
   

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 

Nie przez to, kim jest, 

Lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

Jan Paweł II 

Szanowni Państwo, 

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Mławie zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół/

placówek oświatowych do zapoznania się z Informatorem 

form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2019/2020. 

 Priorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie 

nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych, wynikających  

z procesu wdrażania reformy systemu edukacji oraz 

wspieranie ich rozwoju zawodowego, który stymuluje rozwój ucznia.  

PODN w Mławie odpowiada na potrzeby nauczycieli przez konstruowanie 

trafnej oferty szkoleń, wynikającej z diagnozy potrzeb oraz aktualnych kierunków 

polityki oświatowej Państwa. Każdego roku proponujemy różnorodne formy 

doskonalenia: kursy doskonalące, warsztaty, konferencje, seminaria, kierowane 

zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia 

dla rad pedagogicznych, realizowane w siedzibach szkół i placówek.  

 Nasza placówka jest miejscem, w którym można doświadczyć i nauczyć  

się jak pracować oraz przekazywać wiedzę używając innowacyjnych metod  

i narzędzi. Stale doskonalimy nasze programy, tworzymy nowe propozycje, 

dodajemy nowe możliwości rozwoju, aby wesprzeć proces uczenia  

się w nowych realiach.  

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa, unowocześniamy 

i dostosowujemy warunki lokalowe oraz dbamy o wyposażenie sal  w wysokiej 

jakości sprzęt techniczny. 

 Zachęcam także do przeglądania strony internetowej www.podnmlawa.pl, 

gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta doskonalenia oraz terminarz konferencji  

i spotkań metodycznych. 

 W imieniu własnym i doradców metodycznych PODN zapraszam Państwa  

do korzystania z naszych usług edukacyjnych.  

 Życzę sukcesów w realizacji zadań zawodowych. 

 

Z poważaniem i pozdrowieniami 

Jolanta Bem 

Dyrektor PODN 
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Z ŻYCIA PODN 

Od prawej: Bożena Tomkiel, dyrektor 
Wydziału Edukacji i Zdrowia; Edyta 
Wild, sekretarz Powiatu Mławskiego; 
Jolanta Bem, dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w czasie podsumowania  powiatowych 
konkursów przedmiotowych: „Młody 
Matematyk”, „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”, „Bezpieczni w sieci”, „Gra 
historyczna”. 

Od prawej: Bożena Tomkiel, dyrektor 
Wydziału Edukacji i Zdrowia; Jolanta 
Jasińska, z-ca dyrektora Delegatury  
w Ciechanowie Kuratorium Oświaty  
w Warszawie ; Jolanta Bem, dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli podczas konferencji „Polska 
szkoła – kuźnią kompetencji przyszłości” 

Od lewej: Magdalena Skórkowska,  

trener EduTera; Jolanta Dębska, 

doradca metodyczny; Mirosława 

Bielska, spotkanie z wydawnictwem 

PWN. 

Od prawej: Beata Radzewicz, doradca 

metodyczny; Magdalena Staszewska, 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki 

Społecznej; Mariola Szczepkowska, 

doradca metodyczny w czasie 

podsumowania konkursów. 
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Z ŻYCIA PODN 

Konferencja „Awans i zatrudnianie nauczycieli” 

Bogata oferta szkoleń sprawia, że dyrektorzy i nauczyciele chętnie 

uczestniczą w warsztatach, konferencjach oraz kursach. 
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 Umiejętność odkrywania zdolności dzieci i wspierania ich silnych stron  

we współczesnej szkole stanowi ważną kompetencję nauczyciela. Poznanie mocnych 

stron ucznia pozwala na efektywniejsze planowanie, realizowanie  

i ocenianie działań dydaktyczno-wychowawczych. Umożliwia również dobór 

odpowiednich metod i technik pracy, co przynosi dodatkowe korzyści. Nauczyciel 

ma wpływ na rozwój wszystkich sfer (poznawczej, fizycznej, emocjonalnej  

i społecznej) życia małego człowieka. Od predyspozycji nauczyciela i jego 

profesjonalnego przygotowania w dużym stopniu zależy to, jak w przyszłości 

rozwinie się i będzie funkcjonować społeczeństwo.  

 W profesjonalnym warsztacie nauczyciela nie powinno zabraknąć takich 

umiejętności, jak: diagnozowanie i obserwacja poczynań ucznia. 

 Nauczyciel, który będzie kształtować jednostki twórcze, sam musi posiadać 

postawę twórczą zarówno do życia jak i swoich zadań zawodowych. Cechą 

twórczego działania nauczyciela jest np. nowatorstwo pedagogiczne, czy innowacje 

pedagogiczne. Nauczyciel twórczy chętnie uczy się nowych rzeczy, bezustannie 

poszukuje, bada, eksperymentuje, sprawdza różne sposoby rozwiązań. Zanim 

podejmie się realizacji zadania, bada potrzeby psychiczne, wiadomości  

i umiejętności uczniów oraz określa, jakie czynniki stymulują, a jakie hamują  

ich rozwój. 

 

DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU  

PRACY NAUCZYCIELA 

Różnorodne formy edukacyjne oferowane w Ośrodku  

spełniają oczekiwania nauczycieli 
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NAUCZYCIEL JEST NAJWAŻNIEJSZY 

 Za dawnych czasów problemem było dojście do wiedzy. Teraz problemem 

nie jest jej dostępność, ale jej ogrom i często nieumiejętność weryfikowania. 

Dlatego tak ważny staje się nauczyciel, który już nie musi być tylko 

„encyklopedią”, ale człowiekiem, który uczy myśleć i weryfikować tezy. Nawet 

(a może szczególnie) w obszarze humanistyki. Nauczyciel już nie jest marką typu 

„mędrzec”, czyli typem Ateny – która stoi na straży reguł gry. Źródłem jego 

potęgi nie musi być już wiedza, którą chętnie przekazuje innym. To już nie ktoś, 

kto stoi na straży zasad i status quo, nie ktoś, kto mówi: wszystko pozostanie  

na swoim miejscu, to nie surowy władca – to raczej otwarty towarzysz. 

 Nauczyciel powinien dostarczyć uczniom wzorów zachowania, a także  

dać możliwość uczestnictwa w różnych formach aktywności. Jednym  

z najważniejszych zadań edukacji szkolnej jest kształtowanie u uczniów trwałych 

oraz silnych motywów uczenia się, jako podstawy do dalszego samokształcenia  

i rozwoju osobowości. Rozwijanie pozytywnych relacji uczeń - nauczyciel  

w klasie stwarza szansę przekazywania podopiecznym odpowiedzialności  

za własny rozwój, szansę na przejście od procesu nauczania oraz wychowania  

do uczenia się i samowychowania. 

 

Szkolenie dla edukatorów „Misja programowanie” 
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PRESTIŻ I SIŁA INTELEKTUALNA 

 Rola nauczyciela jest bardzo złożona i wymaga bez wątpienia bogatej 

wiedzy, doświadczenia, refleksyjności i ciągłego doskonalenia. Droga stawania się 

nauczycielem oznacza ustawiczne pokonywanie siebie, swoich słabości, 

kreowanie prawidłowych relacji ze światem zewnętrznym i wewnętrznym, 

szukanie wewnętrznej harmonii i pokoju. Nieodłącznym elementem rozwoju 

zawodowego nauczyciela jest doskonalenie zawodowe, rozumiane jako celowy, 

zaplanowany i ciągły proces kształcenia nauczyciela, polegający  

na podwyższaniu i modyfikacji jego zawodowych kompetencji i kwalifikacji oraz 

wszechstronny rozwój osobowości, organizowany i realizowany przez 

wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje, w toku samokształcenia  

a także samodoskonalenia. Doskonalenie zawodowe jest (powinno być) procesem 

trwającym od podjęcia decyzji o wyborze zawodu nauczyciela przez cały okres 

aktywności zawodowej. Tak rozumiane doskonalenie zawodowe może pełnić 

różne funkcje, które związane są w znacznej mierze z zapotrzebowaniem 

nauczycieli na określoną wiedzę, umiejętności lub nowe kwalifikacje i wskazuje 

na poziom samoświadomości nauczycieli w zakresie podejmowania działań 

refleksyjnych, kreatywnych i innowacyjnych.  

 We współczesnym podejściu do kompetencji zawodowych nauczyciela 

zaznacza się wyraźne odejście od modelu behawioralnego, zgodnie z którym 

kompetencje mają charakter instrumentalny i decydują o sprawności działania,  

na rzecz modelu humanistycznego i transgresyjnego, w których nauczyciel 

posiada zdolność kreowania swojej osobowości oraz swoich relacji ze światem 

zewnętrznym.  

Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela jego wiedza, umiejętności i postawy 

podlegają nieustannej weryfikacji i wymagają doskonalenia.  

Podsumowanie konkursów powiatowych 



 7 

 

 Współczesna szkoła jest szkołą egalitarną, otwartą na uczniów z różnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Oferuje ona opiekę i pomoc na wielu płaszczyznach życia  

i rozwoju, zgodnie z ideą edukacji włączającej (inkluzyjnej), wieloprofilowej pomocy  

oraz specjalistycznego wsparcia. Realizacja zadań wspierających i pomocowych, 

oferowanych uczniom i ich rodzicom, możliwa jest w symbiozie szkoły ze środowiskiem, 

które jest rodzajem zaplecza dla działań inicjowanych nauczycieli.  

 W dobie reformowania oświaty wzrasta świadomość bezdyskusyjnej konieczności 

współpracy: dom - szkoła, rodzice - nauczyciele. Należy bowiem wyjść z założenia,  

że zarówno rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, jak i szkoła, są odpowiedzialne  

za jego rozwój oraz funkcjonowanie w przyszłości jako instytucja przygotowująca ucznia 

do opanowania podstawowych kompetencji. 

 Szkoła zatem powinna być miejscem współpracy, zrozumienia i wzajemnego 

porozumienia wszystkich zainteresowanych. 

 Realizacja współpracy pomiędzy szkołą i rodziną jest wymogiem nadrzędnym. 

Oczywistym jest fakt, że rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze każdego 

człowieka ma największy wpływ na jego rozwój. Dlatego tak ważne jest,  

aby podczas trwania edukacji szkolnej rodzice mogli wpływać na organizację pracy szkoły 

poprzez współpracę z nauczycielami.  

 Bez bliższej współpracy z podstawowym i pierwotnym środowiskiem rozwoju 

dziecka, jakim jest rodzina, szkoła nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zadań 

dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele nie mają bowiem możliwości głębszego 

poznania i zrozumienia swoich uczniów. Nie mogą też liczyć na wsparcie rodziców  

we własnych poczynaniach wychowawczych i być dla nich użytecznymi doradcami  

w nurtujących ich sprawach natury wychowawczej. Brak jest również możliwości 

wspólnego szukania dróg rozwiązywania trudności pojawiających się i związanych  

z dziećmi. Walorem współpracy jest podnoszenie świadomości społecznej, zwiększenie 

umiejętności diagnozowania i sprzyjanie inicjatywom oddolnym. U młodych nauczycieli 

zwiększa poczucie akceptacji oraz daje im większe prawdopodobieństwo owocnego 

współdziałania w kolejnych etapach. 

UFAJĄ NAM PRZEDSTAWICIELE  

ŚRODOWISK LOKALNYCH 

Szkolenie „Rozumienie świata -  praca z książką i czytelnikami” 
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 Sieci  współpracy i samokształcenia rozpoczną swoją działalność  

po zrekrutowaniu 20 – 25 osób zainteresowanych wskazaną tematyką. Naszą misją 

jest odpowiadanie na zgłaszane bieżące potrzeby edukacyjne, dlatego istnieje także 

możliwość utworzenia sieci współpracy i samokształcenia 

na wskazany przez zgłaszających się dyrektorów i 

nauczycieli temat. Dokładamy wszelkich starań, aby 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. 

Dbamy o dobór kompetentnej kadry i zapraszamy 

najlepszych ekspertów do współpracy. 

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy następujące tematy Sieci współpracy  

i samokształcenia nauczycieli:  

1. Jak wspierać ucznia w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych?  

2. Zasady pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką.  

4. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. 

5. Zabawy kreatywne, zajęcia relaksacyjne i odprężające w przedszkolu  

oraz w klasach I - III szkoły podstawowej.  

6. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu Paula Dennisona. 

7. Aktywny wychowawca.  

8. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń.  

W ramach planu działania przyjęto następujący schemat:  

1. Spotkanie organizacyjne: • Integracja uczestników sieci. • Rozpoznanie potrzeb  

i zasobów. • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie.  

2. Działania na platformie internetowej:  

• Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci.  

• Wspólne tworzenie rozwiązań.  

• Publikacja efektów pracy (np. wypracowanych narzędzi, scenariuszy lekcji itp.). 

• Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie 

dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.).  

Wszystkich Państwa zainteresowanych do pracy w sieci zapraszamy do odwiedzania 

strony www.podnmlawa.pl 

WIĘCEJ NIŻ SZKOLENIA 
PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 



 9 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK  

W ROZWOJU 

 Doskonalenie nauczycieli jest dla jakości 

pracy każdej placówki oświatowej, w tym 

szkoły i przedszkola, dziedziną niezwykle 

istotną. Ważnym elementem z punktu widzenia 

wszystkich zainteresowanych (wychowanków, 

uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców)  

jest kompleksowe wspomaganie szkół  

i przedszkoli, w tym diagnoza i zaspokojenie 

potrzeb nauczycieli w obszarze ich rozwoju 

zawodowego spójnego z potrzebami rozwojowymi placówki.  

 Kompleksowość wspomagania szkół to zaplanowanie i przeprowadzenie 

procesu doskonalenia wynikającego przede wszystkim z potrzeb nauczycieli,  

ale i uczniów oraz ich rodziców. Jest to więc działanie oparte na diagnozie, 

planowaniu działań umożliwiających realizację celów, wdrażaniu zmian, 

monitorowaniu ich i wypracowaniu efektów. 

Do najważniejszych założeń kompleksowego wspomagania szkół/placówek  należą: 

− prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

szkoły, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez 

realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian 

do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań); 

− pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych 

przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego; 

− lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych 

dla realizacji działań z zakresu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, 

informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia 

kompleksowego wsparcia szkół; 

− organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół na terenie 

powiatu. 

 Dzięki wspólnie podjętym działaniom zyskacie Państwo nie tylko informację 

na temat kierunków rozwoju placówki, ale również 

niezbędne w tym zakresie szkolenia  

i konsultacje. 

 Szkoły, które chciałyby otrzymać 

kompleksowe wsparcie w roku szkolnym 

2019/2020, proszone są o zgłoszenie  

się do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie do 30 września 2019 r. 
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POWIATOWY KONKURS  
„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs odbywać się będzie w III etapach, w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie 

klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych. 

2. Terminy etapów: 

I. etap  -  28.02.2020 r. 

II. etap - 21.03.2020 r. godz. 13:00 

III. etap  -  25.04.2020 r. 

3. W konkursie biorą udział wszystkie szkoły, które zgłoszą swój udział w PODN w Mławie 

do 21 grudnia 2019 roku. 

4. Dwa pierwsze etapy konkursu odbywać się będą w tychże szkołach. 

5. Szkoły wiejskie wybierają jedną szkołę z terenu gminy, w której odbywać się będą dwa 

etapy konkursu. Powiadamiają o miejscu, w którym odbywać się będzie konkurs oraz  

o ilości uczestników w gminie w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

6. Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie powołują szkolne komisje konkursowe 

nadzorujące przebieg konkursu. 

7. Szkolne komisje konkursowe nadzorują przebieg konkursu, sprawdzają i oceniają prace 

uczniów, wysyłają (w terminie 14 dni od dnia konkursu) kopie protokołów do PODN  

w Mławie. 

8. Uczniowie w czasie trwania konkursu nie używają kalkulatorów. 

9. Szkolne komisje konkursowe przechowują prace uczniów i wyłaniają na podstawie 

protokołu z dwóch etapów finalistów poszczególnych kategorii wiekowych. 

10. Finalistą konkursu zostaje uczeń, który uzyska nie mniej niż 75% punktów w dwóch 

etapach (łącznie). W przypadku, gdy żaden z biorących udział nie uzyska wymaganej 

ilości punktów, finalistą może być uczeń, który otrzymał najwyższą punktację,  

ale nie mniej niż 70% punktów możliwych do uzyskania w obydwu etapach. 

11. Finaliści biorą udział w III etapie konkursu (w finale), który odbędzie się w siedzibie 

PODN w Mławie. 

12. Komisje szkolne zgłaszają do PODN w Mławie finalistów wyłonionych z dwóch etapów 

oraz dokonują zestawienia ilości uzyskanych  przez uczniów punktów z dwóch etapów 

konkursu w terminie 14 dni od zakończenia drugiego etapu konkursu. 

13. Zadania przygotowawcze do I i II etapu konkursu będą do odebrania w PODN w Mławie 

na miesiąc przed wyznaczonymi terminami tych etapów. 

Zainteresowani konkursem nauczyciele proszeni są o podanie wraz ze zgłoszeniem 

udziału uczniów (do 21 grudnia 2019 roku) propozycji co najmniej dziesięciu zadań 

dla każdej z grup wiekowych.  

DORADCA METODYCZNY 

Anna Paszko 
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ORGANIZATOR: PODN w Mławie  

 

CELE:  

− zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej,  

− rozwijanie uzdolnień polonistycznych,  

− rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej,  

− kształtowanie postaw zaangażowania się w problemy środowiska zamieszkania  

i nauki. 

 

 ZASADY:  

− w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych,  

średnich - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, 

− konkurs obejmuje jeden etap - pisemny,  

− forma wypowiedzi: szkoły podstawowe – mała forma literacka (do wyboru 

opowiadanie, albo trzy teksty poetyckie, albo poetycki opis ważnych dla miejsca 

zamieszkania obiektów, krajobrazów, ludzi itp. – jeden uczestnik może nadesłać 

teksty uwzględniające kilka form),  

− forma wypowiedzi: szkoły średnie - reportaż zgodny z podstawowymi cechami 

tego gatunku publicystyki,  

− treść opowiadań, wierszy, opisów dla szkół podstawowych: utwory powinny 

zawierać refleksje w postaci wybranej formy odnoszące się do środowiska 

zamieszkania, nauki itp., do miejsc, krajobrazów, ludzi, do wszystkiego,  

co zawiera się w pojęciu „Małej Ojczyzny”, 

− treść reportażu: prezentacja współcześnie żyjących wybitnych postaci ważnych 

dla środowiska zamieszkania lub nauki, prezentacja ważnych problemów miasta, 

wsi z punktu widzenia autora bądź mieszkańców (reportaże interwencyjne,  

z ważnych wydarzeń, sylwetki osób i grup społecznych). Preferowane będą 

reportaże podejmujące inną niż szkolna tematykę,  

− objętość i redakcja pracy: tekst komputerowy w programie Microsoft Word,  

w przypadku reportażu nie mniej niż siedem, nie więcej niż piętnaście stron 

formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt. (tytuł 14 pkt.,  

śródtytuły 12 pkt. pogrubione), interlinia 1,5, akapity z wcięciem domyślnym. 

POWIATOWY KONKURS  

POETYCKO – DZIENNIKARSKI VI EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
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 W przypadku prac uczniów szkół podstawowych opowiadania i opisy powinny 

zawierać się w 3 – 4 stronach. Wiersze prosimy umieszczać każdy na odrębnej 

stronie. Wybór czcionki, i grafika zależne są od decyzji uczestnika. 

 Mile widziane teksty poetyckie opracowane także plastycznie: 

− praca może być wzbogacona autorskimi fotografiami (nie więcej jak cztery),  

− ocena prac obejmuje: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, 

ortograficzną, interpunkcyjną, estetykę, poprawność redakcyjną, walory 

publicystyczne,  

− do prac prosimy dołączyć informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, adres), 

placówce (nazwa i adres szkoły, nr telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko 

opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na nieodpłatną 

publikację i ekspozycję prac przez organizatora konkursu. 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

Prace prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Mławie, 06-500 Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem „Konkurs dziennikarski”)  

do 20 kwietnia 2020 r.  

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 

w maju/czerwcu 2020 roku (dokładna informacja zostanie przekazana 

zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Serdecznie zapraszamy!  

Doradca metodyczny  

Beata Radzewicz 

 

POWIATOWY KONKURS  

POETYCKO – DZIENNIKARSKI VI EDYCJA 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Konsultacje zbiorowe sprzyjają 

lepszemu przygotowaniu 

nauczycieli do realizacji nowych 

zadań szkoły. 
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POWIATOWY KONKURS 

,,BEZPIECZNI W SIECI’’ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

ORGANIZATOR: PODN w Mławie 

 

 CEL KONKURSU:  

− Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania 

z Sieci Internet.  

− Uświadomienie potrzeby ochrony swojej prywatności. 

ZASADY:  

− w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu,  

− konkurs obejmuje jeden etap: prezentacja wykonanej pracy,  

− forma uczestnictwa: wykonanie plakatu, prezentacji, albumu, wypowiedzi 

pisemnej lub innych dowolnych form.  

Czas prezentacji max do 10 min (liczy się jakość i oryginalność prezentowanej 

formy). Do konkursu zgłaszają się zespoły min. trzyosobowe, max pięcioosobowe. 

Każda z osób ma swój udział w prezentacji. Prezenterzy przedstawiają źródła,  

z których korzystali podczas przygotowań. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać  

na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, 06-500 Mława, 

ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Konkurs ,,Bezpieczni w sieci”) do 30 marca 2020 r. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Finał konkursu odbędzie się w maju 2020 r.  

Serdecznie zapraszamy!  

Doradcy metodyczni:  

Mariola Szczepkowska, Mariusz Sobotka 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie podczas Ogólnopolskiego Przeglądu 

Projektów Młodzieżowych w Zamku Królewskim w Warszawie. 
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POWIATOWY TURNIEJ BRD 2019  

 W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie  

przy ul. Sportowej 1. Turniej otworzyła dyrektor szkoły, Romana Olszewska  

oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie podinsp. Krzysztof 

Hincman.  

 Udział w konkursie wzięło 10 drużyn ze szkół podstawowych powiatu 

mławskiego w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – 10-12 lat, II grupa – 13 lat  

i więcej. Do rywalizacji stanęło 35 zawodników. Do pokonania mieli rowerowy  

tor przeszkód, test oraz sprawdzian praktyczny z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej, przeprowadzony przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarne w Mławie. Niepokonane w obu kategoriach wiekowych okazały się drużyny 

ze Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej, przygotowane pod kierunkiem Pani 

Wiolety Stańczak. Tytuł najlepszego zawodnika w grupie I wywalczył Szymon 

Banaś ze Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym. Najlepszy w grupie II okazał 

się Jakub Żelik ze Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej. Zwycięskie dwie 

drużyny, które w eliminacjach powiatowych zajęły I miejsca, będą reprezentowały 

powiat mławski podczas etapu rejonowego. Konkurs podsumowała Jolanta Bem, 

dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.  

Organizatorem 42 Powiatowego Turnieju BRD była Komenda Powiatowa Policji  

w Mławie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Delegatura  

w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.  
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UDZIAŁ NAUCZYCIELI  

WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA   

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN  

w Mławie w latach 2010-2019 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Liczba nauczycieli 

ogółem 
3783 3225 3031 3202 

Liczba nauczycieli 

szkolonych w ramach 

Grantów Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty 

256 360 73 -- 

Rok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Liczba 

nauczycieli  

ogółem 

3889 3893 4516 4411 4475 

Liczba 

nauczycieli 

szkolonych w 

ramach Grantów 

Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty 

240 454 269 69  351 
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WARUNKI UCZESTNICTWA   
W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ PODN 

Lp

. 

Forma 

 szkolenia 

Nauczyciele  

z gmin, które 

podpisały  

porozumienie 

Pozostali  

nauczyciele 

1 
Kursy doskonalenia 

zawodowego 
nieodpłatnie 

odpłatnie (10 zł za godzinę; np. 

15 godz. -150 zł,  

20 godz. – 200 zł) 

2 
Seminaria,  

konferencje 
nieodpłatnie 

odpłatnie (ustalane oddzielnie 

dla każdej konferencji,  

seminarium) 

3 Warsztaty nieodpłatnie 
odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 

5 godz. – 50 zł) 

4 

Konsultacje 

 indywidualne / lekcje 

otwarte 

nieodpłatnie odpłatnie  (20 zł za godzinę) 

5 
Szkolenie rad  

pedagogicznych 
nieodpłatnie 

20 zł od osoby lub  

po uzgodnieniu z dyrektorem  

6 
Konkursy zawarte  

w ofercie 
nieodpłatnie nieodpłatnie 

7 

Gminne / szkolne 

 konferencje  

metodyczne 

nieodpłatnie 
20 zł od osoby lub  

po uzgodnieniu z dyrektorem   

8 

Dodatkowe szkolenia 

na zlecenie gmin lub 

szkół nieobjęte ofertą 

odpłatnie 

(zgodnie   

z indywidualną 

umową) 

odpłatnie (zgodnie  

z indywidualną umową) 

9. 
Szkolenia  

e-learningowe 
nieodpłatnie 

odpłatnie – (5 zł za godzinę:  

np.5 godz.—25 zł) 

10. Sieci współpracy nieodpłatnie 50 zł za zaświadczenie 
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1. Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania.  

2. Nauka programowania wizualnego i tekstowego  w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej. 

3. Realizacja zajęć z informatyki w edukacji wczesnoszkolnej.  

4. Nowoczesny wymiar edukacji informatycznej - programowanie robotów.  

5. Pomiary za pomocą komputera – uczenie się przez badanie (IBSE). 

6. Nauka programowania tekstowego w szkole ponadpodstawowej. 

7. Zastosowanie tablicy multimedialnej. 

8. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie, czyli efektywne nauczanie 

matematyki. 

9. Uczniowie o różnych uzdolnieniach matematycznych  – jak z nimi pracować?  

10. Gry na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 

11. Formy pracy i organizacji lekcji matematyki w kontekście kompetencji 

kluczowych.  

12. Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych aplikacji  

i zasobów dostępnych w chmurze.  

13. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako wsparcie jakości 

pracy szkoły 

14. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 

15. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS Power Point. 

16. Tworzenie interaktywnych aplikacji  i gier edukacyjnych.  

17. Tablica interaktywna na lekcji. Wykorzystanie interaktywnych ćwiczeń  

na zajęciach dydaktycznych. 

 

TEMATYKA  SZKOLEŃ  
RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA  

Z  PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 
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TEMATYKA  SZKOLEŃ  
RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA  

Z  PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 

 

 

18.E-świadectwa + arkusze ocen w dzienniku synergia (e-świadectwa wersja profesjo-

nalna). 

19. Szkoła jako organizacja ucząca się. Szkoła na miarę XXI wieku. 

20.Vademecum młodego nauczyciela. 

21.Awans zawodowy nauczyciela w roku 2019. 

22.Jak uczyć miłości do ojczyzny na lekcjach języka polskiego. 

23.Formy wypowiedzi polonistycznej na egzaminie ósmoklasisty. 

24. Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka polskiego. 

25. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  na lekcjach języka polskiego. 

26. Adaptacje filmowe w nowej podstawie programowej. 

27. Uczniowie o różnych uzdolnieniach humanistycznych – jak z nimi pracować? 

28. Dzieje polityczne, a historia społeczno-gospodarcza i historia kultury w zapisach 

podstawy programowej. 

29. Istota regionalizmu i nauczania regionalnego. 

30. Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym  i wychowawczym. 

31. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. 

32. Twórcze wykorzystywanie historiografii na lekcjach historii. 

33. Walory dydaktyczne historii lokalnej i regionalnej w nauczaniu historii. 

34. Regionalizm w nauczaniu i popularyzacji historii. 

35. Planowanie własnego życia i odnalezienie się w realiach gospodarczych. Elementy 

doradztwa zawodowego na różnych lekcjach. 

36. Umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym. 

37. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – praktyczne rozwiązania. 
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TEMATYKA  SZKOLEŃ  
RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA  

Z  PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 

 

38. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

39. Wsparcie merytoryczno – metodyczne osób realizujących doradztwo zawodowe 

w szkole podstawowej. 

40. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedszkola. 

41. Zabawy taneczne i ruchowe - dobry klimat w grupie i w klasie. 

42. Zabawy taneczne i ruchowe - dobry klimat w grupie i w klasie. 

43. Od inspiracji matematycznych do innowacji. Innowacyjnie  w matematyce,  

czyli jak? 

44. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. 

45. Programowanie na dywanie w przedszkolu i w szkole. 

46. Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci. 

47. Tańce integracyjne. 

48. Wykorzystanie teatrzyku kamishibai  do propagowania wartości. 

49. Otwarte zasoby informacyjne. 

50. Skuteczna promocja biblioteki i czytelnictwa. 

51. Prawne podstawy działalności bibliotek. 

52. Metody pracy z młodym czytelnikiem w bibliotece. 

53. Wpływ czytania na rozwój dziecka. 

54. Gdzie jest czytelnik? Akcje czytelnicze promujące książkę. 

55. Portale i serwisy biblioteczne jako ciekawe źródło inspiracji czytelniczych. 

56. Internet i media społecznościowe w pracy bibliotekarza. 

https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/79-menu-szkolenia-stacjonarne/224-grafomotoryka
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY  

WARSZTATY 

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII  

W LICEUM I TECHNIKUM  
 

ADRESAT: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Założenia podstawy programowej geografii w szkole ponadpodstawowej. 

- Wybrane założenia i nowe treści kształcenia geograficznego. 

- Metody kształcenia geograficznego – między tradycją i nowoczesnością. 

- Nowe technologie i GIS w podstawie programowej geografii. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

KONSTRUOWANIE I MODYFIKOWANIE  

PROGRAMÓW NAUCZANIA  

 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Nauczyciel twórcą programu nauczania. 

− Podstawa programowa jako fundament 

projektowania dydaktycznego.  

− Ewaluacja i modyfikacja programu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Jolanta Bem prowadzi 
szkolenie dotyczące 

wdrażania nowej 
podstawy 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

MODYFIKOWANIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH NA 

LEKCJACH GEOGRAFII 
 

ADRESAT:  nauczyciele geografii 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Typowe zadania edukacyjne. 

− Zmodyfikowane zadania edukacyjne.  

− Procesy myślowe uczniów w rozwiązywaniu typowych zadań edukacyjnych i zadań   

zmodyfikowanych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: marzec  2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

ZAJĘCIA TERENOWE W NAUCZANIU GEOGRAFII 
 

ADRESAT: nauczyciele geografii 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Jak organizować zajęcia terenowe? 

- Podstawa programowa a realizacja zajęć terenowych.  

- Przykłady lekcji z wykorzystaniem zajęć terenowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

PODSTAWA PROGRAMOWA Z CHEMII I FIZYKI  

W LICEUM I TECHNIKUM  
 

ADRESAT: nauczyciele chemii, fizyki szkół ponadpodstawowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Założenia podstawy programowej chemii i fizyki w szkole ponadpodstawowej. 

- Wybrane założenia i nowe treści kształcenia z fizyki i chemii. 

- Zalecane doświadczenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPRZYJAJĄCYCH 

KOOPERACJI, KREATYWNOŚCI ORAZ KOMUNIKACJI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych metod nauczania 

− Upowszechnianie w systemie edukacji metod nauczania promujących budowanie 

postaw kreatywnych, kooperacji i komunikacji. 

− Sposoby kształtowania umiejętności z wykorzystaniem oceniania kształtującego, 

m.in. przykłady gier i zabaw. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN:  kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE W PRAKTYCE 

SZKOLNEJ 

 JAK TO ZROBIĆ? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Przykłady eksperymentów wraz z opisem 

naukowym.  

− Rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi 

metodą nauczania przez dociekanie. 

− Znaczenie metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: luty 2020 r. 

WARSZTATY 

POKAZY DOŚWIADCZEŃ Z CHEMII I FIZYKI  

DROGĄ DO WIEDZY 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Przykłady ciekawych projektów uczniowskich  

z fizyki.  

− Przykłady ciekawych projektów uczniowskich  

z chemii.  

− Przykłady narzędzi TIK przydatnych przy realizacji projektów edukacyjnych  

− Aplikacje i interaktywne mapy dla każdego – ciekawa lekcja z GIS-em. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: marzec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

NAUKA PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO  

I TEKSTOWEGO  W KLASACH IV-VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele informatyki szkół podstawowych, inni zainteresowani.  

LICZBA GODZIN: 20  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Nowa podstawa programowa informatyki w szkole podstawowej.  

- Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera.  

- Języki programowania wizualnego. Zastosowanie algorytmów.  

- Podstawy teorii zbiorów i algebry logiki.  

- Środowisko języka Scratch oraz Snap4Arduino 

- Projekty realizowane w języku Scratch i Snap4Arduino.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński  

TERMIN: wrzesień/październik 2019 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

REALIZACJA ZAJĘĆ Z INFORMATYKI W EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ  

 

ADRESAT: nauczyciele informatyki w klasach I-III szkół podstawowych.   

LICZBA GODZIN: 15  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Planowanie pracy z informatyki w edukacji wczesnoszkolnej.  

− Możliwości wykorzystania komputera i środków audiowizualnych na zajęciach 

zintegrowanych.  

− Podstawy języka wizualnego Scratch Jr oraz Scratch 2.0.  

− Programowanie robotów. Wykorzystanie maty dydaktycznej.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński  

TERMIN: listopad/grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 

KURS 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

KURS 

NOWOCZESNY WYMIAR EDUKACJI 

INFORMATYCZNEJ - PROGRAMOWANIE ROBOTÓW 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Programowanie robotów MIO i Cyber robot firmy 

Clementoni.  

− Programowanie robotów Meccanoid.  

− Programowanie prostych robotów opartych  

na układach ATTINY i ATMEGA.  

− Programowanie za pomocą języka Scratch S4A.  

− Programowanie w języku C.  

− Budowa własnego robota w oparciu o moduł Arduino. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński  

TERMIN: styczeń/luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

KURS 

NOWOCZESNY WYMIAR EDUKACJI 

INFORMATYCZNEJ POMIARY ZA POMOCĄ 

KOMPUTERA – UCZENIE SIĘ PRZEZ BADANIE (IBSE) 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 10  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Budowa prostych modułów pomiarowych.  

− Programowanie modułów za pomocą języka Scratch S4A do rejestracji 

temperatury.  

− Tworzenie programów w środowisku Scratch wykorzystując moduły – regulacja 

temperatury w pomieszczeniu, wyłącznik zmierzchowy, panel solarny.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński  

TERMIN: marzec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Bogdan Kamński, 
doradca metodyczny 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

KURS 

NAUKA PROGRAMOWANIA TEKSTOWEGO W SZKOLE 

PONADPODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych, inni 

zainteresowani.  

LICZBA GODZIN: 20  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Nowa podstawa programowa z informatyki w szkole ponadpodstawowej.  

- Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera.  

- Języki programowania tekstowego.  

- Zastosowanie algorytmów.  

- Projekty realizowane w języku Python. 

- Podstawy języka C.  

- Projektowanie i tworzenie programów w procesie rozwiązywania problemów.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński  

TERMIN: kwiecień/maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz 

WARSZTATY  

ZASTOSOWANIE TABLICY MULTIMEDIALNEJ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Różne typy tablic i ich uruchamianie.  

- Wykorzystanie oprogramowania dołączanego do tablicy.  

- Oferta oprogramowania dodatkowego.  

- Opracowanie własnych materiałów do tablicy.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Bogdan Kamiński  

TERMIN: czerwiec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI  

W LICEACH I TECHNIKACH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Założenia ogólne reformy podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. 

- Zmiany w porównaniu z dotychczasową podstawą programową matematyki. 

- Treści kształcenia matematycznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: wrzesień 2019 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

EKSPERYMENTOWANIE I WZAJEMNE UCZENIE,  

CZYLI EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Rola ucznia i nauczyciela w nauczaniu matematyki. 

- Uczenie się i nauczanie w praktyce, czyli łączenie wiedzy z osobą ucznia. 

- Możliwości ucznia, a metody nauczania. 

- Motywowanie ucznia w procesie uczenia się poprzez eksperymentowanie  

i wzajemne uczenie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: październik 2019 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

UCZNIOWIE O RÓŻNYCH UZDOLNIENIACH 

MATEMATYCZNYCH  

 JAK Z NIMI PRACOWAĆ?  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zainteresowania ucznia i wiara we własne siły.  

- Umiejętne dobieranie zadań. 

- Zadania dla każdego ucznia: zadania średnie, trudniejsze i naprawdę trudne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: październik 2019 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

GRY NA LEKCJACH MATEMATYKI I PRZEDMIOTÓW 

PRZYRODNICZYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Gry w kontekście podstawy programowej. 

- Gry planszowe na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. 

- Łamigłówki. 

- Tworzenie gier planszowych z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: listopad 2019 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ZADANIAMI  

NA DOWODZENIE? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Czy zadania na dowodzenie muszą być trudne? 

- Matematyczna argumentacja – początki. 

- Matematyka w szkole i dowodzenie twierdzeń. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: grudzień 2020 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI  

W NAUCE MATEMATYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Podłoże i rodzaje problemów w uczeniu się matematyki. 

- Objawy i zdiagnozowanie problemów w uczeniu się. 

- Jak pomagać uczniom z problemami w uczeniu się? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: luty 2020 r.    

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

FORMY PRACY I ORGANIZACJI LEKCJI MATEMATYKI 

W KONTEKŚCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Współpraca w grupie, komunikowanie się. 

- Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 

- Ocenianie umiejętności kluczowych. 

- Sposoby zapisywania scenariuszy lekcji. 

- Opracowanie scenariusza lekcji z zastosowaniem kompetencji kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: marzec 2020 r.   

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WYKORZYSTANIE NA LEKCJACH MATEMATYKI  

I PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH APLIKACJI  

I ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W CHMURZE  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Programy komputerowe, które można wykorzystać na lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki. 

- Przykłady zadań z wykorzystaniem komputera. 

- Przykłady tematów lekcji z komputerem. 

- Opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: kwiecień 2020 r.   

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WARSZTATY 

UCZEŃ ZDOLNY NA LEKCJACH MATEMATYKI  

– JAK Z NIM PRACOWAĆ? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Jak rozpoznać zdolności ucznia? 

- Zdolności a inteligencja. 

- Pedagogika zdolności. 

- Sposoby rozwijania zdolności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINÓW 

ZEWNĘTRZNYCH JAKO WSPARCIE JAKOŚCI PRACY 

SZKOŁY 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Narzędzia pomiaru dydaktycznego, czyli szkolna analiza wyników. 

- Jak wykonać raport wyników egzaminacyjnych? 

- Wyciąganie i opracowywanie wniosków w oparciu o wyniki egzaminów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: maj 2020 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 



 32 

 

KURS 

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 

W PROGRAMIE MS POWER POINT 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Tworzenie prezentacji od podstaw. 

- Dodawanie slajdów, tekstu, grafiki, tabel, dźwięków i filmów. 

- Efekty graficzne w prezentacji. 

- Przejścia i animacje w prezentacji multimedialnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: wrzesień/październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

 

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH APLIKACJI  

I GIER EDUKACYJNYCH 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zasady działania serwisu Learning Apps 

- Tworzenie klasy w serwisie Learning Apps 

- Zakładanie konta dla uczniów. 

- Wybór gotowych aplikacji i gier. 

- Projektowanie własnych aplikacji i gier edukacyjnych w oparciu o dostępne wzorce. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: listopad 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 



 33 

 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH QUIZÓW  

NA PLATFORMIE KAHOOT 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zasady działania serwisu Kahoot. 

- Zakładanie konta na platformie Kahoot. 

- Wybór gotowych quizów. 

- Projektowanie własnych quizów edukacyjnych i ich udostępnianie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

 

JAK STWORZYĆ ANKIETĘ ONLINE  

NA POTRZEBY SZKOŁY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Założenie konta Google. 

- Wybór aplikacji formularz w „chmurze”. 

- Opracowanie tytułu ankiety. 

- Wybór rodzaju pytań. 

- Tworzenie i edytowanie ankiety online. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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TABLICA INTERAKTYWNA NA LEKCJI. 

WYKORZYSTANIE INTERAKTYWNYCH  

ĆWICZEŃ NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przygotowanie tablicy interaktywnej do pracy na lekcji (podłączenie, kalibracja). 

- Alternatywne programy do wykorzystania z tablicą interaktywną. 

- Wykorzystanie tablicy interaktywnej do pracy z zasobami internetowymi. 

- Popularne portale dydaktyczne. 

- Tworzenie i edytowanie ankiety online. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/ godz. 

 

 

DODAWANIE OCEN OPISOWYCH PÓŁROCZNYCH  

I ROCZNYCH W DZIENNIKU SYNERGIA 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Korzystanie z gotowych wyrażeń oceniających w bazie aplikacji. 

- Dodawanie przez nauczyciela nowych wyrażeń oceniających. 

- Podgląd tekstu oceny opisowej na świadectwie podczas jego sporządzania. 

- Graficzne przedstawienie dostępnego miejsca na świadectwie – pasek postępu. 

- Import danych z dziennika elektronicznego (ocena opisowa oraz dane ucznia). 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

WARSZTATY 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

KURS 

E-ŚWIADECTWA + ARKUSZE OCEN  

W DZIENNIKU SYNERGIA  

(E-ŚWIADECTWA WERSJA PROFESJONALNA) 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Tworzenie oddziału. 

− Zmiana uprawnień do oddziału. 

− Tworzenie świadectw i arkuszy 

− Import wszystkich danych uczniów z dziennika elektronicznego (ocen, danych 

ucznia, przedmiotów). 

− Drukowanie świadectw i arkuszy ocen. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: czerwiec 2020 r. 

WARSZTATY 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE U DZIECI W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczycieli, doradcy zawodowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Etapy rozwoju inteligencji wg Piageta. 

− Liczenie. 

− Rozumowanie operacyjne. Stałość liczby, miary, długości, objętości. 

− Klasyfikacja zbiorów. 

− Orientacja przestrzenna w kierunkach w otoczeniu, na kartce papieru, w stronności 

ciała. 

− Konstruowanie gier. 

ORGANIZATOR – Alicja Sumeradzka 

TERMIN – grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ – nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS 

VADEMECUM MŁODEGO NAUCZYCIELA  

 

ADRESAT: nauczyciele z małym stażem 

LICZBA GODZIN: 30 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Podstawowe akty prawne regulujące pracę szkoły i nauczyciela. 

- Planowanie pracy nauczyciela  

- Konspekt czy scenariusz? 

- Opracowanie przykładowych dokumentów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: październik /grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

SZKOŁA JAKO ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ.  

SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU 

 

ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Szkoła widziana oczyma nauczycieli. 

- Wymagania Państwa wyznacznikiem budowania jakości szkół. 

- Jak możemy wspierać nasze szkoły w stawaniu się organizacjami uczącymi się?  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

NA CZYM POLEGA MISTRZOSTWO W ZAWODZIE 
NAUCZYCIELA? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 + 45 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Kompetencje nauczyciela w świetle nowych zadań 

edukacji. 

− Wpływ relacji nauczyciel - uczeń na wyniki w nauce. 

− Wymiana doświadczeń na platformie Moodle. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola 

Szczepkowska 

TERMIN: październik 2019 r. – spotkanie organizacyjne 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 50 zł  

za zaświadczenie. 

 KURS BLENDED LEARNING 

ZASOBY INTERNETOWE W PRACY 

NAUCZYCIELA  PRZEDMIOTÓW 

PRZYRODNICZYCH 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Rola i miejsce TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w świetle zapisów 

nowej podstawy programowej. 

− Kreatywne metody nauczania. 

− Motywacja, co motywuje uczniów do pracy, jak to wykorzystać. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj / czerwiec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

Mariola Szczepkowska, 
doradca metodyczny 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KOMPETENTNY NAUCZYCIEL I KREATYWNY 
 UCZEŃ KLUCZEM DO SUKCESU 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej 

wykorzystujące możliwości TIK. 

− Teoria naukowa a eksperyment szkolny. 

− Uczeń w roli badacza i odkrywcy. Metodologia doświadczeń.  

− Przykłady eksperymentów wraz z opisem naukowym.  

− Przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

 

MOTYWOWANIE SIEBIE I UCZNIÓW  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 +45 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Spotkanie organizacyjno-diagnostyczne. 

− Konstruowanie programu w oparciu o propozycje i oczekiwania uczestników. 

− Wymiana doświadczeń na platformie Moodle. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: listopad 2019 r. – spotkanie organizacyjne 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 50 zł za 

zaświadczenie. 

KURS BLENDED LEARNING 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA W ROKU 2019 
 
 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Jak planować rozwój zawodowy? 

-  Plan, sprawozdanie, ocena, postępowanie. 

-  Jak kompletować dokumentację do postępowania? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN: październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WARSZTAT PRACY MŁODEGO POLONISTY 
 
 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Planowanie, zadawanie, ocenianie. 

-  Wiedza pedagogiczno-psychologiczna w pracy polonisty. 

-  Metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz  

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

BLOK HUMANISTYCZNY 
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

 

JAK UCZYĆ MIŁOŚCI DO OJCZYZNY NA LEKCJACH 
JĘZYKA POLSKIEGO 

 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Treści patriotyczne w świetle podstawy programowej. 

- Współczesne rozumienie patriotyzmu. 

- Edukacja regionalna drogą do edukacji patriotycznej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: listopad 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

 TWORZENIE WYPOWIEDZI POLONISTYCZNYCH W 
SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ 

 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zadania krótkiej odpowiedzi na egzaminie maturalnym. 

- Dłuższe formy wypowiedzi na nowej maturze. 

- Uzasadnianie i formułowanie własnych sądów ważną umiejętnością ucznia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: styczeń 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

FORMY WYPOWIEDZI POLONISTYCZNEJ  

NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Zadania krótkiej odpowiedzi i pisma użytkowe. 

-  Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym. 

-  Praca twórcza w oparciu o lekturę. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: grudzień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE NA LEKCJACH  

JĘZYKA POLSKIEGO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5   

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Od inspiracji do innowacji. 

-  Alfabet innowacyjnego nauczyciela. 

-  Innowacje a rozwój zawodowy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI 

 NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 
 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5   

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Praca z uczniem zdolnym. 

-  Potrzeby ucznia mającego problemy z nauką. 

-  Jak sprostać wymaganiom i oczekiwaniom rodziców, uczniów i szkoły? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

CO MOŻEMY JESZCZE POWTÓRZYĆ PRZED 

EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5   

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Struktura egzaminu. 

-  Dobry sposób na lekturę. 

-  Potrafię uzasadnić swoje zdanie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: marzec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

KOMPLETUJEMY TECZKĘ NA STOPIEŃ  
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

 
 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5   

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

- Ocena pracy  nauczyciela. 

- Opis i analiza wymagań koniecznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

ADAPTACJE FILMOWE W NOWEJ  

PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5   

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Film jako pomoc i narzędzie pracy. 

- Dobry sposób na lekturę. 

-  Lekcje w kinie pomysłem na poszerzenie oferty edukacyjnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Beata Radzewicz 

TERMIN: czerwiec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII 

W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele historii  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Założenia nowej podstawy programowej z historii (zakres podstawowy  

i rozszerzony). 

− Struktura zapisów wymagań nowej podstawy programowej. 

− Zasady konstruowania scenariusza lekcji. 

− Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej  

na przebieg konkretnej lekcji. 

− Konstruowanie wieloaspektowej narracji historycznej. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: wrzesień 2019 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

REGIONALIZM W NAUCZANIU  

I POPULARYZACJI HISTORII 

 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia. 

- Rozwijanie poczucia własnej tożsamości regionalnej i lokalnej. 

- Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną zabytków. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

AKTYWNE METODY NAUCZANIA NA LEKCJACH 

HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

ADRESAT: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie. 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Poznanie najważniejszych metod. 

− Wykorzystywanie aktywnych metod nauczania na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

− Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. 

− Nabywanie przez uczniów umiejętności wyciągania logicznych wniosków. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: listopad 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

WALORY DYDAKTYCZNE HISTORII LOKALNEJ  

I REGIONALNEJ W NAUCZANIU HISTORII 

 

ADRESAT: nauczyciele historii. 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Rozbudzenie zainteresowań własną przeszłością, historią swojej rodziny, historią 

lokalną i regionalną. 

− Działanie na postawy obywatelskie (dla środowiska lokalnego). 

− Wykształcenie postawy szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów. 

− Rola wycieczek do muzeów i innych miejsc historycznych w nauczaniu historii. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  

W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ 
 

Adresat: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie. 

Liczba godzin: 5  

Zakres tematyczny: 

− Założenia nowej podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie (zakres 

podstawowy i rozszerzony). 

− Struktura zapisów wymagań nowej podstawy programowej. 

− Zasady konstruowania scenariusza lekcji. 

− Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na 

przebieg konkretnej lekcji. 

Organizator/Prowadzący: Michał Nowakowski 

Termin: grudzień 2019 r.  

ŹRÓDŁO INKONOGRAFICZNE NA LEKCJACH HISTORII 

 

Adresat: nauczyciele historii. 

Liczba godzin: 5 

Zakres tematyczny:  

− Założenia nowej podstawy programowej z historii (zakres rozszerzony). 

− Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na 

zadania egzaminacyjna.  

− Założenia egzaminu maturalnego. 

− Zasady budowania zadań stosowanych na egzaminie maturalnym.  

Organizator/Prowadzący: Michał Nowakowski 

Termin: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 
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TWÓRCZE WYKORZYSTYWANIE HISTORIOGRAFII  

NA LEKCJAH HISTORII 

ADRESAT: nauczyciele historii. 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Założenia nowej podstawy programowej z historii (zakres podstawowy i 

rozszerzony). 

- Zasady pisania tekstów argumentacyjnych. 

- Stosowanie założeń podstawy programowej w praktyce. 

- Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na 

ćwiczenia doskonalące wypowiedź argumentacyjną.  

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

DZIEJE POLITYCZNE, A HISTORIA SPOŁECZNO-

GOSPODARCZA I HISTORIA KULTURY  

W ZAPISACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele historii. 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Założenia nowej podstawy programowej z historii (zakres podstawowy i 

rozszerzony). 

- Zasady konstruowania scenariusza lekcji. 

- Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na 

przebieg konkretnej lekcji. 

- Konstruowanie wieloaspektowej narracji historycznej. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: marzec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

ZAŁOŻENIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

Z HISTORII DLA LICEÓW I TECHNIKÓW – ZAKRES 

PODSTAWOWY I ROZSZERZONY 

 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Założenia nowej podstawy programowej z historii (zakres podstawowy  

i rozszerzony). 

− Struktura zapisów wymagań nowej podstawy programowej. 

− Zasady konstruowania scenariusza lekcji. 

− Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej  

na przebieg konkretnej lekcji. 

− Konstruowanie wieloaspektowej narracji historycznej. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: marzec 2020 r. 

WARSZTATY 

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI I KSZTAŁTOWANIE 

POSTAW PATRIOTYCZNYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele. 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich. 

− Budowanie szacunku do symboli narodowych. 

− Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka  

i narodu. 

− Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej  

i kulturowej. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

WARSZTATY 

PRACA Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM (PISANYM) NA 

LEKCJACH  

HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

ADRESAT: nauczyciele historii i  wiedzy o społeczeństwie 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Budowa i analiza teksu źródłowego.  

− Wykorzystywanie różnych tekstów źródłowych pisanych na lekcjach historii  

i wiedzy o społeczeństwie.  

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

PATRIOTYZM JAKO WARTOŚĆ W SYSTEMIE 

EDUKACYJNYM I WYCHOWAWCZYM 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Rozbudzenie zainteresowań uczniów historią Polski, historią regionalną i historią 

własnej rodziny. 

− Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

− Budowanie więzi młodego człowieka z narodem, z państwem, z „małą Ojczyzną”. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK HUMANISTYCZNY 

KURS 

ISTOTA REGIONALIZMU I NAUCZANIA 

REGIONALNEGO 

 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

−Rozbudzanie zainteresowania historią własnego miasta, powiatu, regionu. 

−Wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia. 

−Działania na postawy obywatelskie. 

−Rozwijanie poczucia własnej tożsamości regionalnej i lokalnej. 

−Kształtowanie postaw i zachowań tolerancyjnych wobec mniejszości narodowych  

i religijnych w regionie. 

ORGANIZATOR/PROWADZĄCY: Michał Nowakowski 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

WARSZTATY 

ELEMENTY SOCJOLOGII NA LEKCJACH WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Adresat: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie. 

Liczba godzin: 5 

Zakres tematyczny: 

− Założenia nowej podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie (zakres 

podstawowy i rozszerzony). 

− Struktura zapisów wymagań nowej podstawy programowej. 

− Stosowanie założeń podstawy programowej w praktyce.   

Organizator/Prowadzący: Michał Nowakowski 

Termin: czerwiec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BLOK WYCHOWANIE 

WARSZTATY 

PLANOWANIE WŁASNEGO ŻYCIA I ODNALEZIENIE 

SIĘ W REALIACH GOSPODARCZYCH. ELEMENTY 

DORADZTWA ZAWODOWEGO NA RÓŻNYCH 

LEKCJACH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Przyczyny wynalezienia pisma. 

− Zamożniejsi obywatele to bogatsze państwo. (Polska Kazimierza Wielkiego) 

− Pieniądz krąży coraz szybciej. (Rzeczpospolita szlachecka) 

− Ekonomiczne podstawy władzy absolutnej. 

− Reklama. 

ORGANIZATOR – Alicja Sumeradzka 

TERMIN – wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ – nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

PLANOWANIE WŁASNEGO ŻYCIA I ODNALEZIENIE SIĘ 
W REALIACH GOSPODARCZYCH. ELEMENTY 
DORADZTWA ZAWODOWEGO NA RÓŻNYCH 

LEKCJACH 
 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

−  Planujemy wycieczkę. 

− Gospodarujemy wodą. 

− Reklama. 

− Jak szukać pracy? 

− Zasady obsługi klienta dawniej (B. Prus Lalka) i obecnie. 

ORGANIZATOR – Alicja Sumeradzka 

TERMIN – październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ – nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK WYCHOWANIE 

WARSZTATY 

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczycieli, pedagodzy szkolni 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Rozporządzenia dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kształcenia 

specjalnego, nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

− Interpretacja zaleceń opinii i orzeczenia P P-P. 

ORGANIZATOR – Alicja Sumeradzka 

TERMIN – luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ – nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

WARSZTATY 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA 

UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczycieli, pedagodzy szkolni 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Rozporządzenia  dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

− Uściślenie pojęcia: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

− Przykładowa opinia wychowawcy dla potrzeb  P P-P. 

− Interpretacja zaleceń opinii i orzeczenia P P-P. 

ORGANIZATOR – Alicja Sumeradzka 

TERMIN – marzec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ – nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK WYCHOWANIE 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

WSPARCIE MERYTORYCZNO – METODYCZNE OSÓB 

REALIZUJĄCYCH DORADZTWO ZAWODOWE W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczycieli, doradcy zawodowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018r w sprawie doradztwa zawodowego. 

− Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III, IV-VI,  

VII-VIII. 

− Scenariusze zajęć. 

ORGANIZATOR – Alicja Sumeradzka 

TERMIN – kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ – nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY NA LINII 

DORADCA ZAWODOWY – RODZICE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczycieli, doradcy zawodowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

− Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII. 

− Scenariusze zajęć. 

− Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu. 

ORGANIZATOR – Alicja Sumeradzka 

TERMIN – maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ – nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WARSZTATY 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – WYZWANIE 

WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Środowisko rodzinne ucznia. 

- Zebrania z rodzicami i kontakty indywidualne. 

- Jak przygotować się do spotkań z rodzicami? 

- Metody i techniki komunikowania się. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: czerwiec 2020 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

BLOK WYCHOWANIE 

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOŁACH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Formy i przyczyny agresji. 

- Czynniki sprzyjające agresji i przemocy w szkole. 

- Sposoby redukowania agresji. 

- Analiza i tworzenie planów naprawczych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: czerwiec 2020 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA 

PRZEDSZKOLA 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego do 3 roku pracy 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Obserwacja, jako technika diagnostyczna. 

− Analiza gotowości do nauki w szkole. 

− Etyczne aspekty diagnozy małego dziecka. 

− Przekazanie informacji rodzicom, aby mogli dziecko wspierać. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

 

 

 

KREATYWNY NAUCZYCIEL 

 

ADRESAT: Nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Pojęcie kreatywności i innowacyjności. 

− Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

UCZYĆ CZYTAĆ, ALE JAK? 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 

świetlicy 

LICZBAGODZIN: 5 +45 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Przygotowanie do nauki czytania. 

- Sposoby rozwijania umiejetności czytania. 

- Alternatywne metody nauki czytania. 

- Propozycje rozwiązań metodycznych. 

- Wykorzystane gier w nauce czytania. 

- Czytanie ze zrozumieniem; 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: październik 2019 r. – spotkanie organizacyjne 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 50 zł za 

zaświadczenie. 

 

 

ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE - DOBRY KLIMAT  

W GRUPIE I W KLASIE 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 

świetlicy 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Znaczenie muzyki i tańca w rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci. 

- Zabawy muzyczno – ruchowe kształtujące poczucie tempa i ruchu. 

- Formy relaksacji przy muzyce dla dzieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Jolanta Dębska, 

doradca metodyczny 

WARSZTATY 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

 

OD INSPIRACJI MATEMATYCZNYCH DO INNOWACJI. 

INNOWACYJNIE W MATEMATYCE, CZYLI JAK? 

 
ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 
LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Matematyka nie tylko w zeszytach ćwiczeń. 

- Strategia kierowania ćwiczeń do uczniów. 

- Zaskoczenie, zaciekawienie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

TAŃCE INTEGRACYJNE 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowania muzycznego, świetlicy 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

−Kształcenie ekspresji ruchu i poczucia rytmu. 

−Nauka tańców integracyjnych: Dady Cool, Santo, Cet Vorka, Trojka, Koziołek, 

Polka Ojra, Ojra itp. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – ZABAWY 

MUZYCZNE, PASTORAŁKI I TECHNIKI PLASTYCZNE 
 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Pastorałki. 

- Zabawy muzyczno – ruchowe. 

- Prace plastyczne na Boże Narodzenie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 

 

ADRESAT:  nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Rola celów w nauczaniu (określenie celów, uświadomienie uczniom celów, 

podsumowanie celów lekcji przez uczniów). 

− Rola kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej w nauczaniu. 

− Praca nad informacją zwrotną, rózróżnianie oceny sumującej od oceny 

kształtującej. 

− Samoocena i ocena koleżeńska. 

− Znaczenie pytań kluczowych w nauczaniu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: styczeń/ luty 2020 r. 

KURS 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KURS 

W ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI – WYKORZYSTANIE 

BAJEK TERAPEUTYCZNYCH W PRACY Z DZIEĆMI 

 

ADRESAT:  nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Rola bajki w rozwoju dziecka. 

- Źródła dziecięcych leków. 

- Rodzaje bajek. 

- Układanie bajek terapeutycznych. 

- Zapoznanie z dostępną literaturą. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: marzec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

PROGRAMOWANIE NA DYWANIE  

W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej  

i informatyki 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Zabawy z kodowaniem 

− Zajęcia z programowania w klasach I–III – wspieranie kreatywności i wspólnej 

pracy uczniów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/79-menu-szkolenia-stacjonarne/198-w-swiecie-bajek-i-basni
https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/79-menu-szkolenia-stacjonarne/198-w-swiecie-bajek-i-basni
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WARSZTATY 

SPRAWNE RĘCE – ĆWICZENIA I ZABAWY 

WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GRAFOMOTORYCZNY 

DZIECI 
 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Ruch jako naturalna potrzeba każdego dziecka. 

- Najczęstsze problemy z zakresu motoryki dużej i małej. 

- Przykłady ćwiczeń motoryki małej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE W PRZEDSZKOLU I 

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Rola osobistych doświadczeń dziecka jako podstawa do tworzenia pojęć  

i umiejętności; 

− Hartowanie odporności emocjonalnej dzieci poprzez gry; 

− Dobór odpowiednich zabaw i gier matematycznych do treści; 

− Zapoznanie z zabawami i grami matematycznymi w wychowaniu przedszkolnym  

i edukacji wczesnoszkolnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: czerwiec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/79-menu-szkolenia-stacjonarne/224-grafomotoryka
https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/79-menu-szkolenia-stacjonarne/224-grafomotoryka
https://szkolenia.supernauczyciel.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne/79-menu-szkolenia-stacjonarne/224-grafomotoryka
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

WYKORZYSTANIE TEATRZYKU KAMISHIBAI   
DO PROPAGOWANIA WARTOŚCI  

  
ADRESAT: nauczyciele bibliotek, zainteresowanie nauczyciele 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Czym jest teatrzyk kamishibai? 

-  Zasady pracy z teatrzykiem. 

-  Kamishibai jako narzędzie do twórczej zabawy. 

-  Jak uczyć wartości i kształtowania postaw obywatelskich z teatrzykiem kamishibai? 
  
ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

KURS 

DARMOWE PODRĘCZNIKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Zamawianie podręczników w szkole. 

-  Ewidencja podręczników. 

-  Udostępnianie podręczników. 

-  Selekcja i ubytkowanie podręczników. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz  
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

SKONTRUM W BIBLIOTECE 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Podstawa przeprowadzania skontrum. 

-  Tryb i metoda przeprowadzania skontrum. 

-  Stan ewidencji księgozbioru. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  

KURS 

SELEKCJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Cel selekcji zbiorów bibliotecznych. 

-  Podstawy prawne ewidencji zbiorów. 

-  „Zbędne materiały biblioteczne”. 

-  Spisywanie materiałów bibliotecznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

WARSZTATY 

BIBLIOTEKA CYFROWA POLONA /2 miliony 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Co to  jest POLONA/2 miliony? 

- Sposób logowania  do portalu.  

- Przeglądanie zasobów cyfrowej biblioteki POLONA. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: listopad 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

OTWARTE ZASOBY INFORMACYJNE 

                                                

ADRESAT: nauczyciele bibliotek, zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Co to są otwarte zasoby informacyjne? 

-  Katalog Integro, Nukat. 

-  IBUK Libra. 

-  ACADEMICA. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: listopad 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

SKUTECZNA PROMOCJA BIBLIOTEKI  

I CZYTELNICTWA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Definicje terminu: promocja, promocja czytelnictwa. 

- Cel promocji. 

- Narzędzia i formy promocji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. 

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

- Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

KURS 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

INFORMACJA W BIBLIOTEKACH XXI WIEKU: 
TRANSFORMACJA FORM, METOD I NARZĘDZI 

 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotek 

LICZBAGODZIN: 8 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Zaprezentowanie oferty informacyjnej; wyszukiwarki specjalistyczne, naukowe, 

multiwyszukiwarki zasobów głębokiego Internetu.  

- Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego wyszukiwanie nie jest skuteczne, szybkie  

 i sprawne?  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: PODN/specjaliści Biblioteki Narodowej  

TERMIN: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 150 zł/godz. 

AKTYWNE METODY PRACY  
Z KIĄŻKĄ I CZYTELNIKIEM  

 

ADRESAT:  nauczyciele bibliotek 

LICZBAGODZIN: 6 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Aktywne działania wokół książki obrazowej Iwony Chmielewskiej Pamiętnik 

Blumki. 

- Metody dyskusji; rozmowy tematyczne w parach; praca metaforą; dyskusja 

słoneczko; dyskusja Co by było, gdyby… 

- Metody integracyjne. 

- Proste techniki plastyczne (zakładki, własnoręcznie wykonane książeczki) 

- Prezentacja możliwości wykorzystania slajdów w pracy bibliotekarza.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: PODN/dr Grażyna Walczewska-Klimczak 

TERMIN: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 150 zł/godz. 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

KURS 

METODY PRACY Z MŁODYM CZYTELNIKIEM  

W BIBLIOTECE 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek, zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Rola czytania w życiu młodego człowieka. 

- Atrakcyjne metody pracy z dzieckiem w bibliotece. 

-Planszówki w nowoczesnej bibliotece. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECKA 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek, zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Po co czytanie? 

- Okresy rozwoju zainteresowań książką. 

- Rola książki. 

- Co robić, aby dziecko polubiło czytanie książek? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

KURS 

DZIENNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Prowadzić czy nie? O zaletach prowadzenia dziennika bibliotecznego. 

- Sposoby zapisu w dzienniku. 

- Dziennik biblioteczny jako element inspirujący czytelnictwo. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

EWIDENCJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zasady ewidencji zbiorów. 

- Rodzaje ewidencji. 

- Skontrum w bibliotece. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: luty 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

KURS 

OBSŁUGA CZYTELNIKA W PROGRAMIE  

PROLIB WYPOŻYCZALNIA 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Obsługa czytelnika w systemie PROLIB. 

- Logowanie do systemu. 

- Rezerwacja, zamawianie zbiorów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: marzec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

IBUK LIBRA- CZYTELNIA KSIĄŻEK 

ELEKTRONICZNYCH 

      

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Rejestracja w IBUK Libra. 

- Funkcje platformy. 

- Wyszukiwanie zbiorów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: marzec2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

KURS 

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI BIBLIOTERAPII JAKO 

FORMA PRACY Z CZYTELNIKIEM 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Definicje biblioterapii. 

- Metody integracyjne w biblioterapii. 

- Przykłady zabaw integracyjnych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

GDZIE JEST CZYTELNIK? AKCJE CZYTELNICZE 

PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Czytelnictwo książek w Polsce i na świecie. 

- Przykłady popularnych akcji czytelniczych. 

- Propozycje i przykłady działań promujących wartość książki. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: kwiecień 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

KURS 

WARSZTATY 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zakup książek z NPRC. 

- Dokumentacja związana z działaniem. 

- Sprawozdanie z NPRC. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

PORTALE I SERWISY BIBLIOTECZNE JAKO CIEKAWE 

ŻRÓDŁO INSPIRACJI CZYTELNICZYCH 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przydatne linki i serwisy biblioteczne. 

- Portale dla bibliotekarzy (Polona, lubimyczytac.pl, lustro biblioteki, EBIB i in.). 

- Bezpieczeństwo w sieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: maj 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  

W PRACY BIBLIOTEKARZA 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Facebook. 

-  Instagram. 

-  You Toube. 

-  Twitter. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: czerwiec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WYDAWNICTWA FACHOWE DLA BIBLIOTEKARZY 

 

ADRESAT: nauczyciele bibliotek. 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Rynek książek. 

-  Czasopisma. 

-  Portale i serwisy dla bibliotekarzy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agata Mierzwa 

TERMIN: czerwiec 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 

LEKCJA OTWARTA 

LEKCJA OTWARTA 

METODYKA NAUCZANIA PIŁKI SIATKOWEJ  

W WIEKU 14-15 LAT 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz/ trener PZPS 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

DOSKONALENIE PŁYWANIA W STYLU KLASYCZNYM, 

DOWOLNYM I GRZBIETOWYM  W WIEKU 13-14 LAT 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz/ trener PZP 

TERMIN: styczeń 2020 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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JĘZYK NIEMIECKI 

WARSZTATY 

REALIOZNAWSTWO NA LEKCJI  

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

ADRESAT: nauczyciele j. niemieckiego 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: wrzesień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

SKUTECZNE STRATEGIE W UCZENIU SIĘ  

I NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO 
 

ADRESAT: nauczyciele j. niemieckiego 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: listopad 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 

JAK ZORGANIZOWAĆ WYMIANĘ MŁODZIEŻY  

POLSKO-NIEMIECKIEJ? 
 

ADRESAT: nauczyciele j. niemieckiego 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: październik 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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JĘZYK NIEMIECKI 

APLIKACJE INTERNETOWE NA LEKCJI  

JĘZYKÓW OBCYCH 
 

ADRESAT: nauczyciele j. niemieckiego 

LICZBA GODZIN: 5 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Bielska 

TERMIN: grudzień 2019 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 

WARSZTATY 
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STUDIA PODYPLOMOWE 
Organizowane przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum przy 

współpracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w  Mławie 

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych  

posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić 

wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje 

− Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej. 

− Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

− Przygotowanie pedagogiczne. 

− Organizacja i zarządzanie w oświacie (absolwenci kursów  

   kwalifikacyjnych – tylko 1 semestr). 

− Logopedia lub logopedia szkolna. 

− Oligofrenopedagogika z rewalidacją. 

− Integracja sensoryczna. 

− Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (absolwenci   

   oligofrenopedagogiki lub diagnozy i terapii pedagogicznej – tylko jeden   

   semestr).  

− Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym  

   i edukacji wczesnoszkolnej. 

− Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość. 

− Informatyka, technika, biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda, 

matematyka, historia bibliotekoznawstwo. 

UWAGA! - drugi kierunek 50%    

Studia trwają od października 2019 r. do czerwca 2020 r. 

 

Więcej informacji: 

KIERUNKI 

        KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA RÓŻNYCH 

POZIOMACH ZAAWANSOWANIA 

Mława, ul. Reymonta 4, tel. 23 654 32 47 

www.podnmlawa.pl  e-mail odnmlawa@wp.pl 

http://www.podnmlawa.pl
mailto:odnmlawa@wp.pl
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