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z biologii. 
4. Zmiany w przepisach prawa oświatowego. 
5. Awans zawodowy nauczyciela. 
6. Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – 

profilaktycznych. 
7. Ocena pracy nauczyciela. Ocena pracy dyrektora szkoły. 
8. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych  

przez nauczycieli. 
9. Koncepcja rozwoju szkoły/przedszkola – konkurs na dyrektora. 
10. Inne (według potrzeb). 

Zainteresowani 
dyrektorzy 
i nauczyciele  

Po uzgodnieniu 
tel.  
42 215 42 42 
537 737 977 lub 
mbiegajlo@pod
n-pabianice.pl 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Małgorzata Biegajło 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Praca zdalna w szkole na platformie Teams. 
2. Narzędzia Office 365 wspomagające pracę nauczyciela. 
3. Jak skutecznie uczyć programowania. 
4. Narzędzia TIK w pracy nauczyciela. 
5. Realizacja podstawy programowej z informatyki w szkole 

podstawowej i ponadpodstawowej. 
6. Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z 

informatyki. 
7. Egzamin zawodowy z informatyki – praktyczne porady. 
8. Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania.  
9. Diagnozowanie potrzeb uczniów na lekcjach informatyki. 
10. Indywidualizacja procesu nauczania informatyki. 
11.  Inne (według potrzeb). 

Zainteresowani 
dyrektorzy 
i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 
tel.  
42 215 42 42   
kmuszynski@po
dn-pabianice.pl 

 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Krzysztof Muszyński 

Konsultacje 
indywidualne 

1. Realizacja podstawy programowej z języka polskiego w szkole 
podstawowej i ponadpodstawowej. 

2. Przygotowanie nauczyciela języka polskiego do prowadzenia lekcji 

Zainteresowani 
nauczyciele 
języka polskiego 

Po uzgodnieniu 
tel.  
42 215 42 42  

2h PODNiDM 
Pabianice 

Joanna Gałwiaczek 
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 Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria 

 

otwartych i hospitowanych. Modyfikacja programów nauczania z 
języka polskiego. 

3. Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego i wyników 
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. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
przeprowadzanego w roku 2023. 

8. Inne (wg potrzeb). 

jgalwiaczek@po
dn-pabianice.pl   

 

Konsultacje 
indywidualne 

1.   Awans zawodowy nauczyciela. 
2.   Ocena pracy nauczyciela. 
3.   Formy nadzoru pedagogicznego. 

Zainteresowani 
dyrektorzy 
i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 
tel.  
42 215 42 42 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Ewa Morzyszek – 
Banaszczyk 
 
 

Interwencyjny 
Dyżur  

dla 
wychowawców  

klas 

To specjalny czas, poświęcony na przyjrzenie się trudnościom i 
problemom występującym w pracy w szkole, podczas którego wspólnie 
wypracujemy indywidualne metody interwencji i wsparcia w konkretnych 
sytuacjach. Zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy: 

 potrzebują wsparcia w codziennym rozwiązywaniu trudności 
zawodowych, by móc  zachować satysfakcję w życiu osobistym ,  
a równocześnie  pracować z pasją; 

 szukają odpowiednich strategii postępowania adekwatnych do 
zgłoszonego problemu; 

 potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 

Zainteresowani 
wychowawcy  
i nauczyciele.  

Po uzgodnieniu 
tel. 422154242 
lub 503734405  

2h PODNiDM 
Pabianice 
 Zapraszamy do 
kontaktu 
osobistego bądź 
telefoniczne go 
pod numerami 
tel.: 422154242 
lub 503734405 

Joanna Streit - Wlaźlak 
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     1. TIK – technologie informacyjno – komunikacyjne 

Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 

godzin 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

1 
 

TIKowy sposób na pracę z lekturą w edukacji wczesnoszkolnej. 
Cele: 

 Omówienie pracy z lekturą i jej dobór w klasach I-III z rozbudowaniem o 
możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi. 

 Wykorzystanie nietypowych pomocy dydaktycznych podczas omawiania 
lektury. 

Treści: 

 Lektury w klasach I-III, czyli zbiór świetnych pomysłów na zajęcia z 
uczniami. 

 Nietypowe sposoby na lekturę, które wzbogacą lekcję czyli pomocny TIK 
na lekcji. 

 Lekcja języka polskiego – praktyczne pomysły do wykorzystania podczas 
zajęć z uczniami. 

 Nasz pomysł na lekturę, czyli tworzymy plan działań dla naszych 
uczniów. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

19.10.2022 
godz. 16.30 

5h online Agnieszka 
Herszel- Pościk 

Warsztat 
metodyczny 

5 

Tworzenie interaktywnych prezentacji – Genial.ly dla nauczyciela 
Cele: 

 Poznanie możliwości Genial.ly – darmowego narzędzia do tworzenia 
pięknych i animowanych prezentacji, quizów, gier i escape roomów. 

Treści: 

 Zakładanie konta i logowanie. 

 Zapoznanie z możliwościami aplikacji Genial.ly 

 Ćwiczenia w tworzeniu różnych materiałów edukacyjnych. 

 Edytowanie i udostępnianie utworzonych materiałów dydaktycznych. 

Nauczyciele szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 

20.09.2022 
godz. 17.00 

3h online Krzysztof 
Muszyński 

 

Seminarium 
13 

 
 
 

Patotreści w cyberprzestrzeni - jak bezpiecznie korzystać z zasobów 
dostępnych w sieci? 
Cele: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności na temat rozpoznawania zagrożeń 
związanych z korzystaniem z Internetu. 

Treści: 

Nauczyciele, chcący 
poszerzyć swoją 
wiedzę na temat 
zagrożeń związanych 
z korzystaniem z 
Internetu 

17.10.2022 
godz. 17.00 

4h online prof. dr hab. 
Wojciech 
Welskop 
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 Patotreści jako zagrożenie dla dzieci i młodzieży. 

 Zachowania ryzykowne młodzieży w środowisku online. 

 Jak nie stać się ofiarą przemocy w Internecie? 

 Reagowanie w przypadku pojawienia się problemu – działania na rzecz 
bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. 

2. Doskonalenie umiejętności metodycznych 

Rodzaj formy Temat/cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 

godzin 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

16 

Portfolio/e-portfolio zamiast zeszytu, czyli wdrażanie ucznia do samodzielnej 
nauki. 
Cele: 

 Przygotowanie nauczyciele do wprowadzenia na zajęciach szkolnych 
metody portfolio oraz e-portfolio. 

Treści: 

 Planowanie pracy z portfolio i e-portfolio. Wybór narzędzi zgodnych z 
potrzebami i możliwościami grupy. 

 Tworzenie portfolio/e-portfolio. 

 Ocenianie portfolio-e-portfolio. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

06.10.2022 
godz. 16.30 

3h online Joanna 
Gałwiaczek 

Warsztat 
metodyczny 

18 
 

Konstruowanie, modyfikowanie i ewaluacja programów nauczania. 
Cele: 

 Przygotowanie nauczycieli do poprawnego tworzenia i modyfikowania 
programów. 

Treści: 

 Podstawa programowa i program nauczania w świetle przepisów 
prawa. 

 Struktura programu nauczania w świetle przepisów prawa. 

 Zastosowanie taksonomii Blooma sposobem modyfikacji programu 
nauczania. 

 Modyfikowanie programu celem dostosowania go do potrzeb i 
możliwości uczniów oraz szkoły. 

 Budowanie własnego autorskiego programu wg ustalonych zasad. 

 Ewaluacja własnego programu nauczania. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

20.10.2022 
godz.16.30 
03.11.2022 
godz. 16.30 

6h 
(2x3h) 

online dr Marzenna 
Majchrzak 

Warsztat Metodyka prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  z Nauczyciele 20.10.2022 5h online dr Paulina 
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metodyczny 
21 

 

zakresu zdrowego odżywiania. 
Cele: 

 Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci 
wieku przedszkolnego i szkolnego. 

Treści: 

 Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Składniki pokarmowe w 
diecie dzieci, rola wybranych  witamin i składników mineralnych. 

 Najczęstsze błędy żywieniowe w diecie dzieci z puntu widzenia 
dietetyka. 

 Zajęcia  warsztatowe – analiza przykładowych diet dzieci , 
identyfikowanie niedoborów żywieniowych , tworzenie konspektów 
zajęć z dziećmi o tematyce żywienia, gry i zabawy z dziećmi dotyczące 
zasad  żywienia – metodyka pracy. 

 Praca własna – zajęcia praktyczne, tworzenie konspektów zajęć i ocena 
gotowych konspektów zajęć z dziećmi. 

wychowania 
przedszkolnego i 
edukacji 
wczesnoszkolnej 

godz. 16.30 Konrad 

Kurs 
doskonalący 

22 
 
 

ABC metod aktywizujących. 
Cele: 

 Zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania metod aktywizujących w 
praktyce szkolnej. 

Treści: 

 Wprowadzenie do metod aktywizujących. 

 Hybrydowe metody aktywizujące. 

 Metody kreatywne. 

 Mniej znane metody aktywizującej na lekcje wychowawcze. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Część I: 
27.09.2022 
godz. 17.30 

 

20h 
(4x5h) 

online Kinga Gałązka 

3.  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat Termin 

realizacji 
Ilość 

godzin 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

27 
 

Badania pedagogiczne w pigułce. Diagnoza ucznia klasy I szkoły podstawowej. 
Cele: 

 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
Treści: 

 Po co diagnoza wstępna ucznia? Dostępne dla nauczyciela narzędzia 
diagnostyczne. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie badań - ćwiczenia praktyczne. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

15.09.2022 
godz. 16.30 

3h online dr Marzenna 
Majchrzak 
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 Analiza materiału badawczego i formułowanie wniosków – ćwiczenia 
praktyczne. 

Warsztat 
metodyczny 

28 
 

Przekroczenie progu dla ucznia klasy trzeciej z perspektywy nauczyciela, 
rodzica i dyrektora. 
Cele: 

 Ukazanie roli dyrektora, nauczyciela i rodzica w przygotowaniu ucznia do 
pierwszego świadomego przekroczenia progu w procesie edukacji z klasy 
III do IV. 

Treści: 

 Krótki zarys psychologii rozwojowej ze szczególnym zwróceniem uwagi  
na okres późnego dzieciństwa. Rola dyrektora, nauczycieli i rodziców w 
przygotowaniu uczniów do przekroczenia progu etapu edukacji. 

 Prezentacja dobrych praktyk – współpraca nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej z nauczycielami klas II etapu edukacji 

 Opracowanie planów działań w zespołach do wykorzystania w praktyce 
szkolnej. 

Zainteresowani 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

12.10.2022 
godz. 17.00 

3h PODNiDM 
Pabianice 

 

Marzanna 
Topolska 

Warsztat 
metodyczny 

33 

„Kolorowa gama i wesołe samogłoski” -  ortofoniczne ćwiczenia i zabawy. 
Cele:  

 Usprawnianie motoryki narządów mowy dziecka. 

 Przy długiej realizacji samogłosek zwracanie uwagi na tak zwaną szeroką 
artykulację.  

 Rozwijanie kompetencji słowno-muzycznych dziecka w formie zabawy.  
Treści:  

 Wykorzystanie nastawienia miękkiego oraz realizacji ustnej dźwięków 
wokalicznych. 

 Zwrócenie uwagi na świadomą pracę narządów artykulacyjnych w 
czasie prób fonacyjnych. 

 Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem elementów wychowania 
muzycznego 

Nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego i 
edukacji 
wczesnoszkolnej 

19.09.2022 
godz. 17.00 

3h PODNiDM 
Pabianice 

Magdalena 
Hudzieczek -

Cieślar 

4. Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu 

Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 

godzin 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 
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5. Edukacja humanistyczna i językowa 

Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat Termin Ilość Miejsce Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

36 

„Czarna jaskółeczka” - muzyczne zajęcia z piosenką.  
Cele:  

 Rozwijanie muzycznych i wokalnych umiejętności dziecka w formie 
zabawy.  

 Uwrażliwienie na piękno muzyki polskiej i zachęcenie dziecka do 
kontaktu z nią. 

Treści:  

 Ćwiczenia ortofoniczne wspierające rozwój emisji kantoralnej.  

 Zabawy i ćwiczenia z piosenką z wykorzystaniem elementów 
wychowania muzycznego. 

Nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego i 
edukacji 
wczesnoszkolnej oraz 
wszyscy 
zainteresowani 
nauczyciele 

24.10.2022 
godz. 17.00 

3h PODNiDM 
Pabianice 

Magdalena 
Hudzieczek - 

Cieślar 

Warsztat 
metodyczny  

44 

Taniec, ruch i zabawa w edukacji szkolnej i przedszkolnej. 
Cele: 

 Wykorzystanie tańca do nauki i zabawy. 
Treści: 

 Elementy tańca towarzyskiego; 

 Zumba kids; 

 Tańce integracyjne. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół  oraz 
nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego 

26.10.2022 
godz. 16.30 

2h PODNiDM 
Pabianice 

Paweł Kasznicki 

Warsztat 
metodyczny 

175 

Jesień pełna kolorów – warsztaty plastyczne. 
Cele: 

 Rozwijanie umiejętności metodycznych związanych z edukacja 
plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 

Treści: 

 Przegląd różnorodnych technik plastycznych. 

 Propozycje ciekawych form plastycznych, zimowych i świątecznych do 
wykorzystania na zajęciach lub jako dekoracja pracowni – zapoznanie ze 
sposobem wykonania: 
- domy, drzewa, ozdoby i dekoracje 3D 
- puchata chmurka 
- warcaby na jesienne wieczory (stemple z kartofla) - zamek strachów    
z pudełka 

 Własnoręczne wykonanie prac w celu pozyskania szablonów. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół  oraz 
nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego 

27.09.2022 
godz. 17.00 

4h Studio 
MINIFORMA 
ul. Bugaj 49 

Manika 
Kubiaczyk - 

Cygan 
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realizacji godzin 

Seminarium 
180 

Wątki regionalistyczne w nauczaniu Historii na poziomie podstawowym 
Cele: 

 Naświetlenie i rozszerzenie zagadnień akcentujących dzieje regionu 
łódzkiego w programie Historii na poziomie podstawowym. 

Treści: 

 Bogactwo stylu romańskiego dostrzegalnego w zabudowie 
poszczególnych miejscowości województwa łódzkiego. 

 Ślady wielkich kronikarzy na terenie dzisiejszego województwa 
łódzkiego (Jan Długosz, Marcin Bielski). 

 Piotrków Trybunalski, jako kolebka polskiego parlamentaryzmu. 

 Ślady powstań narodowych i I wojny światowej w regionie łódzkim. 

 Fenomen Łodzi, jako polskiego Manchesteru (XIX-XX w.). 

 Wizjonerski charakter łódzkiego sportu w drugiej połowie XX w. (Ludwik 
Sobolewski i inni). 

Nauczyciele historii 
starszych klas szkół 
podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych 
oraz wszyscy 
zainteresowani 
nauczyciele i 
wychowawcy 

Część I 
30.09.2022 
godz.16.00 

Część II 
07.10.2022 
godz. 16.00 

8h 
(2x4h) 

online dr Andrzej 
Kobus 

Warsztat 
metodyczny 

56 

Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego na drugim etapie edukacyjnym 
Cele: 

 Zapoznanie z podstawą programową i strukturą programów nauczania 
na drugim etapie edukacyjnym. Wskazanie najważniejszych aspektów 
planowania pracy nauczyciela języka polskiego na drugim etapie 
edukacyjnym. 

Treści:  

 Podstawa programowa, a programy nauczania. Wybór i modyfikacji 
programu nauczania. 

 Rozkład materiału i jego modyfikacji. Przykłady dobrych praktyk. 

 Dostosowania dla uczniów z SPE. 

Zainteresowani 
nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych 

20.10.2022 
godz. 16.30 

3h online Joanna 
Gałwiaczek 

Warsztat 
metodyczny 

57 

Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego na trzecim etapie 
edukacyjnym. 
Cele: 

 Zapoznanie z podstawą programową i strukturą programów nauczania 
na trzecim etapie edukacyjnym. Wskazanie najważniejszych aspektów 
planowania pracy nauczyciela języka polskiego na trzecim etapie 
edukacyjnym z uwzględnieniem podstawy programowej, programów 
nauczania oraz indywidualizacji pracy. 

Treści: 

Zainteresowani 
nauczyciele języka 
polskiego szkół 
ponadpodstawowych 

27.10.2022 
godz. 16.30 

3h online Joanna 
Gałwiaczek 
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 Podstawa programowa, a programy nauczania. Wybór i modyfikacja 
programu nauczania. 

 Rozkład materiału i jego modyfikacja. Przykłady dobrych praktyk. 

 Dostosowania dla uczniów ze SPE. 

Warsztat 
metodyczny 

62 

Nowa matura 2023 z języka angielskiego – warsztaty twórczego pisania. 
Cele: 

 Zaprezentowanie założeń pisemnego egzaminu maturalnego z języka 
angielskiego w 2023 r. 

 Przedstawienie technik kształtowania umiejętności tworzenia tekstu 
pisanego. 

 Prezentacja przykładowych zadań przygotowujących ucznia do 
tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim. 

Treści: 

 Matura pisemna z języka angielskiego w 2023 r. – założenia i kierunki. 

 Techniki wspierające/kształtujące umiejętność tworzenia tekstu 
pisanego w języku angielskim. 

 Różne formy wypowiedzi pisemnych na lekcjach języka angielskiego. 

 Planowanie lekcji z elementami kształtującymi umiejętność tworzenia 
tekstu pisanego. 

Nauczyciele języka 
angielskiego szkół 
ponadpodstawowych 
oraz zainteresowani 
nauczyciele szkół 
podstawowych.  

25.10.2022 
godz. 16.00 

4h online Joanna 
Bechcińśka 

Warsztat 
metodyczny 

64 
 
 

Critical thinking skills – czyli jak rozwijać umiejętności krytycznego i twórczego 
myślenia na lekcjach języka angielskiego. 
Cele: 

 Uczestnicy znają cechy charakterystyczne krytycznego myślenia i 
potrafią zdefiniować pojęcie. 

 Uczestnicy potrafią identyfikować, adaptować i wykorzystywać 
wybrane techniki krytycznego myślenia wspierające naukę języka 
angielskiego. 

 Uczestnicy potrafią efektywnie kształtować umiejętność krytycznego 
myślenia u swoich uczniów. 

 Uczestnicy potrafią zaplanować i przeprowadzić zajęcia z 
wykorzystaniem właściwie dobranych technik krytycznego myślenia. 

Treści: 

 Wprowadzenie pojęcia krytycznego myślenia i określenie jej specyfiki  
na lekcjach języka angielskiego. 

Nauczyciele języka 
angielskiego 
wszystkich typów 
szkół 

27.09.2022 
godz. 16.00 

5h online Joanna 
Bechcińska 
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 Prezentacja technik krytycznego myślenia i sposoby ich wykorzystania 
na zajęciach językowych w różnych sytuacjach edukacyjnych. 

 Kształtowanie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć językowych 
z wykorzystaniem technik krytycznego myślenia. 

Warsztat 
metodyczny 

67 
 

Współczesna edukacja, a kanon i założenia edukacji klasycznej, jako 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy. 
Cele: 

 Zapoznanie uczestników z założeniami edukacji klasycznej oraz 
odniesienie ich do współczesności. Szkolenie realizuje trzeci kierunek 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

Treści: 

 Współczesna edukacja, a potrzeby dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia społeczno – gospodarczego. 

 Współczesna edukacja, a kanon i założenia edukacji klasycznej. 

 Wielokulturowość, a dziedzictwo cywilizacyjne Europy. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

26.10.2022 
godz. 16.30 

4h PODNiDM 
Pabianice 

dr Barbara 
Olszewska 

6. Edukacja matematyczna i informatyczna 

Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat Termin 
realizacji 

Ilość 
godzin 

Miejsce Prowadzący 

Kurs 
doskonalący 

76 
 
 

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 

 Kopiowanie i wklejanie danych: opcje wklejania specjalnego, 
transpozycja, kopiowanie arkuszy 

 Poprawki, edycja i usuwanie danych w komórce 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

Część I 
26.10.2022 
godz. 16.30 

(4x3h) 
12h 

online dr Emilia 
Fraszka -
Sobczyk 
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 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 

7. Edukacja przyrodnicza, ekologiczna i prozdrowotna 

Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat Termin 
realizacji 

Ilość 
godzin 

Miejsce Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

82 

Zasady zdrowego odżywiania się – najnowsze rekomendacje. Ruch Slow Food, 
żywność superfoods, napoje energetyczne – czy na pewno wszystko wiemy na 
ten temat? 
Cele:  

 Zapoznanie nauczycieli z ogólnymi zasadami zdrowego odżywiania się z 
roku 2020 – Talerz zdrowego odżywiania się. 

 Omówienie idei Slow Food, żywności superfoods. Zapoznanie 
nauczycieli z działaniem krótko i długotrwałym spożywania napojów 
energetycznych przez dzieci i młodzież. 

Treści: 

 Omówienie zasad zdrowego odżywiania się na podstawie najnowszych 
rekomendacji. Interpretacja i dokładne wytłumaczenie grafiki „Talerza 
zdrowego żywienia.” Porównanie starych rekomendacji z najnowszymi. 
Omówienie prawidłowego odżywiania się pod kątem ilości spożywanych 
produktów, częstotliwości i pory dnia. Omówienie zasad prawidłowego 
nawodnienia organizmu z uwzględnieniem produktów zalecanych oraz 
zakazanych. 

 Omówienie idei i ruchu Slow Food. Korzyści jakie możemy uzyskać z 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego i 
wszystkich typów 
szkół. 

29.09.2022 
godz. 16.30 

4h PODNiDM 
Pabianice 

dr. n .med 
Natalia Wittek - 

Smorąg 
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promocji tego ruchu. Żywność regionalna i promowanie zdrowego stylu 
życia w aspekcie Slow Food. 

 Żywność superfoods – definicje, rodzaje, działanie na organizm 
człowieka. Omówienie produktów i ich wykorzystania w codziennej 
diecie. 

 Napoje energetyczne – omówienie składu najpopularniejszych napojów 
energetycznych. Omówienie działania na organizm człowieka – skutki 
krótko i długofalowe. Czy napoje mogą nas uzależniać? Napoje 
energetyczne, a prawo polskie. 

8. Wychowanie i profilaktyka. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  

Rodzaj formy Tytuł/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość godzin Miejsce Prowadzący 

Interwencyjny 
Dyżur  

dla 
wychowawców  

klas 

 
To specjalny czas, poświęcony na przyjrzenie się trudnościom i problemom 
występującym w pracy w szkole, podczas którego wspólnie wypracujemy 
indywidualne metody interwencji i wsparcia w konkretnych sytuacjach. 
Zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy: 

 potrzebują wsparcia w codziennym rozwiązywaniu trudności 
zawodowych, by móc  zachować satysfakcję w życiu osobistym ,  a 
równocześnie  pracować z pasją; 

 szukają odpowiednich strategii postępowania adekwatnych do 
zgłoszonego problemu; 

 potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Zainteresowani 
wychowawcy i 

nauczyciele 

Po 
uzgodnieniu 

tel.: 
422154242 

lub 
503734405. 

 

2h/spotkanie PODNiDM 
Pabianice 

 Zapraszamy 
do kontaktu 
osobistego 

bądź 
telefoniczne 

go pod 
numerami 

tel.: 
422154242 

lub 
503734405 

Joanna Streit - 
Wlaźlak 

Warsztat 
metodyczny 

98 

Uważność – odkrywamy ACT i DNA-V (modele pracy w oparciu o terapię 
akceptacji i zaangażowania) 
Cele: 

 Zapoznanie uczestników z metodami pracy stosowanymi w terapii 
ACT. 

Treści: 

 Co to jest ACT i elastyczność psychologiczna. 

 Co to jest model DNA-V i jak go zastosować w pracy z uczniem. 

Nauczyciele klas IV-
VIII szkół 
podstawowych oraz 
nauczyciele szkół 
ponadpodstawowych  

Część I 
12.10.2022 
godz. 17.30 

Część II 
17.10.2022 
godz. 17.30 

6 
(2x3h) 

PODNiDM 
Pabianice 
lub online 

Krzysztof 
Durnaś 

mailto:podn@podn-pabianice.pl


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 S t r o n a  | 15 
 
 

 Praca metaforą. 

 Pomoce dydaktyczne przydatne w ACT. 

Warsztat 
metodyczny 

102 

Psychologiczno – pedagogiczna rola rodziny w realizacji zajęć wychowania 
do życia w rodzinie. 
Cele: 

 Udoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, poszerzenie jego 
wiedzy z zakresu psychologii rodziny. 

Treści: 

 Poznanie roli nauczyciela jako kreatora pozytywnych postaw 
rodziców i wychowanków. 

 Analiza sytuacji trudnych i kryzysowych w rodzinie. 

 Więzi emocjonalne, sprawność w komunikowaniu się oraz 
adaptacyjność w sytuacjach problemowych. 

 Poznanie metod i form skutecznych w pracy, by w kryzysie 
rodzinnym odnieść się do wartości. 

Nauczyciele 
realizujący program 
zajęć wychowania do 
życia w rodzinie, 
pedagodzy oraz 
zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół. 

19.10.2022 
godz. 16.30 

4h PODNiDM 
Pabianice 

dr  Barbara 
Olszewska 

Warsztat 
metodyczny 

116 

Jak rozwijać poczucie własnej wartości? 
Cele: 

 Wyposażenie w wiedzę na temat poczucia własnej wartości i 
umiejętności rozwijania poczucia własnej wartości. 

Treści:  

 Poczucie własnej wartości – definicja, pojęcia, kształtowanie się 
poczucia własnej wartości u dzieci. Koncepcja „sześciu filarów” 
poczucia własnej wartości N. Brandena. 

 Jak rozwijać poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży? 
Zastosowanie arteterapii i wizualizacji w kształtowaniu i 
podnoszeniu poziomu poczucia własnej wartości. 

 Część praktyczna – wizualizacja. 

 Zastosowanie bajkoterapii u dzieci w kształtowaniu i podnoszeniu 
poziomu poczucia własnej wartości. Jak napisać bajkę 
terapeutyczną na podniesienie poczucia własnej wartości. 

Nauczyciele 
przedszkoli, szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 

24.10.2022 
godz. 17.00 

4h online dr Agnieszka 
Gutowska -

Wyka 

9. Edukacja włączająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Rodzaj formy Temat/cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilość 

godzin 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 
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Konferencja 
we 

współpracy z 
WSBINOZ 

131 

„System Edukacji w Ukrainie”  
 
PROGRAM KONFERENCJI 
 
1)       Otwarcie konferencji – Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop 
2)       System edukacji w Ukrainie – prof. dr hab. Svitlana Loboda, kierownik 
Katedry Komputerowych Technologii 
Multimedialnych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie, Ukraina 
3)        Etapy edukacyjne: system edukacji przedszkolnej, system edukacji szkoły 
podstawowej i system edukacji szkoły 
średniej – dr hab. Oksana Onoprienko, starszy pracownik naukowy, 
kierownik Działu Edukacji Podstawowej im. O.Ya. 
Savchenko Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych 
Ukrainy 
Oksana Petruv, PhD, starszy pracownik naukowy Działu Edukacji Podstawowej 
im. O.Ya. Sawczenko Instytutu Pedagogicznego 
Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy 
Tetiana Yunosheva, pracownik naukowy Działu Edukacji Podstawowej im. O.Ya. 
Sawczenko Instytutu Pedagogicznego Narodowej Akademii Nauk 
Pedagogicznych Ukrainy 
4)        Reforma szkolnictwa w Ukrainie – Vita Pavlenko, PhD, docent Katedry 
Pedagogiki Zawodowej, Pedagogiki Specjalnej, 
Andragogiki i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, 
Żytomierz, Ukraina 
5)       Pomoc psychologiczno–pedagogiczna. Praca społeczno–pedagogiczna z 
dziećmi uciekającymi przed wojną w Ukrainie 
– prof. dr hab. Nadija Pawlyk, profesor Państwowego Uniwersytetu im. Iwana 
Franki, Żytomierz, Ukraina, pracownik 
naukowy Instytutu Studiów Zaawansowanych w Aarhus, Dania 

Zainteresowani 
Dyrektorzy i 
nauczyciele 

06.10.2022 
godz. 14.00 

4h online Specjaliści – jak 
w programie 

Warsztat 
metodyczny 

132 

Efektywna praca nauczyciela wspomagającego. 
Cele: 

 Wsparcie nauczycieli wspomagających w pracy z uczniami. 
Treści: 

 Planowanie pracy nauczyciela wspomagającego (IPET, WOPFU) 

 Współpraca z nauczycielami i rodzicami uczniów. 

Nauczyciele 
wspomagający oraz 
zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

13.10.2022 
godz. 16.30 

3h online Joanna 
Gałwiaczek 
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 Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów. 

Warsztat 
metodyczny 

133 

Inny nie znaczy obcy – jak pracować z uczniem cudzoziemskim. 
Cele: 

 Pokazanie jaka wiedza, umiejętności i postawy mogą być przydatne 
członkom Rad Pedagogicznych w kontekście pracy z uczniem 
cudzoziemskim. 

 Świadome uczestniczenie pracowników szkoły w procesie komunikacji z 
osobami pochodzącymi z odmiennych kultur. 

Treści: 

 Specyfika integracji uczniów cudzoziemskich w środowisku szkolnym. 
Tożsamość uczniów cudzoziemskich, a tożsamości wielokulturowego 
nauczyciela/pedagoga/dyrektora/członka rady pedagogicznej. 

 Budowanie skutecznej komunikacji – przeciwdziałanie dyskryminacji w 
środowisku zróżnicowanym kulturowo. Specyfika pracy edukacyjnej i 
wychowawczej w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Trudności 
edukacyjne uczniów ze środowisk cudzoziemskich i przyczyny tych 
trudności. 

 Diagnozowanie uczniów cudzoziemskich. Metody i narzędzia do pracy 
edukacyjnej i integracyjnej w szkole zróżnicowanej kulturowo. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

22.09.2022 
godz. 16.30 

3h online Joanna 
Gałwiaczek 

 
 

10. Kształcenie i doradztwo zawodowe 

Rodzaj formy Temat/ cele i treści Adresat Termin 
realizacji 

Ilość 
godzin 

Miejsce Prowadzący 

Warsztat 
metodyczny 

144 

Tworzenie i ewaluacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego 
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 
Cele: 

 Wyposażenie uczestników w umiejętność tworzenia i ewaluacji 
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

Treści: 

 Rola i zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

 Konstruowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
na różnych poziomach kształcenia. 

Nauczyciele 
doradztwa 
zawodowego oraz 
zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół. 

29.09.2022 
godz. 16.30 

3h online Joanna 
Gałwiaczek 
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 Metody i narzędzia pracy w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego, zasady i formy ewaluacji. 

11. Szkolenia dla kadry kierowniczej 

Rodzaj formy 
Tytuł/cele i treści 

 
Adresat 

Termin 
realizacji 

Ilość 
godzin 

Miejsce Prowadzący 

Konferencja 
inaugurująca 

pracę 
PODNiDM 

147 

Temat: Edukacja otwierająca ucznia na zmieniający się świat – wyzwania 
nowoczesnej szkoły. 
Treści: 

 Jak uczyć, aby nauczyć i wychowywać, aby wychować pokolenie 
zmieniające otaczający nasz świat?  
(Justyna Suchecka – najlepsza dziennikarka edukacyjna w Polsce, 
obecnie w tvn24.pl, laureatka Grand Press, Nagrody im. prof. Ryszarda 
Czerneckiego, Człowiek E(x)plory 2019, autorka bestsellera „Young 
power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat” ). 

  Nowoczesne metody nauczania - design thinking, jako kreatywny 
sposób rozwiązywania problemów z wykorzystaniem cyfrowych 
narzędzi. ( dr inż. Joanna Kopania -  wykładowca i pracownik naukowo-
dydaktyczny Politechniki Łódzkiej). 

 Cyfrowy i narzędziowy zawrót głowy – jak nie zgubić celu lekcji.  
(Krzysztof Muszyński – główny konsultant w PODNiDM w Pabianicach, 
nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
Politechnicznych w Łodzi). 

Dyrektorzy i 
wicedyrektorzy szkół 
i przedszkoli, 
przedstawiciele JST 

30.09.2022 
godz. 12.00 

3h PODNiDM Małgorzata 
Biegajło, 
Krzysztof 

Muszyński 
 

Seminarium 
149 – w 
ramach 
spotkań 

cyklicznych 
 
 
 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego obowiązujące od dnia 1 września 
2022 r. 
Cele: 

 Wyposażenie dyrektora szkoły (placówki) w kompleksową wiedzę o 
nowych rozwiązaniach prawnych wchodzących w życie wraz z 
rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. 

Treści: 

 Zmiany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

 Zmiany w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

Dyrektorzy 
przedszkoli, szkół i 
placówek oraz 
pracownicy 
administracji szkół i 
placówek 

22.09.2022 
godz. 11.00 

5h PODNiDM 
Pabianice 
lub online 

Rafał Bieniek 
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12. Awans zawodowy nauczyciela 

Rodzaj formy Temat/cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 
Ilosć 

godzin 
Miejsce 

realizacji 
Prowadzący 

 Zmiany w innych przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkoły 
(placówki) 

Seminarium 
151 

 
 

Odpowiedzialność i ochrona prawna nauczycieli – bezpieczeństwo w placówce 
oświatowej 
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 cywilnej nauczycieli. 

 Zasady odpowiedzialności karnej nauczycieli za czyny związane z 
niezapewnieniem uczniom bezpieczeństwa. 

 Odpowiedzialność pracownicza nauczyciela za skutki wynikłe z braku 
nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów. 

 Ochrona prawno – karna nauczyciela  

 Omówienie zasad odpowiedzialności karnej uczniów. 

 Obowiązki nauczyciela w razie wystąpienia zagrożeń w szkole. 

Dyrektorzy, 
wicedyrektorzy  
oraz zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

13.10.2022 
godz. 16.30 

5h PODNiDM 
Pabianice 

dr Julian 
Smorąg 

Seminarium 
160 

 

 

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach 
Cele: 

 Wyposażenie dyrektora szkoły (placówki) w kompleksową wiedzę o 
realizowaniu procedur kontroli zarządczej w szkole (placówce). 

Treści: 

 Istota i prawne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej.  

 Standardy kontroli zarządczej. 

 Podstawy metodyki zarzadzania ryzykiem. 

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. 

Dyrektorzy 
przedszkoli, szkół i 
placówek oraz 
pracownicy 
administracji szkół i 
placówek 

27.10.2022 
godz. 13.00 

5h PODNiDM 
Pabianice 
lub online 

Rafał Bieniek 
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Warsztat 
metodyczny 

168 
 

 
 

Awans zawodowy nauczycieli w nowej odsłonie – kompendium dla dyrektora. 
Cele: 

 Przygotowanie uczestników do efektywnego i skutecznego 
wykonywania zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w 
tym znajomości aktów prawnych i podwyższenie jakości prac komisji 
kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego 
nauczycieli. 

Treści: 

 Awans zawodowy nauczycieli, co w prawie piszczy. 

 Plan rozwoju zawodowego – wymagania i zadania. 

 Czas na sprawozdanie… 

 Obowiązki dyrektora w trakcie trwania stażu. 

 Organizacja postępowania kwalifikacyjnego. 

Dyrektorzy szkół i 
przedszkoli 

10.10.2022 
godz. 16.30 

5h PODNiDM 
Pabianice  

Elżbieta Celer 

Warsztat 
metodyczny 

169 
 

 

Awans zawodowy nauczycieli w nowej odsłonie  - kompendium dla nauczyciela  
Cele: 

 Przygotowanie uczestników do efektywnego i skutecznego 
wykonywania zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w 
tym znajomości aktów prawnych i przygotowania dokumentacji awansu 
zawodowego. 

Treści: 

 Awans zawodowy nauczycieli, co w prawie piszczy. 

 Plan rozwoju zawodowego – wymagania i zadania. 

 Czas na sprawozdanie… 

 Przygotowanie dokumentacji na komisję kwalifikacyjną lub 
egzaminacyjną.   

 Jak dobrze wypaść przed komisją, czyli słów kilka o prezentacji dorobku 

Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół 

03.10.2022 
godz. 16.30 

5h PODNiDM 
Pabianice 

Elżbieta Celer 
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Zapraszamy! 
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