
 
Załącznik nr 2 
Do Porozumienia w sprawie realizacji projektu „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego” 

 
 

Plan szkoleń nauczycieli powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2013/2014 
 
 

Data /godzina Liczba grup Temat Forma Prowadzący Miejsce 
Grupa przedmiotowa: wychowanie fizyczne 

23.10.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
3 wg typów szkół 

Jak realizować edukację zdrowotną w zgodzie  
z podstawą programową? 

warsztaty dyskusja, 
wymiana 
doświadczeń  

 

A. Makowska  Gimnazjum     
nr 2 

 W. Skoczylas 

I.  Wesołowska  

Grupa przedmiotowa: przedmioty artystyczne 
20.11.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
1 

Ciekawe, nietypowe, oryginalne scenariusze 
lekcji związane z muzyką, plastyką 

warsztaty,  
wymiana 
doświadczeń  

E. Witkiewicz  
J. Szychowiak 
 

ZSTiO 

Grupa przedmiotowa: informatyka  
20.11.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
1 
 

Zastosowanie Excela  - przykładowe zadania dla 
uczniów 

warsztaty  wymiana 
doświadczeń  

R. Dwulit ZSTiO 

Grupa przedmiotowa: język polski 
20.11.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
3 wg typów szkół 
 
 
 
 

Ciekawe niebanalne omawianie lektur szkolnych 
na wybranych przykładach  

− Dramat: II i III część Dziadów  
− Powieść historyczna: „Potop” ‘Krzyżacy”  
− komedia: Molier „Świętoszek” „Skąpiec”  

warsztaty R. Pampera  ZSTiO 

M. Przychodniak  

R. Połeć 
 

Grupa przedmiotowa: historia/wos 
11.12.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
 
1  

 

Teksty źródłowe w nauczaniu historii -  
pomoc w skonstruowaniu wspólnego kanonu 
tekstów źródłowych z wybranych epok dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, -                  
niezależnie od wybranego podręcznika 
 

warsztaty, dyskusja M. Pacholska ZSP 

Grupa przedmiotowa: fizyka 



11.12.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
 
1 
 
 

Metodyka rozwiązywania zadań rachunkowych 
problemowych pod kątem konkursów 
wojewódzkich i olimpiad, rachunek jednostek, 
niepewności pomiarowe wielkości złożonych  - 
zapis  
 
 

warsztaty, wymiana 
doświadczeń  

 

E. Strugała ZSP 

Grupa przedmiotowa: biblioteka 
11.12.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 
1 

Propozycja scenariusza lekcji bibliotecznej warsztaty  wymiana 
doświadczeń  

G. Wodała ZSP 

Grupa przedmiotowa: języki obce 
 

11.12.2013 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
2 

(gimnazja 
szkoły 

ponadgimnajzlne)  

Ćwiczenia umiejętności mówienia - 
− ocenianie wypowiedzi ustnej , kryteria 

oceniania, osiągnięcia celu 
komunikacyjnego,  

− informacja zwrotna dla ucznia 
− waga błędu 

 

warsztaty, dyskusja M. Rosińska  – Gimnazja ZSP 

D. Habdas – 
ponadgimnazjalne 

Grupa przedmiotowa: języki obce 
 

22.01.2014 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
1 

(szkoły podstawowe) 

Ćwiczenia umiejętności mówienia - 
− ocenianie wypowiedzi ustnej , kryteria 

oceniania, osiągnięcia celu 
komunikacyjnego,  

− informacja zwrotna dla ucznia 
− waga błędu 
 

warsztaty, dyskusja M. Rosińska  – SP LO  
 

Grupa przedmiotowa: geografia 
22.01.2014 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
1 

Demografia i debata- debata jako metoda 
stosowana w nauczaniu geografii (na 
przykładzie organizmów GMO), 
nowoczesne metody, które można zastosować 
w nauczaniu o demografii 
 

warsztaty, wymiana 
doświadczeń  

 

W. Wiecki 
  

LO  

Grupa przedmiotowa: matematyka 
19.02.2014 r. 
 

15.30 – 18.30 

 
3 wg typów szkół 

Doskonalimy umiejętności dydaktyczne  
z matematyki (oddzielne grupy wg typów szkół)  

warsztaty D. Misiorna  Gimnazjum            
nr 1  

 
R. Toboła 

K. Sadzikowska 
Grupa przedmiotowa: przyroda  SP  



26.02.2014 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
1 

Eksperymenty (doświadczenia), zajęcia 
praktyczne - przykłady, propozycje realizacji 
zajęć (linki do stron charakteryzujących biomy, 
ekosystemy, państwa  geograficzne 
(biogeografia)   
 

warsztaty, wymiana 
doświadczeń  

 

M. Chobot-Kłodzińska LO 

Grupa edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
12.03.2014 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
4                                   

(3wczesnoszkolna 
+1przedszkolna) 

Metodyka wprowadzenia liczby i litery  warsztaty  wymiana 
doświadczeń  

 

K. Skrzypczak SSP nr 1 
H. Gąbka 

L. Kurzawa - Pabin  
M. Lubońsk-przedszkolna  

Grupa pedagogów 
12.03.2014 r 

15.30 –18.30. 

 

 
1 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum 
i szkole ponadgimnazjalnej 

warsztaty dyskusja, 
wymiana 
doświadczeń  

 

A.  Derbis SSP nr 1 

Grupa przedmiotowa: biologia  
23.04.2014 r. 

15.30 – 18.30 

 

 
2 

Wykorzystanie innych typów zadań na tablicy S 
(x) 

− możliwości wykorzystywania tablicy 
interaktywnej w konkretnych 
zagadnieniach (przykłady)  
 

warsztaty, wymiana 
doświadczeń 

G. Wojciechowska SSP nr 6 

H. Skrzypczak 

H. Gąbka 
L. Kurzawa - Pabin  

ODN w Poznaniu / wrzesień 2013r. 
Plan sporządziła: Stefania Misiarek 
Koordynator szkoleń: Małgorzata Bielska  501 573 408 


