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„Jeśli uczymy uczniów tak samo dziś, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy ich jutra” 

John Dewey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         

                                                                          Z poważaniem i pozdrowieniami  

                                                                                                              Jolanta Bem  

                                                                                                       Dyrektor PODN                                                                                                                           

 

Szanowni Państwo, 

kończący się rok szkolny 2015/2016 był rokiem pełnym 

dynamicznych zmian, planów oraz nowych pomysłów  

w polityce oświatowej państwa. Na pewno nie wszystkie z nich 

są w pełni akceptowane przez całe środowisko oświatowe, na 

pewno przyszłość przyniesie ich korekty oraz nowe 

rozwiązania i nowe wyzwania.  

Gary Hamel twierdzi, że po raz pierwszy żyjemy w realiach, w których nie tylko 

rzeczywistość się zmienia, lecz sama zmiana się zmienia. Dynamiczne przeobrażenia 

ekonomiczne, technologiczne i społeczne stawiają nowe wyzwania przed placówkami 

oświatowymi. W naturalny sposób przekłada się to na zadania i misję, które mają 

wypełnić przedszkola, szkoły, nauczyciele. 

Uważam, że w każdym modelu edukacji kluczowy jest nauczyciel. Musi być dobrze 

wykształcony, przygotowany do zawodu, świadomy wyzwań, jakie przed nim stoją, 

i otwarty na ciągłe doskonalenie się. 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie jest miejscem,  

w którym można doświadczyć i nauczyć się, jak pracować oraz przekazywać wiedzę, 

używając innowacyjnych metod i narzędzi. Stale doskonalimy nasze programy, 

tworzymy nowe propozycje, dodajemy nowe możliwości rozwoju, aby wesprzeć 

proces uczenia się w nowych realiach. Oferta, którą Państwo otrzymali, została 

przygotowana z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa oraz 

diagnozy potrzeb nauczycieli z naszego regionu. 

Od września do grudnia 2016 r. zainteresowani nauczyciele z terenu działania 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie mogą skorzystać 

z bezpłatnych form doskonalenia, ponieważ realizujemy 9 tematów dofinansowanych 

przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zachęcam także do przeglądania strony 

internetowej www.podnmlawa.pl, gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta 

doskonalenia oraz terminarz konferencji i spotkań metodycznych. 

Życząc udanego roku szkolnego 2016/17 i samych pomyślnych przedsięwzięć 

zapraszam do współpracy i korzystania z usług PODN w Mławie. 
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Prof. Mariusz Jędrzejko, Leszek Roszczenko  w czasie  konferencji metodycznej „Nowe 

narkotyki i dopalacze – zjawisko i zagrożenia, rozpoznawanie zachowań narkotykowych”. 

Od lewej: Jolanta Bem, dyrektor PODN 

w Mławie; Ryszard Staniszewski, dyrektor 

Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie; 

Jan M. Wtulich, dyrektor  Wydziału Edukacji 

i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie; 

Sławomir Kowalewski, Burmistrz Miasta 

Mława; Włodzimierz Wojnarowski, starosta 

Powiatu Mławskiego w czasie podsumowania 

konkursów. 

Z ŻYCIA PODN 

Ewa Halska w czasie konferencji 

„Dokumentacja i  dokumentowanie 

działalności szkoły”. 

Małgorzata Kobylińska w czasie szkolenia 

„Zmiany w prawie pracy w 2016 roku”. 
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Jolanta Szwalbe  prowadzi konferencję 

na temat  biblioteki  przyjaznej uczniowi.  

Grażyna Sobiecka-Szostakiewicz w czasie szkolenia  

„Biblioteka przyjazna uczniowi”. 

Małgorzata Moszyńska  w  czasie 

szkolenia  „Dziecko z ADHD – metody 

postępowania”. 

Z ŻYCIA PODN 

Małgorzata Moszyńska  

w  czasie szkolenia   

„Uczeń z autyzmem”. 

Bernadeta Jabłońska w czasie warsztatów 

„Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych 

wychowawczo  w klasie?” 

Ewa Halska w czasie konferencji 

„Aktualne zadania dyrektora szkoły 

po zmianach w prawie oświatowym”. 
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DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU  

PRACY NAUCZYCIELA 

Pracy naszego Ośrodka towarzyszy 

zawsze przyjazna atmosfera. 

  Obecnie nauczyciel musi być wszechstronny, 

powinien znać swój przedmiot nauczania jak 

i mu pokrewne. Ma obowiązek nie tylko 

przekazać wiedzę uczniom, ale przede 

wszystkim pokazać im, w jaki sposób mogą ją 

przyswoić i z niej korzystać. By temu sprostać, 

musi na bieżąco zapoznawać się z nowymi 

metodami nauczania oraz ich treściami, czyli 

równolegle wykonywać dwie czynności:  

organizować proces dydaktyczno - wychowawczy oraz kształcić się w celu zdobycia 

nowej wiedzy i umiejętności oraz rozwoju swojej osobowości. A wszystko to po to, 

by sprostać wymaganiom pracy w nowej rzeczywistości społecznej np: pracy 

z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także w kontekście 

zwiększonych oczekiwań nie tylko ze strony uczniów, ale również rodziców oraz 

społeczeństwa, które stawia nauczycielom coraz to wyższe wymagania. Nauczyciel to 

osoba, która powinna prezentować określone wartości i  brać pod uwagę postęp nauki 

i techniki, a to oznacza podejmowanie działań w zakresie systematycznego 

zdobywaniu dalszej wiedzy. Istota pracy nauczycielskiej wymaga postawy czynnej, 

poszukującej i twórczej. Zmieniające się potrzeby oświaty i wychowania wymagają 

gruntownego przyswajania wiedzy pedagogicznej i doskonalenia  umiejętności. 

Nauczyciel powinien systematycznie 

korzystać z bieżących czasopism 

pedagogicznych, propozycji nowych form  

i metod pracy, uczestniczyć w sieciach 

współpracy i samokształcenia, brać udział 

w szkoleniach e-learningowych, lekcjach 

 koleżeńskich i pokazowych, w Pracy Sieci 

Problemowych drogą elektroniczną oraz 

konferencjach z udziałem pracowników 

naukowych i doświadczonych organizatorów 

szkoleń.  

Nauczyciele pracują z dużym  

zaangażowaniem, zdobywają  

nowe umiejętności. 
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Konsultacje zbiorowe sprzyjają lepszemu przygotowaniu nauczycieli 

 do realizacji nowych zadań szkoły. 

NAUCZYCIEL JEST NAJWAŻNIEJSZY 

 Nauczyciel przede wszystkim powinien inspirować, zachęcać   

do poszukiwań, zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie, 

a także winien stwarzać szansę do samodzielnego nieskrępowanego myślenia 

ucznia. William Arthur Ward, amerykański pisarz i  publicysta, wypowiedział 

kiedyś jedną z maksym kumulującą w kilku słowach oczekiwania wobec 

współczesnego nauczyciela: „Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. 

Znakomity daje przykład, ale ten wielki – inspiruje”. 

 Rolą nauczyciela jest stosowanie takich strategii motywowania, które mają na celu 

przede wszystkim zachęcić uczniów do nauki. Uczeń powinien widzieć sens swojego 

uczenia się, powinien być świadomy, że jest to mu potrzebne w życiu i warte jego 

starań. Dlatego też nauczyciel musi stale ukierunkowywać na cele, których 

uczniowie, ze względu na swój młody wiek i małe doświadczenie w życiu, sami 

jeszcze nie umieją określić. Wiedza na temat skutecznych strategii motywacyjnych 

z pewnością może pomóc nauczycielowi w jego codziennej pracy  

i w efektywniejszym nauczaniu.  
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Dobrą szkołę tworzą nauczyciele i uczniowie, dlatego tak ważna jest współpraca 

między nimi. Uczniowie chętnie współpracują z nauczycielem mającym większy 

autorytet, łatwiej też przyjmują wskazówki dotyczące wiedzy lub zachowania od 

nauczyciela cieszącego się wśród nich dużym autorytetem. 

Autorytet nauczycieli ulega dość znacznym przekształceniom, zwłaszcza 

w społeczeństwie awansującym kulturalnie. Nauczyciel powinien tak pracować na 

wyznaczonym stanowisku, dochodzić do takich wyników w swojej pracy, aby mógł 

przekonać środowisko do uznania własnej osobowości i tym samym do powstania 

i utrwalenia swego autorytetu zarówno moralnego jak i intelektualnego. 

Na autorytet wychowawcy składają się przede wszystkim cechy jego charakteru 

i osobowości, również talent pedagogiczny, przejawiający się w budzeniu 

zainteresowań i zapału do nauki, a także w obcowaniu z dziećmi. Intensywny 

rozwój wiedzy o stosunkach międzyludzkich, w których autorytet nauczyciela 

stanowi jedno ze szczegółowych społecznych zjawisk w nich zachodzących, 

powoduje przemieszczenie uwagi z osoby nauczyciela na stosunki interpersonalne, 

formujące się w bezpośrednich kontaktach nauczyciela z uczniami..  

PRESTIŻ I SIŁA INTELEKTUALNA 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania  

przedszkolnego w czasie warsztatów. 
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Różnorodne formy edukacyjne oferowane w Ośrodku spełniają oczekiwania nauczycieli  

i dyrektorów. Na zdjęciach: uczestnicy warsztatów, kursów i seminariów w trakcie szkoleń. 

 Oddziaływanie na ucznia odbywa się na zasadzie interakcji, pod wpływem 

których kształtują się: określone normy i wzory zachowań; układy pozycji, ról, 

wzajemnych stosunków; systemy postaw, potrzeb, wiedzy uczniów oraz systemy 

organizacyjne.  

Cechą nauczyciela szczególnie wysoko cenioną przez młodzież jest sprawiedliwość 

wyrażająca się w równorzędnym traktowaniu wszystkich uczniów. Jest to cecha łatwo 

obserwowalna w codziennych kontaktach, ujawniająca się przede wszystkim przy 

ocenianiu. Nauczyciela sprawiedliwego darzy się szacunkiem. Nauczyciel 

szczególnie w klasach młodszych jest jedną z najbardziej znaczących osób w życiu 

dziecka. W dużej mierze to właśnie od niego zależy ukształtowanie najbardziej 

wartościowych cech u jego wychowanków. To właśnie on staje się autorytetem czy 

wzorem do naśladowania.  

Człowiek tylko wtedy może być autorytetem, jeśli nie uchyla się 

od odpowiedzialności, jeśli potrafi być osobiście odpowiedzialny za głoszoną prawdę 

i brać na siebie odpowiedzialność za innych lub za coś. Człowiek odpowiedzialny jest 

sprawiedliwy wobec siebie i innych w tym sensie, że potrafi przyznać się do błędu i 

ponieść konsekwencje za swoje działanie, postępowanie. Człowiek odpowiedzialny 

to taki, na którym inni mogą polegać. 

PRESTIŻ I SIŁA INTELEKTUALNA 
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  Czy szkoła może zmienić swoją praktykę sama, bez środowiska lokalnego – 

miejsca zamieszkania i życia swoich uczniów? Zdecydowanie nie. Wychować 

uczniów, którzy będą w przyszłości budować kapitał społeczny można tylko 

poprzez stałą współpracę szkoły ze środowiskiem, a aby była ona prawdziwa, 

ważna i skuteczna, musi przenikać wszystkie działania szkoły – musi ona zmienić 

się jako instytucja. Na jakość szkoły wpływa bardzo wiele czynników. Ważne jest, 

aby starać się poprawiać każdy element funkcjonowania szkoły. Jednym z bardzo 

ważnych czynników jest stworzenie właściwego klimatu sprzyjającego 

efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli oraz współpracy  

ze środowiskiem lokalnym. Placówka oświatowa musi działać efektywnie, a więc 

być odpowiednio i profesjonalnie zarządzana. Dyrektorzy i nauczyciele muszą być 

przygotowani do głębokiej refleksji na temat swojej pracy i osiąganych rezultatów. 

Muszą polubić stałe kontakty ze środowiskiem lokalnym i wprowadzać  

je z satysfakcją. Powinni również być przygotowani na ciągłą weryfikację swoich 

działań wynikającą z konstruktywnej krytyki lokalnej społeczności. 

 W dobie reformowania oświaty wzrasta świadomość bezdyskusyjnej konieczności 

współpracy: dom - szkoła, rodzice - nauczyciele. Należy bowiem wyjść z założenia, 

że zarówno rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, jak i szkoła, jako 

instytucja przygotowująca ucznia do opanowania podstawowych kompetencji, są 

odpowiedzialne za jego rozwój oraz funkcjonowanie w przyszłości. Szkoła zatem 

powinna być miejscem współpracy, zrozumienia i wzajemnego porozumienia 

wszystkich zainteresowanych.    

PODN corocznie organizuje powiatowe konkursy przedmiotowe w obszarach 

najważniejszych dla uczniów. Na  podsumowanie przybywają przedstawiciele władz lokalnych. 

UFAJĄ NAM PRZEDSTAWICIELE  

ŚRODOWISK LOKALNYCH 
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 Sieć to system umożliwiający kontakty, wymianę poglądów, dostęp do 

informacji, współpracę i współdziałanie ułatwiające dochodzenie do oczekiwanych 

rezultatów w sposób długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu i wzajemności. 

Sposób ten jest procesem i działa w niehierarchicznej strukturze. Celem 

funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się 

pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. 

 

Szkoły w sieci to innowacyjna metoda współpracy i samokształcenia 

umożliwiająca wymianę doświadczeń w grupie dyrektorów, nauczycieli oraz 

pedagogów i psychologów szkolnych (również innych pracowników szkoły). 

Realizując w swojej szkole roczny plan wspomagania, można równocześnie 

korzystać z doświadczenia innych szkół w danym obszarze przez udział wybranych 

nauczycieli czy dyrektora w odpowiednio dobranej sieci. Tym samym każda szkoła 

będzie miała szanse zwiększyć zasoby własne o doświadczenie innych oraz 

rozszerzyć perspektywę, w jakiej postrzega swoje problemy.  

Pracami każdej sieci będzie kierował koordynator sieci. Funkcje te będą pełnić 

nauczyciele doradcy, pracownicy ośrodka doskonalenia nauczycieli.  

 

Praca w sieci będzie planowana i skoncentrowana wokół konkretnego tematu. 

Zostanie on określony zarówno w sieci problemowej, jak i tej skupiającej nauczycieli 

jednego przedmiotu (lub kilku pokrewnych).  

 

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy następujące tematy: 

1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego. 

2. Podniesienie jakości kształcenia: 

-Uczeń zdolny w klasie i szkole. 

-Nowoczesne technologie cyfrowe w procesie uczenia się. 

-Metodyka nauczania  języków  obcych. 

3. Rozwijanie kompetencji wychowawczych. 

4.Praca z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Organizacja i zarządzanie w oświacie. 

 

WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
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We wrześniu 2016 r. planujemy uruchomić platformę internetową 

Doskonalenie w sieci, która będzie służyła procesowi doskonalenia nauczycieli 

i wspomagania pracy szkół. Platforma będzie  udostępniana przez Ośrodek  dla 

wszystkich placówek z porozumienia w celu realizacji nieodpłatnych działań 

zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkół i przedszkoli, odpłatnie dla 

pozostałych nauczycieli. 

 

Na platformie będą publikowane: 

dobre praktyki wspomagania; 

blogi użytkowników; 

fora i grupy dyskusyjne; 

materiały filmowe, zarówno wykłady jak i dobre praktyki; 

publikacje merytoryczne. 

 

Poczta wewnętrzna i fora pozwalają na komunikację wewnątrz platformy. 

Wszyscy użytkownicy, zależnie od pełnionej roli, będą mieli dostęp do 

publikowanych na platformie informacji, biuletynów, projektowania i udziału 

w szkoleniach, prowadzenia i czytania blogów, dzielenia się plikami  materiałów, 

publikacji artykułów i inne. 

 

  Sieci  współpracy i samokształcenia rozpoczną swoją działalność po 

zrekrutowaniu 20 – 25 osób zainteresowanych wskazaną tematyką. Naszą misją jest 

odpowiadanie na zgłaszane bieżące potrzeby edukacyjne, dlatego istnieje także 

możliwość utworzenia sieci współpracy i samokształcenia na wskazany przez 

zgłaszających się dyrektorów i nauczycieli temat. Dokładamy wszelkich starań, aby 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dbamy o dobór 

kompetentnej kadry i zapraszamy najlepszych ekspertów do współpracy. 

 

Narzędzie diagnozujące potrzeby uczestników konkretnej sieci to ANKIETA 

OCZEKIWAŃ UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

NAUCZYCIELI, która będzie zamieszczona na stronie ośrodka. 

 

     

WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
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WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

 

 W ramach planu działania przyjęto następujący schemat: 

1. Spotkanie organizacyjne: 

Integracja uczestników sieci. 

Rozpoznanie potrzeb i zasobów. 

Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie. 

2. Działania na platformie internetowej: 

Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci. 

Wspólne tworzenie rozwiązań. 

 

Publikacja efektów pracy (np. wypracowanych narzędzi, scenariuszy lekcji itp.). 

Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie 

dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.). 

Wszystkich Państwa zainteresowanych  do pracy w sieci zapraszamy  do odwiedzania 

strony www.podnmlawa.pl 

Od lewej: Sławomir Kowalewski, burmistrz 

Miasta Mława, Jolanta Bem dyrektor PODN 

w Mławie, Barbara Gutowska, wicestarosta 

Powiatu Mławskiego w czasie konferencji 

„Dylemat lidera”. 

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych 

przebiega zgodnie z przeprowadzoną diagnozą 

edukacyjną. 
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WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

  

Doskonalenie nauczycieli jest dla jakości pracy każdej 

placówki oświatowej, w tym szkoły i przedszkola, 

dziedziną niezwykle istotną. Ważnym elementem 

z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych 

(wychowanków, uczniów, nauczycieli, dyrekcji, 

rodziców) jest kompleksowe wspomaganie szkół 

i przedszkoli, w tym diagnoza i zaspokojenie potrzeb nauczycieli w obszarze ich 

rozwoju zawodowego spójnego z potrzebami rozwojowymi placówki. 

    Kompleksowość wspomagania szkół to zaplanowanie i przeprowadzenie procesu 

doskonalenia wynikającego przede wszystkim z potrzeb nauczycieli, ale i uczniów 

oraz ich rodziców. Jest to więc działanie oparte na diagnozie, planowaniu działań 

umożliwiających realizację celów, wdrażaniu zmian, monitorowaniu ich  

i wypracowaniu efektów. 

Do najważniejszych założeń kompleksowego wspomagania szkół/placówek  należą: 

-prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

szkoły, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez realizację 

zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej 

praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań); 

-pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez 

nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego; 

-lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla 

realizacji działań z zakresu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, informacji 

pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia 

szkół; 

-organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół na terenie 

powiatu. 

Dzięki wspólnie podjętym działaniom zyskacie Państwo nie tylko informację  

na temat kierunków rozwoju placówki, ale również niezbędne w tym zakresie 

szkolenia i konsultacje. 

Szkoły, które chciałyby otrzymać kompleksowe wsparcie w roku szkolnym 

2016/2017, proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie do 30 września 2016 r. 
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KREATYWNE NAUCZANIE 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, techniki, świetlic i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w dniu 02 grudnia 2016 roku uczestniczyli 

w warsztatach metodycznych na temat: „Ozdoby bożonarodzeniowe”, które 

przeprowadziła Anna Bral. Zapoznała uczestników z techniką zdobniczą polegającą 

na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego 

z papieru lub serwetki papierowej. 

Kolejny rok podsumowania konkursów powiatowych. W roku szkolnym 

2015/16 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyły 

się następujące konkursy: „Młody Matematyk, „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie”, ,, A czy znasz Ty bracie młody…”. Na uroczyste podsumowanie 

przybyli uczniowie z nauczycielami oraz rodzicami. Zaszczycili swą 

obecnością również władze miejskie i powiatowe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serwetka&action=edit&redlink=1
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KREATYWNE NAUCZANIE 

2016 rok - Rokiem Tadeusza Korzybskiego w Mławie 

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie wraz 

z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej i Zespołem Szkół nr 1 

w Mławie uczcili pamięć prof. Tadeusza Korzybskiego Świętem Nauki, które odbyło 

się 14 maja 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Mławie. W obchodach uczestniczyli 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mławy  

i powiatu mławskiego wraz ze swoimi opiekunami.  

Podczas Święta Nauki odbyły się: 

Finał konkursu "A czy znasz Ty bracie młody...?" i rozdanie nagród zwycięzcom. 

Warsztaty naukowe im. prof. Tadeusza Korzybskiego prowadzone przez Fundację 

"Przyszłość w nauce". W czasie ich trwania młodzież obserwowała zachodzące 

procesy chemiczne oraz osobiście przeprowadzała doświadczenia z tej dziedziny 

wiedzy pod okiem wolontariuszy. 

W tajniki informatyki oraz działania i budowy komputerów wprowadzali nauczyciele 

szkoły: inż. Włodzimierz Luks, inż. Mariusz Skwarski i Krystyna Fijałkowska wraz 

z uczniami Technikum Informatycznego. 

Pokazy i warsztaty odbywały się w świetnie wyposażonych pracowniach 

informatycznych i multimedialnej. W czasie zajęć uczestnicy poznali praktyczne 

wykorzystanie programowania, praktyczne wykorzystanie sieci oraz mieli możliwość 

zbudowania komputera. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży, 

tym bardziej, że odbywała się w sobotę - w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Dla uczestników konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. 

Tadeusz Wacław Korzybski ur. 4 

czerwca 1906 w Mławie, polski biochemik. 

Syn lekarza Alojzego Korzybskiego  

oraz Zofii. 

Księgozbiór podarowany rodzinie Korzybskich, 

a następnie przed śmiercią profesor Tadeusz Korzybski 

przekazał je profesorowi Ryszardowi Juszkiewiczowi, 

które znajdują się u niego w domu.  
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POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

Organizatorka powiatowego konkursu 

przedmiotowego: Anna Paszko, doradca 

metodyczny. 

Pierwsza edycja Konkursu „Młody Matematyk” 

w naszym powiecie odbyła się w roku szkolnym 

2002/2003. W bieżącym roku szkolnym 

zmagania z zadaniami konkursowymi podjęli 

„Młodzi Matematycy” po raz czternasty. 

Głównym celem konkursu jest rozwijanie 

uzdolnień matematycznych wśród pasjonatów 

tak trudnego dla wielu ludzi przedmiotu. Jak 

wiemy, matematyka sześć lat temu powróciła na 

listę obowiązkowych przedmiotów maturalnych,  

nie należy też do lubianych przez uczniów nauk. Jednak zainteresowanie konkursem 

Młody Matematyk nie maleje, a utrzymuje się na stałym poziomie, mimo opinii,  

iż jest konkursem trudnym.  

Obecnie do konkursu przystąpiło 142 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów 

powiatu mławskiego (w poprzednich latach liczba ta była i wyższa i niższa, wynosiła 

odpowiednio 135, 195, 176, 219 i 185). W tym 58 z 5 szkół podstawowych (rok temu 

38 z 4 szkół) oraz 84 z 8 gimnazjów (w minionym roku 97 z 6 szkół gimnazjalnych). 

Obecnie byli to uczniowie z następujących Szkół Podstawowych: ze Szreńska, 

Rzęgnowa, Stupska, a także z mławskiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 

(czyli ze SP nr 7) i Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 (czyli z SP nr 4) oraz 

z Gimnazjów: z Dzierzgowa, Stupska, Szreńska, Wiśniewa, Wieczfni Kościelnej oraz 

z Mławy: z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum „Wyspianum”.  
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POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

PODN corocznie organizuje 

Powiatowe Konkursy 

Przedmiotowe w obszarach  

najważniejszych dla 

uczniów. Na uroczyste 

podsumowanie przybywają 

uczniowie z nauczycielami 

i rodzicami. 

6. Łukasz Wysocki  ucz. kl. II Gimnazjum w Wiśniewie 

7. Piotr Żandarski ucz. kl. II Gimnazjum w Stupsku  

8. Magdalena Salamon ucz. kl. II Gimnazjum w Stupsku 

9. Małgorzata Grzelka ucz. kl. I Gimnazjum w Szreńsku  

10. Paweł Kasiak ucz. kl. I Gimnazjum nr 1 w Mławie 

Uczniowie wyróżnieni: 

1. Oktawian Lipiński  ucz. kl. VI SP nr 4 w Mławie  

2. Piotr Afanasiew ucz. kl. VI  SP nr 4 w Mławie 

3. Julia Osowska ucz. kl. VI  SP w Stupsku  

4. Małgorzata Krajewska ucz. kl. I Gimnazjum nr 2 w Mławie  

5. Zofia Kołodziejska ucz. kl. II Gimnazjum „Wyspianum” 

6. Jolanta Rakowska ucz. kl. II Gimnazjum „Wyspianum”  

7. Natalia Rutkowska ucz. kl. II Gimnazjum w Stupsku  

Nauczyciele przygotowujący uczniów (laureatów i wyróżnionych) do konkursu oraz biorący 

udział w pracach komisji: Irena Milewska, Wiesława Chmielewska, Agnieszka Szerszyńska,  

Joanna Raszkowska, Agnieszka Klemens-Szczepańska, Agnieszka Sosnowska, Małgorzata 

Nosarzewska, Olgierd Kruczyński, Katarzyna Grablewska, Aldona Drozdowicz, Małgorzata 

Stańczak, Urszula Rembecka, Katarzyna Staniszewska, Joanna Baran. Wszystkim uczestni-

kom konkursu oraz ich opiekunom należą się podziękowania za trud przygotowań oraz wkład 

pracy z życzeniami kolejnych sukcesów. 

Komisja konkursowa w finale wyłoniła 10 laureatów i 7 

uczestników konkursu wyróżniła (przed rokiem było 7 

wyróżnień i 13 laureatów). 

Laureaci konkursu 

Ze szkół podstawowych: 

1. Michał Ragus ucz. kl. V SP nr 7 w Mławie 

2. Aleksandra Lubiejewska ucz. kl. VI  SP nr 7 w Mławie  

3. Alicja Kielanowska ucz. kl. VI  SP nr 7 w Mławie  

4. Mateusz Jurkiewicz  ucz. kl. VI SP nr 7 w Mławie 

5. Julia Szczechowicz ucz. kl. VI SP nr 4 w Mławie 

Z gimnazjów: 
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Organizatorka powiatowego  

konkursu przedmiotowego  

Anna Paszko, doradca metodyczny 

3. W konkursie biorą udział wszystkie szkoły, które zgłoszą swój udział w PODN  

w Mławie do 22 grudnia 2016 roku. 

4. Dwa pierwsze etapy konkursu odbywać się będą w tychże szkołach. 

5. Szkoły wiejskie wybierają jedną szkołę z terenu gminy, w której odbywać się 

będą dwa etapy konkursu. Powiadamiają o miejscu, w którym odbywać się 

będzie konkurs oraz o ilości uczestników w gminie w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

6. Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie powołują szkolne komisje 

konkursowe nadzorujące przebieg konkursu. 

7. Szkolne komisje konkursowe nadzorują przebieg konkursu, sprawdzają i oceniają 

prace uczniów, wysyłają (w terminie 14 dni od dnia konkursu) kopie protokołów 

do PODN w Mławie. 

8. Uczniowie w czasie trwania konkursu nie używają kalkulatorów. 

9. Szkolne komisje konkursowe przechowują prace uczniów i wyłaniają na 

podstawie protokołu z dwóch etapów finalistów poszczególnych kategorii 

wiekowych. 

10.  Finaliści biorą udział w III etapie konkursu (w finale), który odbędzie się  

     w jednej ze szkół lub siedzibie PODN w Mławie, o czym zainteresowani    

     zostaną powiadomieni. 

POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 Regulamin konkursu  

„MŁODY MATEMATYK”. 

1. Konkurs odbywać się będzie w III etapach,  

w czterech kategoriach wiekowych: kl. V szk. 

podst., kl. VI szk. podst., kl. I gimnazjum i kl. II 

gimnazjum. 

2. Terminy  wstępne etapów:  

 

Godz. 13:00 

.2017.04.28_

.2017.03.31_

.2017.03.03_

retapIII

retapII

retapI
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Sprawdzanie konkursowych prac uczniów 

11.Komisje szkolne zgłaszają do PODN w Mławie finalistów wyłonionych 

  z dwóch etapów oraz dokonują zestawienia ilości uzyskanych punktów przez 

     uczniów z dwóch etapów konkursu w terminie 14 dni od zakończenia     

  drugiego etapu konkursu. 

12.Zadania przygotowawcze do I i II etapu konkursu będą do odebrania  

    w PODN w Mławie na miesiąc przed wyznaczonymi terminami tych etapów. 

 13. Zadania przygotowawcze do I i II etapu konkursu będą do odebrania w PODN         

     w Mławie na miesiąc przed wyznaczonymi terminami tych etapów. 

                                                                                                                                        

                                           Doradca metodyczny 

                                                                                                    Anna Paszko                                                                                                                

POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
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ORGANIZATOR: PODN w Mławie 

CELE: 

- zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej, 

- rozwijanie uzdolnień polonistycznych, 

- rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej, 

- kształtowanie postaw zaangażowania się w problemy środowiska zamieszkania         

  i  nauki. 

ZASADY: 

w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych                    

    i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, 

konkurs obejmuje jeden etap - pisemny, 

forma wypowiedzi: szkoły podstawowe – mała forma literacka (do wyboru albo 

opowiadanie, albo trzy teksty poetyckie, albo poetycki opis ważnych dla miejsca 

zamieszkania obiektów, krajobrazów, ludzi itp. – jeden uczestnik może też 

 nadesłać teksty uwzględniające kilka form), 

forma wypowiedzi: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - reportaż zgodny  

z  podstawowymi cechami tego gatunku publicystyki, 

treść opowiadań, wierszy, opisów dla szkół podstawowych: utwory powinny  

zawierać refleksje w postaci wybranej formy odnoszące się do środowiska  

zamieszkania, nauki itp., do miejsc, krajobrazów, ludzi, do wszystkiego,  

co zawiera się w pojęciu „Małej Ojczyzny”, 

treść reportażu: prezentacja współcześnie żyjących wybitnych postaci ważnych dla 

środowiska zamieszkania lub nauki, prezentacja ważnych problemów miasta, wsi 

z punktu widzenia autora bądź mieszkańców (reportaże interwencyjne,  

z ważnych wydarzeń, sylwetki osób i grup społecznych). Preferowane będą  

reportaże podejmujące inną niż szkolna tematykę. 

 

POWIATOWY KONKURS  

POETYCKO – DZIENNIKARSKI IV EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
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objętość i redakcja pracy: tekst komputerowy w programie Microsoft Word, 

w przypadku reportażu nie mniej niż siedem, nie więcej niż piętnaście stron 

formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt. (tytuł 14 pkt., śródtytuły 

12 pkt. pogrubione), interlinia 1,5, akapity  z wcięciem domyślnym.  

W przypadku prac uczniów szkół podstawowych opowiadania i opisy powinny 

zawierać się w 3 – 4 stronach. Wiersze prosimy umieszczać każdy na odrębnej 

stronie. Wybór czcionki, grafika do decyzji uczestnika. Mile widziane teksty 

poetyckie opracowane także plastycznie, 

praca może być wzbogacona autorskimi fotografiami (nie więcej jak cztery), 

ocena prac obejmuje: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność 

językową, ortograficzną, interpunkcyjną, estetykę, poprawność redakcyjną,  

walory publicystyczne, 

 do prac prosimy dołączyć informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, adres),    

placówce (nazwa i adres szkoły, nr telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko  

opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na nieodpłatną  

publikację i ekspozycję prac przez Organizatora Konkursu. 

Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Prace prosimy przesyłać na  

adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, 06-500 Mława,  

ul. Reymonta 4 (z dopiskiem „Konkurs dziennikarski”) do 22 kwietnia 2017 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród 

nastąpi w maju/czerwcu 2017 roku (dokładna informacja zostanie przekazana 

zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). 

Serdecznie zapraszamy! 

Doradca metodyczny 

 Daniel Bartosiewicz  

POWIATOWY KONKURS  

POETYCKO – DZIENNIKARSKI IV EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
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POWIATOWY KONKURS 

,,A CZY ZNASZ TY BRACIE MŁODY...’’ 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

ORGANIZATOR: PODN w Mławie, Towarzystwo Tekli Bądarzewskiej 

CELE: 

- przybliżenie postaci Tadeusza Korzybskiego, 

- zapoznanie z dorobkiem, 

- ukazanie związku z ziemią mławską. 

ZASADY: 

-    w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mławskiego i innych 

powiatów regionu,  

- konkurs obejmuje jeden etap- prezentacja wykonanej pracy,  

- forma uczestnictwa - wykonanie plakatu, prezentacji, albumu, wypowiedzi 

pisemnej lub innych dowolnych form.  

Czas prezentacji-max do 10 min ( liczy się jakość i oryginalność 

prezentowanej formy).  

Do Konkursu zgłaszają się zespoły min. trzyosobowe, max. pięcioosobowe. 

Każda z osób ma swój udział w prezentacji. Prezenterzy przedstawiają źródła, 

z których korzystali podczas przygotowania się. 

Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres:  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie, 06-500 Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem 

„Konkurs ,,A czy znasz ty, bracie młody…” ) do 30 marca 2017 r. Udział 

w konkursie jest bezpłatny. Finał konkursu odbędzie  się w kwietniu  2017 r. 

Serdecznie zapraszamy!  

 

Doradcy metodyczni: Marek Chlastosz, Mariola Szczepkowska,  

Aneta Grzywaczewska 

 

 

 

Nauczyciele  szkół Powiatu Mławskiego  

w trakcie wręczania nagród.  
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39 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 

DROGOWYM—ELIMINACJE POWIATOWE 

06 maja 2016 r. odbyły się eliminacje 

powiatowe 39 Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  

Organizatorem powiatowych zmagań BRD 

był Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Ciechanowie. Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Mławie oraz Komenda Powiatowa Policji 

w Mławie. Jak co roku, turniej budził ogromne emocje. Zwycięskie drużyny 

w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja reprezentowały powiat mławski 

w zmaganiach rejonowych, które odbyły 

się 23 maja w Zespole Placówek 

Oświatowych w Obrytem (powiat 

pułtuski). 

Do tegorocznych, powiatowych eliminacji 

zgłosiło się 18 szkół podstawowych oraz 

5 gimnazjalnych. W sumie rywalizowało 

ze sobą 87 zawodników. Nad zasadami 

i przebiegiem turnieju czuwał wymagający 

skład sędziowski, składający się z policjantów Wydziału Drogowego KPP w Mławie. 

Startujące drużyny rywalizowały na 

rowerowym torze przeszkód oraz trudnym 

teście wiedzy z zakresu przepisów ruchu 

drogowego. Funkcjonariusze z Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Mławie sprawdzali także umiejętności 

i wiedzę uczestników z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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UDZIAŁ NAUCZYCIELI  

WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA   

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN  

w Mławie w latach 2005-2015 

  

Rok 

  

2005 

  

2006 

  

2007 

  

2008 

  

2009 

  

2010 

  

2011 

  

2012 

  

2013 

  

2014/15 

  

Liczba nauczycieli 

ogółem 

  

2711 

  

3887 

  

3610 

  

3289 

  

3015 

  

3783 

  

3225 

  

3031 

  

3202 

  

3989 

Liczba nauczycieli 

szkolonych w ramach 

Grantów  

Mazowieckiego  

Kuratora Oświaty 

  

244 

  

325 

  

441 

  

350 

  

625 

  

256 

  

360 

  

73 

  

- 

  

240 
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WARUNKI UCZESTNICTWA   

W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ PODN 

Lp

. 

Forma 

 szkolenia 

Nauczyciele  

z gmin, które 

podpisały  

porozumienie 

Pozostali  

nauczyciele 

1 
Kursy doskonalenia 

zawodowego 
nieodpłatnie 

odpłatnie (10 zł za godzinę; np. 

15 godz. -150 zł,  

20 godz. – 200 zł) 

2 
Seminaria,  

konferencje 
nieodpłatnie 

odpłatnie (10 zł za godzinę:  

np.5 godz. – 50 zł) 

3 Warsztaty nieodpłatnie 
odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 

5 godz. – 50 zł) 

4 

Konsultacje 

 indywidualne / lekcje 

otwarte 

nieodpłatnie odpłatnie  (20 zł za godzinę) 

5 
Szkolenie rad  

pedagogicznych 
nieodpłatnie 

20 zł od osoby lub  

po uzgodnieniu z dyrektorem  

6 
Konkursy zawarte  

w ofercie 
nieodpłatnie nieodpłatnie 

7 

Gminne/ szkolne 

 konferencje  

metodyczne 

nieodpłatnie 
20 zł od osoby lub  

po uzgodnieniu z dyrektorem   

8 

Dodatkowe szkolenia 

na zlecenie gmin lub 

szkół nie objęte ofertą 

odpłatnie 

(zgodnie   

z indywidualną 

umową) 

odpłatnie (zgodnie  

z indywidualną umową) 

9. 
Szkolenia  

e-learningowe 
nieodpłatnie 

odpłatnie – (5 zł za godzinę:  

np.5 godz.—25 zł) 
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1.Szkoła w społeczności lokalnej. 

2.Monitorowanie podstawy programowej. 

3.Praca wychowawcy klasy i nauczyciela w świecie inwazji mediów elektronicznych. 

4.Kreatywne lekcje  - motywacja do  twórczego myślenia. 

5.Szkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego wizytówką szkoły. 

6.Tworzenie koncepcji pracy szkoły/placówki wobec nowych wymagań. 

7.WebQuest i odwrócona lekcja -  narzędzia do kształtowania umiejętności 

kluczowych. 

8. Monitorowanie  efektów kształcenia podstawy programowej. 

9. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej. 

10. Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej. 

11.Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej. 

12. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

13.Metody i formy pracy z uczniem zdolnym. 

14. Współpraca z rodzicami. 

15. Metody i formy pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki. 

16. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 

17. Ocenianie Kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej 

18. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju. 

Zabawy fundamentalne w przedszkolu. 

19. Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem. 

20. Innowacyjne metody i formy w pracy z dzieckiem na progu obowiązku 

szkolnego. 

21. Praca zespołowa nauczycieli gwarancją sukcesu edukacyjnego ucznia. 

22. Stymulowanie  zdolności uczniów jako wyzwanie nowoczesnej edukacji. 

TEMATYKA  SZKOLEŃ  

RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA  

Z  PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 
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INNOWACYJNA EDUKACJA 

Ostatnio mówimy o innowacyjności. Jest ona powiązana z kreatywnością. 

Potrzebujemy rozwijać w szkołach innowacyjne umysły młodych ludzi, dlatego 

szkoła powinna od najwcześniejszych lat nauki na różny sposób wspierać 

kreatywność uczniów. Mamy z tym problem w szkole nie od dziś – przekonanie, że 

niektóre przedmioty w szkole są ważniejsze niż inne i nadmierne skupianie uwagi na 

nich może prowadzić do osłabienia kreatywności wśród uczniów. 

Kreatywność pozwala patrzeć na świat z innej perspektywy, powiązać wiedzę 

z różnych obszarów, aby zrealizować nowy pomysł. Edukacja szkolna pozwala na 

wielowymiarowe wspieranie kreatywności uczniów na wszystkich przedmiotach, 

choć nie zawsze jest ona doceniana przez nauczycieli. Zbyt rutynowe nauczanie, 

oparte na tradycyjnych metodach podawczych, nie przyczynia się do rozwoju 

kreatywności uczniów. 

Dzieci powinny jak najczęściej dostawać problem do rozwiązania. Niech same 

dociekają, znajdują informacje i rozwiązanie. Na wyższych etapach kształcenia mogą 

także spróbować same wybierać cele edukacyjne i proponować tematy, które 

chciałyby omówić w klasie z kolegami i koleżankami. 

Można stworzyć w istniejącym systemie szkolnictwa placówki oświatowe, które choć 

publiczne, wcale nie są zorganizowane tak samo jak większość szkół. Wszystko 

zależy od koncepcji szkoły, wizji i siły organizatorów, którzy swoją wizję 

wprowadzają w czyn. Potrzebujemy edukacji dla nowej epoki? To ją spróbujmy 

wymyślić. Wystarczy „tylko” zrozumieć, po drugie chcieć, a po trzecie wykonać. 

Jednym z najlepszych sposobów wprowadzania innowacji w szkolnictwie jest 

poznawanie dobrych praktyk szkolnych oraz uczenie się od innych, aby następnie 

przenosić najlepsze rozwiązania do praktyki szkolnej.  

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy cykl spotkań na temat innowacyjnej 

edukacji, próbując pokazać, w jaki sposób można uczyć i skutecznie i nowocześnie. 

Już we wrześniu zapraszamy na Forum Tutoringu. 
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INNOWACYJNA EDUKACJA 

REGIONALNE FORUM TUTORINGU  

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE  

22.09.2016 r. 

 

1.Dlaczego Forum Tutoringu? 

 Tutoring jest wyjątkowym podejściem do edukacji, które staje się coraz szerzej 

znane w Polsce, jednak wciąż niewiele placówek go stosuje. Jego elementy 

nieprzypadkowo można spotkać głównie tam, gdzie istnieje nastawienie na osiąganie 

wysokich wyników   lub — inaczej rzecz ujmując— tam , gdzie dąży się do wielkości 

i kładzie się nacisk na rozwój potencjału uczniów i studentów. 

 Forum Tutoringu to unikalna możliwość poznania  najważniejszych założeń, 

narzędzi oraz rezultatów, jakie przynosi zyskująca na popularności metoda tutoringu. 

Uczestnicy Forum będą  mieć okazję poznania dobrych praktyk tutorskich, zarówno 

w obszarze pracy z podopiecznymi, jak i wdrażania metody tutoringu w placówkach 

i projektach edukacyjnych. Udział w Forum Tutoringu to również pierwszy krok 

w kierunku zostania certyfikowanym tutorem. 

 

2. Forum Tutoringu — korzyści dla uczestników 

Dla kogo: 

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych. 

Nauczyciele przedszkolni. 

Nauczyciele akademiccy. 

Pracownicy ośrodków edukacyjnych. 

Pracownicy ośrodków kultury. 

Pracownicy urzędów edukacyjnych (wydziały edukacji). 

Liderzy edukacji. 
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INNOWACYJNA EDUKACJA 

REGIONALNE FORUM TUTORINGU POWIATOWY OŚRODEK 

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE   

 

Korzyści dla uczestników: 

Przyjazna i szybka forma poznania metody tutoringu, jej najważniejszych narzędzi 

i rezultatów. 

Doświadczenie dwóch konkretnych narzędzi tutorskich. 

Poznanie konkretnych historii i przypadków tutorskich. 

Indywidualna diagnoza predyspozycji tutorskich oraz informacja zwrotna na jej 

temat. 

Zapoznanie z perspektywami rozwoju tutora. 

Forum Tutoringu to pierwszy krok do stania się certyfikowanym tutorem. 

 

3. Dlaczego warto wziąć udział? 

 

Forum Tutoringu to wyjątkowe miejsce spotkania tutorów i osób zainteresowanych 

edukacją wysokiej jakości, okazja do wymiany doświadczeń, a także inspiracja 

do dalszych działań w obszarze wartościowej edukacji. 

 

Zawiera się w nim m.in..: 

Inspirujący wykład eksperta z zakresu tutoringu i edukacji. 

Prezentacja autentycznych historii tutorskich i przeżyć uczestników programu 

tutorskiego, którzy doświadczyli tej innowacyjnej metody. 

Rozmowy o perspektywach rozwoju zawodowego tutorów. 

Doświadczenie przykładowych narzędzi tutorskich. 

Debata o wartości tutoringu i jego przełożeniu na kwestie finansowe. 

Okazja do nawiązania ciekawych kontaktów i wymiany doświadczeń tutorskich 

oraz edukacyjnych. 

Inspiracja do stosowania tutoringu w swoim środowisku i pogłębiania wiedzy 

o tym wyjątkowym podejściu. 

Propozycja przekucia teorii w praktykę. 

Forum Tutoringu to pierwszy krok do stania się certyfikowanym tutorem oraz 

wdrażania tej metody w swojej placówce! 
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GRANTY 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY   

REALIZOWANE PRZEZ  POWIATOWY OŚRODEK   

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W MŁAWIE 

 

 Przedstawiamy poniżej harmonogram realizowanych zadań zleconych przez 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach rozstrzygniętego przetargu na 

doskonalenie nauczycieli na terenie województwa mazowieckiego w 2016 roku. 

Lp. Treść zadania 
Liczba 

godzin 

Liczba 

osób            

w 

grupie 

Adresaci szkoleń 
Osoby 

prowadzące 

  

1. 

 

Neurodydaktyka 

— nauczanie 

przyjazne 

mózgowi. 

  

 

15 

  

 

15 

Nauczyciele, nauczyciele 

—specjaliści, 

pedagodzy, pedagodzy 

specjalni, psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne. 

  

 

Jolanta  Bem, 

doradca  

metodyczny 

  

  

  

 

 

2. 

 

 

 

Debata jako 

forma pracy 

z uczniami. 

15 15 

Nauczyciele, nauczyciele 

—specjaliści, 

pedagodzy, pedagodzy 

specjalni, psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne. 

 

Daniel 

Bartosiewicz, 

doradca  

metodyczny 

  

 

3. 

. 

Zajęcia 

komputerowe 

w szkole 

podstawowej. 

20 15 

Nauczyciele, nauczyciele 

—specjaliści, 

pedagodzy, pedagodzy 

specjalni, psychologowie 

i terapeuci szkół 

podstawowych. 

 

Bogdan 

Kamiński, 

doradca  

metodyczny 
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Lp. Treść zadania 
Liczba 

godzin 

Liczba 

osób            

w 

grupie 

Adresaci 

 szkoleń 

Osoby  

prowadzące 

  

 

 

4. 

 

 

 

Techniki 

pamięciowe 

w pracy 

nauczyciela. 

15 15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, 

pedagodzy, 

pedagodzy 

specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne. 

 

 

 

Jolanta Bem, 

doradca 

 metodyczny 

  

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Ocenianie  

kształtujące. 

   10 15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, 

pedagodzy, 

pedagodzy 

specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne. 

 

 

 

Jolanta Bem, 

doradca  

metodyczny 

 

 

 

6. 

 

 

Jak posługiwać 

się głosem? 

Sztuka 

wywierania 

wpływu na 

słuchacza. 

15 15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, 

pedagodzy, 

pedagodzy 

specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne. 

 

 

 

 

Daniel 

Bartosiewicz,  

doradca 

metodyczny 

GRANTY 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY   

REALIZOWANE PRZEZ  POWIATOWY OŚRODEK   

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W MŁAWIE 



 32 

 

Lp. Treść zadania 
Liczba 

godzin 

Liczba 

osób             

w  

grupie 

Adresaci 

 szkoleń 

Osoby 

 prowadzące 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Profilaktyka agresji 

i przemocy 

w szkołach. 

 

 

15 

  

 

20 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, 

pedagodzy, 

pedagodzy 

specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne. 

 

 

 

Anna Paszko,  

doradca 

metodyczny 

 

 

 

8. 

 

 

 

Kurs na kierownika 

wypoczynku. 
10 15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, 

pedagodzy, 

pedagodzy 

specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci. 

 

 

 

Jolanta Bem,  

doradca  

metodyczny 

 

 

 

9. 

 

 

Praca z uczniem 

mającym trudności 

w nauce 

matematyki. 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, 

pedagodzy, 

pedagodzy 

specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci. 

 

 

Anna Paszko, 

doradca 

metodyczny 

W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dyrektora i doradców metodycznych 

PODN serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia.  

GRANTY 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY   

REALIZOWANE PRZEZ  POWIATOWY OŚRODEK   

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W MŁAWIE 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS 

 

NEURODYDAKTYKA—NAUCZANIE PRZYJAZNE 

MÓZGOWI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Tajemnice ludzkiego  uczenia się w świetle współczesnej wiedzy   

     neurobiologicznej. 

Jak uczyć, by nie niszczyć motywacji uczniów? - sztuka motywowania siebie   

     i innych. 

Naurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: wrzesień/listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. 

KURS 

 

TECHNIKI PAMIĘCIOWE 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Techniki pamięciowe stosowane w samokształceniu nauczyciela oraz w pracy  

   z klasą/uczniem. 

Jak zwiększyć efektywność pamięci? - techniki wspomagania pamięci i twórczego  

   myślenia.  

Jak efektywnie przyswajać wiedzę? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: wrzesień/listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. 



 34 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS 

 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Wspieranie ucznia w jego rozwoju. 

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.  

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN:  listopad/grudzień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. 

KURS 

 

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: listopad/grudzień  2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

PRZESTRZENIE EDUKACJI XXI WIEKU 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Jak można „odkrzesłowić” ucznia w szkole? 

Przestrzeń, która pobudza. 

Nowe/stare wymiary szkoły. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: styczeń 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

AUTONOMIA DYREKTORA, NAUCZYCIELA, UCZNIA 

 

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Po co dyrektorom, nauczycielom i uczniom autonomia? 

Trudności w dawaniu autonomii. 

Baza pomysłów dla nauczycieli budujących autonomię ucznia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: luty 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS 

METAPOZNANIE, CZYLI POZNANIE WŁASNEGO  

PROCESU PRZYSWAJANIA WIEDZY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Poznanie technik metapoznawczych. 

Przykłady stosowania technik w pracy nauczyciela.  

Po co uczniom metapoznanie? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: marzec  2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PROCESIE EDUKACJI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Kompetencje XXI wieku. 

Kompetencje kluczowe a umiejętności zapisane w podstawie programowej   

   kształcenia ogólnego. 

Warunki realizacji kompetencji kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: kwiecień 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ  

Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK COACHINGOWYCH  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Coaching w pracy nauczyciela. 

Wykorzystanie modelu GROW.  

Bariery w komunikacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: maj 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

INNOWACJE  PEDAGOGICZNE, EKSPERYMENTY                                  

I  PROJEKTY EDUKACYJNE  JAKO  NOWATORSKIE  

ROZWIĄZANIA  W PRACY NAUCZYCIELA 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego. 

Projekt jako skuteczna metoda edukacji.  

Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno - wychowawczego.  

Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: styczeń / luty 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WARSZTATY 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS 

  

LIDER KREATYWNOŚCI W SZKOLE, CZYLI TRENING 

TWÓRCZEGO MYŚLENIA DLA NAUCZYCIELI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Ćwiczenia i zabawy stymulujące twórcze myślenie, wyobraźnię, ciekawość  

   poznawczą oraz komunikację. 

Przykłady rozgrzewek twórczych, komunikacja w twórczym myśleniu. 

Inspirujące ćwiczenia stymulujące kreatywność uczestników. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: wrzesień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 

 

POŻĄDANE EFEKTY KSZTAŁCENIA A DOBÓR 

 METOD NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Założenia nowoczesnej dydaktyki w aspekcie przepisów prawa oświatowego. 

Czynniki wpływające na efektywność nauczania/uczenia się. 

Komponenty profesjonalnego warsztatu pracy. 

Metody aktywizujące a klimat sprzyjający uczeniu się. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: grudzień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS E-LEARNINGOWY 

 

JAK UCZYĆ SZTUKI BYCIA SOBĄ I KOMUNIKCJI 

Z INNYMI. TRENING ASERTYWNOŚCI W PRACY 

NAUCZYCIELA I PEDAGOGA  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Definicje asertywności. 

Niewerbalne i werbalne komponenty komunikacji  

   asertywnej. 

Style zachowań: asertywny, nieasertywny, 

agresywny. 

Asertywna krytyka, prośba, odmowa. 

Trening zachowań asertywnych - ćwiczenia, karty pracy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska, Ewa Lewandowska 

TERMIN: wrzesień/listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 5 zł/godz. 

Mariola Szczepkowska, 

doradca metodyczny 

 

Kreatywność uczniów nie zna granic. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

EMPATYCZNA EDUKACJA. JAK PRZEZ ZABAWĘ 

BUDOWAĆ WZAJEMNY SZACUNEK I WSPÓŁPRACĘ 

W KLASIE SZKOLNEJ ORAZ KSZTAŁTOWAĆ 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I EMOCJONALNE 

UCZNIÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Zasady asertywnej i empatycznej komunikacji. 

Narzędzia asertywnej i empatycznej komunikacji. 

"Edukacja sercem" - rozwijanie empatii w grupie rówieśniczej. 

Zabawy kształtujące wrażliwość, umiejętność współdziałania oraz radzenie                                

   sobie z emocjami. 

Empatyczne wychowanie - wskazówki dla rodziców i wychowawców. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska, Ewa Lewandowska 

TERMIN: grudzień / luty 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 5 zł/godz. 

KURS E-LEARNINGOWY 

 

Poprzez  uczestnictwo w szkoleniach nauczyciele poznają  

nowoczesne formy i metody nauczania. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS 

 

NAUCZANIE PROBLEMOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Założenia nowoczesnej dydaktyki w aspekcie przepisów prawa oświatowego. 

Czynniki wpływające na efektywność nauczania/uczenia się. 

Komponenty profesjonalnego warsztatu pracy. 

Metody aktywizujące a klimat sprzyjający uczeniu się. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 

 

NOWOCZESNE METODY I TECHNIKI NAUCZANIA  

I UCZENIA SIĘ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Metody nauczania, a metody uczenia się – podobieństwa i różnice. 

Nowoczesne metody i techniki nauczania i uczenia się. 

Przykłady scenariuszy lekcji z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik 

   nauczania i uczenia się. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: październik 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW  

SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW JAKO WSPARCIE 

JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Narzędzia pomiaru dydaktycznego, czyli szkolna analiza wyników. 

Jak wykonać raport wyników egzaminacyjnych? 

Wyciąganie i opracowywanie wniosków w oparciu o wyniki egzaminów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: marzec 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

 

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM? 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Jak rozpoznać zdolności ucznia? 

Zdolności a inteligencja. 

Pedagogika zdolności. 

Sposoby rozwijania zdolności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: maj 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

 

POMIAR DYDAKTYCZNY – BUDOWA NARZĘDZI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

Co to jest pomiar dydaktyczny i do czego służy? 

Narzędzia pomiaru dydaktycznego (poziomy wymagań, kartoteka testu,  

tabelaryczny plan testu, rozkład zadań, test, analiza ilościowa i jakościowa). 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: czerwiec 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO  

NAUCZYCIELA        

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Podstawy prawne w systemie awansu zawodowego. 

Procedura i przebieg awansu zawodowego. 

Etapy i struktura planu rozwoju zawodowego. 

Dokumentacja związana z realizacją zadań w okresie stażu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: wrzesień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WARSZTATY 



 44 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

 

PRAWO I AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE     
 

ADRESAT: nauczyciele przygotowujący się do awansu zawodowego,  

                     zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Przepisy prawne z zakresu statutowej działalności szkoły/placówki. 

Uregulowania prawne związane z prowadzeniem dokumentacji przebiegu   

   nauczania, wychowania i opieki. 

Modyfikacja dokumentów wewnątrzszkolnych  zgodnie z obowiązującym  

   prawem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: wrzesień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

OPIEKUN STAŻU JAKO REFLEKSYJNY PRAKTYK 
 

ADRESAT: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Zadania opiekuna stażu w szkolnym systemie awansu zawodowego. 

Planowanie rozwoju zawodowego podopiecznego. 

Organizacja pracy opiekuna stażu. 

Dokumentowanie pracy opiekuna stażu.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: wrzesień/październik 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WARSZTATY 



 45 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

TWORZENIE KONCEPCJI PRACY SZKOŁY/

PLACÓWKI WOBEC NOWYCH WYMAGAŃ        

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Nowe kierunki polityki oświatowej państwa. 

Priorytety MEN i MKO. 

Diagnoza potrzeb szkoły. 

Modyfikacja koncepcji pracy szkoły/placówki. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: październik 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW DIAGNOZ, NADZORU 

PEDAGOGICZNEGO  I EGZAMINÓW 

ZEWNĘTRZNYCH DO EWALUACJI PRACY SZKOŁY       

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Nowe wymagania MEN wobec szkół/placówek. 

Cele diagnozowania osiągnięć uczniów. 

Analiza wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych oraz formułowanie    

   wniosków. 

Identyfikacja przyczyn niezadawalających wyników oraz współodpowiedzialność  

nauczyciela za wyniki ewaluacji pracy szkoły. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: październik/listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA  

EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO  

WIZYTÓWKĄ SZKOŁY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Poradnictwo edukacyjno - zawodowe w oświacie.  

Kształtowanie postaw przedsiębiorczości. 

Poradnictwo zawodowe w praktyce szkolnej. 

Sieć internetowa jako źródło informacji zawodowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel we współpracy z PUP 

TERMIN: październik 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

KOMPETENCJE KREATYWNEGO NAUCZYCIELA  

I ICH ROLA W PROCESIE NAUCZANIA       

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Proces kształcenia we współczesnej szkole. 

Cechy nauczyciela kreatywnego. 

Pojęcie i rodzaje kompetencji. 

Obszary kompetencji kreatywnego nauczyciela. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

 PODSTAWY PROGRAMOWEJ        

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Podstawa programowa wyznacznikiem pracy nauczyciela. 

Efekty przedmiotowe i kluczowe podstawy programowej. 

Zalecane warunki i sposoby realizacji efektów podstawy programowej.  

Techniki i narzędzia ewaluacji stopnia i zakresu realizacji podstawy   

  programowej.   

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 

TECHNIKI OSIĄGANIA ZALECANYCH W PODSTAWIE 

 PROGRAMOWEJ EFEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Cele, zadania i efekty kształcenia dla zawodu. 

Relacje między podstawą programową a programem nauczania. 

Ścieżki kształcenia zawodowego. 

Ewaluacja pracy z uczniem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel   

TERMIN: grudzień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

STRATEGIE DYDAKTYCZNE WSPIERAJĄCE  

INDYWIDUALIZACJĘ NAUCZANIA  

W ZRÓŻNICOWANEJ GRUPIE KLASOWEJ      

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Diagnoza potrzeb zespołu klasowego. 

Planowanie zróżnicowanych modeli i technik pracy  z zespołem klasowym. 

Wsparcie rówieśnicze dla uczniów osiągających niższe wyniki. 

Przykłady dobrych praktyk z zakresu indywidualizacji procesu nauczania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: styczeń 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WEBQUEST I ODWRÓCONA LEKCJA -  NARZĘDZIA  

DO KSZTAŁTOWANIA  UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Kompetencje kluczowe a podstawa programowa. 

Zmieniający się rynek pracy i oczekiwania pracodawców. 

Dobór metod i technik w kształceniu umiejętności kluczowych. 

Istota i organizacja WebQuestu i odwróconej lekcji. 

Wykorzystanie Internetu w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: styczeń / luty 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE  

W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM    
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele kształcenia  

                      zawodowego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Kompetencje kluczowe a wejście na rynek pracy. 

Kształtowanie umiejętności kluczowych przy współpracy 

z rynkiem pracy. 

Sprawne posługiwanie się technologiami informacyjno –  

   komunikacyjnymi jako podstawowa kompetencja absolwenta. 

WebQuest i odwrócona lekcja jako metoda kształcenia umiejętności kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel   

TERMIN: luty 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE JAKO 

SPOSÓB NA BUDOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ       

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Podstawa prawna innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno –   wychowawczego. 

Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu.  

Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel   

TERMIN: luty 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz  

Hanna Friedel 

doradca metodyczny 



 50 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

ROLA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO  

WE WSPIERANIU ROZWOJU UCZNIA     

   

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Teoretyczne podstawy oceniania kształtującego. 

Zasady oceniania kształtującego. 

Planowanie lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. 

Wykorzystanie oceny szkolnej do wzmocnienia motywacji uczniów i poprawy 

efektów kształcenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel 

TERMIN: marzec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

KONSTRUOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI 

 PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Aspekty prawne awansu zawodowego.  

Procedury i dokumenty związane z zakończeniem stażu. 

Formy i zasady redagowania sprawozdania. 

Autoewaluacja w pracy nauczyciela. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel  

TERMIN: marzec/kwiecień 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO  

NAUCZYCIELA STAŻYSTY PRZED  

KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele kontraktowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty. 

Zasady działania komisji egzaminacyjnej. 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

Prezentacja sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel   

TERMIN: maj/czerwiec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO  

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PRZED  

KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele kontraktowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

Zasady działania komisji egzaminacyjnej. 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Prezentacja dorobku zawodowego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel   

TERMIN: czerwiec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI  

POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ  

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele mianowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Procedura awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Zasady działania komisji kwalifikacyjnej. 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

Dokumentowanie spełnienia wymagań. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel   

TERMIN: maj/czerwiec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

SAMOKONTROLA NAUCZYCIELA W MONITOROWANIU 

REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Znajomość podstawy programowej warunkiem efektywnej realizacji 

 zadań dydaktycznych. 

Płaszczyzny monitorowania realizacji efektów podstawy programowej. 

Warunki efektywnej samokontroli. 

Techniki i narzędzia autoewaluacji pracy nauczyciela. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Hanna Friedel   

TERMIN: czerwiec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WARSZTATY 

 

EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Rola ucznia i nauczyciela w nauczaniu matematyki. 

Uczenie się i nauczanie w praktyce, czyli łączenie wiedzy  

z osobą ucznia. 

Możliwości ucznia a metody nauczania. 

Motywowanie ucznia w procesie uczenia się. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: wrzesień 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

 

PRACA Z UCZNIEM O RÓŻNYCH UZDOLNIENIACH  

MATEMATYCZNYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Zainteresowania ucznia i wiara we własne siły. 

Umiejętne dobieranie zadań. 

Zadania dla każdego ucznia: zadania średnie, trudniejsze i naprawdę trudne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: marzec 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Anna Paszko, 

doradca metodyczny 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 
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WARSZTATY 

PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI  

W NAUCE MATEMATYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Podłoże i rodzaje problemów w uczeniu się matematyki. 

Objawy i zdiagnozowanie problemów w uczeniu się matematyki. 

Jak pomagać uczniom z problemami w uczeniu się matematyki? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: listopad 2016 r.   

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

JAK POKONAĆ PROBLEMY Z ZADANIAMI  

NA DOWODZENIE? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Czy zadania na dowodzenie są trudne? 

Matematyczna argumentacja – początki. 

Matematyka w szkole i dowodzenie twierdzeń. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: kwiecień 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 
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WARSZTATY 

KURS 

FORMY PRACY I ORGANIZACJI LEKCJI MATEMATYKI  

W KONTEKŚCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Współpraca w grupie, komunikowanie się. 

Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 

Ocenianie umiejętności kluczowych. 

Sposoby zapisywania scenariuszy lekcji. 

Opracowanie scenariusza lekcji matematyki z zastosowaniem kompetencji   

   kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: maj 2017 r.   

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU  

MATEMATYKI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Programy komputerowe, które można wykorzystać na lekcjach matematyki. 

Przykłady zadań z wykorzystaniem komputera. 

Przykłady tematów lekcji matematyki z komputerem. 

Opracowanie scenariusza lekcji matematyki z wykorzystaniem 

technologii  informacyjnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: grudzień 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

GRY NA LEKCJACH PRZEDMIOTÓW   

PRZYRODNICZYCH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Gry w kontekście podstawy programowej. 

Gry planszowe na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. 

Łamigłówki. 

Tworzenie gier planszowych z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: listopad 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

 

Kto przestaje się uczyć, od razu jest stary, bez względu na to, czy ma dwadzieścia lat, 

czy osiemdziesiąt. Kto wciąż się uczy, pozostaje młody. Najlepszą rzeczą  

                                                                            w życiu jest zachować młody umysł 

                                                                                                            Henry Ford 

W dzisiejszych czasach wszyscy mówią o edukacji, przedstawiając ją 

w lepszym lub gorszym świetle. Jestem nauczycielką matematyki 

z długoletnim stażem. W swojej pracy zawodowej próbuję przekazywać uczniom nie 

tylko logikę, ale i piękno matematyki oraz nauk ścisłych. Świat współczesny każdego 

dnia przechodzi zmiany dzięki innowacjom w nauce i technice, a jednak wielu ludzi 

wciąż żyje w przekonaniu, że matematyka i nauki ścisłe to przede wszystkim  

formułki, których trzeba się nauczyć na pamięć, żeby znaleźć właściwe rozwiązanie. 

Tymczasem wszystkie ważne wydarzenia w świecie matematyki, nauki i techniki są 

wynikiem wyostrzonej intuicji i kreatywności. W swojej pracy wykorzystuję różne 

metody nauczania. Na lekcjach matematyki wykorzystuję gry, różnego rodzaju  

aplikacje, filmy po to, aby moim uczniom pokazać jej przydatność w codziennym  

życiu. Pomaga mi w tym stała współpraca z PODN w Mławie, dzięki której jestem  

na bieżąco z „nowinkami” matematycznymi. Dzięki uczestnictwu w kursach,  

warsztatach i szkoleniach zyskuję nowe, ciekawe narzędzia do mojej pracy  

dydaktycznej. 

Ewa Luks 
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UCZENIE SIĘ  PRZEZ EKSPERYMENTOWANIE 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Teoria naukowa a eksperyment szkolny. 

Uczeń w roli badacza i odkrywcy. Metodologia doświadczeń.  

Przykłady eksperymentów wraz z opisem naukowym.  

Przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: marzec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS 

Uczyć uczenia się – ważnym zadaniem współczesnej szkoły. 
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KURS 

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PREZENTACYJNYCH  

 W PRACY NAUCZYCIELA (PowerPoint) 

ADRESAT: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli różnych specjalności, którzy 

chcą poznać możliwości praktycznego zastosowania programu prezentacyjnego   

w procesie nauczania oraz pracy własnej 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Menu programu Power Point.  Tworzenie slajdów tekstowych. 

Wstawianie slajdu ze schematem organizacyjnym. 

Tworzenie i formatowanie slajdu z wykresem. 

Dodawanie obiektów graficznych, tabel, rysunków. 

Tworzenie pokazu slajdów.  Przygotowanie własnej prezentacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

ZASTOSOWANIE TABLICY MULTIMEDIALNEJ  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Różne typy tablic i ich uruchamianie. 

Wykorzystanie oprogramowania dołączanego do tablicy. 

Oferta oprogramowania dodatkowego. 

Opracowanie własnych materiałów do tablicy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS 

REALIZACJA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 

 W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Planowanie pracy z zajęć komputerowych. 

Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej i środków  

audiowizualnych na zajęciach zintegrowanych. 

Konstruowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych  z wykorzystaniem     

   komputera. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

INNOWACJA DYDAKTYCZNA — ZASTOSOWANIE  

KOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH  

DO NAUCZANIA INFORMATYKI I TECHNIKI  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Możliwości wykorzystania komputerów jednoukładowych w nauczaniu 

   informatyki, techniki i fizyki. 

Zastosowanie metody projektów do wprowadzenia innowacji. 

Przegląd produkowanych komputerów jednoukładowych i ich parametrów 

   technicznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS 

NAUKA PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO  
W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM 

ADRESAT: nauczyciele klas I-III szkół podstawowych, inni zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego  

w szkole podstawowej. 

Języki programowania wizualnego. 

Zastosowanie algorytmów. 

Środowisko języka Scratch -projekty realizowane w języku Scratch. 

Konstruowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych z  wykorzystaniem komputera  

i tablicy   multimedialnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 

NAUKA PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO  
W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ADRESAT: nauczyciele Informatyki szkół podstawowych, inni zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Języki programowania wizualnego. 

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera  

Zastosowanie algorytmów. 

Podstawy teorii zbiorów i algebry logiki. 

Środowisko języka scratch. 

Projekty realizowane w języku scratch. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS 

NAUKA PROGRAMOWANIA NA ZAJĘCIACH  

INFORMATYKI W GIMNAZJUM 

(zgodnie z propozycjami zmian w podstawie programowej Informatyki) 

 

ADRESAT: nauczyciele informatyki gimnazjum, inni zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia  

informatycznego w gimnazjum. 

Programowanie i rozwiązywanie problemów  

z wykorzystaniem komputera.  

Języki programowania wizualnego. 

Nowoczesne języki programowania strukturalnego  

i obiektowego. 

Zastosowanie algorytmów. 

Podstawy teorii zbiorów i algebry logiki. 

Środowisko języka Scratch. 

Projekty realizowane w języku Scratch. 

Podstawy języka C. 

Projektowanie i tworzenie programów w procesie rozwiązywania problemów. 

Stosowanie: instrukcji wejścia/wyjścia, wyrażeń arytmetycznych i logicznych,  

instrukcji iteracyjnych, instrukcji warunkowych, funkcji i procedur z parametrami 

i bez parametrów oraz odpowiednich struktury danych. 

Stosowanie zmiennych i tablic. 

Konstruowanie scenariuszy zajęć z  wykorzystaniem komputera  

i tablicy multimedialnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Bogdan Kamiński, 

doradca metodyczny 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ  - ZASTOSOWANIE  

PLATFORMY EDUKACYJNEJ MOODLE 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Zalety i wady nauczania na odległość.  

Organizacji i prowadzenia szkoleń przez Internet. 

Aspekty techniczne instalacji platformy Moodle. 

Narzędzia do administracji kursem.  Różne moduły kursu: zadanie, quiz, forum. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2016/17 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS E-LEARNINGOWY 

EDUKACJA W „CHMURZE OBLICZENIOWEJ” 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 50 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Spotkanie organizacyjne. 

Zasady wykorzystania chmury obliczeniowej w pracy nauczyciela . 

Obsługa konta Google. 

Przechowywanie i przetwarzanie danych na dysku wirtualnym. 

Redagowanie dokumentów w aplikacjach Google. 

Tworzenie formularzy i ankiet przy pomocy aplikacji Formularze Google.  

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: październik—listopad 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII  

INFORMACYJNO—KOMUNIKACYJNEJ  W NAUCZANIU 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie  danych z Internetu. 

Opracowanie  materiałów dydaktycznych przy pomocy programów użytkowych. 

Wykorzystanie dysków wirtualnych do zapisywania i udostępniania danych. 

Obróbka grafiki zamieszczanej w materiałach dydaktycznych. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN:  wrzesień 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH APLIKACJI I GIER 

EDUKACYJNYCH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Zasada działania serwisu Learning Apps. 

Tworzenie klasy  w serwisie Learning Apps. 

Zakładanie konta dla uczniów. 

Wybór gotowych aplikacji i gier. 

Projektowanie własnych aplikacji i gier edukacyjnych w oparciu o  dostępne   

   wzorce. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: październik 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

Ewa Lewandowska, 

doradca metodyczny 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS E-LEARNINGOWY 

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Spotkanie organizacyjne.  

Prawo autorskie a edukacja. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego. 

Rodzaje praw autorskich. 

Dozwolone użytkowanie utworów chronionych. 

Dozwolony użytek edukacyjny 

Ochrona wizerunku w sieci. 

Rozpowszechnianie materiałów w sieci zgodne z prawem. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: listopad 2016 r —styczeń 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH NARZĘDZI GOOGLE 

W NAUCZANIU—UCZENIU SIĘ 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Narzędzia dostępne po założeniu konta w Google. 

Aplikacje w chmurze na dysku wirtualnym Google. 

Publikowanie materiałów edukacyjnych na blogu. 

Tworzenie ankiet i formularzy online. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: listopad 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

METODA WEBQUEST W EDUKACJI 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Definicja i charakterystyka metody WebQuest. 

 Analiza etapów charakterystycznych dla w/w metody projektów. 

 Pozyskiwanie materiałów możliwych do wykorzystania przy projektowaniu zadań   

    dla uczniów. 

 WebQuest  w  praktyce—przygotowywanie własnych projektów. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: styczeń 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 

 

BLOG, STRONA WWW W SYSTEMIE WORDPRESS 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Zakładanie konta WWW na serwerze. 

Instalacja systemu Wordpress. 

Wybór szablonu bloga (strony WWW). 

Edytowanie wpisów na blogu. 

Tworzenie i edytowanie menu. 

Tworzenie i redagowanie podstron. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: luty /marzec 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS  

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

W PROGRAMIE  POWERPOINT  
(zaawansowane możliwości programu) 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Zaawansowane  efekty animacyjne i przejścia. 

 Wstawianie do prezentacji dokumentów z innych aplikacji (dokumentów Worda,  

    arkuszy Excela). 

 Wstawianie dźwięków i filmów. 

 Wstawianie tabel, wykresów i diagramów. 

 Wstawianie hiperłączy. 

 Zapisywanie prezentacji w różnych formatach. 

 Przygotowanie prezentacji do wydruku. 

 Eksport prezentacji do innych aplikacji. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN:  marzec/kwiecień 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

TABLICA MULTIMEDIALNA W NAUCZANIU 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Zasady pracy z tablicą multimedialną. 

Tablica jako narządzie prezentacyjne. 

Wykorzystanie interaktywności tablicy multimedialnej. 

Zasoby interaktywne dostępne w Internecie. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: kwiecień 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

OBRÓBKA ZDJĘĆ CYFROWYCH PRZY POMOCY   

BEZPŁATNEGO OPROGRAMOWANIA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Wybór programu do obróbki zdjęć cyfrowych. 

 Kadrowanie i zmiana rozmiaru zdjęcia. 

 Napis na zdjęciu. 

 Tworzenie i obróbka zrzutów ekranowych. 

 Fotomontaż. 

 Zmiana formatu pliku zdjęcia. 

 Dodawanie efektów wizualnych. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN:  maj 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA ONLINE—PREZI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Zakładanie konta na stronie PREZI.  

Nawigacja w środowisku PREZI. 

Tworzenie szablonów prezentacji. 

Praca z testem i grafiką. 

Grupowa praca nad prezentacją PREZI. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: czerwiec 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK WYCHOWANIE 

KURS 

WYCHOWAWCA JAKO LIDER FORMALNY  

I NIEFORMALNY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Zespół klasowy jako grupa społeczna. 

Role grupowe pełnione przez uczniów – osadzanie i wyprowadzanie. 

Wychowawca jako rzecznik praw ucznia. 

Konflikt grupowy i jego znaczenie. 

Rodzice jako wsparcie lub element destrukcyjny klasy. 

Edukacyjne wsparcie rodziców jako nowe zadanie szkoły i nauczycieli. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: październik 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH  

DLA RODZICÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić  

w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności. 

Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców 

 z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym. 

Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich  

– czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą. 

Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami 

– czyli co zrobić, aby dzieci słuchały się rodziców. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 
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CO KAŻDY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA POWINIEN 

WIEDZIEĆ O INTELIGENCJI  EMOCJONALNEJ,  

ABY LEPIEJ KIEROWAĆ ROZWOJEM DZIECI  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Na czym polega poczucie własnej wartości? 

Rola rodziców w kształtowaniu poczucia własnej wartości dziecka. 

Współpraca między dziećmi jako podstawa do budowania zgranego zespołu  

klasowego. 

Zabawy kształtujące umiejętność współdziałania. 

Rozwijanie kompetencji społecznych jako klucz do przyjaznego porozumiewania  

   się z innymi bez użycia agresji. 

Tworzenie pozytywnego środowiska emocjonalnego. Wskazówki dla rodziców   

   i nauczycieli. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska, Ewa Lewandowska 

TERMIN: marzec/ maj  2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 5 zł/godz. 

KURS E-LEARNINGOWY 

BLOK WYCHOWANIE 

Prowadzanie 
doświadczeń, 

eksperymentów na 
lekcjach chemii i przyrody 
pozwala stawiać ambitne 
cele zarówno dla ucznia 

jak i dla nauczyciela. 

Metoda projektu należy do metod aktywizujących i pozwala na łączenie różnych  
treści w spójną całość, na inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności  
w działaniu, na praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności w życiu codziennym.  
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BLOK WYCHOWANIE 

KURS 

SKUTECZNE METODY WYCHOWAWCZE  

DLA POPRAWY RELACJI Z WYCHOWANKAMI 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Klimat społeczny jako źródło poprawnych relacji w zespole klasowym. 

Techniki diagnostyczne zespołu klasowego, określanie pełnionych ról   

   społecznych. 

Organizacja pracy w klasie – integracja zespołu klasowego. 

Metody aktywizujące jako atrakcyjne sytuacje dydaktyczno-wychowawcze. 

Efektywne metody komunikowania się z uczniem 

Sposoby podejmowania doraźnych działań interwencyjnych – metoda  

   konstruktywnej konfrontacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: kwiecień 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

Bożena Rutkowska 

PODN w Mławie jest sprawnie funkcjonującym ośrodkiem 

szkoleniowym. To środowisko szkolne decyduje o tym, jak 

wykorzystać dostępny potencjał edukacyjny, nauczyciele otrzymują 

ciekawą ofertę i tylko od nich zależy jej wykorzystanie. Należy 

podkreślić też otwartość ośrodka na potrzeby zgłaszane przez 

nauczycieli różnych specjalności. 

 Jestem nauczycielem bibliotekarzem z wieloletnim stażem pracy. Od wielu lat 

korzystam z oferty szkoleniowej PODN w Mławie. Dzięki bogatej ofercie mogę 

doskonalić swoje umiejętności zawodowe. 

Podczas szkoleń panuje dobra atmosfera, osoby prowadzące posiadają wysoki 

stopień kompetencji. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję w swojej pracy. 
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BLOK WYCHOWANIE 

KURS  

W CO GRAJĄ UCZNIOWIE, W CO GRAJĄ  NAUCZYCIELE?  

– KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SZKOLE 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Analiza strukturalna osobowości.  Analiza transakcyjna w szkole. 

Psychologiczne mechanizmy powstawania gier. 

Rodzaje gier i role, jakie w nich podejmujemy (Trójkąt Dramatyczny). 

Najczęstsze „gry szkolne”: gry zakłócające spokój, gry upokarzające,  

gry kusicielskie, gry ratownicze. 

Jak nie grać w swoje gry i jak nie dawać się wciągać w gry innych osób. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS  

UCZEŃ ROZKOJARZONY – TRENING UWAŻNOŚCI,  PAMIĘCI 

ORAZ ROZUMIENIA POLECEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

Kłopoty z uważnością uczniów – przyczyny, rozpoznawanie, gry i zabawy  

 na koncentrację i przerzutność uwagi. 

Kłopoty z pamięcią krótko i długotrwałą – rodzaje pamięci, sposób 

 funkcjonowania i deficyty, ćwiczenia poprawiające parametry pamięci. 

Kłopoty z rozumieniem, planowaniem i wykonywaniem złożonych poleceń – 

  trening automatyzacji działań. 

Kłopoty z myśleniem logicznym i abstrakcyjnym – ćwiczenia wzmacniające  

  elastyczność w zakresie wykonywania różnych typów zadań umysłowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: czerwiec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK JĘZYKI NOWOŻYTNE 

WARSZTATY 

NA STARCIE – CO MŁODY NAUCZYCIEL JĘZYKA 

 OBCEGO WIEDZIEĆ MUSI 

 

ADRESAT:  nauczyciele rozpoczynający pracę lektora języka obcego 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Podstawy prawne zawodu nauczyciela. 

Charakterystyka poszczególnych etapów edukacyjnych. 

Niezbędnik młodego nauczyciela. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN:  wrzesień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

 

UCZEŃ DYSLEKTYCZNY NA LEKCJI  

JĘZYKA OBCEGO 

 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Pojęcie "specyficzne trudności w uczeniu się”. 

Typy dysleksji. 

Ryzyko dysleksji oraz jej symptomy. 

 Praktyczne umiejętności pomocne w pracy z uczniem dyslektycznym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN: październik 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Aneta Grzywaczewska, 

doradca metodyczny 
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BLOK JĘZYKI NOWOŻYTNE 

WARSZTATY 

ŚWIĄTECZNYCH PRZYGOTOWAŃ CZAS –  

ŚWIĄTECZNE LEKCJE JĘZYKOWE 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Przygotowanie świątecznych zajęć językowych. 

Wykorzystanie materiałów internetowych do przygotowania świątecznej lekcji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN: listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

 

MOTYWACJA PRZEZ „M” CZYLI JAK NAUCZAĆ 

PRZEDSZKOLAKI 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych pracujących w przedszkolach 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

Wybrane metody pracy na zajęciach języków obcych, w przedszkolu. 

Charakterystyka poszczególnych grup wiekowych. 

Prezentacja metod pracy z najmłodszymi. 

Prezentacja materiałów do wykorzystania na zajęciach językowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN:  grudzień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK JĘZYKI NOWOŻYTNE 

SZKOLENIE 

SŁÓW KILKA O COACHINGU JĘZYKOWYM 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Pojęcie coachingu językowego. 

Jego miejsce i rola we współczesnej edukacji. 

Nowoczesny nauczyciel – coach. 

Metody możliwe do przeniesienia na grunt szkolny. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN: marzec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

PRACA Z FILMEM NA ZAJĘCIACH  

JĘZYKA OBCEGO 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:     

Rola multimediów na zajęciach językowych. 

Metody pracy z filmem. 

Przegląd filmografii możliwej do wykorzystania 

 na zajęciach językowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  

   Aneta Grzywaczewska 

TERMIN:  kwiecień 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli  

                              z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Jolanta Bem, dyrektor 

PODN  

i Aneta  Grzywaczewska,  

doradca metodyczny  

podczas wręczania  

nagród  konkursowych. 
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BLOK JĘZYKI NOWOŻYTNE 

WARSZTATY 

GRA MIEJSKA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych pracujących w przedszkolach 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:     

 Zasady tworzenia gry miejskiej. 

 Próby stworzenia mławskiej językowej gry miejskiej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN:  maj 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Nauczyciele w czasie szkoleń i warsztatów. 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

KURS 

SPOSOBY I TECHNIKI OCENIANIA WYPRACOWAŃ 

UCZNIA GIMNAZJUM 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Poznanie sposobów i technik oceniania uczniowskich wypracowań  

  (ocenianie kryterialne, holistyczne itp.). 

- Różnicowanie sposobów i technik oceniania w zależności od formy wypowiedzi   

  (opis, opowiadanie itp.). 

- Ocenianie języka, stylu, ortografii i interpunkcji. 

- Zajęcia praktyczne dotyczące oceniania rzeczywistych tekstów wypracowań. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Daniel Bartosiewicz 

TERMIN: październik 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WYKORZYSTANIE TECHNIK CZYTANIA  

ZE ZROZUMIENIEM W KONTEKŚCIE SPRAWDZIANU 

GIMNAZJALNEGO 

ADRESAT:  nauczyciele języka polskiego w gimnazjum 

LICZBAGODZIN: 10 

- Rozumienie tekstu w ujęciu językoznawczym,  

  psycholingwistycznym  i kognitywistycznym. 

- Metody kształcenia rozumienia tekstu nieliterackiego. 

- Konstruowanie scenariuszy zajęć i testów dotyczących 

  rozumienia tekstu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Daniel Bartosiewicz 

TERMIN: grudzień 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 

Daniel Bartosiewicz, 

doradca metodyczny 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

KURS 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO  

W KONTEKŚCIE EGZAMINU MATURALNEGO 

ADRESAT:  nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Metody i formy wykorzystywania kształcenia językowego na lekcjach języka   

polskiego. 

Treści kształcenia językowego w podstawie programowej gimnazjum a ich     

   odniesienie do treści w szkole ponadgimnazjalnej. 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących kształcenia  

   językowego. 

Zagadnienia z kształcenia językowego na egzaminie ustnym – tworzenie banku  

   pytań i zagadnień. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Daniel Bartosiewicz 

TERMIN: listopad 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

TEKSTY KULTURY POPULARNEJ NA LEKCJACH 

JĘZYKA  POLSKIEGO W GIMNAZJUM 

ADRESAT:  nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Kultura masowa i popularna w podstawie programowej języka polskiego. 

Metody i formy wykorzystywania kultury popularnej na gimnazjalnych lekcjach  

   języka polskiego (gry komputerowe, komiksy, teksty disco-polo, subkultura  

   hip hopu itp.). 

Zagadnienia wartościowania popkultury – obrażać się na nią czy nie? 

Zajęcia praktyczne – tworzenie cyklów lekcji, scenariuszy, testów itp.. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Daniel Bartosiewicz 

TERMIN: kwiecień 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 
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KURS 

BLOK JĘZYK POLSKI 

INTERPRETACJA DZIEŁA LITERACKIEGO W SZKOLE  

Z PERSPEKTYWY TEORETYCZNOLITERACKIEJ  

I METODYCZNEJ – WYKORZYSTANIE  

NA EGZAMINIE USTNYM 
ADRESAT:  nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Przegląd koncepcji teoretycznoliterackich służących interpretacji dzieła  

   literackiego w powiązaniu z podstawą programową języka polskiego. 

Metodyczne innowacje w interpretacji dzieła – perspektywa hermeneutyczna,  

   neurodydaktyczna, funkcja myślenia potocznego. 

Zajęcia warsztatowe – analiza wybranych dzieł, tworzenie scenariuszy lekcji,  

   banku pytań itp. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Daniel Bartosiewicz 

TERMIN: marzec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

JAK ORGANIZOWAĆ PRACĘ Z UCZNIAMI  

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  

NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM 

ADRESAT:  nauczyciele języka polskiego gimnazjum 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Stan prawny organizacji pracy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

i sytuacji ucznia w szkole. 

Organizacja procesu dydaktycznego uwzględniającego ucznia ze specjalnymi  

potrzebami edukacyjnymi. 

Zajęcia praktyczne – tworzenie planów wynikowych, scenariuszy lekcji itp. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Daniel Bartosiewicz 

TERMIN: luty 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

KURS 

JAK ORGANIZOWAĆ PRACĘ Z UCZNIAMI ZE  

SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  

NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

ADRESAT:  nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Stan prawny organizacji pracy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

i sytuacji ucznia w szkole. 

Organizacja procesu dydaktycznego uwzględniającego ucznia ze specjalnymi  

potrzebami edukacyjnymi. 

Zajęcia praktyczne – tworzenie planów wynikowych, scenariuszy lekcji itp. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Daniel Bartosiewicz 

TERMIN: styczeń 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mławie wykonują makaronowe konstrukcje mostów. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

SZKOLENIE 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

W PRZEDSZKOLU - PLANOWANIE 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Podstawy prawne dokumentacji nauczyciela 

przedszkola. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. 

Planowanie pracy edukacyjnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  wrzesień 2016 r. Jolanta Dębska, 

doradca metodyczny 

KURS 

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE  I ODPRĘŻAJĄCE  

W PRZEDSZKOLU ORAZ W KLASACH I – III  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN:  10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Zajęcia relaksacyjne i odprężające. 

Ćwiczenia oddechowe. 

Masaże dziecięce. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: wrzesień 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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KURS 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

GRY I ZABAWY NA LEKCJACH W-F  

W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Kultura fizyczna oraz metodyka wychowania fizycznego. 

Zabawy i gry kształtujące zręczność i koordynację wzrokowo – ruchową. 

Propozycje zabaw i ćwiczeń kształcących zwinność, skoczność i zręczność. 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska  

TERMIN:  październik 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

SEMINARIUM 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ LITERATURĄ  

DZIECIĘCĄ. METODA DIALOGOWA W PRACY  

Z TEKSTEM LITERACKIM 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Metoda dialogowa w pracy z tekstem literackim. 

Literatura dziecięca w dialogu edukacyjnym. 

Kręgi tematyczne i zagadnienia w obszarze dialogu dziecka z tekstem literackim. 

Przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: październik 2016 r., czerwiec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

 

BAJKOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Rola bajki w rozwoju dziecka. 

Źródła dziecięcych lęków. 

Rodzaje bajek. 

Układanie bajek terapeutycznych. 

Zapoznanie z dostępną literaturą. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA  W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM – ĆWICZENIA ORTOFONICZNE 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych. 

Ćwiczenia z wykorzystaniem dźwięków mowy. 

Ćwiczenia rozwijające słownictwo. 

Ćwiczenia głosowe, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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WARSZTATY 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

ZABAWY I ĆWICZENIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ 

MAŁEJ MOTORYKI – ĆWICZENIA PALUSZKOWE 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Ruch jako naturalna potrzeba każdego dziecka. 

Najczęstsze problemy z zakresu motoryki dużej i małej. 

Przykłady ćwiczeń motoryki małej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  grudzień 2016 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

SZKOLENIE 

 

DZIECKO AGRESYWNE W PRZEDSZKOLU 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Czynniki wywołujące agresję. 

Przyczyny powstawania zachowań agresywnych. 

Opanowywanie i przezwyciężanie złości i agresji. 

Ćwiczenia i zabawy jako środek pomocniczy i niwelujący 

zachowania agresywne. 

Dostosowanie treści zabawy do możliwości grupy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: grudzień 2016 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10zł/godz. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

PRZYRODA NIEOŻYWIONA  

W DOŚWIADCZENIACH I EKSPERYMENTACH 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Poznawanie przyrody przez dzieci. 

Zapoznanie dzieci z właściwościami wody. 

Poznawanie właściwości powietrza. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: styczeń 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

SZKOLENIE 

INTELIGENCJE WIELORAKIE W PRAKTYCE, CZYLI  

EDUKACJA DLA DZIECKA 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Czym jest inteligencja? 

Inteligencja Wieloraka wg Gardnera. 

Rodzaje inteligencji. 

Jak rozwijać inteligencje wielorakie? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: styczeń 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

MUZYKOTERAPIA – ZASTOSOWANIE 

 ELEMENTÓW MUZYKOTERAPII W PRZEDSZKOLU 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Poznawanie możliwości wykorzystania muzyki w edukacji, wychowaniu i terapii. 

Muzyka w formie receptywnej i aktywnej. 

Wyrażanie siebie i swoich emocji w ruchu, tańcu i grze na instrumentach. 

Zabawy muzyczno – ruchowe sprzyjające rozładowaniu stanów  

napięcia emocjonalnego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: luty 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

STORYLINE – OPOWIEŚĆ W JEDNEJ LINII 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Historia powstania Storyline. 

Prawidłowe formułowanie pytań kluczowych. 

Epizody zawierające różnorodną aktywność dzieci. 

Praktyczna działalność nauczyciela metodą Storyline. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  luty 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

SZKOLENIE 

 

„ORTOGRAFIA CHOCIAŻ TRUDNA, WCALE  

NIE JEST TAKA NUDNA” –NAUKA ORTOGRAFII  

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Zapoznanie z nowymi metodami nauczania ortografii. 

Zapoznanie z nowymi metodami powtórzenia i utrwalania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  marzec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

POZWÓLMY DZIECIOM MYSLEĆ – EDUKACJA 

MATEMATYCZNA 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Struktura systemu dziesiętnego. 

Obliczenia proste i złożone. 

Stosowanie różnych strategii liczenia. 

Dostrzeganie i stosowanie prawidłowości. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: marzec 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

JAK BAWIĆ SIĘ Z MALUCHAMI MUZYKĄ,  

TAŃCEM, RUCHEM? 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Znaczenie muzyki i tańca w rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci.  

Zabawy muzyczno – ruchowe kształtujące poczucie tempa i ruchu. 

Formy relaksacji przy muzyce dla dzieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  marzec 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Plastyczny wymiar edukacji ekologicznej. 

Omówienie technik. 

Samodzielna praca warsztatowa. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: kwiecień 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 



 88 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

SZKOLENIE 

SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Dysleksja rozwojowa. 

Ryzyko dysleksji w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  kwiecień 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

ZADANIA Z TREŚCIĄ – ABY ROZWIĄZAĆ  

TRZEBA ZROZUMIEĆ 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Trudności uczniów w rozwiązywaniu zadań tekstowych. 

Pora na kilka szkodliwych stereotypów. 

Metoda kruszenia. 

Metoda G. Polya. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  maj 2017 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS 

DOSKONALENIE NAUKI PISANIA I CZYTANIA  

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Jak wspierać dziecko w nauce czytania i pisania? 

Rola zabawy w doskonaleniu czytania i pisania. 

Zasady pisowni. 

Przykładowe gry i zabawy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: maj 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ LITERATURĄ  

DZIECIĘCĄ. METODA DIALOGOWA W PRACY  

Z TEKSTEM LITERACKIM 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Metoda dialogowa w pracy z tekstem literackim. 

Literatura dziecięca w dialogu edukacyjnym. 

Kręgi tematyczne i zagadnienia w obszarze dialogu dziecka z tekstem literackim. 

Przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: czerwiec 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

SEMINARIUM 
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PODN W OBIEKTYWIE 
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