
 

 

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele 

 

 

 Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji przedstawia Państwu ofertę szkoleniową na rok szkolny 2015/2016. 

Proponowana tematyka szkoleń i konsultacji obejmuje swoim zakresem tak doskonalenie  zespołów 

samokształceniowych , całych rad pedagogicznych ale także poszczególnych nauczycieli. Nie jest to zbiór 

zamknięty. Mamy nadzieję ,że podczas spotkań z Państwem na warsztatach diagnostycznych naszych 

konsultantów i doradców metodycznych pojawią się propozycje nowych obszarów ,które z perspektywy 

konkretnej szkoły, przedszkola czy bursy będą wymagały wsparcia. Naszą ofertę kierujemy także do Rodziców , 

oraz bezpośrednio do uczniów zwłaszcza w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego. 

Życząc bogatego w sukcesy osobiste i zawodowe roku szkolnego 2015/2016 zapraszamy do współpracy. 

 

                                                                                                                            Z poważaniem 

                                                                                                                                       Wojciech Kowalik- Dyrektor ŁCRE 

 

 



Oferta  Ewy Frołow – doradcy metodycznego  w zakresie wychowania i opieki na rok szk. 2015/2016 

W poniższej tabeli umieściłam propozycje szkoleń i warsztatów, do udziału w których zapraszam Państwa w roku szkolnym 

2015/2016. Równocześnie zapewniam o swojej gotowości do współpracy w innych obszarach, które są dla Państwa interesujące,                       

a nie zostały umieszczone w ofercie. 

 

LP. Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 

1. Forum Krytycznego Myślenia 
8 października 

2015 
konferencja 

dyrektorzy, 
 nauczyciele edukacji 
przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, 
matematyki w szkole 
podstawowej 
i gimnazjum oraz 
pedagodzy, 
wychowawcy świetlic, 
terapeuci, wszyscy 
nauczyciele 
zainteresowani 
poznawaniem 
nowych metod 
ciekawego 
i skutecznego 
nauczania 

Miejsce: 
Uniwersytet w 
Białymstoku 

2. 

Bank Pomysłów -  warsztaty 
rękodzieła artystycznego w ramach 
sieci współpracy i samokształcenia 
 

raz w miesiącu* 

 
warsztaty 

każde spotkanie                    
ok. 2-3 godz. 

 
 

nauczyciele, 
pedagodzy, 

wychowawcy, którzy 
chcą dzielić się 

swoimi 
umiejętnościami, 

miejsce: pracownia 
plastyczna ŁCRE  
w Łomży 



 poznawać nowe 
techniki oraz ludzi z 

pasją  

3. 

 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 

– trening umiejętności 

wychowawczych 

Cele:                                              

doskonalenie kompetencji skutecznej 

komunikacji                                   

pogłębienie samoświadomości 

rodzicielskiej                                    

wymiana doświadczeń 

IX-XI-XII 

warsztaty 
cykl 10-ciu  spotkań 

3-godz. 
(raz w tygodniu) 

rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy 

Prowadzenie: Ewa 
Frołow- 
certyfikowany 
realizator 
programu 

4.  

Dziecko ze specyficznymi 
zaburzeniami językowymi (SLI) 

Cel:                                                
Omówienie istoty SLI, sposobów 
diagnozy, możliwości terapii 

do uzgodnienia 

Prelekcja o 
podstawowych 
informacjach 
dotyczących SLI 
Szkolenie 
praktyczne dla 
nauczycieli 

Nauczyciele, rodzice 

Ewa Frołow – 
prelekcja 
Magdalena 
Kochańska IBE - 
szkolenie 

5. 

Mandala w edukacji 

Cele:                                                    
Poznanie mandali jako metody 
realizacji indywidualnych koncepcji 
dydaktyczno - wychowawczych 
nauczyciela                                          
Prezentacja sposobów pracy z 
mandalą 

do uzgodnienia Szkolenie/ warsztaty 
Wychowawcy, 

nauczyciele 
Ewa Frołow 



 

6. 

Mediacje w edukacji; Mediacje 
rówieśnicze 

Cele:  

Zapoznanie uczestników z zasadami i 
procesem mediacji. Szkolenie pozwala 
zdobyć praktyczne umiejętności 
korzystania z technik mediacji w 
oświacie, których zastosowanie 
zapobiega powstawaniu konfliktów 
oraz umożliwia ich konstruktywne 
rozwiązywanie. 

Przygotowanie młodzieży – 
uczestników warsztatów do pełnienia 
roli mediatorów rówieśniczych 

do uzgodnienia warsztaty 

nauczyciele 
przedszkoli i 

wszystkich typów 
szkół; uczniowie szkół 

gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

Prowadzące: 
Małgorzata 
Dąbrowska i Ewa 
Frołow – 
mediatorki 

7. Tutoring i coaching w szkole do uzgodnienia szkolenie 

Nauczyciele i 
wychowawcy szkół 
wszystkich etapów 

edukacji 

Ewa Frołow 

 
 
 

 

 

 



Oferta doradcy metodycznego w zakresie geografii i przedmiotów przyrodniczych Anny Ruszczyk na rok szk. 

2015/16 

 

Lp. Temat, forma i zakres zajęć Termin Adresaci Uwagi 

1.  

Realizacja treści geograficznych w zakresie 

rozszerzonym w szkołach ponadgimnazjalnych (formy, 

metody pracy); Jak efektywnie przygotować uczniów do 

egzaminu maturalnego z geografii? 

 

cały rok 

Nauczyciele geografii  

w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

również 

konsultacje 

indywidualne 

2.  

Realizacja podstawy programowej w kontekście 

kształcenia kompetencji kluczowych (efekty miękkie) – 

w tym kompetencje czytelnicze 

 

cały rok 

Zainteresowani nauczyciele  

3.  

Nowa formuła egzaminów zewnętrznych  

od roku 2015 – w Technikum od 2016r. 

 

cały rok (głównie  

I semestr) 

Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

przygotowujący uczniów do 

egzaminu maturalnego  

 

 

4.  
Praca z uczniem zdolnym – konkursy i olimpiady 

przedmiotowe 
cały rok 

Zainteresowani nauczyciele konsultacje 

indywidualne 



 

5.  

Projekt edukacyjny jako metoda nauczania w szkole  

i przedszkolu – strategia dydaktyczna wspomagająca 

rozwój ucznia i realizację podstawy programowej 

cały rok 

Zainteresowani nauczyciele również 

konsultacje 

indywidualne 

6.  

Analiza ilościowa i jakościowa egzaminu maturalnego 

2015 

 

I semestr 

Rady pedagogiczne, zespoły 

samokształceniowe 

 

7.  

Podstawa programowa i programy nauczania 

przedmiotów uzupełniających (głównie przyrody)  

w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

I semestr 

 

Zainteresowani nauczyciele również 

konsultacje 

indywidualne 

8.  

Metody aktywizujące pracę ucznia na lekcji  

a motywowanie ucznia do pracy. (Wzrost motywacji 

uczniów do nauki poprzez ciekawe 

eksperymenty/doświadczanie/obserwacje) 

 

cały rok 

Zainteresowani nauczyciele również 

konsultacje 

indywidualne 

9.  

Bezpieczeństwo w szkole – tworzenie scenariuszy 

godzin wychowawczych poruszających tematyką 

bezpieczeństwa w szkole. 

 

cały rok 

Zainteresowani nauczyciele  

 



Oferta doradcy metodycznego ds. religii  Marii Sieczki na rok szk. 2015/16 

 

 

Lp. Temat, forma i zakres zajęć termin Adresaci Uwagi 

1 

Praca katechety z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

 

cały rok 

Nauczyciele katecheci również 

konsultacje 

indywidualne 

2 

Budowanie relacji katechety z uczniami. 

 
I semestr 

zespoły samokształceniowe 

katechetów 

 

3 

 Konwencja o Prawach Dziecka. Prawa dziecka 

przedszkolnego i system wartości.  

 

I semestr 

 

Zainteresowani nauczyciele, 

Sieć współpracy katechetów 

również 

konsultacje 

indywidualne 

4 

    Istota różnych wartości. Wychowanie w duchu 

wartości. 

 

cały rok 

Zainteresowani nauczyciele również 

konsultacje 

indywidualne 

5 
Potrzeba kształtowania umiejętności uważności. 

Ćwiczenia rozwijające uwagę dziecka 
cały rok 

Zainteresowani nauczyciele 

 

 

 

 

6 
Psychologiczne podstawy wychowania w szkole.   Zainteresowani nauczyciele  



  

7 

O czy katecheta powinien wiedzieć? 

 

I semestr 

 

Nauczyciele katecheci  

8 

Katecheza nowoczesna i współczesna – nowe 

formy przekazu. 

 

I semestr 

 

Nauczyciele katecheci  

9 

Etos pracy katechety. Katecheta bez trików i 

skrótów. 

 

cały rok 

Nauczyciele katecheci  

10 

Konferencja inaugurująca rok katechetyczny  

2015/2016. 

 

wrzesień 

Nauczyciele katecheci  

11 

Kreatywne metody pracy na lekcji religii. 

 

I semestr 

 

Nauczyciele katecheci  

12 

Umiejętności psychologiczne nauczyciela. 

Asertywność i komunikacja katechety. 

 

 

Nauczyciele katecheci  

 

 



Oferta doradcy metodycznego nauczycieli języków obcych Anny Modzelewskiej na r0k szk. 2015/2016 

Lp Temat zajęć Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 

 

1 

 

Analiza sprawdzianu 6klasisty 

 

wrzesień 2015 

 

warsztaty 

 

  

 

2 

 

Sprawdzian z języka angielskiego 

na zakończenie I etapu 

edukacyjnego 

 

cały rok 

 

warsztaty 

 

Zainteresowani nauczyciele 

języków obcych 

 

 

3 

 

Pomiar dydaktyczny 

 

październik 2015 

 

szkolenie 

 

 

Zainteresowani nauczyciele 

języków obcych 

 

 

4 

 

Skuteczne sposoby nauczania 

języka angielskiego dzieci 

młodszych 

 

 

cały rok 

 

warsztaty 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego w przedszkolach i 

szkołach podstawowych 

 

 

 

 

5 

 

Motywowanie ucznia do pracy na 

 

cały rok 

 

szkolenie 

 

Zainteresowani nauczyciele 

ŁCRE 

 



lekcjach języka angielskiego + warsztaty języków obcych zainteresowana 

placówka 

 

6 

 

Ewaluacja lekcji języka 

angielskiego 

 

listopad 2015 

 

warsztaty 

 

Zainteresowani nauczyciele 

języków obcych 

 

ŁCRE 

   

7 

 

Jak zachęcić uczniów do czytania w 

języku angielskim? 

 

marzec - 

kwiecień 2016 

 

warsztaty 

 

Zainteresowani nauczyciele 

języków obcych 

 

 

8 

 

Spotkania w ramach Erasmus + 

 

cały rok 

 

 

 

zainteresowane placówki 

 

 

 

 

9 

 

Konsultacje dla zespołów 

samokształceniowych języków 

obcych 

do ustalenia 

  

zespoły samokształceniowe 

 

zainteresowana 

placówka 

 

10 

 

 

Konsultacje indywidualne dla 

nauczycieli 

każdy czwartek 

  

nauczyciele języków obcych 

 

ŁCRE 

 

Terminy szkoleń i konsultacji do ustalenia.  Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej 

ośrodka w zakładce Materiały doradców/Anna Modzelewska. 



 

Oferta doradcy metodycznego języka polskiego Agaty Reszewicz  na r0k szk. 2015/2016 

 

 

Lp. Temat, forma i zakres zajęć Termin Adresaci 
Czas i forma 

realizacji  
WZMOCNIENIE BEZPIECZENSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY – ROK OTWARTEJ SZKOŁY 

 

Wspomaganie szkoły w realizacji Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  (I LO w Łomży) 

1.  
Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej 

– praktyczne rozwiązania. Cz.1. 
31.08.2015 

Rada Pedagogiczna I LO 6h/warsztaty 

2.  Mediacje i negocjacje rówieśnicze 10.09.2015 Uczniowie  4h/warsztaty 

3.  
Cyberprzemoc a odpowiedzialność 

prawna 
Wrzesień/październik 

Uczniowie  1h spotkanie 

informacyjne 

4.  
Współczesne zagrożenia w sieci - 

cyberbulling 
19.10.2015 

Uczniowie  3h/warsztaty 

5.  
Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej 

– praktyczne rozwiązania cz. 2. 
19.10.2015 

Rada Pedagogiczna I LO 5h/warsztaty 

6.  
Zaburzenia odżywiania – przyczyny i 

skutki 
Październik  

Uczniowie/rodzice/nauczyciele 

wychowawcy klas 

warsztaty 

Wspomaganie szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy 

7.  

Sieć współpracy i samokształcenia 

nauczycieli wychowawców:  

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole: 

Jak budować program nowoczesnej 

strategii wychowawczej? (propozycja 

Cały rok 

Nauczyciele wychowawcy 

szkół; 

Rady pedagogiczne  

warsztaty 



realizacji wybranych tematów dla rad 

pedagogicznych lub zespołów 

samokształceniowych na wszystkich 

etapach nauczania) 

 Kształtowanie tożsamości dzieci i 

młodzieży w  świecie popkultury. 

 Trudne relacje interpersonalne 

(zaburzone zachowania) w szkole a 

świat wartości  

 Przemoc (cyberprzemoc, bulling) – 

wyzwanie cywilizacji i zagrożenie 

na wszystkich etapach nauczania. 

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA/ REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

8.  

 

Monitorowanie podstawy programowej w 

kontekście wymagań nowego egzaminu 

maturalnego i najnowszych dokumentów 

oświatowych (prawne konsekwencje 

zmian dotyczących programów nauczania 

i podręczników) 

 

Wrzesień  

Nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej  

 

Warsztaty, 

Konsultacje 

indywidualne  

9.  

 

 Interpretacja poezji w szkole 

ponadgimnazjalnej. Wnioski z analizy 

matury 2015 

 

październik 

 Nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadgimnazjalnych 

warsztaty 

10.  
Kontekstowa analiza wyników egzaminu 

zewnętrznego.  
Październik/listopad 

Rady Pedagogiczne, zespoły 

przedmiotowe przedmiotów 

Warsztaty  



 humanistycznych 

11.  

Od czytania do pisania, czyli egzamin i 

szkolna rzeczywistość na lekcjach języka 

polskiego  

 cz1. szkoła podstawowa 

 cz.2. gimnazjum 

warsztaty prowadzone na podstawie 

materiałów przygotowanych na 

spotkania doradców metodycznych w 

ORE 

 

 

Listopad   

Nauczyciele języka polskiego 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej  

 

Warsztaty  

12.  

Sieć współpracy i samokształcenia 

nauczycieli humanistów: kompetencje 

czytelnicze u dzieci i młodzieży 

 Lektury i ich kulturowe konteksty. 

  Jak uczyć języka polskiego w 

świecie nowoczesnych mediów? 

 Lekcje czytania z… (spotkanie z 

autorem) 

Cały rok 

Nauczyciele języka polskiego, 

biblioteki w  liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej  

 

 

Warsztaty  

13.  

 

Pedagogiczne i wychowawcze aspekty 

nauczania w  edukacji włączającej na 

przedmiotach humanistycznych 

Grudzień  

Nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej  

Rady pedagogiczne 

 

Warsztaty  

14.  
Motywacja i rozwój ucznia. Projekt 

edukacyjny jako metoda nauczania w 
Cały rok 

Nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych liceum, 

Konkurs 

międzyszkolny 



szkole i przedszkolu. gimnazjum, szkoły 

podstawowej  

Rady pedagogiczne 

 

na projekt 

edukacyjny 

15.  

Ocenianie jako forma wspierania rozwoju 

ucznia. Pięć strategii oceniania 

kształtującego. 

Styczeń  

Nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej  

Rady pedagogiczne 

 

 

16.  

Neurodydaktyka w nauczaniu  

przedmiotów humanistycznych (języka 

polskiego, historii, wos, języków obcych). 

 

Luty  

Nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej  

Rady pedagogiczne 

 

 

17.  

 

Konstruowanie i ewaluacja programów 

nauczania do nowej podstawy 

programowej w liceum (poziom 

rozszerzony, przedmioty uzupełniające, 

przedmioty dodatkowe). 

 

Cały rok 

Nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych liceum 

Rady pedagogiczne 

Konsultacje 

indywidualne 

18.  
Indywidualizacja pracy z uczniem.  

 
Cały rok 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej 

Konsultacje 

indywidualne 

19.  Innowacja pedagogiczna Cały rok Nauczyciele wszystkich Konsultacje 



  

 

przedmiotów liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej 

indywidualne 

20.  
Modyfikacja programów nauczania 

 
Cały rok 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów liceum, 

gimnazjum, szkoły 

podstawowej 

Konsultacje 

indywidualne 

21.   

 Doskonalenie własne: 

 udział w XXI konferencji PTDE 

 udział w szkoleniach i 

konferencjach ORE, IBE, CKE 

 samokształcenie 

 

Cały rok 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta konsultanta ds. informatyki  Janusza Kossakowskiego na rok szkolny 2015/2016 

 
Zakres 1. Zadania wynikające z polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian.  

Ad.1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.  

Propozycje szkoleń (zakres tematyczny):  
 Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole i placówce oświatowej.  

 
Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 
Przeciwdziałanie przemocy i agresji 
w szkole i placówce oświatowej.  

Cały rok 
Szkolenie rad 
pedagogicznych 

Nauczyciele SP-8; inne szkoły wg. 
zapotrzebowania 

 

Ad. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

 Edukacja czytelnicza i medialna w podstawie programowej.  

Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 
Wykorzystanie technologii 
komunikacyjnej w bibliotece 
szkolnej na przykładzie e-czytników 

Do 
uzgodnienia 

Warsztaty dla nauczycieli 
bibliotekarzy 

Nauczyciele bibliotekarze (trener 
zewnętrzny) 

2.  
Tablice multimedialne – jak oswoić 
potwora? 

Cały rok Warsztaty 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

3. 
Organizacja multimediów 
edukacyjnych z MAPPTIPE 

Cały rok Warsztaty 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

 

Ad. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.  
 Szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z laboratoriów przyrodniczych oraz wykorzystania metody eksperymentu 

naukowego na lekcjach oraz w kierunku wykorzystania szkolnej przestrzeni i przedmiotów codziennego użytku do 
przeprowadzania eksperymentów naukowych.  



 Kształtowanie zainteresowania naukami ścisłymi wśród uczniów.  

 
Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 
Arkusz kalkulacyjny w pracy 
nauczyciela 

IX-X 2015 Warsztaty Nauczyciele ZSEiO 

2.  
Arkusz kalkulacyjny w pracy 
nauczyciela – kurs podstawowy 

Cały rok Szkolenie e-learningowe 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

3. 
Zastosowanie tablicy interaktywnej 
na zajęciach z przedmiotów 
przyrodniczych 

Cały rok Warsztaty 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

4. 
Jak przygotować kurs e-learningowy 
na platformie Moodle. 

Cały rok Warsztaty 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

5. 
Inne szkolenia zgodnie z 
zapotrzebowaniem szkól o placówek 
oświatowych. 

Cały rok 
Warsztaty 
Konsultacje 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

6. 
Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej 

Cały rok 
Warsztaty 
Konsultacje 

Zainteresowani nauczyciele  

 

 

Rok Otwartej Szkoły. 

 WORD (dotyczące ruchu drogowego), 
- udział konsultanta SODMiDN w przygotowaniu konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
 

ZAKRES 2.: Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 26 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli.  

Ad 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z wymaganiami wobec szkół i placówek, 

których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z 

przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego. 



Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1.  

Udzielanie konsultacji dla nauczycieli z 
wykorzystaniem różnych form 
komunikacji bezpośredniej oraz za 
pomocą technologii, w tym 
elektronicznej.  

Cały rok Konsultacje 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

2. 

Upowszechnianie podczas konferencji, 
spotkań metodycznych, warsztatów i 
na stronie internetowej http://lcre-
lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ 
przy-kładów dobrych praktyk w 
realizacji treści podstaw 
programowych z uwzględnieniem 
zalecanych warunków i sposobów.  

Cały rok 

- scenariusze lekcji z 
wykorzystaniem TIK 
- przykłady wykorzystania 
narzędzi i programów TIK 

 

 

Ad 2.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczącego realizacji podstaw 

programowych, w tym opracowywanie programów nauczania. 

Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 

Organizowanie i prowadzenie sieci 
współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli wykorzystujących TIK w 
pracy oraz opracowanie konkretnych 
rozwiązań metodycznych i 
adekwatnych materiałów.  

Cały rok 

Konsultacje 
E-laerning 
Warsztaty 
- opracowywanie 
materiałów dydaktycznych 
z wykorzystaniem TIK 

Zainteresowani nauczyciele ze 
wszystkich etapów kształcenia 
 

2. 

Upowszechnianie podczas konferencji, 
spotkań metodycznych, warsztatów i 
na stronie internetowej http://lcre-
lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ 
przy-kładów dobrych praktyk w 
realizacji treści podstaw 
programowych z uwzględnieniem 

Cały rok   



zalecanych warunków i sposobów.  
 

Ad 3.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb 

uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. 

Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 

Prowadzenie form doskonalenia, w 
tym konsultacji, konferencji, 
warsztatów i szkoleń dla Rad 
Pedagogicznych w obszarze 
indywidualizacji procesu nauczania i 
wychowania.  

Cały rok 

Zgodnie z tematyką 
szkoleń podaną w Zakresie 
1 planu pracy i szkoleń 
wynikających z potrzeb 
nauczycieli 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta doradców zawodowych: Anny Borkowskiej, Marioli Milewskiej,  Marzeny Wasilewskiej  

w roku szkolnym 2015/2016 

 

Lp. Temat, forma i zakres zajęć Termin Adresaci Uwagi 

10.  

,,Organizacja wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego”,  

,,Wspierająca rola nauczyciela w 

kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej ucznia,, 

- udział w zespołach  

wychowawczych  

                        

cały rok 

szkolny 

rady pedagogiczne 

łomżyńskich  

placówek 

oświatowych: 

- przedszkoli, 

- szkół 

podstawowych, 

- gimnazjów, 

- szkół 

ponadgimnazjalnych, 

- burs szkolnych 

 

 

terminy do uzgodnienia według potrzeb 

11.  

,,Doradztwo zawodowe w szkole”, 

,,Wsparcie uczniów w zakresie 

wyboru ścieżki edukacyjnej 

i zawodowej”, ,,Elementy edukacji 

zawodoznawczej w przedszkolu” 

cały rok 

szkolny 

pedagodzy 

łomżyńskich 

placówek 

oświatowych  

celem sesji będzie dopasowanie działań doradczych 

do zapotrzebowania szkół  



 

- sesje doradcze dla 

pedagogów 

12.  

 

 

 

Udział w giełdach i dniach 

otwartych. 

 

Udzielanie porad i konsultacji 

indywidualnych dla młodzieży i 

rodziców dotyczących wyboru 

ścieżki kształcenia i zawodu. 

 

 

 

 

 

styczeń 

2016 

Łomżyńska Giełda 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych   

uczniowie 

gimnazjum i ich 

rodzice 

 

marzec 

2016 

„Giełda pomysłów na 

życie” w III LO 

uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych 

i ich rodzice  

organizacja stanowiska ŁCRE, poradnictwo 

zawodowe dla uczniów 

marzec - 

kwiecień 

2016 

udział w dniach 

otwartych 

łomżyńskich 

gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

organizacja stanowiska ŁCRE, poradnictwo 

zawodowe  dla uczniów 

 


