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                                                             Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych  

                           i szkolnictwa specjalnego  

 

Dyrektor  

Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 

w Głogowie 

 

serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty metodyczne  

 

Innowacje pedagogiczne z edukacji patriotycznej.  

Jak napisać i realizować? 

 

Priorytet MEN – kierunek 3. realizacji polityki oświatowej państwa 2021/2022 ,,Działanie na rzecz szerszego 

udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.” 

Szkolenie dla nauczycieli różnych specjalności poszukujących nowych metod i form pracy, które są 

upowszechniane jako dobre praktyki, które inspirują do działania. 

W programie warsztatów: 

 

 Innowacja i eksperyment w świetle rozporządzenia MEiN:  

• Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu. Dokumentacja związana z 

innowacją i eksperymentem. 

• Proponowane zapisy w statucie szkoły/przedszkola; przykładowe wzory kart 

innowacji; przykładowy wzór zgłoszenia innowacji i eksperymentu; uchwała rady 

pedagogicznej; oświadczenie dyrektora o zapewnieniu warunków do realizacji 

innowacji i eksperymentu; zgoda autora/ autorów innowacji i eksperymentu; opinia 

rady przedszkola/szkoły lub rady rodziców; zgłoszenie innowacji; wzór wniosku w 

sprawie realizacji eksperymentu. 

• Etapy innowacji i eksperymentu. Przykłady innowacji i eksperymentów 

realizowanych w szkołach/przedszkolach – dobre praktyki.  

 
Osoba prowadząca: Beata Józków - doradca metodyczny 

Termin warsztatów: 17 listopada 2021r. (środa) godz. 15.30. – 17.45.  

Koszt: 80 zł                                 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 

Zapisy na warsztaty trwają do 12 listopada 2021 r. 

Prosimy o zgłaszanie się  na warsztaty poprzez stronę internetową www.odm.pcpppidn.eu   

zakładka ZAPISY NA SZKOLENIA ( forma płatna – Karta indywidualnie płatna lub płatna 

przez placówkę - do wyboru). 

Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 
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