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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 
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Tytuł szkolenia: 

NADZÓR PEDAGOGICZNY I EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 

 - JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ? 

Obszar edukacji: sieci współpracy i samokształcenia 

Adresaci szkolenia: dyrektorzy przedszkoli i szkół 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni i omówi sposoby realizacji nadzoru pedagogicznego 

 omówi sposoby projektowania ewaluacji wewnętrznej w placówce oświatowej 

 dobierze narzędzia i zastosuje je podczas ewaluacji wewnętrznej 

 stworzy raport z ewaluacji wewnętrznej 

Liczba godzin: 4 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 Do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Agnieszka Czeglik 

Osoba prowadząca szkolenie: Agnieszka Czeglik 

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: aczeglik@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: 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

 KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Obszar edukacji: sieci współpracy i samokształcenia 

Adresaci szkolenia: nauczyciele  uczący w szkołach podstawowych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni  doświadczenia oraz wspólnie rozwiąże problemy związane z wprowadzaniem 

oceniania kształtującego podczas zajęć 

 zaprojektuje scenariusze lekcji z wykorzystaniem zasad oceniania kształtującego 

 scharakteryzuje ideę oceniania kształtującego 

 weźmie udział w spotkaniu z ekspertem 

 zamieści na platformie edukacyjnej wypracowane podczas spotkań materiały 

Liczba godzin: 15 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dagmara Lewartowska 

Osoba prowadząca szkolenie: Dagmara Lewartowska 

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: dlewartowska@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: 

JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI 

- POSZUKIWANIE PŁASZCZYZN WSPÓŁPRACY 

Obszar edukacji: sieci współpracy i samokształcenia 

Adresaci szkolenia: nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach 

oraz szkołach ponadgimnazjalnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni doświadczenia oraz wspólnie rozwiąże problemy dotyczące współpracy z rodzicami 

 zamieści na platformie wypracowane materiały 

 opracuje cykl działań likwidujących bariery komunikacyjne w kontaktach z rodzicami 

 analizuje i usprawnia proces porozumiewania się 

 analizuje zakłócenia w kontaktach rodzic-nauczyciel 

Liczba godzin: 15 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dagmara Lewartowska 

Osoba prowadząca szkolenie: Dagmara Lewartowska 

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: dlewartowska@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: 

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA 

 NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI 

Obszar edukacji: sieci współpracy i samokształcenia 

Adresaci szkolenia: nauczyciele uczący języka polskiego i matematyki na 

wszystkich etapach edukacyjnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni doświadczenia i rozwiąże problemy dotyczące wyboru innowacyjnych metod 

nauczania 

 analizuje zasoby internetowe pod kątem przygotowania scenariuszy lekcji z języka polskiego , 

matematyki ora innych przedmiotów 

 opracuje  i opublikuje scenariusze lekcji z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej 

 opracuje cykl działań edukacyjnych wykorzystujących innowacyjne metody nauczania 

zmierzający do podniesienia efektywności nauczania 

Liczba godzin: 15 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienia 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dagmara Lewartowska 

Osoba prowadząca szkolenie: koordynator sieci Dagmara Lewartowska 

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: dlewartowska@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: 

BIBLIOTERAPIA 

 ALTERNATYWNE SPOSOBY PROMOCJI CZYTELNICTWA 

Obszar edukacji: sieci współpracy i samokształcenia 

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka polskiego oraz pracownicy bibliotek 

szkolnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni doświadczenia  i wspólnie rozwiąże problemy dotyczące  stworzenie banku 

pomysłów na aktywizację czytelniczą dzieci i młodzieży 

 opublikuje sieciowy kanon lektur 

 opracuje scenariusze nowatorskich  konkursów czytelniczych 

 zaplanuje sposoby uzyskiwania środków finansowych na zakup książek do bibliotek szkolnych 

 opracuje przykłady  konkretnych  działań  motywujących  do  czytania  na  różnych  etapach 

edukacyjnych 

Liczba godzin: 15 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 do uzgodnienie/ platforma edukacyjna 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dagmara Lewartowska 

Osoba prowadząca szkolenie: Dagmara Lewartowska 

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: dlewartowska@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: 

KONSTRUOWANIE SCENARIUSZE LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM 

ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 

Obszar edukacji: sieci współpracy i samokształcenia 

Adresaci szkolenia: nauczyciele religii wszystkich etapów edukacyjnych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 zbuduje scenariusze lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego 

 wraz z innymi uczestnikami sieci stworzy bank ciekawych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem 

elementów OK 

 wypracuje sposoby sprawdzania osiągnięcia celu nauczyciela i ucznia 

Liczba godzin: 8 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 platforma sieci doskonalenia i współpracy 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dorota Maziarz-Świerzewska 

Osoba prowadząca szkolenie: Dorota Maziarz - Świerzewska 

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: dmaziarz@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: 

KOMPETENTNY WYCHOWAWCA 

Obszar edukacji: sieci współpracy i samokształcenia 

Adresaci szkolenia: wychowawcy klas, internatów, burs 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni doswiadczenia z obszaru wychowania 

 zainspiruje się do rozwoju zawodowego 

 zaplanuje ciekawe działania wychowawcze 

 zdiagnozuje swoje zasoby w obszarze pracy z uczniami 

Liczba godzin: 10 

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

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

 On line 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Renata Majewska 

Osoba prowadząca szkolenie:  

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: rmajewska@zce.szczecin.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się minimum 10 osób. 

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

