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Działania podejmowane w roku 2017 
 kwiecień - czerwiec 

Lp. Nazwa szkolenia  Liczba 
przeszkolonych 
osób 

1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z matematyki, 
przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii – CDN Piła 

200 

2. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeństwie, języka obcego – CDN Konin 

250 

3. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z przedmiotów 
artystycznych, techniki, informatyki i wychowania fizycznego  
– CDN Leszno 

180 

4. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – ODN Poznań 

450 

5. Konferencje informacyjne 800 

Łącznie 1880 



Działania podejmowane w roku 2017 
 wrzesień 

 

Nazwa szkolenia  Liczba przeszkolonych osób 

Warsztaty metodyczne – realizacja nowej podstawy 
programowej z: 
                            wychowania przedszkolnego 
                            edukacji wczesnoszkolnej 
                            języka polskiego 
                            języka obcego 
                            historii i wos 
                            matematyki 
                            fizyki 
                            chemii 
                            geografii 
                            informatyki 
                            wychowania fizycznego 
                            muzyki, plastyki, techniki 
                            kształcenia zawodowego 
                            kształcenia specjalnego 

 
 

70 
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Łącznie 276 



 
 

Formy doskonalenia z 
 „Oferty form doskonalenia w roku szkolnym 2017/2018” 

 język polski 

 

 

 

 

 

języki obce 

 
 

matematyka 

 

 

 

 

Planowanie pracy w klasie VII w oparciu o nową 
podstawę programową z języka polskiego 

11 

Lektura obowiązkowa w zreformowanej szkole 
podstawowej 

24  

Planowanie pracy nauczyciela języka obcego w świetle 
nowej podstawy programowej 

23 

Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach 
matematyki zgodnie z nową podstawą programową 

13 



Formy doskonalenia 
 z „Oferty form doskonalenia w roku szkolnym 2017/2018” 

fizyka 

 

 

 

doradztwo zawodowe 

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna 

 
 

 

 

 

 

 

Nauczanie fizyki w klasach VII – VIII wg nowej 
podstawy programowej 

3 

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno 
– zawodowego w szkole podstawowej 

11 

Budowanie aktywności edukacyjnej ucznia – 
rozpoznawanie potencjału uczniów celem rozwijania 
umiejętności kluczowych z podstawy programowej 

12 

Programowanie na I etapie edukacyjnym 10 



Formy doskonalenia  
z „Oferty form doskonalenia w roku szkolnym 2017/2018” 

         Formy planowane w najbliższym czasie 

 
  

Nowa podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie  w szkole 
podstawowej 
  

  
Doświadczenia w edukacji przyrodniczej w klasach I - III 
  

  
Myślenie wizualne. Lekcje chemii w zreformowanej szkole 
  



Formy doskonalenia  
z „Oferty form doskonalenia w roku szkolnym 2017/2018” 

 

http://www.cdn.pila.pl/ 

 

zakładka Szkolenia - kalendarz 

 

http://www.cdn.pila.pl/


Oferta Ośrodków Doskonalenia 
Nauczycieli 

prowadzonych przez 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
na rzecz realizacji nowej podstawy 

programowej 



Edukacja dla zdrowia 22-23.III.2018r. 
Realizacja celu:  
kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrożenie do zachowań higienicznych, 
bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ugruntowanie wiedzy z 
zakresu prawidłowego odżywiania, korzyści płynących z aktywności fizycznej, 
realizacja nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego 
 
• Zmiany w podstawie programowej wychowania  fizycznego i propozycje realizacji 

wybranych zagadnień 
• Żywienie dzieci i młodzieży, otyłość jako zagrożenie cywilizacyjne  
• Nowe technologie w edukacji zdrowotnej 
• Profilaktyka zachowań ryzykownych nastolatków 
• Ergonomiczne aspekty pracy i nauki w szkole 



XXII Targi Edukacyjne 
Edukacja dla zdrowia 

Realizacja celu:  

23-25.III.2018r. 

• W programie Targów: 

• Cyberzagrożenia 

• Praca w chmurze 

• Edukacja zdrowotna w szkole i przedszkolu 

• W trosce o bezpieczeństwo – życie bez używek, 

    tzw. dopalaczy 

• Zadbać o bezpieczeństwo – edukacja i profilaktyka 



Obchody 100. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

Realizacja celu: wprowadzenie uczniów w świat wartości w tym 
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wzmacnianie poczucia 
tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 
etnicznej 

• konkursy: wiedzy, plastyczne, krasomówcze, literackie, projekty 
www.odnpoznan.pl 

• sesje naukowe, rajd, seminarium – www.cdn.leszno.pl 

• szkolenia, seminaria, konkursy – www.cdnkonin.pl 

• szkolenia, projekty, seminaria – www.odn.kalisz.pl 

• szkolenia, konferencje, seminaria – www.cdn.pila.pl 

 

http://www.odnpoznan.pl/
http://www.cdn.leszno.pl/
http://www.cdnkonin.pl/
http://www.odn.kalisz.pl/
http://www.cdn.pila.pl/


 

 

 

 
Dziękuję za uwagę 


