
   

 

(…) uczyć się, aby wiedzieć; to znaczy aby zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać; 
uczyć się, aby żyć wspólnie, wreszcie, uczyć się, aby być. 

Jacques Delors, raport „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” 

Szanowni Państwo, 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie 

zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół/placówek 

oświatowych do zapoznania się z Informatorem form 

doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2018/2019. 

Uczenie się przez całe życie to jedno z najistotniejszych 

wymagań wyznaczających rozwój współczesnego świata. Nauczyciele, z  racji 

wykonywanej profesji oraz z powodu zmian zachodzących w systemie oświaty, 

zobowiązani są do nieustannego doskonalenia własnych kompetencji osobistych  

i zawodowych. 

PODN w Mławie odpowiada na potrzeby nauczycieli przez konstruowanie 

trafnej oferty szkoleń, wynikającej z diagnozy potrzeb oraz aktualnych kierunków 

polityki oświatowej Państwa. Każdego roku proponujemy różnorodne formy 

doskonalenia: kursy doskonalące, warsztaty, konferencje, seminaria, kierowane 

zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia 

dla rad pedagogicznych, realizowane w siedzibach szkół i placówek.  

Doświadczony zespół doradców metodycznych, dbając o najwyższą jakość 

szkoleń, nastawiony jest na ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Uzupełniamy 

kadrę prowadzącą zajęcia o zewnętrznych specjalistów oraz pozyskujemy 

współpracowników w środowiskach naukowych. Poprzez wydawane publikacje 

pomagamy w tworzeniu nauczycielskiego warsztatu pracy oraz upowszechniamy 

wartościowe rozwiązania metodyczne. 

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

bieżąco aktualizowana jest oferta doskonalenia oraz terminarz konferencji i spotkań 

metodycznych. 

W imieniu własnym i doradców metodycznych PODN zapraszam Państwa do 

korzystania z naszych usług edukacyjnych. 

Życzę sukcesów w realizacji zadań zawodowych. 

Jolanta Bem,                                                                                                                 

Dyrektor PODN 
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Od lewej:  Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie;  

Sławomir Kowalewski, burmistrz Miasta Mława. 

Od lewej: Elżbieta Bieńkowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mławskiego; 

Bożena Tomkiel, dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia;  

Włodzimierz Wojnarowski, starosta Powiatu Mławskiego;  

Ryszard Staniszewski, dyrektor Centrum Usług Wspólnych  

w czasie podsumowania konkursów. 

Z ŻYCIA PODN 
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Z ŻYCIA PODN 

Dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych  

Uniwersytetu Warszawskiego w czasie szkolenia „Wykorzystywanie nowych technologii  

w pracy z młodym użytkownikiem biblioteki”. 

Ewa Foryszewska-Jarzyńska, w czasie konferencji „Ochrona danych osobowych  

na gruncie RODO w placówkach oświatowych. 

Bogumiła Wojtczak, ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer, w czasie konferencji 

„Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela  
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DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU  

PRACY NAUCZYCIELA 

Piotr Patora, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi w czasie szkolenia  

„Zmodernizowany System Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych w 2017 r.” 

Nauczyciele języków nowożytnych 

w czasie szkolenia „Sprawdzian 

ósmoklasisty z języka obcego”. 
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 

Pracy naszego Ośrodka towarzyszy 

zawsze przyjazna atmosfera. 

 Edukacja XXI wieku wymaga zatrudnienia nauczyciela: twórczego, pełnego 

inicjatywy, optymisty, specjalisty umiejącego przekazywać wiedzę, doskonałego 

dydaktyka o rzetelnej i szerokiej wiedzy merytorycznej, umiejącego rozwijać 

zainteresowania uczniów, łączyć przekazywaną wiedzę z praktyką oraz kształcić 

umiejętności samodzielnego uczenia się. 

 Nauczyciele we współczesnej  szkole muszą zmienić metody nauczania na te, 

które bardziej trafiają do wyobraźni dziecka oraz przełamać wszystkie bariery 

technologiczne, związane z kreatywnym posługiwaniem się nowoczesnymi technikami  

i środkami komunikacji, komputerami i urządzeniami multimedialnymi. 

Nauczyciel powinien umieć tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy. Podstawą  

do tworzenia warsztatu pracy jest dobre przygotowanie metodyczne nauczyciela  

do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz jego zaangażowanie i talent 

pedagogiczny. Ambicją nauczycieli powinno być również ogólne kształcenie się  

i samodoskonalenie. Tego rodzaju kompetencje, nazywane pożądanymi, budują prestiż 

nauczyciela, a także pozwalają skuteczniej realizować zadania dydaktyczne  

i wychowawcze. Kompetencje tego rodzaju nazywamy autoedukacyjnymi lub 

autokreacyjnymi.  
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NAUCZYCIEL JEST NAJWAŻNIEJSZY 

 W procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia istotną rolę 

odgrywa nauczyciel. Ogólna wiedza nauczyciela, bogactwo jego charakteru  

i jego zamiłowanie do piękna stanowią jedynie warunek pedagogicznego 

oddziaływania na uczniów, ale nie przesądzają wcale o wyniku tego 

oddziaływania. Zależy on bowiem przede wszystkim od efektywności pracy 

nauczyciela nad przekształceniem umysłów swoich uczniów, od stosunków 

pomiędzy nauczycielem a uczniami, od jego zaangażowania w swoją pracę oraz 

od jego osobowości. 

 Nauczyciel  otwarty  na pomysły uczniów, potrafi je przyjmować  

i modyfikować, a także potrafi modyfikować pomysły własne pod wpływem 

oczekiwań i potrzeb dzieci. Nauczyciel powinien być niedyrektywny, skłonny 

analizować i wyjaśniać zachowania dzieci, a nie tylko oceniać je i odrzucać. 

Powinien umieć spróbować zamienić w wypowiedziach kierowanych do dzieci 

zakazy na propozycje, a stwierdzenia negatywne na pozytywne. Współczesny 

nauczyciel to również nauczyciel innowacyjny. „Proces edukacyjny nastawiony 

jest z jednej strony na zapoznanie dziecka z czynnościami algorytmicznymi  

i wypracowanie czynności rutynowych, przy rozwiązywaniu problemów”. 

 Refleksyjny nauczyciel to taki, który zastanawia się nad tym, co dzieje  

się w klasie i który myśli o alternatywnych sposobach osiągnięcia zamierzonych 

celów. Można również dodać, że refleksyjny nauczyciel nieustannie poddaje 

analizie swoje decyzje i metody, aby uczynić je jak najbardziej efektywnymi. 

Nauczyciele nie powinni ograniczać się do przekazywania wiedzy; powinni także 

zachęcić swoich uczniów do refleksyjności, a także do niezależnego 

poszukiwania rozwiązań i bardziej autonomicznej pracy w klasie. 

Konsultacje zbiorowe sprzyjają lepszemu 

przygotowaniu nauczycieli do realizacji 

nowych zadań szkoły. 
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PRESTIŻ I SIŁA INTELEKTUALNA 

 Specyfika pracy w  zawodzie nauczyciela wymaga ciągłej aktualizacji 

wiedzy, doskonalenia umiejętności, wymiany doświadczeń i konfrontowania 

swoich opinii z innymi. Nawet idealnie działający system przygotowania do pracy 

w tym zawodzie nie jest w stanie wyposażyć nauczycieli w umiejętności, które 

pozwolą sprostać wyzwaniom, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w  pracy 

z  uczniem. Konieczność uczenia się przez całe życie dotyczy więc każdego 

nauczyciela, choć formy doskonalenia, z jakich korzysta, mogą być różnorodne, 

podobnie jak różne mogą być potrzeby rozwojowe poszczególnych nauczycieli, 

ich uwarunkowania i  motywacje do doskonalenia zawodowego. Uczenie się przez 

cały okres kariery zawodowej jest wpisane w naturę profesji nauczyciela, jednak 

potrzeby poszczególnych jednostek i wybierane przez nie formy rozwoju mogą 

zależeć od okoliczności, w jakich działają, ich osobistej i  zawodowej historii oraz 

aktualnej sytuacji. Koncepcja rozwoju zawodowego nauczycieli musi więc 

uwzględniać zróżnicowanie możliwości doskonalenia, a także złożoność 

uwarunkowań i motywacji, z jakimi rozwój ten jest związany.  

Różnorodne formy edukacyjne 

oferowane w Ośrodku spełniają 

oczekiwania nauczycieli i uczniów. 
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 Doradcy metodyczni naszej placówki podnoszą na bieżąco swoje 

kwalifikacje, doskonalą kompetencje zawodowe, gdyż sprzyjają  

one podwyższaniu jakości ich pracy. Działania te są realizowane poprzez 

uczestnictwo w formach doskonalenia oferowanych doradcom metodycznym 

przez instytucje działające na rzecz oświaty. Ponadto, w każdy czwartek 

organizujemy wewnętrzne doskonalenie własnych kadr poprzez wykłady, 

warsztaty lub prezentacje prowadzane przez doradców, wg ustalonego grafiku na 

dany rok szkolny. 

 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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 Współpraca w sieciach to coraz bardziej popularna metoda nawiązywania 

wzajemnych relacji, wymiany poglądów i informacji. W sieci pracuje się na zasadzie 

równości, partnerstwa, wzajemnej życzliwości i tolerancji poglądów. Dzięki 

szybkiemu rozwojowi nowoczesnych technologii komunikacyjnych taka 

ogólnodostępna forma kontaktu i wymiany wiadomości staje się bardzo popularna. 

Uczestnicy sieci wspierają się w rozwiązywaniu problemów, wymieniają 

doświadczenia, współtworzą wspólne rozwiązania, prezentują ”dobre praktyki”. 

Networking = Sieciowanie  

• Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi  

w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego 

wspierania się.  

• Proces wymiany informacji, doświadczenia, zasobów  

i wzajemnego poparcia dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów.  

• Pozyskanie długofalowych i zaufanych partnerów.  

• Zasada wzajemności. Międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących  

ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.  

• Wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami  

i propozycjami.  

• Własne doświadczenia i pomoc zewnętrznych ekspertów.  

• Pracą sieci współpracy i samokształcenia kieruje jej koordynator. 

Formy pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia wspierające 

samodzielną aktywność uczestników 

• Forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk - rozbudowana prezentacja 

„dobrych praktyk” przez wybranych uczestników, wymiana „dobrych praktyk” w 

małych grupach i prezentacja podsumowania na forum, sesja plakatowa, dyskusja 

grupowa. 

• Zespołowe wypracowanie rozwiązań - zdefiniowanie problemu, pogłębienie 

rozumienia i ewentualne przeformułowanie problemu, generowanie rozwiązań, 

analiza rozwiązań, planowanie wdrożenia.  

 

WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
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 W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące tematy Sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli: 

1. Jak wspierać ucznia w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych? 

2. Zasady pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką. 

4. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. 

5. Zabawy kreatywne, zajęcia relaksacyjne i odprężające w przedszkolu oraz  

w klasach I - III szkoły podstawowej. 

6. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu Paula Dennisona. 

7. Aktywny wychowawca. 

8. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń. 

 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.  

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 
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WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK  

W ROZWOJU 

 Założenia kompleksowego wspomagania szkół: 

1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki,  

nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy 

nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, poradnictwo 

psychologiczno-pedagogiczne oraz system informacji pedagogicznej zapewniany 

przez biblioteki pedagogiczne, całościowo oddziałuje się na przedszkole, szkołę  

i placówkę, rozumiane jako złożony, wieloaspektowy system (organizację). 

2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie 

wyręcza jej ani nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu 

wspomagania muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły  

lub placówki. Podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy organizowaniu  

i realizacji działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami 

zaangażowanymi w proces wspomagania. 

3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej 

specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych  

do nauczycieli danej szkoły powinna być rzetelna, angażująca społeczność 

szkolną, diagnoza potrzeb przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły 

bądź placówki.  

4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, 

incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych działań, które polegają na 

wspieraniu szkoły w diagnozie potrzeb, planowaniu działań, wprowadzaniu 

zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i opracowywaniu wniosków do dalszej 

pracy. 

Głównym zadaniem, jakie stoi przed osobą odpowiedzialną za wspomaganie, jest 

inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie procesu wspomagania rozwoju szkoły  

w określonym obszarze jej pracy.  

Szkoły, które chciałyby otrzymać kompleksowe wsparcie w roku szkolnym 

2018/2019, proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie do 30 września 2018 r. 
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KREATYWNE NAUCZANIE 

 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w dniu 14 maja 2018 roku uczestniczyli  

w warsztatach metodycznych na temat: „Metoda Dobrego Startu”, których celem 

było wdrożenie dostosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi  

się — w celu wspierania ich rozwoju, przygotowania ich do nauki czytania  

i pisania. Przedstawienie możliwości wykorzystania metody dla celu rehabilitacji 

dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym rozwoju. Warsztaty poprowadziła 

Katarzyna Jankowska. 

Kolejny rok podsumowania konkursów powiatowych. W roku szkolnym 

2017/18 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyły  

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

,,Bezpieczni w sieci”. Na uroczyste podsumowanie przybyli uczniowie  

z nauczycielami oraz rodzicami. Zaszczyciły nas swą obecnością również władze  

miasta i powiatu.  
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Pierwsza edycja Konkursu „Młody Matematyk” w naszym powiecie odbyła się 

w roku szkolnym 2002/2003, a więc piętnaście lat temu. W bieżącym roku szkolnym 

zmagania z zadaniami konkursowymi podjęli „Młodzi Matematycy” po raz szesnasty. 

W bieżącym roku szkolnym do pierwszego z trzech etapów konkursu przystąpiło 134 

uczniów ze szkół podstawowych, również szkół z oddziałami gimnazjalnymi powiatu 

mławskiego. W tym 97 z klas 5, 6 i 7 oraz 37 z klas 2 gimnazjalnych.  

Byli to uczniowie ze szkół: w Bogurzynie, Radzanowie, Szydłowie, Szreńsku, 

Dzierzgowie, Wieczfni Kościelnej, Łomii, a także z pięciu szkół mławskich (SP nr 2, 

3, 4, 7) oraz ze SP „Wyspianum”.  

Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w dwóch etapach razem 

zebrali co najmniej 70% z maksymalnej liczby punktów, czyli 70 i więcej. Tak więc 

do rozstrzygającego starcia przystąpiło 39 uczniów.  

Komisja konkursowa w finale wyłoniła 10 laureatów i wyróżniła 7 uczestników 

konkursu. 

 

Laureaci konkursu 
 

1. Zuzanna Olszak ucz. kl. V (ZPO 3) SP nr 7 w Mławie (48 pkt.) 

2. Aleksandra Żuchowska ucz. kl. VI SP nr 4 w Mławie (49 pkt.) 

3. Szymon Lempek ucz. kl. VI SP nr 4 w Mławie (46 pkt.) 

4. Natalia Boras ucz. kl. VI (ZPO 3) SP nr 7 w Mławie (45 pkt.) 

5. Michał Ragus ucz. kl. VII (ZPO 3) SP nr 7 w Mławie (45 pkt.) 

6. Natalia Krystkiewicz ucz. kl. VII SP „Wyspianum” w Mławie (45 pkt.) 

7. Daniel Jędrzejewski ucz. kl. II gimnazjalnej SP nr 3 w Mławie (49 pkt.) 

8. Aleksandra Lubiejewska ucz. kl. II  gimnazjalnej SP nr 2 w Mławie (48 pkt.) 

9. Weronika Bagińska ucz. kl. II gimnazjalnej ZPO Szreńsk (45 pkt.) 

10. Olga Grzegorczyk ucz. kl. II gimnazjalnej SP nr 2 w Mławie (45 pkt.) 

 

POWIATOWY KONKURS  
„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
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Uczniowie wyróżnieni: 
 

1. Patrycja Siejkowska  ucz. kl. V (ZPO 3) SP nr 7 w Mławie (41 pkt.) 

2. Gabriela Oflenda ucz. kl. VI SP nr 4 w Mławie (43 pkt.) 

3. Katarzyna Gąsiorowska ucz. kl. VI SP Dzierzgowo (40 pkt.) 

4. Oliwia Brzozowska ucz. kl. VI SP nr 4 w Mławie (40 pkt.) 

5. Daria Szcześniak ucz. kl. VI SP Radzanów (40 pkt.) 

6. Bartosz Rutkowski ucz. kl. VII SP nr 4 (43 pkt.) 

7. Zuzanna Burakowska ucz. kl. II gimnazjalnej SP nr 2 w Mławie (41 pkt.) 

 Doradca metodyczny  
Anna Paszko 

POWIATOWY KONKURS  
„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
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POWIATOWY KONKURS  
„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Regulamin konkursu 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej siedemnastej edycji konkursu (tym 

razem dla klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych). 

 

Szczegółowy regulamin konkursu do odebrania w PODN w Mławie. 

Zainteresowani konkursem nauczyciele proszeni są o podanie wraz ze zgłoszeniem 

udziału uczniów (do 21 grudnia 2018 roku) propozycji co najmniej dziesięciu zadań 

dla każdej z grup wiekowych.  

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

uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych. 

2. Terminy etapów: 

   I etap  -  21.02.2019 r. 

 II etap - 21.03.2019 r. godz. 13:00 

III etap  -  25.04.2019 r. 

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

w Mławie do 21 grudnia 2018 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. Powiadamia 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. 
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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 2018/2019 

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  

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

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

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 V EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
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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 zależne od 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. 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Prace prosimy przesyłać na adres: 

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

ul. Reymonta 4 (z dopiskiem „Konkurs dziennikarski”) do 22 kwietnia 2019 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród 

nastąpi w maju/czerwcu 2019 roku (dokładna informacja zostanie przekazana 

zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). 

Serdecznie zapraszamy! 

 Doradca metodyczny 

 Beata Radzewicz  

POWIATOWY KONKURS  

POETYCKO – DZIENNIKARSKI V EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Bogata oferta szkoleń sprawia, że dyrektorzy i nauczyciele chętnie uczestniczą w warszta-

tach, konferencjach oraz kursach. 
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POWIATOWY TURNIEJ BRD 2018  

 

 W powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym, zorganizowanych w Mławskiej Hali Sportowej przez 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Komendę Powiatową Policji 

zwyciężyły reprezentacje ze szkół z Radzanowa. 

 Startowały drużyny z 13 szkół podstawowych i szczęściu gimnazjów  

– w sumie 70 uczniów. Zawodnicy najpierw rozwiązywali test z zakresu przepisów  

o ruchu drogowym, a potem wykazywali się sprawnością w jeździe na rowerach, 

pokonując niełatwy tor przeszkód. Pod uwagę brano również umiejętności udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystko to oceniali policjanci i strażacy.  

 W pierwszej kategorii wiekowej najlepsza okazała się SP w Radzanowie,  

przed SP nr 4 w Mławie i SP w Wieczfni Kościelnej. Wśród gimnazjalistów  

pierwsze trzy miejsca zajęli reprezentanci Radzanowa, Wieczfni Kościelnej  

i Niedzborza (gm. Strzegowo). Indywidualnie najwięcej punktów zdobyli Szymon 

Banaś (Lipowiec Kościelny) i Olga Gawryszewska (Radzanów). 

 Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi także nagrody  

rzeczowe i puchary ufundowane przez burmistrza, wójtów i Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Ciechanowie.  

 Zwycięskie drużyny będą reprezentować powiat mławski w eliminacjach  

rejonowych turnieju, które odbędą się 9 maja w Szkole Podstawowej w Siedlinie 

(pow. płoński). 

 BRD cieszy się w Powiecie Mławskim dużą popularnością. To nader 

pożyteczne zawody; propagują wśród uczniów (przyszłych kierowców) nie tylko 

zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, ale i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków. 
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POWIATOWY KONKURS 

,,BEZPIECZNI W SIECI’’ 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

ORGANIZATOR: PODN w Mławie 
 

CEL KONKURSU: 

− Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania 

z  Sieci Internet. 

− Uświadomienie potrzeby ochrony swojej prywatności  
 

ZASADY: 

− w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 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 2019 r. Udział w konkursie jest 

bezpłatny. Finał konkursu odbędzie  się w kwietniu  2019 r. 

Serdecznie zapraszamy!  

Doradcy metodyczni: Mariola Szczepkowska,  

Mariusz Sobotka 
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UDZIAŁ NAUCZYCIELI  

WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA   

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN  

w Mławie w latach 2010-2017 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Liczba nauczycieli 

ogółem 
3783 3225 3031 3202 

Liczba nauczycieli 

szkolonych w ramach 

Grantów Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty 

256 360 73 -- 

Rok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Liczba nauczycieli  

ogółem 
3889 3893 4516 4411 

Liczba nauczycieli 

szkolonych w ramach 

Grantów Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty 

240 454 269 69  
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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 nieobjęte 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. Zastosowanie robotów w edukacji, wykorzystanie elementów robotyki  

w   programowaniu. 

2. Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. 

3. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów jako wsparcie 

jakości szkoły. 

4. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki. 

5. Jak współpracować 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. Formy pracy i organizacji lekcji w kontekście kompetencji kluczowych. 

11. Realizacja zajęć z informatyki w edukacji wczesnoszkolnej. 

12. W świecie eksperymentów, czyli doświadczenia i eksperymenty na lekcjach 

przedmiotów przyrodniczych. 

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

14. Gry na lekcjach - czy można i kiedy w nie grać? 

15. Tworzenie interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych. 

16. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej. 

17. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego. 

18. Aplikacje internetowe jako narzędzie wspomagające naukę języków obcych. 

19. Ocenianie Kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. 

20. Programowanie na dywanie w przedszkolu i szkole. 

21. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym. 

22. Neuroedukacja w praktyce szkolnej. Nowy paradygmat w edukacji. 

23. Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej - organizacja od A do Z. 

24. Awans  zawodowy  nauczycieli  od  1 IX 2018 r. 

25. ABC szkolnego wolontariatu. 

26. Praca metodą projektu. 

27. Metapoznanie, czyli poznanie własnego procesu przyswajania wiedzy. 

28. Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego. 

29. Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela - efektywna 

współpraca. 

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 2018 roku. 

Lp. Treść zadania 
Liczba 
godzin 

Liczba 
osób w 
grupie 

Adresaci szkoleń 
Osoby 

prowadzące 

1. Zastosowanie 
robotów w edukacji, 

wykorzystanie 
elementów robotyki 
w programowaniu. 

15 15 Nauczyciele zajęć 
komputerowych, 

informatyki, zajęć 
technicznych. 

Bogdan  
Kamiński 

2. Wykorzystanie na 
lekcjach matematyki 

i przedmiotach 
przyrodniczych 

aplikacji i zasobów 
dostępnych w 

chmurze. 

15 15 Nauczyciele 
matematyki i 
przedmiotów 

przyrodniczych ze 
szkół podstawowych. 

Anna Paszko 

3. Programowanie 
wizualne w szkole 

podstawowej. 

15 15 Nauczyciele, 
dyrektorzy szkół 
podstawowych. 

Bogdan  
Kamiński 

  4. Gry dydaktyczne na 
lekcjach matematyki 

w edukacji 
wczesnoszkolnej. 

10 15 Nauczyciele 
matematyki ze szkół 

podstawowych. 

Jolanta Dębska 

5. Jak opracować 
program 

profilaktyczno-
wychowawczy  

szkoły? 

10 15 Nauczyciele, 
dyrektorzy, 
pedagodzy, 

psychologowie, rady 
pedagogiczne. 

Mariola 
Szczepkowska 
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6. Formy wsparcia 
nauczycieli w pracy 

wychowawczej – 
budowanie autorytetu 

nauczyciela. 

10 15 Nauczyciele, 
dyrektorzy, 
pedagodzy, 

psychologowie, rady 
pedagogiczne. 

Mariola 
Szczepkowska 

7. Przedszkolak na medal 
– kształtowanie postaw 

i wartości 
wychowawczych 
poprzez zabawę, 

przyjaźń, szacunek, 
współpracę. 

10 15 Nauczyciele, 
dyrektorzy, 
pedagodzy, 

psychologowie, 
terapeuci, rady 
pedagogiczne 
przedszkoli. 

Jolanta Dębska 

8. Nauczyciel 
wspomagający w 
klasie, asystent 
nauczyciela – 

efektywna współpraca. 

10 15 Nauczyciele, 
dyrektorzy, 
nauczyciele 

wspomagający, 
asystenci 

nauczyciela, 
pedagodzy, 

psychologowie, 
terapeuci szkół 
podstawowych. 

Katarzyna  
Jankowska 

9. Jak pisać scenariusze 
lekcji, konspekty – 

vademecum młodego 
nauczyciela. 

10 15 Nauczyciele, 
pedagodzy, 

psychologowie, rady 
pedagogiczne. 

Jolanta Bem 

W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dyrektora i doradców metodycznych 

PODN serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia.   

Katarzyna Jankowska, szkolenie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

JAK PISAĆ SCENARIUSZE LEKCJI, KONSPEKTY – 

VADEMECUM MŁODEGO NAUCZYCIELA  

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Podstawowe akty prawne regulujące pracę szkoły i nauczyciela. 

- Planowanie pracy nauczyciela. 

- Konspekt czy scenariusz? 

- Opracowanie scenariusza lekcji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: październik 2018 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli woj. mazowieckiego,  

pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

JAK  KSZTAŁTOWAĆ KOMPETENCJE KLUCZOWE NA 

PRZEDMIOTACH PRZYRODNICZYCH ? 

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Kompetencje XXI wieku. 

- Kompetencje kluczowe a umiejętności zapisane w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. 

- Sposoby realizacji kompetencji kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: listopad 2018 r. 

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

WARSZTATY 

MODYFIKOWANIE ZADAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

ADRESAT: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Typowe zadania edukacyjne. 

- Zmodyfikowane zadania edukacyjne.  

- Procesy myślowe uczniów w rozwiązywaniu typowych zadań edukacyjnych  

i zadań   zmodyfikowanych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: grudzień 2018 r. 

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

WARSZTATY 

 KONCENTROWANIE SZKOŁY NA UCZENIU  

SIĘ UCZNIÓW 

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Szkoła skoncentrowana na uczeniu się uczniów. 

- Język, który umożliwia szkole koncentrację na uczeniu się. 

- Jak można uwspólnić rozumienie pojęć dotyczących uczenia się i nauczania? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: luty 2019 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 

WARSZTATY 

WPROWADZANIE ZMIANY W SZKOLE 

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Jak rozmawiać z nauczycielami o zmianie? 

- Planowanie zmiany – cele, kryteria, harmonogram.  

- Monitorowanie wprowadzanej zmiany. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: kwiecień/maj 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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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 2019 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 2019 r. 

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

KREATYWNE NAUCZANIE. ROZWÓJ KREATYWNOŚCI 
DZIECKA 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Procesy myślowe, fazy rozwoju twórczego dzieci. 

- Diagnozowanie kreatywności. 

- Trening kreatywności - ćwiczenia praktyczne. 

- Wspieranie kreatywności - rady dla opiekunów. 

 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: styczeń / luty 2019 r. 

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

ATRAKCYJNA LEKCJA – JAK SPRAWIĆ, BY 

UCZNIOWIE CIĘ SŁUCHALI I ZAPAMIĘTALI 

WSZYSTKO  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 - Metody i sposoby uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów. 

 - Myślenie wizualne – efektywne przekazywanie wiedzy. 

 - Wykorzystanie gier edukacyjnych do realizacji podstawy programowej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj 2019 r. 

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

KURS 

WARSZTATY 

Mariola Szczepkowska, 
doradca metodyczny  
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS E-LEARNINGOWY 

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE 

MŁODZIEŻ W WYBORZE ŚCIEŻKI  

EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Osobowość a wybór zawodu. 

- Wartości a wybór zawodu. 

- Od marzeń do celów. 

- Projektowanie kariery. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska  

TERMIN: wrzesień/listopad 2018 r.  

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

KURS 

OCENIANIE JAKO PROCES – INFORMACJA,  

WSPARCIE, MOTYWACJA  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Cele oceniania i funkcje oceny. Błędy oceniania. 

- Style oceniania. Systemy oceniania 

- Różnice między ocenianiem sumującym a ocenianiem wspierającym. 

- Ocenianie adekwatne i zobiektywizowane. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: luty 2019 r.  

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

KURS E-LEARNINGOWY 

DIAGNOZA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Cechy ucznia uzdolnionego – jak rozpoznać geniusza? 

- Zasady motywacji uczniów uzdolnionych. 

- Omówienie narzędzi służących obserwacji pedagogicznej uczniów uzdolnionych. 

- Metody pracy z uczniem uzdolnionym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: grudzień / luty 2019 r.  

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

KURS  

TECHNIKI MOTYWACJI UCZNIÓW  

 JAK WSPOMÓC METODY NAUCZANIA?  
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przyczyny niechęci do nauki i źródła niepowodzeń. 

- Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągnięcia. 

- Metody i techniki zwiększające motywację uczniów do nauki. 

- Zwiększanie poczucia własnej wartości i zachęcanie bez nagród.  

- Praca zespołowa, a jej wpływ na motywację uczniów w grupie. 

- Symulacje zajęć lekcyjnych z zastosowaniem wybranych metod motywujących. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj 2019 r. 

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

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 2019 r.  

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

SZKOLENIE 

FORMY PRACY I ORGANIZACJI LEKCJI  

W KONTEKŚCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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 2019 r. 

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

WARSZTATY 

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: marzec 2019 r. 

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

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: kwiecień 2019 r. 

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



 35 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

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: czerwiec 2019 r.  

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

WARSZTATY 

W ŚWIECIE EKSPERYMENTÓW, CZYLI  
DOŚWIADCZENIA  I EKSPERYMENTY NA LEKCJACH  

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH  
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Rola doświadczeń i eksperymentów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 

- Prezentacja i przygotowanie propozycji doświadczeń naukowych. 

- Kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia się. 

- Jak włączyć uczniów w przeprowadzanie doświadczeń – zasady bezpieczeństwa 

   i pomysły pracy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska  

TERMIN: marzec 2019 r. 

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

WARSZTATY 

AWANS  ZAWODOWY  NAUCZYCIELI  OD  1 IX 2018 r. 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Podstawy prawne  zmian w systemie awansu zawodowego. 

- Procedury i przebieg awansu . 

- Etapy i struktura planu rozwoju zawodowego. 

- Dokumentacja związana z realizacją  zadań w okresie stażu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN: wrzesień 2018 r.  

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

WARSZTATY 

AWANS  ZAWODOWY  NAUCZYCIELA  STAŻYSTY   

W  MYŚL  NOWYCH  PRZEPISÓW 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Procedury awansu zawodowego nauczyciela stażysty od 1 IX 2018 r. 

- Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

- Dokumentacja związana z realizacją zadań w okresie stażu. 

- Egzamin przed komisją egzaminacyjną. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: marzec 2019 r. 

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

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: kwiecień 2019 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 

PROGRAMOWANIE WIZUALNE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 25 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- 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. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: wrzesień 2018 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego,  

pozostali 10 zł/godz. 

REALIZACJA ZAJĘĆ Z INFORMATYKI  

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

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. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: październik 2018 r. 

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

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

KURS 

Bogdan Kamński, 

doradca metodyczny 
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WARSZTATY 

ZASTOSOWNIE ROBOTÓW W EDUKACJI, 
WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW ROBOTYKI  

W PROGRAMOWANIU 
 

ADRESAT: nauczyciele zainteresowani 

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.  

- Budowa własnego robota w oparciu o moduł Arduino 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: listopad 2018 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego,  

pozostali 10 zł/godz. 

 
 

NOWOCZESNY WYMIAR EDUKACJI 
INFORMATYCZNEJ POMIARY ZA POMOCĄ 

KOMPUTERA – UCZENIE SIĘ PRZEZ BADANIE (IBSE) 
 

ADRESAT: nauczyciele zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Budowa prostych modułów pomiarowych.  

- Programowanie modułów za pomocą języka Scratch S4A do rejestracji 

  temperatury.  

- Tworzenie programów w środowisku Scratch z wykorzystaniem modułów.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: grudzień 2018 r. 

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

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

ZASTOSOWANIE TABLICY MULTIMEDIALNEJ  
 

ADRESAT: nauczyciele zainteresowani 

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: styczeń 2019 r.  

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

 

 

  

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE  
W SZKOLE ZESTAW CYFROWYCH, 

PROGRAMOWALNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH  
 

ADRESAT: nauczyciele zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zastosowanie i budowa cyfrowych, programowalnych pomocy dydaktyczny do 

  zajęć z informatyki, techniki, fizyki i matematyki.  

- Przykłady wykorzystania modułów Arduino, ESP8266 oraz mikrokontrolerów 

  ATMEL do budowy pomocy dydaktycznych. 

- Środowiska programistyczne Scratch4Arduino, Snap4Arduino, Python oraz C++.  

- Przykłady programów sterujących pomocami dydaktycznymi.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński 

TERMIN: luty 2019 r. 

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

WARSZTATY 
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EKSPERYMENTOWANIE I WZAJEMNE NAUCZANIE, 

CZYLI EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI 

ADRESAT: nauczyciele zainteresowani 

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 poprzez eksperymentowanie  

i wzajemne nauczanie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: wrzesień 2018 r. 

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

 

 

 

WYKORZYSTANIE NA LEKCJACH MATEMATYKI  

I PRZEDMIOTACH PRZYRODNICZYCH APLIKACJI  

I ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W CHMURZE  

ADRESAT: nauczyciele zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 15 

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: październik/listopad 2018 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego,  

pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

KURS 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

UCZNIOWIE O RÓŻNYCH UZDOLNIENIACH 

MATEMATYCZNYCH – JAK Z NIMI PRACOWAĆ?  
 

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: listopad 2018 r. 

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

WARSZTATY 

JAK UCZYĆ RADZENIA SOBIE Z ZADANIAMI  

NA DOWODZENIE? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Czy zadania na dowodzenie muszą być trudne? 

- Matematyczna argumentacja – początki. 

- Matematyka w szkole i dowodzenie twierdzeń. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: grudzień 2018 r. 

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

WARSZTATY 

GRY NA LEKCJACH – CZY MOŻNA  

I KIEDY W NIE GRAĆ? 

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: kwiecień 2019 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. 

- Dodawanie slajdów, tekstu, grafiki, tabel, dźwięków i filmów. 

- Efekty graficzne w prezentacji. 

- Przejścia i animacje w prezentacji multimedialnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Mariusz Sobotka 

TERMIN: wrzesień/październik 2018 r. 

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

WARSZTATY 

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH APLIKACJI  

I GIER EDUKACYJNYCH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zasady 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:  Mariusz Sobotka 

TERMIN: listopad 2018 r. 

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

WARSZTATY 

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH QUIZÓW  

NA PLATFORMIE KAHOOT 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zasady działania serwisu Kahoot. 

- Zakładanie konta na platformie Kahoot. 

- Wybór gotowych quizów. 

- Projektowanie własnych quizów edukacyjnych i ich udostępnianie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: grudzień 2018 r. 

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

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:  Mariusz Sobotka 

TERMIN: styczeń 2019 r. 

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

 
 

 

 

TABLICA INTERAKTYWNA NA LEKCJI 

WYKORZYSTANIE INTERAKTYWNYCH  

ĆWICZEŃ NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przygotowanie tablicy interaktywnej do pracy na lekcji (podłączenie, kalibracja). 

- Alternatywne programy do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną. 

- Wykorzystanie tablicy interaktywnej do pracy z zasobami internetowymi. 

- Popularne portale dydaktyczne. 

- Tworzenie i edytowanie ankiety online. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Mariusz Sobotka 

TERMIN: luty 2019 r. 

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

WARSZTATY 
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BLOK MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZY 

KURS 

DODAWANIE OCEN OPISOWYCH PÓŁROCZNYCH  

I ROCZNYCH W DZIENNIKU SYNERGIA 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Korzystanie z gotowych wyrażeń oceniających w bazie aplikacji. 

- Dodawanie przez nauczyciela nowych wyrażeń oceniających. 

- Podgląd tekstu oceny opisowej na świadectwie podczas jego sporządzania. 

- Graficzne przedstawienie dostępnego miejsca na świadectwie. 

- Import danych z dziennika elektronicznego (ocena opisowa oraz dane ucznia). 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Mariusz Sobotka 

TERMIN: maj 2019 r. 

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

KURS 

E-ŚWIADECTWA + ARKUSZE OCEN  

W DZIENNIKU SYNERGIA  

(E-ŚWIADECTWA WERSJA PROFESJONALNA) 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Tworzenie oddziału. 

- Zmiana uprawnień do oddziału. 

- Tworzenie świadectw i arkuszy. 

- Import wszystkich danych uczniów z dziennika elektronicznego (ocen, danych 

ucznia, przedmiotów). 

- Drukowanie świadectw i arkuszy ocen. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: czerwiec 2019 r. 

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

KURS E-LEARNINGOWY 

KARY CZY KONSEKWENCJE? - JAK REAGOWAĆ  
W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Konsekwencje jako skuteczny środek wychowawczy. 

- Skuteczne motywowanie do rozwijania zdolności i zainteresowań. 

- Budowanie indywidualnego planu kontrolowania złości  metodą H. M. Kellner. 

- Metody interwencji w relacji dorosły – dziecko. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: marzec/maj 2019 r.  

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

WARSZTATY 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

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. 

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

   programu  

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: wrzesień 2018 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego,  

pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK WYCHOWANIE 

KURS BLENDED LEARNING 

 

TRUDNE ZACHOWANIA KONTRA SKUTECZNE 
 METODY TERAPEUTYCZNE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Techniki behawioralne. 

- Funkcjonalne rodzaje wygaszania. 

- Zasady i metody niwelowania zachowań agresywnych. 

- Uszy von Thuna, czyli jak unikać nieporozumień związanych z indywidualnym 

sposobem odczytywania komunikatu. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN:  październik/listopad 2018 r.  

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

KURS 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW UCZNIOWSKICH 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Postawa a zachowanie.  

- Mechanizmy kształtowania się i zmiany postaw. 

- Niedostosowanie społeczne, a niepowodzenia szkolne. 

- Postawy społeczne jako element kapitału społecznego. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: kwiecień 2019 r.  

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

WARSZTATY 

ABC SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Wolontariat w świetle Ustawy o systemie oświaty  i podstawy programowej    

kształcenia ogólnego. 

- Cele wolontariatu a zadania edukacyjne i wychowawcze szkoły. 

- Kolejne kroki  przy powołaniu szkolnego koła. 

- Wolontariat szkolny i jego działania z sojusznikami zewnętrznymi. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN:  październik 2018 r.  

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

WARSZTATY 

JAK  ROZUMIEĆ  OPINIE  PORADNI  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Leksykon pojęć określających dysfunkcje. 

- Wskazania poradni a możliwości szkoły. 

- Terapia pedagogiczna drogą do wyrównywania deficytów rozwojowych. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: listopad 2018 r.  

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

KURS 

PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY: 

KOMPUTEROMANIA, NIKOTYZM, ALKOHOLIZM, 

NARKOMANIA I INNE UZALEŻNIENIA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przyczyny powstawania uzależnień u dzieci i młodzieży. 

- Rodzaje pomocy niesionej zagrożonej młodzieży. 

-  Propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.  

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: czerwiec 2019 r.  

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

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: grudzień 2018 r. II termin: maj 2019 r.  

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

WARSZTATY 

JAK WSPÓŁPRACOWAĆ 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: maj 2019 r.  

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

SZKOLENIE 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Słów kilka o egzaminie. 

- Podstawa programowa. 

- Informatory. 

- Arkusze. 

- Materiały dodatkowe. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska  

TERMIN:  październik 2018 r.  

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

SZKOLENIE 

APLIKACJE INTERNETOWE JAKO NARZĘDZIE 

WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Rodzaje aplikacji. 

- Techniki pracy na lekcji w oparciu o aplikacje. 

- Przykłady scenariuszy lekcji z uwzględnieniem aplikacji. 

- Materiały dodatkowe. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: listopad 2018 r.  

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

WARSZTATY 

STRATEGIE UCZENIA SIĘ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Metody nauczania, a metody uczenia się. 

- Strategie i style uczenia się języka obcego. 

- Trening strategiczny. 

- Metody i narzędzia wspierające rozwijanie postaw autonomicznych w uczeniu się 

języków obcych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: grudzień 2018 r. 

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

EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Idea i geneza EPJ. 

- Jak staję się poliglotą. 

- Moje pierwsze EPJ – poradnik dla nauczycieli. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: styczeń 2019 r. 

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

SZKOLENIE 
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PROBLEMATYCZNE OBSZARY PRACY NAD 

SŁOWNICTWEM NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przyczyny słabo rozwiniętej kompetencji leksykalnej uczniów. 

- Słownictwo i jego rola w procesie uczenia się języka obcego. 

- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. 

- Błędy interferencyjne w użyciu słownictwa. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: luty 2018 r. 

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

WARSZTATY 

BLOK JĘZYKI NOWOŻYTNE 

WARSZTATY 

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO-NIEMIECKIEJ  
– ORAGANIZACJA OD A DO Z 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Czy uczniowie potrzebują wymiany? 

- Jak znaleźć szkołę partnerską? 

- Możliwości finansowania wymiany młodzieży. 

- Organizacja i logistyka. 

- Rola pośrednika językowego (komunikacja w grupie międzynarodowej). 

- Co zrobić, żeby wymiana się udała (wymiana, to nie wycieczka)? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: marzec 2018 r. 

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

WARSZTATY 

WYKORZYSTANIE TIK DO NAUCZANIA GRAMATYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Na dobry początek - prezentacje. 

- Interaktywne quizy jako alternatywa dla tradycyjnych ćwiczeń gramatycznych. 

- Wykorzystanie filmów do nauki gramatyki. 

- Metoda odwróconej klasy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: luty 2019 r. 

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

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS  

GRY DYDAKTYCZNE NA LEKCJACH  
MATEMATYKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

 
 

ADRESAT: nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych  

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 

Moduł I  

− Wartości edukacyjne gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki. 

− Co utrudnia dzieciom nabywanie wiadomości matematycznych? 

− O zgubnych tendencjach skracania czasu edukacyjnego przeznaczonego na 

kształcenia wiadomości i umiejętności uczniów. 

− Zalety gier dydaktycznych na lekcji matematyki. 

− Gry dydaktyczne.  

 

Moduł II   

− Doskonalenie sprawności rachunkowej poprzez gry i zabawy. 

− Konstruowanie gier planszowych. 

− Zabawy geometryczne. 

− Umiejętności praktyczne – liczenie pieniędzy, ważenie, mierzenie. 

− Gry matematyczne.  

 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: wrzesień/październik 2018 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego, 

pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

PRZEDSZKOLAK NA MEDAL – KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW I WARTOŚCI WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ 

ZABAWĘ, PRZYJAŹŃ, SZACUNEK, WSPÓŁPRACĘ 

 

ADRESAT: nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, 

psychologowie, terapeuci, rady pedagogiczne przedszkoli. 
 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  
 

Moduł I 

− System wartości w wychowaniu dziecka. 

− Emocje – sposoby radzenia sobie z nimi. 

− Współdziałanie – nawiązywanie pozytywnych 

kontaktów. 

− Wartości – kształtowanie postaw. 

− Kodeks przedszolaka. 
 

Moduł II 

− Metoda Storyline w procesie wychowania dzieci do tolerancji. 

− Istota metody Storyline 

− Przykład wykorzystywania metody Storyline w wychowaniu dzieci do tolerancji. 

− Prawidłowe formułowanie pytań kluczowych. 

− Epizody zawierające różnorodną aktywność dzieci. 

− Praktyczna działalność nauczyciela metodą Storyline. 
 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: październik 2018 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z woj. mazowieckiego, 

pozostali 10 zł/godz. 

KURS  

Jolanta Dębska, 

doradca metodyczny 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE  

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Przedstawienie badań prof. Hattiego. 

− Warsztat  - Co to znaczy dobra lekcja? 

− Rola celów w nauczaniu. 

− Rola kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej w nauczaniu. 

− Praca nad informacją zwrotną, rozróżnianie oceny sumującej od oceny 

kształtującej. 

− Samoocena i ocena koleżeńska. Znaczenie pytań kluczowych w nauczaniu. 

− TIK w ocenianiu kształtującym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2018 r.  

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

SIECI 

WARSZTATY 

PROGRAMOWANIE NA DYWANIE  

W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej  

i informatyki 

LICZBA GODZIN: 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: grudzień 2018 r.  

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

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

SIECI 

 ZABAWY KREATYWNE, ZAJĘCIA RELAKSACYJNE  

I ODPRĘŻAJĄCE W PRZEDSZKOLU ORAZ W KLASACH 

I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ADRESAT: nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Rozwój wrażliwości emocjonalnej dzieci poprzez wykorzystanie zajęć 

umuzykalniających. 

− Rola rytmu w kształceniu muzycznym . 

− Zajęcia relaksacyjne i odprężające. 

− Kinezjologia edukacyjna - praca z dziećmi metodą Dennisona. 

− Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się – kinezjologia dla dzieci. 

− Tematy zaproponowane przez uczestników sieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2018 r.  

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

 

ĆWICZENIA Z ZAKRESU GIMNASTYKI  

MÓZGU PAULA DENNISONA 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

−  Wpływ kinezjologii edukacyjnej na pracę mózgu i ciała. 

−  Co to jest metoda Dennisona. 

−  Na co pomaga wyżej wymieniona metoda. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: styczeń 2019 r. 

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

SIECI 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS 

NAGRODA I KARA – JAK SKUTECZNIE STOSOWAĆ  

W PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Nagroda. 

− Kara. 

− Konsekwencje. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: luty 2019 r. 

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

KURS 

NEUROEDUKACJA W PRAKTYCE SZKOLNEJ  

NOWY PARADYGMAT W EDUKACJI 

 

ADRESAT: nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Nauczanie przyjazne mózgowi. 

− Higiena umysłu. 

− Dwa mózgi w szkole czyli dlaczego trudno się porozumieć nauczycielowi  

i uczniowi. 

− Mózg- miejsce pracy nauczyciela. 

− Nowy paradygmat w edukacji. 

− Struktura szkoły, przestrzeni, zajęć a możliwości pracy mózgu ucznia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  marzec 2019 r. 

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

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

SZKOLENIE 

 UCZYĆ CZYTAĆ, ALE JAK? WSPARCIE UCZNIÓW 

MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU 

 

ADRESAT: nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Gotowość do nauki czytania. 

− Zabawy usprawniające zaburzone funkcje. 

− Ćwiczenia w czytaniu na różnicowanie mylonych liter. 

− Sylaby otwarte i zamknięte. 

− Czytanie wyrazów ze zbiegiem spółgłosek. 

− Czytanie ze zrozumieniem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  kwiecień 2019 r. 

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

WARSZTATY 

MAŁY NAUKOWIEC – ZABAWY EKSPERYMENTALNE  

W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE 

 

ADRESAT: nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Doświadczenia fizyczne – woda, powietrze. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: maj 2019 r. 

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

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

SZKOLENIE 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – DOBRA KOMUNIKACJA 

 

ADRESAT: nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Diagnoza wzajemnych relacji oraz analiza wzajemnych trudności. 

− Uzgodnienie oczekiwań. 

− Ustalenie jasnych reguł współpracy. 

− Opracowanie porozumienia nad pokonywaniem trudności. 

− Znaczenie współpracy nauczyciela z rodzicami. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  maj 2019 r. 

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

SZKOLENIE 

ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI  

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

ADRESAT:  nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Kontrola własnych zachowań. 

− Dobre i złe emocje. 

− Zabawy związane z ekspresją uczuć. 

− Zabawy dotyczące radzenia sobie ze złością. 

− Dialog z dzieckiem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: czerwiec 2019 r. 

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



 63 

 

BLOK HUMANISTYCZNY 

SZKOLENIE 

NOWE  ZASADY  OCENIANIA  TEKSTÓW   

O  CHARAKTERZE  ARGUMENTACYJNYM   

NA  EGZAMINIE  ÓSMOKLASISTY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i ich rodzaje. 

- Kluczowe elementy tematu rozprawki. 

- Wnikliwość argumentacji i jej mierzalność. 

- Kompetencje literackie i kulturowe w pracy ucznia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN:  grudzień 2018 r. 

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

SZKOLENIE 

EDUKACJA  REGIONALNA  NA  LEKCJACH   

JĘZYKA  POLSKIEGO 

 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Regionalizm w świetle nowej podstawy programowej. 

- Istota i cel edukacji regionalnej a zadania szkoły. 

- Formy i sposoby realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN: luty 2019 r. 

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

SZKOLENIE 

W  JAKIM  STOPNIU  WYPRACOWANIE   

O  CHARAKTERZE  TWÓRCZYM  MOŻE  

BYĆ  TWÓRCZE ? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Fabuła opowiadania i jej związki z lekturą. 

- Kompetencje literackie i kulturowe w pracy ucznia. 

- Błędy kardynalne i ich wpływ na ocenę wypracowania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN:  kwiecień 2018 r. 

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

SZKOLENIE 

LEKTURY  SZKOLNE  A  UCZNIOWSKI   

ŚWIAT  WARTOŚCI 

 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Kanon lektur szkolnych i  książki marzeń. 

- Czytanie a świat wartości. 

- Oczekiwania nauczycieli i uczniów wobec tekstów literackich. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN: maj 2019 r. 

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

SZKOLENIE 

RETORYKA  W  SZKOLE  W  MYŚL  NOWEJ   

PODSTAWY  PROGRAMOWEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Nawiązania do klasycznej retoryki przy tworzeniu wypowiedzi uczniowskiej. 

- Inventio – dispositio – elocutio. 

- Sztuka dobrego myślenia podstawą sztuki dobrego mówienia i tworzenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN:  czerwiec 2019 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

INFORMACJA W BIBLIOTEKACH XXI WIEKU: 
TRANSFORMACJA FORM, METOD I NARZĘDZI 

 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotek 

LICZBAGODZIN: 8 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Zaprezentowanie oferty informacyjnej; wyszukiwarki specjalistyczne, naukowe, 

multiwyszukiwarki zasobów głębokiego Internetu.  

- Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego wyszukiwanie nie jest skuteczne, szybkie  

 i sprawne?  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: PODN/specjaliści Biblioteki Narodowej  

TERMIN: luty 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 150 zł/godz. 

AKTYWNE METODY PRACY  
Z KIĄŻKĄ I CZYTELNIKIEM  

 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotek 

LICZBAGODZIN: 6 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Aktywne działania wokół książki obrazowej Iwony Chmielewskiej Pamiętnik 

Blumki. 

- Metody dyskusji; rozmowy tematyczne w parach; praca metaforą; dyskusja 

słoneczko; dyskusja Co by było, gdyby… 

- Metody integracyjne. 

- Proste techniki plastyczne (zakładki, własnoręcznie wykonane książeczki) 

- Prezentacja możliwości wykorzystania slajdów w pracy bibliotekarza.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: PODN/dr Grażyna Walczewska-Klimczak 

TERMIN: październik 2018 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 150 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 z rewalidacją. 

−  Integracja sensoryczna. 

−  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, 

matematyka, historia bibliotekoznawstwo. 

UWAGA! - drugi kierunek 50%    

Studia trwają od października 2018 r. do czerwca 2019 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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