
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
 

U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form 

doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w ZCEMiP  w Szczecinie.  

Jak zwykle wynika ona z ewaluacji pracy ośrodka, Państwa oczekiwań 

oraz zmian wynikających z reformowania polskiej szkoły. Nasza oferta została 

opracowana zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz kierunkami  wytyczonymi  przez 

Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.  

Udział w szkoleniach prowadzonych przez doradców jest nieodpłatny. 

Wyjątek mogą stanowić formy doskonalenia, do których prowadzenia konieczne jest 

zatrudnienie wybitnych specjalistów z dziedziny edukacji. 

W związku ze zmieniającym się modelem doskonalenia nauczycieli, 

z dotychczasowego doradczego systemu szkoleniowego w system wspomagania 

szkół, zachęcamy do udziału w sieciach współpracy i samodoskonalenia, 

a także zapraszamy  do korzystania z umiejętności  i doświadczenia doradców 

przy tworzeniu i wdrażaniu rocznych planów wspomagania przedszkoli, 

szkół/placówek oświatowych.  

Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu uczestnictwu w naszych szkoleniach, 

Państwa warsztat pracy stanie się bogatszy o wspólne doświadczenia i zainspiruje 

do podejmowania działań wartościowych pod względem wychowawczym 

i dydaktycznym. 

 

W imieniu własnym i wszystkich doradców ODN zapraszam Państwa 

na nasze spotkania, a w rozpoczętym roku szkolnym życzę sukcesów w realizacji 

zadań zawodowych 

z-ca dyrektora ZCEMiP  ds. ODN 
Janina Rosiak 

  



 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

POMIAR UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH 

  ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 zdiagnozuje umiejętności ucznia 

 zastosuje różne rodzaje zadań w pomiarze dydaktycznym 

 skonstruuje plan testu i schemat punktowania zadań 

 wyznaczy współczynnik łatwości zadań, medianę, modalną i odchylenie standardowe 

Liczba godzin: 8 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 opracuje autorski program nauczania matematyki przeznaczony dla ucznia o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub dla ucznia zdolnego 

 wykorzysta innowacje do podniesienia jakości nauczania matematyki 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 

 WSKAŹNIKIEM  

DO EWALUACJI I PLANOWANIA PRACY 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych kończących 

się egzaminem maturalnym 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 obliczy i zinterpretuje współczynnik łatwości zadania 

 wykorzysta skalę staninową do interpretacji wyników osiągniętych przez uczniów i szkołę 

 wykorzysta EWD do interpretacji wyników szkoły 

 zaprojektuje działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

WYNIKI CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ 

 EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSKAŹNIKIEM 

 DO EWALUACJI I PLANOWANIA PRACY 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki w gimnazjum 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 obliczy i zinterpretuje współczynnik łatwości zadań 

 wykorzysta skalę staninową do interpretacji wyników uczniów i szkoły 

 wykorzysta EWD do interpretacji wyników szkoły 

 zaprojektuje działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
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Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

WYNIKI SPRAWDZIANU WSKAŹNIKIEM 

 DO EWALUACJI I PLANOWANIA PRACY 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki w szkole podstawowej 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 obliczy i zinterpretuje współczynnik łatwości zadań 

 wykorzysta skalę staninową do interpretacji wyników uczniów i szkoły 

 wykorzysta EWD do interpretacji wyników szkoły 

 zaprojektuje działania zmierzające do podniesienia jakości pracy 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 
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OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW 

 DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI? 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kończących 

się egzaminem maturalnym 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 określa umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym z matematyki (poziom 

podstawowy i poziom rozszerzony) 

 charakteryzuje konstrukcję arkusza i zasady punktowania 

 rozpoznaje wymagania szczegółowe w zadaniach maturalnych z matematyki 

 konstruuje plan przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki 

 konstruuje narzędzia do pomiaru poziomu przygotowań uczniów do egzaminu maturalnego z 

matematyki 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

 NA LEKCJACH MATEMATYKI 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 charakteryzuje ideę oceniania kształtującego 

 wymienia elementy oceniania kształtującego 

 wskazuje różnice między ocenianiem kształtującym a sumującym 

 podaje zalety stosowania w praktyce oceniania kształtującego 

 tworzy scenariusze lekcji z elementami oceniania kształtującego 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 4316102, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 

Tytuł szkolenia: 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 

 - JAK PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ 

 DIAGNOZĘ I EWALUACJĘ? 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych kończących się 

egzaminem maturalnym 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 pozna zasady konstruowania zadań egzaminacyjnych i zasady holistycznego oceniania 

 zbuduje schematy punktowania zadań egzaminacyjnych 

 opracuje arkusz egzaminacyjny (poziom podstawowy i/lub poziom rozszerzony) 

 dokona analizy wyników próbnego egzaminu maturalnego 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób.

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm
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Tytuł szkolenia: 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MATEMATYKI 

 - CO, JAK I KIEDY? 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół (nauczyciele 

stażyści, kontraktowi i mianowani) 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wykorzysta przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli do przygotowania 

planu rozwoju zawodowego i sprawozdania 

 opracuje sprawozdanie za okres stażu 

 przygotuje prezentację (dokumentację) swojego dorobku zawodowego 

Liczba godzin: 4 

Proponowane terminy szkoleń: październik, listopad, luty, marzec, kwiecień 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE, Szczecin, ul. Księcia Racibora 60/61 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Dariusz Borowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób. 

http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm

