
   

 

„Człowiek  szlachetny jedna sobie przyjaciół wykształceniem, 

 a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele” 

Konfucjusz 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie jest publiczną 

placówką oświatową świadczącą usługi szkoleniowe dla nauczycieli. 

Wysoka jakość pracy jest potwierdzona Akredytacją Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty, Decyzja Nr 226/2017. 

    Priorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie nauczycieli do  nowych 

zadań edukacyjnych, wynikających z  procesu wdrażania reformy systemu edukacji 

oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego, który stymuluje rozwój ucznia. Zadanie to 

Ośrodek realizuje m.in. poprzez: organizowanie różnorodnych form doradztwa 

i  doskonalenia zawodowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli 

(konsultacje indywidualne i zespołowe, konferencje przedmiotowo – metodyczne, 

szkolenia rad pedagogicznych, granty, projekty), kursy kwalifikacyjne, współpracę ze 

środowiskiem lokalnym, popularyzowanie dobrych praktyk w  Biuletynie 

Metodycznym, na stronie internetowej. Z usług placówki corocznie korzysta ok. 

4  tysiące osób, w roku 2016/2017 ta liczba zwiększyła się do ok. 5  tysięcy. Naszą 

ofertę kierujemy do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, 

bibliotekarzy oraz liderów WDN-u szkół i placówek oświatowych. Mamy nadzieję, 

że zaproponowane przez nas formy doskonalenia zawodowego wyposażą Państwa 

w  wiedzę i umiejętności, które dostarczą skutecznych narzędzi do realizowania 

stawianych sobie celów. Tworząc ofertę braliśmy pod uwagę zadania i  rolę 

nowoczesnej placówki oświatowej. 

Z naszym Ośrodkiem współpracują doradcy metodyczni, trenerzy z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem, wykładowcy wyższych uczelni, 

którzy zapewnią wysoki poziom kształcenia. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje mogące spełnić Państwa 

oczekiwania. 

Oferta, którą Państwo otrzymali została przygotowana z uwzględnieniem kierunków 

polityki oświatowej państwa oraz diagnozy potrzeb nauczycieli z naszego regionu. 

Zachęcam także do przeglądania strony internetowej www.podnmlawa.pl, gdzie na 

bieżąco aktualizowana jest oferta doskonalenia oraz terminarz konferencji i spotkań 

metodycznych. 

Jeśli dzięki naszej współpracy z Państwem współczesna polska szkoła stanie się 

jeszcze lepsza, będziemy odczuwali ogromną satysfakcję.  

Z poważaniem i pozdrowieniami 

Jolanta Bem,                                                                                                                                                                 

Dyrektor PODN 



 2 

 

Ewa Halska, w czasie konferencji 

 „Obowiązki   i zadania dyrektora w kalendarzu roku szkolnego”. 

Od lewej: Jolanta Bem, dyrektor PODN 

w Mławie; Barbara Gutowska, 

wicestarosta Powiatu Mławskiego 

w czasie podsumowania konkursów. 

Z ŻYCIA PODN 

Prof. Antoni Jeżowski podczas szkolenia dla dyrektorów „Zmiany w prawie oświatowym”. 
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Z ŻYCIA PODN 

Bogusława Wojtczak, ekspert prawa oświatowego prowadzi seminarium dla dyrektorów  

i przedstawicieli JST „Zmiany ustroju szkolnego – funkcjonowanie szkół od 1 września 2017 roku”. 

Katarzyna Jankowska, neurologopedia, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju  

psychoruchowego u dzieci w czasie szkolenia „Najczęściej występujące wady wymowy u dziecka 

rozpoczynającego naukę ”. 
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DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU  

PRACY NAUCZYCIELA 

Teresa Krawczyk, wykładowca wyższych uczelni podczas warsztatów „Środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie i ich inwentaryzacja w jednostkach sektora  

finansów publicznych – po zmianie przepisów w 2017 roku”. 

Małgorzata Czuj, doświadczony artysta plastyk, prowadzi warsztaty ,, Inspiracje plastyczne  

Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania  aktywności artystycznej. 
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    Od nauczyciela XXI wieku wymaga się wielu specjalistycznych umiejętności 

oraz dobrego przygotowania zarówno merytorycznego, jak i pedagogicznego. Tylko 

taki nauczyciel może być animatorem rozbudzającym myślenie o tym, czego uczyć, 

jak się uczyć i jak żyć we współczesnym świecie. Kim więc powinien być 

w  stosunku do takiego nauczyciela doradca metodyczny: indywidualnym doradcą, 

trenerem, instruktorem, opiekunem, ekspertem, mistrzem? Odpowiedzi może być 

wiele. Wszystkie po części zawierają prawdę i zmierzają do jednego celu- 

inspirowanie nauczyciela do ustawicznego dokształcania. 

     W obecnej rzeczywistości doradztwo metodyczne określa się jako to rodzaj 

coachingu eksperckiego, czyli relacji wzajemnej dwóch osób: coacha, który pełni 

rolę indywidualnego doradcy, czy wspomnianego już trenera, instruktora, opiekuna 

i  nauczyciela „ucznia”. W takim rozumieniu w  pojęciu doradztwa metodycznego 

zwierają się także cechy działania jak: wsparcie, doradztwo, indywidualna pomoc, 

motywowanie i pomoc w rozwoju. Doradztwo metodyczne polega  na udzielaniu 

indywidualnej pomocy w  celu doskonalenia konkretnych umiejętności 

praktycznych, czyli na udzielaniu porad, demonstrowaniu prawidłowego wykonania 

określonych czynności, obserwowaniu praktycznych działań, przekazywaniu 

konstruktywnej informacji zwrotnej oraz dostarczaniu wzorców. 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                      

 

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 

Pracy naszego Ośrodka towarzyszy 

zawsze przyjazna atmosfera. 
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NAUCZYCIEL JEST NAJWAŻNIEJSZY 

       Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego 

przeprowadzane jest systematycznie w kwietniu i maju  każdego roku szkolnego. 

Narzędziem diagnozującym jest ankieta. Jej wyniki są analizowane 

i  uwzględniane w ofercie doskonalenia zawodowego na kolejny rok szkolny 

oraz w planowaniu pracy doradców metodycznych.  

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia przeprowadzane 

jest w kilku aspektach: doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół wszystkich 

typów, doskonalenie zawodowe indywidualnych nauczycieli, doskonalenie 

zespołów zadaniowych powołanych w radach pedagogicznych, szkolenia rad 

pedagogicznych. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli obejmuje zarówno 

tematykę doskonalenia, jak i jego formę. Dotyczy więc nie tylko aspektów 

merytorycznych, ale i organizacyjnych. Rozpoznawanie potrzeb odbywa się 

także na kursach i  warsztatach. Gromadzone są oczekiwania uczestników. 

Dzięki  szeroko zakrojonej diagnozie znamy potrzeby edukacyjne nauczycieli 

wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów szkół oraz z przedszkoli. 

W celu zaspokojenia potrzeb nauczycieli  prowadzimy szkolenia stacjonarne, 

kursy internetowe doskonalące warsztat pracy, sieci współpracy, wspomagamy 

pracę szkół. 

 

Konsultacje zbiorowe sprzyjają lepszemu 

przygotowaniu nauczycieli do realizacji 

nowych zadań szkoły. 
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PRESTIŻ I SIŁA INTELEKTUALNA 

       Nowoczesnemu społeczeństwu nie wystarczy by nauczyciel w swojej pracy 

opierał się na intuicji, czy własnych upodobaniach. Dzisiejszy nauczyciel ma 

obowiązek posługiwać się sposobami, których skuteczność została dowiedziona 

i, podobnie jak przedstawicieli innych profesji, obowiązuje go utrzymywanie 

uznanych standardów zawodowych. Nauczyciel ma nie tylko coraz lepiej 

przekazywać uczniom wiedzę, lecz chcieć i umieć przygotować uczniów do jej 

samodzielnego poszukiwania, a także kształtować przekonania i charaktery – czyli 

wychowywać. Nauczyciel jest i pozostanie najważniejszym ogniwem w procesie 

nauczania, jednak  potrzebuje on wsparcia. Powinno ono polegać przede wszystkim 

na stworzeniu warunków do stałego dokształcania się.  

     Obecne nauczanie powinno umożliwić uczniom zarówno tworzenie w umysłach 

sieci semantycznych, jaki i poznanie wiedzy proceduralnej. Struktura wiedzy 

w  umyśle ucznia powinna mieć charakter hierarchiczny i zawierać informacje 

o  relacjach pomiędzy pojęciami. 

 Istotny wpływ na funkcjonalność wiedzy ma umiejętność wykorzystywania 

algorytmów i ich modyfikacji w rozwiązywaniu zadań. Zatem celem nauczyciela jest 

ukazywanie połączeń pomiędzy wiedzą już posiadaną przez uczniów, a nabywaną 

oraz sprawdzanie, czy relacje pomiędzy pojęciami i regułami są właściwe. 

 W tym budowaniu systemu wiedzy pomocne są wszelkie wizualizacje 

przedstawiające w sposób prosty zależności pomiędzy pojęciami, koncepcjami, 

procedurami czy regułami, którymi rządzi się dana dyscyplina wiedzy. 

Środki multimedialne dają ogromną możliwość wykorzystywania w nauczaniu 

różnego rodzaju schematów, map mentalnych, diagramów przedstawiających 

zależności oraz modele procesów. Kolorowe animacje i filmy dynamicznie obrazują 

powstawanie relacji, stanowią wzór do tworzenia struktur wiedzy i ułatwiają 

zapamiętanie. 

 Jednak nie wystarczy tylko tworzenie sieci pojęć, poznawanie koncepcji czy 

procedur. Uczniowie powinni dostrzegać związki pomiędzy różnymi dyscyplinami 

wiedzy i zdobywać doświadczenie w jednoczesnym stosowaniu całkiem odmiennych 

teorii. 

 Nauczyciel powinien stać się przewodnikiem wspierającym ucznia 

w  poznawczym przetwarzaniu informacji, poszukiwaniu nowych obszarów wiedzy, 

kreowaniu pomysłów oraz dokonywaniu samooceny efektów uczenia się. 
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        Podstawą naszego działania jest uznanie kluczowej roli nauczyciela 

w  budowaniu społeczeństwa wiedzy i przeświadczenie, że jest on osobą uczącą się 

przez całe życie. Naszym najważniejszym celem jest wspieranie nauczycieli 

w  rozwoju zawodowym. Osiągamy cele, łącząc w innowacyjnych działaniach 

wiedzę naukową z praktyką edukacyjną. Opracowujemy i realizujemy koncepcje 

edukacyjne, programy, szkolenia, badania, analizy i prognozy. Prowadzimy 

działalność wydawniczą, tworzymy i rozwijamy system informacji pedagogicznej.  

       W swojej codziennej pracy cenimy kompetencje, rzetelność oraz klimat 

współpracy i koleżeństwa. Nauczając, uczymy się i dążymy do mistrzostwa 

zawodowego. Pragniemy być wzorem placówki użytecznej społecznie i spełniającej 

oczekiwania nauczycieli.  

   

UFAJĄ NAM PRZEDSTAWICIELE  

ŚRODOWISK LOKALNYCH 

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach nauczyciele zostali zapoznani z nową 

podstawą programową. 
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Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów 

współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, 

zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami 

i  oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy: 

- przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów, 

- problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy 

nauczycieli w wykorzystaniu TIK, sieć współpracy nauczycieli w zakresie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, etc. 

 Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora 

z  uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać 

z  własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie 

szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora. Spotykają się 1-2  razy w roku 

szkolnym na terenie PODN, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się 

pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci 

jest  wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń. 

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem zmodernizowanego systemu 

doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół. 

Cele sieciowania: 

 dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, 

 nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,  

 wspólne wykonywanie zadań,  

 zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, 

 nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy. 

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące tematy Sieci współpracy                                                         

i Samokształcenia nauczycieli: 

  Jak wspierać ucznia w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych? 

  Zasady pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

  Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką. 

  Językowa „Wieża Babel” – innowacyjne metody i formy pracy na zajęciach   

    językowych. 

  Od logicznego myślenia do programowania – nowa podstawa nauczania  

    informatyki. 

  Planowanie pracy nauczyciela na I etapie edukacyjnym. 

 

 

WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
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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 przedstawiona na spotkaniu organizacyjnym. 

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 

     

WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych 

przebiega zgodnie z przeprowadzoną 

diagnozą edukacyjną. 

Od lewej: Sławomir Kowalewski, burmistrz Miasta 

Mława, Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie,  

Barbara Gutowska, wicestarosta Powiatu Mławskiego  

w czasie konferencji „Dylemat lidera”. 
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WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK W ROZWOJU 

 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 

2017/2018, proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie do 30 września 2017 r. 
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KREATYWNE NAUCZANIE 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, techniki, świetlic i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w dniu 17 marca 2017 roku uczestniczyli w warsztatach 

metodycznych na temat: „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do 

podejmowania aktywności artystycznej”, które przeprowadziła Małgorzata Czuj. 

Przekazała porady i dobre praktyki w obszarze organizacji zajęć plastycznych dla 

dzieci w przedszkolu i szkole. Bogaty program warsztatów umożliwił pozyskanie 

konkretnych metod i zabaw plastycznych do wykorzystania w trakcie zajęć. 

Nauczyciele poznali innowacyjne możliwości plastyczne.  

Kolejny  rok podsumowania konkursów powiatowych. W roku szkolnym 

2016/17 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyły się 

następujące konkursy: „Młody Matematyk, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. 

Na  uroczyste podsumowanie przybyli uczniowie z nauczycielami oraz rodzicami. 

Swoją obecnością podsumowanie zaszczyciły też władze powiatu mławskiego. 
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Kilka słów przypomnienia.  MŁODY 

MATEMATYK jest konkursem trzyetapowym 

przeznaczonym dla uczniów z klas V i VI szkół 

podstawowych oraz dla gimnazjalistów z klas I 

i II. Pierwsze dwa etapy, poprzedzone zestawami 

zadań przygotowawczych (a jest to po 13 zadań do 

rozwiązania przed kolejnymi etapami dla każdej  

z grup wiekowych), są równorzędne.  

Przystępują do nich wszyscy uczestnicy 

rozpoczynający zmagania, zbierając i  sumując 

zdobyte w dwóch podejściach punkty. Najlepsi z nich, wyłonieni przez komisję 

konkursową (po dwóch etapach), przystępują do finału. W bieżącym roku szkolnym, 

zgodnie z regulaminem, do ostatecznych zmagań zakwalifikowali się uczniowie, 

którzy w dwóch wcześniejszych etapach razem zebrali co najmniej 70% 

z  maksymalnej liczby punktów, czyli 70 i więcej.  

Komisja konkursowa w finale wyłoniła 7 laureatów i 4 osoby wyróżniła  

(w minionych trzech latach odpowiednio 10 i 7, 13 i 7 oraz 13 i 4). 

Laureaci konkursu 

1. Kacper Smotrycki ucz. kl. VI  SP nr 7 w Mławie (46 pkt.) 

2. Michał Ragus ucz. kl. VI SP nr 7 w Mławie (45 pkt.) 

3. Aleksandra Lubiejewska ucz. kl. I  Gimnazjum nr 1 w Mławie (49 pkt.) 

4. Daniel Jędrzejewski ucz. kl. I Gimnazjum nr 2 w Mławie (46 pkt.) 

5. Maja Jarzębska ucz. kl. II Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie (47 pkt.) 

6. Małgorzata Krajewska ucz. kl. II Gimnazjum nr 2 w Mławie (45 pkt.) 

7. Paweł Kasiak ucz. kl. II Gimnazjum nr 1 w Mławie (45 pkt.) 

Uczniowie wyróżnieni:  

1. Gabriela Oflenda  ucz. kl. V SP nr 4 w Mławie (40 pkt.) 

2. Zuzanna Mieszczyńska ucz. kl. VI SP w Stupsku (40 pkt.) 

3. Kacper Czeczot ucz. kl. II Gimnazjum „Wyspianum” (43 pkt.) 

4. Małgorzata Grzelka ucz. kl. II Gimnazjum w Szreńsku (41 pkt.)  

POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Organizatorka powiatowego konkursu 

przedmiotowego: Anna Paszko,  

doradca metodyczny. 
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 Nauczyciele przygotowujący uczniów (laureatów i wyróżnionych) 

do  konkursu oraz biorący udział w pracach komisji: Sylwia Zakobielska,  

Wiesława Chmielewska, Joanna Raszkowska,  Agnieszka Szerszyńska,  Aldona 

Drozdowicz, Agnieszka Sosnowska, Elżbieta Czymerska, Katarzyna Staniszewska, 

Anna Wojnarowska, Jolanta Domżalicka, Danuta Ludwiczak, Aneta Żmuda. 

DORADCA METODYCZNY  

Anna Paszko 

POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
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POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Regulamin konkursu 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej szesnastej edycji konkursu (tym 

razem dla klas piątych, szóstych i siódmych szkół podstawowych oraz drugich 

gimnazjalnych). 

Zainteresowani konkursem nauczyciele proszeni są o podanie wraz ze zgłoszeniem 

udziału uczniów (do 22 grudnia 2017 roku) propozycji co najmniej dziesięciu zadań 

dla każdej z grup wiekowych.  

 

1. Konkurs odbywać się będzie w III etapach, w czterech kategoriach wiekowych:  

kl. V szk. podst., kl. VI szk. podst., kl. VII szk. podst.  I kl. II gimnazjum. 

2. Terminy etapów: 

 

godz. 1300 

 

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

w  Mławie do 22 grudnia 2017 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. 

 

 















.2018.04.27_

.2018.03.23_

.2018.02.23_

retapIII

retapII

retapI
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10. Finalistą konkursu zostaje uczeń, który uzyska nie mniej niż 75% punktów 

w  dwóch etapach (łącznie). W przypadku, gdy żaden z biorących udział nie uzyska 

wymaganej ilości punktów, finalistą może być uczeń, który otrzymał najwyższą 

punktację, ale nie mniej niż 70% punktów możliwych do uzyskania w obydwu 

etapach. 

11. 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. 

12. 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. 

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 2017/2018 

Regulamin konkursu 
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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. 

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.  

 

POWIATOWY KONKURS  

POETYCKO – DZIENNIKARSKI IV EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Nauczyciele  szkół Powiatu 

Mławskiego  

w trakcie wręczania nagród.  
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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 2018 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród 

nastąpi w maju/czerwcu 2018 roku (dokładna informacja zostanie przekazana 

zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). 

Serdecznie zapraszamy!                                             

 Doradca metodyczny 

 Daniel Bartosiewicz  

POWIATOWY KONKURS  

POETYCKO – DZIENNIKARSKI V EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Bogata oferta szkoleń sprawia, że dyrektorzy i nauczyciele chętnie 

uczestniczą w warsztatach, konferencjach oraz kursach. 
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POWIATOWY KONKURS 

,,BEZPIECZNI W SIECI’’ 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

ORGANIZATOR: PODN w Mławie 

 

CEL KONKURSU: 

Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania 

z  Sieci Internet . 

 

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 ,,Bezpieczni w sieci”) do 30 marca 2018 r. Udział w konkursie jest 

bezpłatny. Finał konkursu odbędzie  się w kwietniu  2018 r. 

Serdecznie zapraszamy!  

 

Doradcy metodyczni: Mariola Szczepkowska,  

Aneta Grzywaczewska, Ewa Lewandowska 
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40 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 

DROGOWYM—ELIMINACJE POWIATOWE 

 Organizatorem 40 Powiatowego Turnieju BRD była Komenda Powiatowa 

Policji w  Mławie we współpracy z samorządem lokalnym oraz powiatowym 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.  

Hasłem przewodnim turnieju było bezpieczeństwo rowerzystów i przestrzeganie 

przepisów ruchu drogowego. Turniej wpisał się w cele kampanii ,,Kręci mnie 

bezpieczeństwo”. 

 Gospodarzem Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym był 

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Turniej otworzyła dyrektor pani 

Joanna Wyszkowska oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie 

nadkom. Krzysztof Hincman. Do rywalizacji stanęło 48 zawodników w 13 drużynach

- do pokonania mieli trudny rowerowy tor przeszkód, test wiedzy oraz sprawdzian 

wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowany przez Straż 

Pożarną. Po emocjonującej rywalizacji w kategorii szkoły podstawowe zwyciężyła 

drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie, na drugim miejscu uplasował się 

zespół ze Szkoły Podstawowej w Turzy Małej, trzecie miejsce zajęła drużyna 

gospodarzy.  

 W kategorii gimnazja najwyższą lokatę wywalczyła drużyna z Gimnazjum 

w  Radzanowie, zaraz za nią uplasował się zespół z Gimnazjum w Wieczfni 

Kościelnej. Trzecie miejsce zdobyli gimnazjaliści ze szkoły w Niedzborzu.  

Drużyny, które w eliminacjach powiatowych zajęły I i II miejsca, reprezentowały 

powiat mławski podczas etapu rejonowego  w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie. 
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UDZIAŁ NAUCZYCIELI  

WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA   

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN  

w Mławie w latach 2005-2017 
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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 (ustalane oddzielnie 

dla każdej konferencji,  

seminarium) 

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.Stymulowanie  zdolności uczniów jako wyzwanie nowoczesnej edukacji. 

2.Słów kilka o coachingu w edukacji. 

3.Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

4.Metody i formy pracy z uczniem zdolnym. 

5.Współpraca z rodzicami. 

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

7.Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 

8.Monitorowanie podstawy programowej. 

9.Tworzenie programów nauczania w oparciu  o nową podstawę programową. 

10.Kompetencje kluczowe w procesie edukacji. 

11.Zastosowanie programów prezentacyjnych w pracy nauczyciela. 

12.Szkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego wizytówką szkoły. 

13.TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania. 

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

15.WebQuest i odwrócona lekcja -  narzędzia do kształtowania umiejętności  

     kluczowych. 

16. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej 

17. Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej 

18. Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej. 

19. Ocenianie Kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej 

20. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju.    

     Zabawy fundamentalne w przedszkolu. 

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

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

23. Praca zespołowa nauczycieli gwarancją sukcesu edukacyjnego ucznia. 

24. Monitorowanie  efektów kształcenia podstawy programowej. 

25. Stymulowanie  zdolności uczniów jako wyzwanie nowoczesnej edukacji. 

26. Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów. 

27. Kompetencje informatyczne uczniów w świetle wymagań edukacyjnych  

     i oczekiwań współczesnego świata. 

28. Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny, aby był ciekawy   

    i  skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty? 

TEMATYKA  SZKOLEŃ  

RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA  

Z  PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 
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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 2017 roku. 

Lp. Treść zadania 
Liczba 

godzin 

Liczba 

osób            

w 

grupie 

Adresaci szkoleń 
Osoby 

prowadzące 

  

1. 

Tworzenie 

programów 

nauczania w 

oparciu                       

o nową 

podstawę 

programową.  

  

 

10 

  

 

15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, pedagodzy, 

pedagodzy specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne 

  

 

Jolanta  Bem, 

doradca  

metodyczny 

  

  

  

 

 

2. 

 

Zajęcia 

komputerowe 

w szkole 

podstawowej.  
15 15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, pedagodzy, 

pedagodzy specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne. 

 

Bogdan 

Kamiński, 

doradca 

metodyczny  

  

 

3. 

 

Czytać każdy 

może – 

edukacja 

czytelnicza                      

i medialna.  

8 15 

Nauczyciele, 

nauczyciele —

specjaliści, pedagodzy, 

pedagodzy specjalni, 

psychologowie 

i terapeuci, rady 

pedagogiczne 

 

Daniel 

Bartosiewicz, 

doradca 

metodyczny  

W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dyrektora i doradców metodycznych 

PODN serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne 

szkolenia.  
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

 

TWORZENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W OPARCIU 

 O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Nauczyciel twórcą programu nauczania. 

- Podstawa programowa jako fundament projektowania dydaktycznego.  

- Ewaluacja i modyfikacja programu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: październik 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli woj. mazowieckiego,  

                              pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

 

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Struktura Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

 - Podstawa programowa jako fundament projektowania dydaktycznego nauczycieli    

    w kl. IV szkoły podstawowej. 

- Podstawa programowa a warsztat pracy nauczyciela.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: listopad 2017r. 

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



 26 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

W KLASIE VII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

ADRESAT: zainteresowani  dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Struktura Podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej. 

- Podstawa programowa jako fundament projektowania dydaktycznego nauczycieli     

  w kl. VII szkoły podstawowej.  

- Podstawa programowa a warsztat pracy nauczyciela. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: grudzień 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:  styczeń 2018 r. 

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

Jolanta Bem prowadzi 

szkolenie dotyczące wdrażania 

nowej podstawy programowej  
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS 

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ PRZYJAZNE MÓZGOWI  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Jak uczy się mózg? 

- Konstruowanie zadań dla ucznia rozwijających strukturę mózgową. 

- Ćwiczenia oraz techniki rozwijające wyobraźnię i kreatywność. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: marzec  2018 r. 

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

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: kwiecień 2018 r. 

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

WARSZTATY 

Nauczyciele w czasie szkolenia 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

PRACA METODĄ PROJEKTU  

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Projekt edukacyjny jako współczesna strategia dydaktyczna. 

 Prawa rządzące metodą projektu. 

 Organizacja realizacji projektów – rola nauczyciela, ucznia i trudne momenty    

 w projekcie. 

 Projekt a program szkoły, podstawa programowa i szkolny program nauczania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: maj 2018 r. 

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

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: maj 2018 r. 

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

          WYKSZTAŁCENIE DOBRYCH  

NAWYKÓW UŁATWIAJĄCYCH  

UCZENIE SIĘ  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

  Jak rodzice mogą pomóc dziecku zorganizować naukę? 

  Motywowanie dzieci do intensywnej nauki.  

  Wspólny front rodziców i nauczycieli.  

  Uczenie się dla satysfakcji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: styczeń / luty 2018 r. 

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

METODA TRENINGU KREATYWNOŚCI W PRAKTYCE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Warunki i kierunek kreatywności. 

 Zadania rozwijające twórcze myślenie. 

 Kreatywność na rzecz samorozwoju.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj 2018 r.  

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

 

 

KURS 

WARSZTATY 

Mariola Szczepkowska, 

doradca metodyczny  



 30 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS E-LEARNINGOWY 

POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ JAKO KLUCZ 

 DO SUKCESU EDUKACYJNEGO 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Skuteczne strategie uczenia się, techniki uczenia się pomagające uczniowi   

   w przyswajaniu wiedzy. 

  Pogłębienie relacji interpersonalnych nauczyciel - rodzic, nauczyciel – uczeń. 

 Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących. 

 Opracowanie  przykładowego regulaminu nauki domowej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska,  Ewa Lewandowska 

TERMIN: wrzesień/listopad 2017 r.  

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

KURS 

EKSPERYMENTOWANIE I WZAJEMNE NAUCZANIE 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Kompetentny nauczyciel w szkole. 

 Rola nauczyciela we wzajemnym nauczaniu. 

 Efektywna informacja zwrotna. 

 Źródła inspiracji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: luty 2018 r.  

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

KURS E-LEARNINGOWY 

SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-

ZAWODOWEGO 

WIZYTÓWKĄ NASZEJ SZKOŁY  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Zadania i rola doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. 

 Zasoby i narzędzia służące realizacji zadań z zakresu doradztwa  

            edukacyjno-zawodowego. 

 Podmioty, osoby, organizacje współpracujące ze szkołą w zakresie  

 doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska, Ewa Lewandowska 

TERMIN: grudzień / luty 2018 r.  

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

KURS  

NAUCZYCIEL LIDEREM PROWADZĄCYM DO SUKCESU 

SWÓJ ZESPÓŁ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

  Klasa jako zespół bez lidera. 

 Jak zwiększyć efektywność komunikacji? 

 Asertywne techniki perswazyjne w różnych sytuacjach. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj 2018 r. 

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

SZKOLENIE 

BUDOWA NARZĘDZI POMIARU DYDAKTYCZNEGO 

 

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: wrzesień 2017 r.  

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

SZKOLENIE 

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: kwiecień 2018 r. 

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

SZKOLENIE 

 

NOWOCZESNE METODY I TECHNIKI NAUCZANIA 

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: luty 2018 r. 

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

SZKOLENIE 

 

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 2018 r. 

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

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: Zaproszony specjalista  

TERMIN: marzec/kwiecień 2018 r. 

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

WARSZTATY 

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO  

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PRZED  

KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

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: Zaproszony specjalista  

TERMIN: czerwiec 2018 r. 

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

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO  

NAUCZYCIELA  KONTRAKTOWEGO PRZED  

KOMISJA EGZAMINACYJNĄ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

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: Zaproszony specjalista  

TERMIN: czerwiec 2018 r. 

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

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI  

POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ  

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

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: Zaproszony specjalista  

TERMIN: maj/czerwiec 2018 r. 

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

WARSZTATY 
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KURS 

IBSE - NAUCZANIE PRZEZ BADANIE 

W PRZEDMIOTACH  PRZYRODNICZYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Nowa podstawa programowa a IBSE. 

Uczeń w roli badacza i odkrywcy.  

 Przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych na bazie eksperymentu Fredericka 

Griffitha. 

 Na czym polega uczenie przez pytanie?  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: listopad 2017 r.  

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

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

Uczyć uczenia się – ważnym zadaniem współczesnej szkoły 
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KURS 

 

MYŚLENIE NAUKOWE JAKO KOMPETENCJA 

KLUCZOWA NA ZAJĘCIACH PRZEDMIOTÓW 

PRZYRODNICZYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Problemy badawcze, hipotezy i ich weryfikacja. 

 Instrukcje i karty pracy jako forma dokumentacji badań.  

 Obserwacje, pomiary, doświadczenia i eksperymenty. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: marzec 2018 r.   

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

 

  

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

Prowadzanie doświadczeń, eksperymentów na lekcjach chemii i przyrody pozwala stawiać 

ambitne cele zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela. 
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KURS 

 

NAUKA PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO 

I  TEKSTOWEGO  W KLASACH IV-VIII SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

(zgodnie z nową podstawą programową Informatyki) 

 

ADRESAT: nauczyciele informatyki szkół podstawowych, inni zainteresowani.  

LICZBA GODZIN: 25 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Nowa podstawa programowa  Informatyki w szkole  

podstawowej. 

 Programowanie i rozwiązywanie problemów 

z wykorzystaniem komputera.  

 Języki programowania wizualnego. 

 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. 

 Stosowanie zmiennych i tablic. 

 Konstruowanie scenariuszy zajęć z  wykorzystaniem komputera i tablicy 

multimedialnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2017/18  

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

 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

Bogdan Kamiński, 

doradca metodyczny 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS 

REALIZACJA ZAJĘĆ Z INFORMATYKI W EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 

(zgodnie z nową podstawą programową Informatyki) 

ADRESAT: nauczyciele informatyki w klasach I-III szkół podstawowych, inni 

zainteresowani. 

LICZBA GODZIN: 20 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Planowanie pracy z Informatyki w edukacji wczesnoszkolnej. 

 Możliwości wykorzystania komputera i środków audiowizualnych na   

zajęciach zintegrowanych. 

 Konstruowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem   

komputera. 

 Podstawy języka wizualnego Scratch  Jr oraz Scratch 2.0. 

 Podstawy tworzenia algorytmów oraz ich zapis. 

 Programowanie robotów. 

 Wykorzystanie maty dydaktyczne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2017/18  

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

JEDNOUKŁADOWYCH W NAUCZANIU 

INFORMATYKI I  TECHNIKI (INNOWACJA DYDAKTYCZNA) 

 

ADRESAT: warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli informatyki, techniki, 

fizyki, matematyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

zainteresowanych stosowaniem proponowanej innowacji 

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. 

 Budowa stanowiska ćwiczeniowego: 

instalowanie oprogramowania (kompilator języka C, sterowniki  programatora),   

montaż płytki ćwiczeniowej oraz procesora z elementami  wykonawczymi. 

 Demonstracja działania różnych projektów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2017/18. 

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

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

NOWOCZESNY WYMIAR EDUKACJI 

INFORMATYCZNEJ  

 PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Programowanie robotów MIO i Cyber robot firmy Clementoni. 

 Programowanie robotów Meccanoid. 

 Programowanie prostych robotów opartych na układach ATTINY i ATMEGA. 

 Programowanie za pomocą języka Scratch S4A. 

 Programowanie w języku C. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2017/18 

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

WARSZTATY 

NOWOCZESNY WYMIAR EDUKACJI 

INFORMATYCZNEJ 

 pomiary temperatury i natężenia światła w środowisku Scratch 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Budowa prostych modułów pomiarowych. 

 Programowanie modułów za pomocą języka Scratch S4A do rejestracji 

temperatury. 

 Tworzenie programów w środowisku Scratch wykorzystując moduły – regulacja 

temperatury w pomieszczeniu, wyłącznik zmierzchowy, panel solarny. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Bogdan Kamiński 

TERMIN: cały rok szkolny 2017/18 

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

WARSZTATY 

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PREZENTACYJNYCH  

W PRACY NAUCZYCIELA 

(PowerPoint) 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

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 2017/18 

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 2017/18 

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

KURS E-LEARNINGOWY 

ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI—

PRZECIWDZIAŁANIE I PROFILAKTYKA 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Spotkanie organizacyjne poświęcone omówieniu zasad pracy w kolejnych  

modułach kursu. 

 Rola współczesnych mediów w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży. 

 Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

 Wirtualna rzeczywistość jako zagrożenie dla zdrowia i życia. 

 Przeciwdziałanie i profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Ewa Lewandowska 

TERMIN: wrzesień/październik 2017 r. 

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

WARSZTATY 

WYBRANE FUNKCJE ARKUSZA KALKULACYJNEGO 

MS EXCEL PRZYDATNE W PRACY NAUCZYCIELA 

I WYCHOWAWCY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

  Nawigacja po tabeli arkusza kalkulacyjnego. 

 Zasady tworzenia formuł obliczeniowych. 

 Funkcje wbudowane: warunkowe, statystyczne, matematyczne, daty i czasu. 

 Baza danych w Excelu. 

 Prezentacja wyników na wykresach graficznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Ewa Lewandowska 

TERMIN: wrzesień 2017 r. 

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

WARSZTATY 

EDUKACJA INFORMATYCZNA W KLASACH I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Programowanie oraz informatyczne rozwiązywanie problemów na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 Posługiwanie się komputerem oraz siecią komputerową przez uczniów klas I-III. 

 Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów klas I-III. 

 Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Ewa Lewandowska 

TERMIN: październik 2017 r. 

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

 

 
 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SIECI WSPÓŁPRACY 

I SAMOKSZTAŁCENIA PRZEZ NAUCZYCIELI 

WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Czym jest sieć współpracy i samokształcenia dla nauczyciela. 

 Umiejętności w zakresie korzystania z Internetu oraz obsługi komputera potrzebne 

do komunikowania się w ramach sieci współpracy i samokształcenia. 

 Zasady działania wirtualnej platformy obsługującej sieć (na przykładzie Moodle). 

 Skuteczne korzystanie z forum oraz publikowanie własnych materiałów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Ewa Lewandowska 

TERMIN: październik 2017 r. 

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

WARSZTATY 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

SCRATCH - NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAWĘ 

W KLASACH IV-VI  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Tworzenie i sekwencyjne porządkowanie informacji. 

 Pomysły na proste algorytmy z wykorzystaniem Scretcha.  

 Tworzenie prostych programów. 

 Źródła pomysłów na lekcje ze Scretchem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Ewa Lewandowska 

TERMIN: listopad 2017 r. 

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

KURS E-LEARNINGOWY 

WEBQUEST JAKO RODZAJ METODY PROJEKTU  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Spotkanie organizacyjne poświęcone omówieniu zasad pracy w kolejnych modu

łach kursu. 

 Na czym polega metoda WebQuest oraz jak z niej skutecznie korzystać. 

 Narzędzia wykorzystywane do tworzenia WebQuestu. 

 Etapy WebQuestu. 

 Tworzenie własnego WebQuestu. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: grudzień/styczeń 2017/18 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 5 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

 

KREATYWNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII 

INFORMACYJNO—KOMUNIKACYJNEJ NA LEKCJACH 

PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie  danych z Sieci. 

 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:  styczeń 2018 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: luty 2018 r.  

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

Ewa Lewandowska, 

doradca metodyczny 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

WSPÓŁPRACA W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ 

INNOWACYJNA METODA WYKORZYSTANIA  

TECHNOLOGII INFORMACYJNO—KOMUNIKACYJNEJ 

W NAUCZANIU 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Co to jest przestrzeń wirtualna oraz w jaki sposób wykorzystać ją w edukacji?  

 Wykorzystanie narzędzi Google: wirtualny dysk, translator, mapy. 

 Zalety i wady wykorzystania Facebooka w edukacji. 

 Youtube jako źródło wiedzy. 

 Grupowa praca z aplikacjami biurowymi (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

prezentacja multimedialna) online. 

 Platformy e-learningowe. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: marzec 2018 r.  

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

WARSZTATY 

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

W PROGRAMIE MS POWER POINT 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Tworzenie prezentacji od podstaw. 

 Umieszczanie na slajdach tekstu, grafiki, tabel, wykresów, dźwięku i filmów. 

 Efekty graficzne w prezentacji multimedialnej. 

 Animacja w prezentacji multimedialnej. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: kwiecień 2018 r.  

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

WARSZTATY 

INTERNET—POZYSKIWANIE ZASOBÓW 

EDUKACYJNYCH NA TZW. WOLNYCH I OTWARTYCH 

LICENCJACH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

  Rodzaje licencji w świetle prawa autorskiego. 

  Zasady korzystania z zasobów opublikowanych wg wolnych i otwartych licencji. 

  Podobieństwa i różnice pomiędzy wybranymi licencjami. 

  Internetowe źródła wolnych zasobów. 

 Otwarte zasoby edukacyjne. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: maj 2018 r.  

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

WARSZTATY 

JAK STWORZYĆ ANKIETĘ ONLINE NA POTRZEBY 

SZKOŁY 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Założenie konta Google. 

 Wybór aplikacji Formularz w „chmurze”. 

 Opracowanie tytułu ankiety. 

 Wybór rodzaju pytań. 

 Tworzenie i edytowanie ankiety online. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Ewa Lewandowska 

TERMIN: czerwiec 2018 r.  

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

 



 49 

 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

 

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 2017 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: październik 2017 r.  

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

WARSZTATY 

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:  listopad 2017 r.  

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

WARSZTATY 

ZASTOSOWANIE TIK W NAUCZANIU 

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I MATEMATYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Programy komputerowe, które można wykorzystać na lekcjach przedmiotów  

przyrodniczych i matematyki. 

  Przykłady zadań z wykorzystaniem komputera. 

  Przykłady tematów lekcji z komputerem. 

 Opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: grudzień 2017 r.  

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

Nauczyciele matematyki 

podczas szkolenia. 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI 

W NAUCE 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Podłoże i rodzaje problemów w uczeniu się. 

 Objawy i zdiagnozowanie problemów w uczeniu się. 

 Jak pomagać uczniom z problemami w uczeniu się? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna  Paszko 

TERMIN: luty 2018 r. 

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

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 z zastosowaniem kompetencji kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: marzec 2018 r. 

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

KURS 
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WYKORZYSTANIE GIER 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: grudzień 2017 r. 

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

WARSZTATY 

BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

 

POKAZOWY TRENING Z LEKKIEJ ATLETYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: 

Arkadiusz Dłubisz// trener lekkiej 

atletyki  

TERMIN: grudzień 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla 

nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 

zł/godz. 

 

 

JAK ATRAKCYJNIE NAUCZAĆ PIŁKĘ SIATKOWĄ 

W  SZKOLE? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: 

Arkadiusz Dłubisz// trener piłki siatkowej 

z PZPS. 

MIEJSCE: I LO Mława lub MHS Mlawa 

TERMIN: listopad 2017 r. 

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

 

 

WARSZTATY 

Arkadiusz Dłubisz,  doradca metodyczny 

prowadzi szkolenie. 
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BLOK WYCHOWANIE 

KURS  

NAUCZYCIEL I RODZIC W KOALICJI – BUDOWANIE 

DOBREJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Komunikacja jedno- i dwustronna oraz potrzeba nawiązywania dialogu 

z rodzicem. 

 Uszy von Thuna, czyli jak unikać nieporozumień związanych z indywidualnym 

sposobem odczytywania komunikatu. 

 Budowanie koalicji z rodzicami w praktyce. 

 Aktywne słuchanie. Coachingowy styl prowadzenia rozmowy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: październik/listopad 2017 r. 

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

KURS  

 

ZANIM PÓJDĘ DONIKĄD – PROFILAKTYKA 

PROBLEMOWA UZALEŻNIEŃ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Czym jest a czym nie jest profilaktyka?  

 Przyczyny i skutki sięgania po środki zmieniające świadomość. 

 Najczęstsze zagrożenia w Internecie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: kwiecień 2018 r. 

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

KURS E-LEARNINGOWY 

INFORMACJA ZWROTNA - WYKORZYSTANIE 

W KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Trudności w komunikacji z rodzicami: geneza trudnych postaw rodziców. 

 Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu: informacja zwrotna jako narzędzie 

poprawy relacji z rodzicami. 

 Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej: elementy, ilość, forma 

przekazu. 

 Nauczyciel odbiorcą informacji zwrotnej od rodzica: umiejętność przyjmowania 

IZ, radzenie sobie z krytyką.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska, Ewa Lewandowska 

TERMIN: marzec/maj 2018 r. 

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

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  

JAK ZBUDOWAĆ PROGRAM WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNY, ABY BYŁ CIEKAWY I SKUTECZNY 

ORAZ ZGODNY Z REFORMĄ OŚWIATY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Program wychowawczo – profilaktyczny - podstawy prawne - główne założenia, 

cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej. 

 Diagnoza obszarów problemowych - narzędzia i techniki badawcze pomocne w 

ocenie środowiska szkolnego. 

 Przykładowe rozwiązania  w zakresie działań wychowawczych, profilaktyki, 

informacyjnych i edukacyjnych - niezbędne do budowy programu. 

 Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji 

programu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: wrzesień 2017 r. 

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

KURS  

BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI NAUCZYCIELA  

 WYCHOWAWCY Z WYCHOWANKAMI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Poznanie swoich wewnętrznych zasobów i wykorzystanie ich do pracy z uczniami. 

 Poznanie sposobów skutecznego budowania więzi i wpływania na innych. 

 Zapoznanie się z metodami skutecznej komunikacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: czerwiec 2018 r. 

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

POKONYWANIE TRUDNOŚCI WE WSPÓŁPRACY 

Z RODZICAMI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Środowisko rodzinne ucznia. 

 Zebrania z rodzicami i kontakty indywidualne. 

 Jak przygotować się do spotkań z rodzicami? 

 Metody i techniki komunikowania się. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN:   I termin: październik 2017 r.  

  II termin: maj 2018 r.  

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY 

W SZKOŁACH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 Formy i przyczyny agresji. 

 Czynniki sprzyjające agresji i przemocy w szkole. 

 Sposoby redukowania agresji. 

 Analiza i tworzenie planów naprawczych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN:   I termin: listopad 2017 r.  

  II termin: kwiecień 2018 r.  

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

SZKOLENIE 

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 2017 r. 

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

SZKOLENIE 

JAK UCZYĆ I WSPIERAĆ WSPÓŁPRACĘ NA 

ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Kiedy ludzie współpracują? Ustalenia psychologii 

społecznej dotyczące uwarunkowań sprawiających,  

że  ludzie ze sobą współpracują. 

 Klasowe układanki - projekt Elliota Aronsona. 

 Projekty grupowe. 

 Metoda słoja z makaronem.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN: październik 2017 r. 

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

Aneta Grzywaczewska, 

doradca metodyczny 
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BLOK JĘZYKI NOWOŻYTNE 

WARSZTATY 

SŁÓW KILKA O COACHINGU W EDUKACJI 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Pojęcie coachingu. 

 Jego miejsce i rola we współczesnej edukacji. 

 Nowoczesny nauczyciel – coach. 

 Metody możliwe do przeniesienia na grunt szkolny. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN: listopad 2017 r. 

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

WARSZTATY 

 

KLASOWA PRAKTYKA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO 

W  ŚWIETLE NEURODYDAKTYKI  

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych pracujących w przedszkolach 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

 Podstawowe pojęcie z zakresu neurodydaktyki. 

 Sposoby wprowadzenia do klasy językowej nauczania przyjaznego mózgowi. 

 Rola, zadania i priorytety skutecznego, nowoczesnego nauczyciela języka obcego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN:  grudzień 2017 r. 

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

SZKOLENIE 

FILMOWE INSPIRACJE MOŻLIWE DO 

WYKORZYSTANIA  NA ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:     

 Rola multimediów na zajęciach językowych. 

 Metody pracy z filmem. 

 Przegląd filmografii możliwej do wykorzystanie 

na zajęciach językowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  

Aneta Grzywaczewska 

TERMIN:  luty 2018 r.  

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

Nauczyciele języków 

nowożytnych chętnie uczestniczą 

w szkoleniach. 

SZKOLENIE 

POZWÓL UCZNIOM ODKRYWAĆ ŚWIAT – ELEMENTY 

CLIL NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Prezentacja metod i ćwiczeń łączących przekazywanie treści z różnych dziedzin 

z nauczaniem języka obcego. 

 Kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem elementów 

CLIL. 

 Wymiana doświadczeń na temat pracy z testem i słownictwem w sposób 

zrozumiałaby i ciekawy dla ucznia na różnych etapach kształcenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN: marzec 2018 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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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:  kwiecień 2018 r. 

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

SZKOLENIE 

 

ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI FONOLOGICZNEJ DZIECKA  

W  JĘZYKU OJCZYSTYM I OBCYM 

 

ADRESAT:  nauczyciele języków obcych 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Pojęcie świadomości fonologicznej. 

 Rozwój świadomości fonologicznej. 

 Źródła rozwoju świadomości fonologicznej. 

 Świadomość fonologiczna w L1 i L2. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Grzywaczewska 

TERMIN: maj 2018 r. 

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

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

POZNAJMY SIĘ – ZABAWY INTEGRACYJNE 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Gry. 

 Zabawy. 

 Pląsy. 

 Zabawy ze śpiewem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  wrzesień 2017 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli  

                              z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Jolanta Dębska, 

doradca metodyczny 

SIECI WSPÓŁPRACY 

 

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI SIECI – PLANOWANIE 

PRACY NAUCZYCIELA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN:  spotkanie - 5 godzin, sieć – 25 godzin (każdy moduł 5 godzin) 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

  Edukacja polonistyczna. 

  Edukacja matematyczna. 

  Edukacja przyrodnicza. 

  Edukacja artystyczna. 

  Nowe technologie narzędziem w rękach nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: wrzesień 2017 r.  

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

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

PROGRAMOWANIE NA DYWANIE  

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Interdyscyplinarne miejsce programowania w klasach I–III. 

 Zajęcia z programowania w klasach I–III – wspieranie kreatywności i wspólnej 

pracy uczniów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska  

TERMIN:  październik 2017 r.  

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

SEMINARIUM 

 

KREATYWNE I INNOWACYJNE METODY PRACY 

W  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 20 pomysłów na włączenie treści podstawy programowej do działań 

proinnowacyjnych. 

 O modelowaniu proinnowacyjnych zachowań w I etapie edukacyjnym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: październik 2017 r. 

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

. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS 

RUCH, TANIEC I MUZYKA W PRACY Z MAŁYM 

DZIECKIEM 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem. 

 Rola rytmu w kształceniu muzycznym.  

  Muzykoterapia – choreoterapia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2017 r.  

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

TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA – METODY AKTYWIZUJĄCE, 

PASTORAŁKI I TECHNIKI PLASTYCZNE 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

 Zapoznanie z pastorałkami. 

 Praca plastyczna - ozdoby bożonarodzeniowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: grudzień 2017 r.  

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

WARSZTATY 
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WARSZTATY 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

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:  

TERMIN:  grudzień 2017 r.  

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

 
 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,  

to najbardziej aktywna grupa nauczycieli. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS 

 

PRACA Z DZIECKIEM O SPECYFICZNYCH 

TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ – WSPOMAGANIE 

ROZWOJU DZIECKA W EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

Moduł I 

1. Specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się. 

2. Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle 

obowiązującego prawa oświatowego. 

Moduł II 

1. Elementy diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, analiza opinii z poradni PP. 

2. Sposoby rozwiązywania umiejętności niezbędnych w uczeniu się. 

Moduł III 

1. Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci – pamięci, koncentracji uwagi, percepcji 

wzrokowej i słuchowej itp. 

2. Propozycje rozwiązań metodycznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: luty 2018 r.  

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

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Co to znaczy dobra lekcja? 

  Rola celów w nauczaniu. 

 Rola kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej w nauczaniu. 

 Praca nad informacją zwrotną. Rozróżnianie oceny kształtującej od sumującej. 

 Samoocena i ocena koleżeńska. 

 Praca nad konspektem lekcji z ocenianiem kształtującym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN: marzec 2018 r.  

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

 



 68 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

 

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:  kwiecień 2018 r.  

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

„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:  kwiecień 2018 r. 

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

SZKOLENIE 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

 

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:  kwiecień 2018 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 2018 r.  

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

WARSZTATY 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS 

TAŃCE INTEGRACYJNE 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Kształcenie ekspresji ruchu i poczucia rytmu. 

 Nauka tańców integracyjnych: Zatańcz z nami, Trojka, Lolipop, Taniec belgijski, 

Triping Upstaris, Mr. Sandman, Polka Ojra, Ojra, Swing w uliczce.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  maj 2018 r.  

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

 

JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE 

ZROZUMIENIEM 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

 Ćwiczenia pomocne w przyswajaniu techniki czytania. 

 Propozycje ćwiczeń doskonalących czytanie ze zrozumieniem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Dębska 

TERMIN:  czerwiec 2018 r.  

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

SZKOLENIE 
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PROGRAM WYCHOWAWCZO—PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

I PLACÓWKI 

  

 Zapraszamy na warsztaty dotyczące istoty konstruowania i ewaluacji programu 

wychowawczo—profilaktycznego  oraz dostosowania zmian do obowiązujących 

przepisów prawa oświatowego. 

 

Warsztaty  odbędą się w siedzibie Ośrodka w Mławie przy ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 4,  w dniu 29.08. 2017 r. o godz. 15.00. 

 

Program szkolenia: 

1. Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole 

i placówce. Zmiany dotyczące wychowania i profilaktyki w szkole wynikające 

z  przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. 

2. Istota programu wychowawczo—profilaktycznego szkoły i placówki—cele 

wychowawcze i działania profilaktyczne. 

3. Diagnoza potrzeb rozwojowych i zagrożeń. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

4. Metody przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowo—

wychowawczej. 

5. Opracowanie programu wychowawczo—profilaktycznego szkoły i placówki—

działania. 

6. Modyfikacja programu wychowawczo—profilaktycznego. 

7. Ewaluacja osiągnięcia  celów i procesu realizacji działań wychowawczych 

i profilaktycznych. 

 

Informacje organizacyjne: 

 

Udział w szkoleniu dla przedstawicieli z porozumienia jest bezpłatny, dla 

pozostałych uczestników 10zł/godz. Prosimy o potwierdzenie udziału  

do 25.08.2017 r. 

Tel. 23 654-32-47, e-mail: odnmlawa@wp.pl. 

mailto:odnmlawa@wp.pl
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BIBLIOTEKA 

AKTYWNE FORMY PRACY Z CZYTELNIKIEM 

—JAK DYSKUTOWAĆ O KSIĄŻKACH 
 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotekarze 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Repertuar technik dyskusyjnych i zasady ich wyboru w pracy z różnymi grupami 

czytelników. 

 Metody organizowania dyskusji tematycznych w małych grupach zadaniowych 

oraz na forum większej grupy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  dr Grażyna Walczewska—Klimczak 

TERMIN:  po zebraniu grupy.  

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

WARSZTATY 

FORMY PROMOCJI BIBLIOTEKI  

I AKTYWIZACJI CZYTELNIKÓW 
 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotekarze 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Specyfika i teoretyczno—prawne  aspekty organizacji flashmobów, lipdubów 

i gier. 

 Konstruowanie scenariusza reguł pracy we flashmobach,  i grach bibliotecznych 

(warsztat z elementami symulacji). 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  dr Magdalena Cyrklaff 

TERMIN:  po zebraniu grupy.  

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

WARSZTATY 
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BIBLIOTEKA 

WARSZTATY 

NIEKONWENCJONALNE METODY WSPIERANIA 

CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotekarze 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 „Po co wyruszać w dal, kiedy to, co dobre, jest tak blisko?” - niezwykła 

interaktywna podróż po Niemczech. 

 „Kto podróżuje, ten ma coś do opowiedzenia”. Grupy podróżnicze na trasie 

odkryć literatury dziecięcej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Kathrin Buchmann 

TERMIN:  po zebraniu grupy.  

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

WARSZTATY 

WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII DO PRACY 

Z DZIEĆMI W BIBLIOTECE 
 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotekarze 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

 Technologie informacyjno—komunikacyjne w bibliotece. 

 Książka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna… 

 Otwarte Zasoby Edukacyjne i możliwości ich wykorzystania w bibliotece. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grzegorz Gmiterek 

TERMIN:  po zebraniu grupy.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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STUDIA PODYPLOMOWE 
Organizowane przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum przy 

współpracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w  Mławie 

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych  

posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić 

wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje 

 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej. 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

 Przygotowanie pedagogiczne. 

 Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów  

   kwalifikacyjnych – tylko 1 semestr). 

 Logopedia lub logopedia szkolna. 

 Oligofrenopedagogika. 

 Socjoterapia. 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (absolwenci   

   oligofrenopedagogiki lub diagnozy i terapii pedagogicznej – tylko jeden   

   semestr).  

 Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym  

   i edukacji wczesnoszkolnej. 

 Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość. 

 Informatyka, technika, biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda. 

UWAGA!  

drugi kierunek 50%    

Studia trwają od października 2017 r. do czerwca 2018 r. 

Więcej informacji: 

 

 

KIERUNKI 

        KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA RÓŻNYCH 

POZIOMACH ZAAWANSOWANIA 

Mława, ul. Reymonta 4, tel. 23 654 32 47 

www.podnmlawa.pl  e-mail odnmlawa@wp.pl 

http://www.podnmlawa.pl
mailto:odnmlawa@wp.pl
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KURSY KWALIFIKACYJNE 

   
 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej. 

 Przygotowanie pedagogiczne. 

 Organizacja i zarządzanie w oświacie. 

 Oligofrenopedagogika. 

 Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkol

nym i edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

 Kursy kwalifikacyjne trwają od października 2017 r.  

do czerwca 2018 r. 

 

Więcej informacji: 

 

Mława, ul. Reymonta 4, tel. 23 654 32 47 

www.podnmlawa.pl  e-mail odnmlawa@wp.pl  

http://www.podnmlawa.pl
mailto:odnmlawa@wp.pl
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