
 

 
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: 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO  

Z JĘZYKA OBCEGO W KONTEKŚCIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 obliczy i zinterpretuje w oparciu o podane wyniki łatwość zadań cząstkowych 

 zastosuje skalę staninową do interpretacji wyników uczniów i szkoły 

 wymieni podstawowe parametry statystyczne służące do analizy wyników 

 zaprojektuje działania zmierzające do podnoszenia jakości kształcenia 

Liczba godzin: 3 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul.Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

NOWE PODEJŚCIE DO OCENIANIA UCZNIÓW 

 - JAK OCENIAĆ ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 scharakteryzują ideę oceniania kształtującego 

 wymieni elementy oceniania kształtującego 

 wskaże na różnice pomiędzy ocenianiem kształtującym a sumującym 

 poda zalety stosowania w praktyce oceniania kształtującego 

Liczba godzin: 4 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul.Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 – CO WARTO WIEDZIEĆ? 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele gimnazjów 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 określi cechy egzaminu gimnazjalnego 

 opisze zestaw egzaminacyjny i kryteria punktowania 

 rozpozna obszary wymagań szczegółowych w przykładowych zadaniach 

 przygotowuje plan pracy pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z 

języka obcego 

Liczba godzin: 3 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul.Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

FORMY I KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH 

 NA EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKÓW OBCYCH 

NOWOŻYTNYCH 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 rozróżnia formy wypowiedzi pisemnych i wskazuje ich główne części 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę w kształceniu umiejętności pisania różnych form wypowiedzi 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych 

 stosuje różnorodne metody w formułowaniu wypowiedzi pisemnych 

Liczba godzin: 3 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul.Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

PROCEDURY WYBORU PODRĘCZNIKA 

 Z JĘZYKA OBCEGO 

 – KRYTERIA OCENY PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 stosuje różnorodne metody i formy oceny podręcznika szkolnego 

 dokonuje analizy porównawczej podręczników szkolnych według kryteriów wyprowadzonych 

z zasad nauczania i jego funkcji 

 opracowuje własne kryteria do oceny podręcznika szkolnego 

 dokonuje analizy ilościowej i jakościowej podręcznika 

Liczba godzin: 4 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul. Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

PRZYDATNE STRATEGIE WSPIERANIA UCZNIÓW 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 stosuje różnorodne metody i formy pracy w czasie zajęć lekcyjnych 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę do podnoszenia jakości kształcenia 

 opracowuje własny scenariusz zajęć lekcyjnych w oparciu o „cooperative 

 learning technique” 

Liczba godzin: 3 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul. Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

JAK PROWADZIĆ INDYWIDUALIZACJĘ PRACY 

 Z UCZNIEM W KLASIE 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 stosuje różnorodne metody i formy pracy w czasie zajęć lekcyjnych 

 opracowuje własny scenariusz zajęć lekcyjnych 

 wykorzystuje test Myers-Briggs’a - Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) do podnoszenia 

jakości kształcenia 

Liczba godzin: 3 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul. Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

CIEKAWE LEKCJE W SZKOLE 

 - JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA  ABY BYŁY INTERESUJĄCE 

 DLA UCZNIA? 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 stosuje różnorodne metody i formy pracy w czasie zajęć 

 wykorzystuje materiały edukacyjne z bazy dydaktyczno-metodycznej "TES" 

 opracowuje własny scenariusz zajęć lekcyjnych 

Liczba godzin: 3 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul. Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

BUDOWANIE NAUCZYCIELSKICH, AUTORSKICH PROGRAMÓW 

NAUCZANIA W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 

NOWOŻYTNYCH 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 opracowuje autorski/zmodyfikowany program nauczania ze wskazaniem celów kształcenia; 

treści; metod, form i technik pracy;przewidywanych osiągnięć uczniów; ewaluacji 

 włącza zagadnienia z różnych obszarów tematycznych w program nauczania języka obcego 

nowożytnego 

 wykorzystuje innowacje do podniesienia sprawności językowych uczniów 

Liczba godzin: 4 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul.Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@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: 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

 DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH 

Obszar edukacji: języki obce nowożytne 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 podejmuje działania na platformie edukacyjnej; korzysta z różnych form i metod 

zespołowego uczenia się 

 współpracuje w ramach sieci z innymi nauczycielami; korzysta z metodycznego 

i merytorycznego wsparcia innych nauczycieli i ekspertów 

 analizuje przykłady dobrych praktyk 

Liczba godzin: 4 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 ZSEE (TME) ul. Racibora 60/61, Szczecin 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

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: pjackowski@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób. 

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

