
 

Akademia Młodego Nauczyciela 
 

Cykl spotkań seminaryjnych dla nauczycieli ze stażem pracy od roku do trzech lat 

 

 

Tytuł formy i zakres tematyczny 

 

 

Osoby prowadzące 

 

Termin i miejsce 
Liczba 

godzin 
Koszt  

Wypowiedź argumentacyjna szkic krytyczny 

w praktyce szkolnej 

 Realizacja nowej podstawy programowej z języka 

polskiego. 

Elżbieta Masny  

nauczyciel konsultant 

ds. przedmiotów 

humanistycznych  

WODN w Skierniewicach 

08.10.2019 r., godz. 15
00

, 

WODN w 

Skierniewicach,  

ul Batorego 64D 

5 nieodpłatne 

Początkujący  nauczyciel planuje swoją pracę 

 Realizacja podstawy programowej. 

 Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela. 

 Konstruowanie etapów lekcji. 

 Funkcje i cele oceniania. 

Justyna Biernacka  
nauczyciel-doradca metodyczny 

matematyki  

WODN w Skierniewicach,  

Alicja Wachnianin-Męcina  
nauczyciel – doradca 

metodyczny historii  

WODN w Skierniewicach 

11.12.2019 r., godz. 15
00

,  

WODN  

w Skierniewicach,  

ul Batorego 64D 

5 nieodpłatne 

Jak oceniać ucznia klas młodszych, aby wspierać 

i kształtować jego pozytywny stosunek do 

obowiązków szkolnych i do samego siebie? 

 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej w świetle 

przepisów prawa oświatowego, teorii przedmiotu 

i praktyki pedagogicznej nauczyciela i szkoły. 

 Ocenianie w kształceniu zintegrowanym, jako 

swoista forma informacji zwrotnej w procesie 

edukacyjnym o charakterze wspierającym 

i formatywnym.  

 Refleksje nad problemem: ocenianie 

zorientowane na wynik czy ocenianie 

ukierunkowane procesem nauczania-uczenia się 

oraz holistycznie rozumiany rozwój ucznia. 

Anna Garstka  

nauczyciel konsultant  

ds. edukacji wczesnoszkolnej 

i początkowej 

WODN w Skierniewicach 

Anna Macioszek  

nauczyciel konsultant  

ds. edukacji wczesnoszkolnej 

i początkowej 

WODN w Skierniewicach 

12.12.2019 r., godz. 15
00

, 

WODN  

w Skierniewicach,  

ul Batorego 64D 

5 20 zł 

 



 

Metody aktywizujące – wykorzystanie w edukacji 

wczesnoszkolnej 

Prezentacja klasyfikacji metod aktywizujących i ich 

charakterystyka. 

 Zastosowanie metod aktywizujących w pracy 

z uczniami. 

 Znaczenie metod aktywizujących. 

Maria Biernat  
nauczyciel-doradca metodyczny 

edukacji wczesnoszkolnej  

WODN w Skierniewicach 

12.02.2020 r., godz.15
30

, 

Szkoła Podstawowa nr 9  

w Skierniewicach,  

ul. Tetmajera 7,  

sala B 14 

 

5 20 zł 

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawa 

 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w systemie edukacji. 

 Najnowsze akty prawne regulujące organizację 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Zadania nauczyciela. 

 Uczeń z opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Katarzyna Zawadzka  
nauczyciel konsultant ds. 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

WODN w Skierniewicach 

24.02.2020 r., godz. 15
00

, 

WODN  

w Skierniewicach,  

ul Batorego 64D 

5 20 zł 

Zajęcia otwarte:  Wykorzystanie metod 

aktywizujących na zajęciach w edukacji 

wczesnoszkolnej 

 Zastosowanie metod aktywizujących w pracy 

z uczniami w kl. III. 

 

Maria Biernat  
nauczyciel-doradca metodyczny 

edukacji wczesnoszkolnej 

WODN w Skierniewicach 

Barbara  Bieniewicz   
pedagog specjalny  

WODN w Skierniewicach 

25.03.2020 r., godz.8
45

, 

Szkoła Podstawowa nr 9  

w Skierniewicach,  

ul. Tetmajera 7, sala B 14 

 

2 nieodpłatne 

Seminarium: Organizacja współpracy nauczycieli 

wychowawców z rodzicami uczniów 

 Regulacje prawne określające ramy współpracy 

nauczycieli wychowawców z rodzicami. 

 Rola autorytetu nauczyciela w budowaniu 

współpracy z rodzicami. 

 Wybrane zasady sprzyjające efektywnej 

komunikacje z rodzicem. 

Marek Rawski  
nauczyciel konsultant  

ds. wychowania  

WODN w Skierniewicach 

25.03.2020 r., godz. 15
00

, 

WODN  

w Skierniewicach,  

ul Batorego 64D 

 

5 20 zł 

 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 


