
   

 

Szanowni Państwo, 

 Mam zaszczyt przekazać ofertę edukacyjną Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w kolejnym 

wydaniu Informatora form doskonalenia nauczycieli na rok 

szkolny 2020/2021. Została ona opracowana w oparciu  

o wnikliwą analizę polityki oświatowej państwa, badanie 

najnowszych trendów w edukacji oraz diagnozę potrzeb 

Dyrektorów i Nauczycieli. Serdecznie dziękuję osobom, które 

podczas wywiadów indywidualnych i grupowych przedstawiły swoje oczekiwania.  

 Zróżnicowanie naszej oferty wynika z troski o efektywność i indywidualizację 

realizowanych procesów dydaktycznych, wsłuchujemy się w konkretne potrzeby  

i reagujemy na głosy naszych uczestników. Proponowane formy doskonalenia 

zawodowego nawiązują również do podstawowych kierunków realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku 2020/2021, ustalonych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

1. Wdrażanie podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych  

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania  

ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie  

z technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

podstaw i respektowanie norm społecznych. 

 Nasza oferta edukacyjna jest systematycznie wzbogacana zgodnie z Państwa 

potrzebami oraz zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego. Zachęcamy 

zatem do monitorowania strony internetowej www.podnmlawa.pl  

oraz harmonogramów miesięcznych wysyłanych do szkół/placówek.   

 Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Przedstawicielom Organów 

Sprawujących Nadzór Pedagogiczny oraz Organów Prowadzących Szkoły życzę 

entuzjazmu i optymizmu pedagogicznego, zdrowia i radości, które pozwolą pokonać 

wszelkie trudy. Życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.  

 

Z wyrazami szacunku  

Jolanta Bem 

Dyrektor PODN                                                                                                                             

http://www.podnmlawa.pl
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AKREDYTACJA DLA POWIATOWEGO 

OŚRODKA DOSKONALENIA  

NAUCZYCIELI  W MŁAWIE 

Konferencja dla dyrektorów szkół – Aktualizacja prawa oświatowego  

i prawa w oświacie na rok szkolny 2019/2020 – Ewa Halska,  

trener OSKKO 

Dziękujemy! 

 Z przyjemnością informujemy, że działania naszego Ośrodka  

za ostatnie 5 lat zostały bardzo wysoko ocenione przez Komisję 

Akredytacyjną, powołaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

i otrzymaliśmy akredytację na kolejne lata. Będziemy działać dalej! 

 Wszystkie owocne lata PODN w Mławie są również Państwa zasługą! 

Bardzo dziękujemy za aktywny udział w naszych kursach i cenne opinie, 

które pozwalały nam modyfikować ofertę i dostosowywać ją do Państwa 

oczekiwań! 

 Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty Ośrodka  

w nowym roku szkolnym! Oprócz sprawdzonych szkoleń, warsztatów,  

kursów zaproponujemy wiele nowości, które są odpowiedzią na potrzeby, 

powstałe w czasie zdalnego nauczania. 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie! 
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Z ŻYCIA PODN 

Od lewej: Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie; Anna Kalińska, dyrektor 

Wydziału Rozwoju Edukacji KO w Warszawie; Krzysztof Wiśniewski, 

Mazowiecki Wicekurator Oświaty; Jolanta Jasińska, zastępca dyrektora 

Delegatury w Ciechanowie KO w Warszawie 

Od lewej: Jacek Kołodziejski, Wójt Gminy 

Lutocin; Aneta Goliat, Burmistrz Gminy i 

Miasta Żuromin; Mariusz Gębala, Wójt 

Gminy Wieczfnia Kościelna; Krystyna 

Kownacka, Sekretarz Gminy Wieczfnia 

Kościelna; Helena Wesołek, Sekretarz 

Gminy Lipowiec Kościelny; 

Spotkanie na temat organizacji doradztwa metodycznego na terenie 

Powiatu Mławskiego i Powiatu Żuromińskiego 

Od prawej: Jerzy Rakowski, Starosta 

Powiatu Mławskiego; Sławomir 

Kowalewski, Burmistrz Miasta Mława; 

Bożena Tomkiel, Dyrektor Wydziału 

Edukacji i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Mławie; Grażyna 

Zawierucha; Marek Chlastosz; Zbigniew 

Markiewicz, Wicestarosta Powiatu 

Mławskiego; Ireneusz Rejmus, 

Wicestarosta Powiatu Żuromińskiego. 
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Z ŻYCIA PODN 

Szkolenie z doradztwa zawodowego 

Nauczyciele aktywnie uczestniczą w 

szkoleniu Planowanie własnego życia i 

odnalezienie się w realiach 

gospodarczych. 

Szkolenie Awans zawodowy 

nauczyciela 

Zabawy taneczne i ruchowe – dobry 

klimat w grupie – Jolanta Dębska 
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 Doradca metodyczny jest nauczycielem 

zatrudnionym w szkole/przedszkolu, który  

z racji swojego doświadczenia i dorobku 

wspiera innych nauczycieli tej samej 

specjalności w różnych aspektach ich pracy.  

Doradztwo metodyczne opiera się  

na następujących formach: 

• doradztwo zespołowe – (adresowane  

do zespołów nauczycielskich: rad 

pedagogicznych, zespołów zadaniowych) prowadzenie grup wsparcia oraz sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, realizacja kompleksowego 

wspierania pracy szkół i placówek; 

• doradztwo przedmiotowe - specjalizacja doradcy w określonych przedmiotach 

nauczania; 

• doradztwo problemowe - specjalizacja doradcy w tematyce interdyscyplinarnej, 

wspieranie realizacji projektów interdyscyplinarnych; 

• doradztwo personalne - praca doradcy z poszczególnymi nauczycielami. 

Zapraszamy nauczycieli z powiatu mławskiego i żuromińskiego  do kontaktu  

z naszymi doradcami i korzystania z różnych, proponowanych form wsparcia: 

konsultacji indywidualnych, zajęć otwartych  i form doskonalenia, które będą 

organizować. 

 Doradcy metodyczni zatrudnieni w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Mławie: 

1. Izabela Jeziorska – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego 

2. Mariola Szczepkowska – doradca metodyczny chemii i fizyki 

3. Mariusz Sobotka – doradca metodyczny informatyki 

4. Anna Paszko – doradca metodyczny matematyki 

5. Jolanta Olkowska – doradca metodyczny języka polskiego 

6. Jolanta Dębska – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 

7. Anna Wiśniewska – doradca metodyczny języka angielskiego 

8. Arkadiusz Dłubisz – doradca metodyczny wychowania fizycznego 

9. Agnieszka Pietrzak -  doradca metodyczny muzyki 

DORADZTWO METODYCZNE  
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10.Aneta Olczak – doradca metodyczny kształcenia specjalnego  

11.Maciej Matusiak – doradca metodyczny kształcenia zawodowego, informatyki 

12.Dariusz Kozłowski – doradca metodyczny historii, wiedzy o społeczeństwie 

13.Magdalena Szumkowska – doradca metodyczny plastyki. 

 Doradcy metodyczni zatrudnieni w Mazowieckim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie: 

1. Barbara Chełmińska – doradca metodyczny wychowania fizycznego 

2. Marzena Kołakowska – doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie 

3. Renata Kreft – doradca metodyczny języka niemieckiego. 

 Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 w województwie mazowieckim 

doradcy metodyczni będą realizowali swoje zadania w Powiatowym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Radomskim Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 

Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, 

Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

DORADZTWO METODYCZNE  

Podpisanie porozumienia w ramach sieci doradztwa metodycznego między 

Krzysztofem Wiśniewskim, Mazowieckim Wicekuratorem Oświaty  

i Jerzym Rakowskim, Starostą Powiatu Mławskiego 
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ROLA NAUCZYCIELA W XXI WIEKU 

 „Szukam nauczyciela i mistrza 

niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę 

niech raz jeszcze nazwie rzeczy i pojęcia 

niech oddzieli światło od ciemności” 

 T. Różewicz 

 

 W procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia jedną  

z najistotniejszych ról odgrywają nauczyciele. Ich wiedza, charakter, 

predyspozycje zawodowe, pasja i zamiłowanie do wykonywania tego zawodu, 

szacunek jakim darzą drugiego człowieka we współczesnym świecie  odgrywają 

ogromną rolę. 

 Nauczyciel XXI wieku to osoba nie tylko przekazująca uczniom wiedzę, 

ale ucząca ich, jak się uczyć i jak żyć we współczesnym świecie, a także tego, 

jakimi wartościami się kierować w życiu. Współczesna cywilizacja stawia 

nauczycielom coraz większe wymagania, a w ich roli społecznej i funkcji 

zawodowej pokłada się coraz większe nadzieje. Niejednokrotnie jednak 

narzucane nauczycielom obowiązki zawodowo-społeczne są nieproporcjonalne 

do posiadanych przez nich umiejętności, kompetencji, a oczekiwania społeczne 

wobec nich są nieporównywalne z prestiżem tego zawodu. Oczekiwania 

społeczne w stosunku do nauczycieli dotyczą przede wszystkim sfery  

ich kompetencji oraz skuteczności realizacji zadań edukacyjnych, wywiązywania 

się z narzucanych obowiązków zawodowych i umiejętności wypełniania „misji” 

zawodowej. 

 Niezwykle dynamicznie rozwijająca się rzeczywistość społeczna 

i informacyjna stawiają coraz to nowe wyzwania dotyczące kształcenia nowych 

pokoleń ludzi, których należy wyposażyć w zdolności radzenia sobie  

w tak skomplikowanej rzeczywistości. Tym wyzwaniom powinni sprostać przede 

wszystkim dobrze przygotowani do swej pracy nauczyciele.  

 Współczesny nauczyciel powinien odznaczać się bogatą wyobraźnią, 

pomysłowością i spostrzegawczością, odchodzić od schematów utrwalonych  

w szkolnej rzeczywistości i gotowych wzorów postępowania. Nauczyciel w XXI 

wieku powinien wiedzieć, że każdy uczeń wymaga odrębnego traktowania  

i zindywidualizowanego podejścia, a takie kompetencje często wykraczają poza 

wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie standardowego kształcenia 

zawodowego i wymagają od niego ciągłego doskonalenia, uzupełniania  

i poszukiwania najlepszych rozwiązań w wychowaniu młodego pokolenia. 
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REFLEKSJE PO NAUCZANIU 
ZDALNYM 

Jak z kryzysu rodzi się nowa jakość? 

Wyzwania, które przeprowadziły nas z niemożliwego w codzienność.  

Spróbowaliśmy i udało się! 

Priorytetem jest dla nas wsparcie nauczycieli, dlatego staraliśmy się, żeby nasz 

Ośrodek był przestrzenią wymiany doświadczeń w tym wymagającym czasie. 

Mamy nadzieję, że nam się to udało. 

Co zmieniło wprowadzenie obowiązku zdalnego nauczania? Co warto 

kontynuować?  Jakie nowe wyzwania spowodował stan epidemiczny dla systemu 

edukacji i jak im sprostać? 

Nowa jakość w edukacji zostanie już z nami na zawsze! Już dzisiaj wiemy,  

że o „szkole warto pomyśleć inaczej”. 

  Od marca bieżącego roku w związku z pandemią staliśmy się świadkami 

”rewolucji” w uczeniu się i nauczaniu. Wszyscy przeszliśmy przyspieszony kurs 

zdalnej edukacji w warunkach totalnej i przymusowej izolacji, co stało się nowym 

wspólnotowym doświadczeniem. Na „tory” zdalnego nauczania „wskoczyły” 

szkoły wyższe, zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci, dyrektorzy szkół 

wszystkich poziomów edukacyjnych, oczywiście wraz z zespołami nauczycieli  

i co najważniejsze na „tory” zdalnego nauczania „wkroczyli” uczniowie, a nawet 

dzieci przedszkolne. 

 Takiej „rewolucji” nie mogliśmy sobie nawet wymarzyć! Nie wiadomo,  

czy wymarzyć, czy wyobrazić? Nigdy dotąd, nie było tak ogromnego 

wykorzystania nowych technologii w uczeniu się, w komunikowaniu,  

w planowaniu pracy, czy prezentowaniu jej efektów. Nagle stanęliśmy przed 

wyzwaniem pracy zdalnej. Trzeba było znaleźć dla siebie odpowiednie narzędzie, 

nauczyć się posługiwania nim i podjąć pracę. Zdecydowana większość nauczycieli 

stanęła na wysokości zadania. 

  Zdalne nauczanie oraz brak kontaktu bezpośredniego z uczniem 

”wymusiło” na nauczycielach kreatywne formy podejścia do ucznia. Staliśmy  

się pełni energii i inicjatyw, innowacyjni, dzielący się swoimi doświadczeniami, 

zdobyliśmy nowe kompetencje, jeśli chodzi o nowe technologie. Ta sytuacja 

spowodowała nową rzeczywistość niż mieliśmy do tej pory. Po trzech miesiącach 

pracy zdalnej, po wielogodzinnym samokształceniu na webinariach, Facebookach, 

blogach, po poznaniu swoich możliwości i możliwości uczniów jesteśmy 

mądrzejsi i umiemy dokonywać wyboru. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia  
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REFLEKSJE PO NAUCZANIU 
ZDALNYM 

i umiejętności. Mamy swoje przemyślenia, które będzie można zastosować  

z nowym rokiem szkolnym i kiedy wrócimy już do sal lekcyjnych. 

 Nauczanie zdalne pozostawi w oświacie pierwiastki zaczynu nowych 

rozwiązań edukacyjnych, nowych metod i form pracy, nowych dróg uczenia  

się i nauczania. 

 Niech powstają nowe przestrzenie wspólnie służące pracy zespołowej  

i indywidualnej. Niech służą odpoczynkowi, zabawie, planowaniu i realizacji 

różnych wyzwań. Niech zmienia się organizacja i zarządzanie szkołami  

a nauczyciele, jako inspiratorzy, moderatorzy procesu uczenia się, pokazujący,  

jak uczyć znajdą w swoich uczniach zamiłowanie i gotowość do pogłębiania 

wiedzy. 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie: Magdalena Wiącek i Karol 

Lamparski podczas Gali Finałowej Akademii Wynalazców w Warszawie. 
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Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,  

a nową bez przerwy zdobywa,  

ten może być nauczycielem innych.  

Konfucjusz 

 

 Zawód nauczyciela to szczególny profesja, wymagająca ciągłego 

dokształcania się. Nauczyciel, który czuje potrzebę ciągłego samokształcenia, 

poszukiwania dodatkowych informacji, zdobywania nowych umiejętności 

potrzebnych w jego codziennej pracy zawodowej i zmieniających się warunkach – 

to nauczyciel odpowiedzialny, twórczy i ambitny. Kształcenie i doskonalenie 

zawodowe nauczyciela ma decydujące znaczenie w osiąganiu przez jego uczniów 

sukcesów edukacyjnych. 

 Rozwój zawodowy nauczyciela powinien być procesem systematycznym, 

trwającym w zasadzie przez cały okres jego pracy zawodowej, a jego nadrzędnym 

celem powinno być nabycie umiejętności dokonywania wielorakich zmian  

w prowadzonym przez niego procesie dydaktyczno-wychowawczym.  

To od nauczycieli bowiem zależy oferta kształcenia jaką otrzymują jego uczniowie. 

Prawidłowy rozwój zawodowy nauczyciela związany jest zatem  

z ciągłym jego samokształceniem, z motywacją do wykonywania tego zawodu   

i zaangażowaniem w osiąganie jak najlepszych efektów nauczania  

i wychowania młodych ludzi. Nauczyciel uczący się, podnoszący swoje 

kwalifikacje, wyposażony w wiedzę i różnorodne narzędzia pracy może stać się dla 

ucznia wzorem, który w trakcie edukacji będzie zarażał go pasją uczenia się. Taki 

nauczyciel nie tylko będzie wskazywał uczniowi ścieżkę edukacji, ale będzie 

podążał nią razem z uczniem.  

 Wszelkie formy doskonalenia nauczycieli, poza pogłębieniem jego wiedzy  

i umiejętności, mają dostarczać nauczycielowi wsparcia, które będzie wzmacniało 

jego poczucie własnej wartości, a także przeciwdziałało stagnacji  

i wypaleniu zawodowemu.  

 

ROLA SAMOKSZTAŁCENIA  

W ZAWODOWYM ROZWOJU 

NAUCZYCIELA 
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 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. 

 W bieżącym roku szkolnym z racji na sytuację pandemiczną nasza oferta 

zakłada szkolenia i konsultacje on-line, co daje możliwość w sposób nieco 

odmienny, ale równie skuteczny przekazać Państwu duży zasób informacji.  Szkoły, 

które chciałyby otrzymać kompleksowe wsparcie w roku szkolnym 2020/2021, 

proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Mławie do 30 września 2020. 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK 

W ROZWOJU 
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POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

DLA NAUCZYCIELI 
„MOJE MALOWANIE” - EDYCJA 2020/21 

§ 1 

Temat : Moje malowanie 

 Cele konkursu  

− propagowanie kultury plastycznej wraz z prezentacją dokonań artystycznych, 

− rozwijanie postaw twórczych i wrażliwości plastycznej, 

− przedstawienie potencjału twórczego jako jednej z form integracji środowiska 

nauczycielskiego, 

− rozwijanie kreatywności poprzez działania twórcze oraz percepcję dzieła sztuki. 

 

§ 2 

Organizator  

Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  

w Mławie Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława.  

 

§ 3 

Uczestnicy  

W Konkursie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nauczyciele, których 

profesją bądź pasją jest malowanie. 

 

§ 4 

Prace konkursowe  

1. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace plastyczne w formacie A-3, stworzone 

dowolną techniką.  

2. Prace powinny zostać wykonane indywidualnie przez uczestnika Konkursu. 

Kapituła Konkursu przy ocenie nadesłanych zgłoszeń, nie będzie brała pod uwagę 

prac, które zostały wykonane poprzez kopiowane, a także prac odwzorowanych  

z innych prac.  

3. Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać pisemną informację zawierającą 

dane kontaktowe, przyklejoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące dane:  

a) imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika, 

b) adres do korespondencji Uczestnika,  

c) numer telefonu kontaktowego Uczestnika,  

d) adres e-mail Uczestnika.  

Regulamin konkursu 
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POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

DLA NAUCZYCIELI 
„MOJE MALOWANIE” - EDYCJA 2020/21 

4. Wzór pisemnej informacji, o której mowa w ust. 3, stanowi Załącznik nr 2  

do Regulaminu.  

5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PODN w Mławie,  

a Informacja o prywatności dla osób, których dane będą przetwarzane w toku 

konkursu jest zawarta w Załączniku nr 3 do Regulaminu.  

 

§ 5 

Przebieg Konkursu  

1. Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w dniach 10 września  – 20 lutego 

2021 r.  

2. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesyłać na adres Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ul. Stanisława Reymonta 4,  

z dopiskiem – Konkurs plastyczny „Moje malowanie” – Edycja 2020/21, do dnia 

20 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

3. Spośród wykonanych prac Kapituła Konkursu wyłoni laureatów.  

4. Prace konkursowe z chwilą ich ukończenia i poddania ocenie, na podstawie 

oświadczeń Uczestników Konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, przechodzą  

na własność Organizatora. 

Regulamin konkursu 
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POWIATOWY KONKURS 

,,BEZPIECZNI W SIECI’’ 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

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 2021 r. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Finał konkursu odbędzie się w maju 2021 r.  

Serdecznie zapraszamy!  

Doradcy metodyczni:  

Mariola Szczepkowska, Jolanta Dębska, Mariusz Sobotka 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie podczas Ogólnopolskiego Przeglądu 

Projektów Młodzieżowych w Zamku Królewskim w Warszawie. 
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 Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień matematycznych wśród 

pasjonatów jednego z najtrudniejszych w obecnej dobie przedmiotu i wyłanianie 

talentów matematycznych.  

 MŁODY MATEMATYK jest konkursem przeznaczonym dla uczniów z klas 

V, VI, VII i VIII szkół podstawowych. Składa się z trzech etapów. 

 Pierwsze dwa etapy, poprzedzone zestawami zadań przygotowawczych  

(po 13 zadań do rozwiązania przed kolejnymi etapami dla każdej z grup 

wiekowych), są równorzędne. Przystępują do nich wszyscy uczestnicy 

rozpoczynający zmagania, zbierając i sumując zdobyte w dwóch podejściach 

punkty. 

Najlepsi z nich, wyłonieni przez komisję konkursową (po dwóch etapach), 

przystępują do finału. 

 Osiemnastą edycję konkursu przerwała pandemia. W minionym roku 

szkolnym odbył się jedynie pierwszy etap. Dokończenie konkursu przewidziane  

na jesień roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w zależności od zainteresowania 

uczestników i ich opiekunów. Wówczas o dokładnych terminach drugiego etapu  

i finału konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni. 

 

 

POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Uczniowie podczas zmagań finałowych konkursu Młody Matematyk 
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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  -  26.02.2021 r. 

II. etap  - 26.03.2021 r. godz. 1300 

III. etap  -  30.04.2021 r. 

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

do 21 grudnia 2020 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 22 grudnia 2020 roku) propozycji co najmniej dziesięciu zadań dla każdej z grup 

wiekowych.  

DORADCA METODYCZNY 

Anna Paszko 

POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Regulamin konkursu 
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1. Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela. 

2. Vademecum młodego nauczyciela.  

3. Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania.  

4. Modyfikowanie zadań edukacyjnych na lekcjach geografii. 

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

6. Planowanie pracy nauczyciela matematyki  w zmieniającej się rzeczywistości. 

7. Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkołach 

ponadpodstawowych.  

8. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

9. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako wsparcie 

jakości pracy szkoły. 

10. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie, czyli efektywne nauczanie 

matematyki w zmieniającej się rzeczywistości. 

11. Uczniowie o różnych uzdolnieniach matematycznych – jak z nimi pracować 

zdalnie. 

12. Gry na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych w szkole  

oraz podczas pracy zdalnej praca z uczniem mającym trudności w nauce 

matematyki w szkole oraz podczas pracy zdalnej. 

13. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 

14. Formy pracy i organizacji lekcji matematyki w kontekście kompetencji 

kluczowych.  

15. Współpraca z rodzicami – wyzwanie współczesnego nauczyciela. 

16. Tworzenie interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych. 

17. Tworzenie interaktywnych quizów na platformie kahoot. 

18. Jak stworzyć ankietę online na potrzeby szkoły? 

19. 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 

 

20. Dodawanie ocen opisowych półrocznych i rocznych w dzienniku synergia. 

21. Świadectwa + arkusze ocen w dzienniku synergia (e-świadectwa wersja 

profesjonalna). 

22. Lekcja w sieci – urządzenie, platforma, aplikacja. 

23. Tworzymy własne e-materiały. elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych 

przedmiotów. 

24. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem tik. 

25. Druk i wizualizacja w 3d. 

26. Zmiany programowe w kształceniu zawodowym. 

27. Przygotowanie do egzaminu z praktyki zawodowej. 

28. Praca klasowa na odległość. 

29. Aktywne metody nauczania z zastosowaniem zasobów cyfrowych. 

30. Praca z uczniem zdolnym z wykorzystaniem technologii informatycznej. 

31. Bezpieczeństwo nad wodą. 

32. Aplikacje i strony internetowe do pracy zdalnej i nie tylko. 

33. Tell me a story – zastosowanie bajek, wierszyków  i kołysanek w pracy  

z najmłodszymi dziećmi na lekcji języka angielskiego. 

34. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w 2020 r  - wnioski  i rekomendacje 

do pracy z uczniami klas ósmych. 

35. Muzykoterapia a wspomaganie rozwoju dziecka. 

36. Praca zdalna w przedszkolu. 

37. Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości od przedszkola. 

38. Wczesna diagnoza autyzmu. 

39. Upcykling dla najmłodszych. 

40. Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą. metoda dialogowa w pracy  

z tekstem literackim. 

41. Kodowanie bez komputera, czyli jak przygotować dzieci do nauki 

programowania. 

42. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. 

43. Metody wspierania aktywności edukacyjnej dziecka. 

44. Planowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej na I etapie 

edukacyjnym. 
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TEMATYKA  SZKOLEŃ  
RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA  

Z  PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 

45. Kształtowanie postaw. wychowanie do wartości. 

46. Taniec w edukacji wczesnej dziecka. 

47. Preorientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej. 

48. Różnorodne metody nauki pisania – wsparcie uczniów  w edukacji 

wczesnoszkolnej 

49. Dlaczego warto łączyć nauczanie matematyki  z ruchem i muzyką? 

50. Warsztat pracy młodego polonisty. 

51. Aktywny uczeń! Quizy on-line uczą i rozwijają. 

52. Warsztat polonisty w kontekście podstawy programowej i egzaminu 

ósmoklasisty. 

53. Abc pracy z microsoft teams na lekcjach języka polskiego – pierwsze kroki 

on-line. 

54. Kodowanie na humanie. 

55. Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych. 

56. Microsoft forms – jak tworzyć testy i sprawdziany z języka polskiego? 

57. Efektywnie, aktywnie, ciekawie – jak pracować metodą projektu? 

58. Flipped lesson, czyli odwrócona lekcja na języku polskim. 

59. Planowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

60. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

61. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole. 

62. Nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 

z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych. 

63. Zajęcia rewalidacyjne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

64. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

65. Interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

66. Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. 

67. Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

68. Dokumentowanie działań dydaktycznych i wychowawczych na potrzeby 

poradni psychologiczno – pedagogicznej.  
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY  

SZKOLENIE 

PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA MATEMATYKI  

W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Planowanie dydaktyczne w czasie pandemii.  

− Plan pracy dydaktycznej z uwzględnieniem roli ucznia i nauczyciela w nauczaniu 

matematyki. 

− Sporządzenie planu pracy nauczyciela matematyki.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: wrzesień 2020 r.  

SZKOLENIE 

WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI  

W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH.  

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI  

I KREATYWNOŚCI UCZNIÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Założenia ogólne reformy podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. 

− Zmiany w porównaniu z dotychczasową podstawą programową matematyki. 

− Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów poprzez treści 

kształcenia matematycznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: październik 2020 r.  
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINÓW 

ZEWNĘTRZNYCH JAKO WSPARCIE JAKOŚCI  

PRACY SZKOŁY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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: październik 2020 r.  

SZKOLENIE 

EKSPERYMENTOWANIE I WZAJEMNE NAUCZANIE, 

CZYLI EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI  

W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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 nauczanie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: listopad 2020 r.  
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

UCZNIOWIE O RÓŻNYCH UZDOLNIENIACH 
MATEMATYCZNYCH  

– JAK Z NIMI PRACOWAĆ ZDALNIE 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zainteresowania ucznia i wiara we własne siły.  

− Umiejętne dobieranie zadań podczas pracy zdalnej. 

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

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: listopad 2020 r.  

SZKOLENIE 

GRY NA LEKCJACH MATEMATYKI I PRZEDMIOTÓW 

PRZYRODNICZYCH W SZKOLE ORAZ PODCZAS PRACY 

ZDALNEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Gry w kontekście podstawy programowej. 

− Gry planszowe i karciane nie tylko na lekcjach matematyki i nie tylko w szkole. 

− Łamigłówki. 

− Tworzenie gier planszowych i karcianych z wykorzystaniem wiedzy z różnych 

dziedzin.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: grudzień 2020 r.  
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI  

W NAUCE MATEMATYKI  

W SZKOLE ORAZ PODCZAS PRACY ZDALNEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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: styczeń 2021 r. 

SZKOLENIE 

ZADANIA NA DOWODZENIE NARZĘDZIEM DO 

ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI,  

INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI UCZNIÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Czy zadania na dowodzenie muszą być trudne? 

- Matematyczna argumentacja – początki. 

- Matematyka w szkole i dowodzenie twierdzeń. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: luty 2021 r.  
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOŁACH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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: marzec 2021 r.  

FORMY PRACY I ORGANIZACJI LEKCJI MATEMATYKI 

W KONTEKŚCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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 2021 r.   

WARSZTATY  

SZKOLENIE 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY  

WYKORZYSTANIE NA LEKCJACH MATEMATYKI I 

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH APLIKACJI I 

ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W CHMURZE  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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 2021 r.  

SZKOLENIE 

UCZEŃ ZDOLNY NA LEKCJACH MATEMATYKI  

– JAK Z NIM PRACOWAĆ? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Jak rozpoznać zdolności ucznia? 

− Zdolności a inteligencja. 

− Pedagogika zdolności. 

− Sposoby rozwijania zdolności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: maj 2021 r.  
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI – WYZWANIE 

WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

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 2021 r.  
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

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 2020 r. 

SZKOLENIE 

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH APLIKACJI  

I GIER EDUKACYJNYCH 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Zasady działa 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 2020 r. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

TWORZENIE INTERAKTYWNYCH QUIZÓW  

NA PLATFORMIE KAHOOT 

 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Zasady działa serwisu Kahoot. 

- Zakładanie konta na platformie Kahoot. 

- Wybór gotowych quizów. 

- Projektowanie własnych quizów edukacyjnych i ich udostępnianie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: grudzień 2020 r. 

SZKOLENIE 

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: luty 2021 r. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

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. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: marzec 2021 r. 

WARSZTATY 

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 2021 r. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

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 2021 r. 

WARSZTATY 

ELEKTRONICZNE ZASOBY EDUKACYJNE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. 

− Prezentacja i analiza przykładów realizacji wybranych zajęć ze wsparciem TIK  

i odpowiednio dobranymi e-zasobami. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Maciej Matusiak 

TERMIN: sierpień 2020 r. 
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WARSZTATY 

LEKCJA W SIECI – URZĄDZENIE,  

PLATFORMA, APLIKACJA 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Jak dobrać odpowiednie urządzenie, platformę i aplikację? 

− Zasady korzystania z urządzeń w sieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN: wrzesień 2020 r. 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

TWORZYMY WŁASNE E-MATERIAŁY. 

ELEKTRONICZNE ZASOBY EDUKACYJNE  

DLA RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Poznanie dostępnych, bezpłatnych aplikacji do opracowania różnych typów 

materiałów (np. graficznych, filmów dźwiękowych). 

− Definiowanie aktywności (ćwiczeń, testów) i tworzenie e-materiałów  

do umieszczenia na platformie wybranej przez uczestników. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN: październik 2020 r. 
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WARSZTATY 

METODYCZNE ASPEKTY KSZTAŁCENIA 

Z WYKORZYSTANIEM TIK 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Analiza zapisów podstawy programowej pod kątem możliwości wsparcia  

ich realizacji technologią i zasobami elektronicznymi. 

− Motywowanie i uaktywnianie uczniów podczas zajęć. 

− Zaplanowanie e-materiałów potrzebnych do realizacji tematów wskazanych  

w podstawie programowej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN: listopad 2020 r. 

 

 

DRUK I WIZUALIZACJA W 3D 

 

ADRESAT: nauczyciele kształcenia zawodowego 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Jak tworzyć projekty w 3D? 

− Jak drukować na drukarkach 3D? 

− Wykorzystanie nowych technologii.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN:  grudzień 2020 r. 

MIEJSCE SZKOLENIA: ZSTiO w Iłowie - Osadzie 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

LEKCJA OTWARTA 

SPOSOBY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC 

 

ADRESAT: nauczyciele przedmiotów zawodowych 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Rodzaje systemów sterujących. 

- Programy wspomagające pracę obrabiarek CNC. 

- Wykorzystanie obrabiarek CNC w branży mechanicznej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN: styczeń 2021 r. 

MIEJSCE SZKOLENIA: ZSTiO w Iłowie – Osadzie 

 

 

 

ZMIANY PROGRAMOWE W KSZTAŁCENIU 

ZAWODOWYM 

 

ADRESAT: nauczyciele przedmiotów zawodowych 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Zmiany w kształceniu zawodowym. 

- Arkusze do ćwiczeń do zmiany planu nauczania. 

- Omówienie doświadczeń prowadzenia zajęć po zmianach programowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN: luty 2021 r. 

WARSZTATY 
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METODY AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW W UCZENIU  

SIĘ Z WYKORZYSTANIEM TIK 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Grafiki, infografiki, plakaty. 

- Multimedia. 

- Nagrywanie i montowanie filmów. 

- Prezentacje. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN: marzec 2021 r. 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU  
Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 
ADRESAT: nauczyciele przedmiotów zawodowych 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Przygotowanie stanowiska pracy. 

- Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego. 

- Dobre praktyki. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Maciej Matusiak 

TERMIN: kwiecień  2021 r. 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

WARSZTATY 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

APLIKACJE EDUKACYJNE W NAUCZANIU  

CHEMII I FIZYKI – ONLINE 

ADRESAT: nauczyciele chemii  szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Założenia podstawy programowej chemii  w szkole podstawowej  

i ponadpodstawowej. 

− Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

− Przykłady wykorzystania edukacyjnych portali internetowych oraz dostępnych 

tam multimediów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: wrzesień 2020 r. 

SIECI WSPÓŁPRACY 

WYKORZYSTANIE EKSPERYMENTÓW I METOD 

AKTYWIZUJĄCYCH W SKUTECZNYM NAUCZANIU 

FIZYKI I CHEMII 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 spotkanie organizacyjne + 55 godz. na platformie moodle 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Praca zespołowa jako podstawa aktywności badawczej. 

− Rola doświadczenia w nauczaniu fizyki i chemii. 

− Nauczanie wielostronne i zaangażowanie uczniów emocjonalnie w eksperyment 

na lekcji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: październik 2020 r. spotkanie organizacyjne  
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

KURS BLENDED LEARNING 

AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych metod nauczania. 

− Sposoby na dostrzeganie trudności jako wyzwań. 

− Metody pracy stymulujące nabywanie kompetencji kluczowych. 

− Sposoby kształtowania umiejętności z wykorzystaniem oceniania kształtującego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN:  listopad 2020 r. 

KURS  E-LEARNING 

MOTYWOWANIE UCZNIÓW W ZDALNYM NAUCZANIU 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia 

się zdalnie. 

− Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągania  

w kształceniu na odległość. 

− Dobór metod pracy w zdalnym nauczaniu jako czynnik angażujący i motywujący 

uczniów do pracy. Przykłady zajęć lekcyjnych z zastosowaniem wybranych metod 

aktywizujących uczniów w warunkach domowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: grudzień 2020 r. 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

SIECI WSPÓŁPRACY 

INNOWACYJNE METODY STYMULUJĄCE ROZWÓJ 

SPOŁECZNY, WSPÓŁPRACĘ I KOMUNIKACJĘ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 spotkanie organizacyjne + 55 godz. na platformie moodle 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa a nowa podstawa programowa? 

− Diagnoza potencjału oraz skuteczności wzmacniania postaw proinnowacyjnych 

przez wzmacnianie kreatywności jednostki. 

− Środowiskowe stymulatory kreatywności/twórczości. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: styczeń 2021 r. - spotkanie organizacyjne 

KURS BLENDED LEARNING 

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW  

U UCZNIÓW:  INNOWACYJNOŚCI  

I PRACY ZESPOŁOWEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Praca zespołowa jako podstawa aktywności badawczej. 

− Rola doświadczenia w nauczaniu fizyki i chemii. 

− Nauczanie wielostronne i zaangażowanie uczniów emocjonalnie w eksperyment  

na lekcji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN:  luty 2021 r. 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

KURS  E-LEARNING 

TRENING ANALITYCZNEGO MYŚLENIA  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Myślenie indukcyjne, myślenie dedukcyjne. 

− Podejmowanie decyzji, synteza, abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń. 

− Blokady umysłowe obniżające poziom efektywnego myślenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN:  kwiecień 2021 r. 

SIECI WSPÓŁPRACY 

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZEGO MYŚLENIA, 

EFEKTYWNOŚCI W RADZENIU SOBIE Z RÓŻNEGO 

RODZAJU SYTUACJAMI PROBLEMOWYMI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Zwiększenie elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych 

pomysłów i rozwiązań. 

− Posługiwanie się wybranymi technikami twórczego myślenia. 

− Wzmocnienie zdolności do twórczego rozwiązywania problemów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: maj 2021 r. 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

FORUM NAUCZYCIELI INNOWATORÓW- 

NAUCZYCIELU EKSPERYMENTUJ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Dobre praktyki eksperymentów pedagogicznych.  

- Design thinking w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych.  

- Mini niezbędnik TIK poszukującego nauczyciela. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: czerwiec 2021 r. 

Doświadczenia  pomagają w  odkrywaniu wiedzy, stwarzają przyjazną 

atmosferę i preferują pracę grupową nad indywidualną, wykorzystując 

wszystkie strategie i techniki aktywnego uczenia. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

KURS DAJĄCY KWALIFIKACJE 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW 

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 

ADRESAT: instruktorzy praktycznej nauki zawodu, opiekunowie praktyk 

zawodowych, wykładowcy 

LICZBA GODZIN: 48 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Podstawy pedagogiki. 

- Podstawy psychologii.  

- Podstawy metodyki kształcenia praktycznego. 

- Praktyka metodyczna. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem/specjaliści 

TERMIN: listopad  2020 r. (po zebraniu grupy) 

WARSZTATY 

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE  

W PRACY NAUCZYCIELA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Innowacja - regulacje prawne, rodzaje innowacji. 

- Jak rozpocząć i prowadzić innowację? Etapy innowacji. 

- Przykłady innowacji na różnych przedmiotach. 

- Nauczyciel jako inicjator i inspirator w szkole/placówce oświatowej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: październik 2020 r. 
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BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

WARSZTATY 

VADEMECUM MŁODEGO NAUCZYCIELA  

 

ADRESAT: nauczyciele z małym stażem 

LICZBA GODZIN: 20 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Podstawowe akty prawne regulujące pracę szkoły i nauczyciela. 

- Planowanie pracy nauczyciela  

- Konspekt czy scenariusz? 

- Opracowanie przykładowych dokumentów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: listopad – grudzień 2020 r. 

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 2021 r. 



 42 

 

BLOK INTERDYSCYPLINARNY 

 

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  2021 r. 

 

 

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 2021 r. 

WARSZTATY 

WARSZTATY 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

WARSZTATY 

WARSZTAT PRACY MŁODEGO POLONISTY 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Planowanie pracy nauczyciela. 

- Wiedza pedagogiczno-psychologiczna w pracy polonisty. 

- Metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: wrzesień 2020 r. 

WARSZTATY 

AKTYWNY UCZEŃ! QUIZY ON-LINE  
UCZĄ I ROZWIJAJĄ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Wykorzystanie urządzeń mobilnych w dydaktyce. 

- Tworzenie quizów. 

- Wykorzystanie QR kodów w dydaktyce. 

- Przykłady dobrych praktyk. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: październik 2020 r. 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

WARSZTATY 

WARSZTAT POLONISTY W KONTEKŚCIE PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Podstawa programowa - nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

− Konstruowanie zadań – typy i rodzaje zadań dotyczących lektur, argumentacji  

i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych. 

− Lektury obowiązkowe – jak funkcjonują na egzaminie. 

− Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym  

i argumentacyjnym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: listopad 2020 r. 

WARSZTATY 

ABC PRACY Z MICROSOFT TEAMS NA LEKCJACH 

JĘZYKA POLSKIEGO – PIERWSZE KROKI ON-LINE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Wprowadzenie do Microsoft Teams – podstawowe informacje. 

- Tworzenie zespołów klasowych. 

- Tworzenie notesu zajęć. 

- Tworzenie zadań (prace klasowe, prace domowe, kartkówki). 

- Korzystanie z kalendarza, z OneNote, przesyłanie plików. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: grudzień 2020 r. 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

WARSZTATY 

TABLICA INTERAKTYWNA NA LEKCJACH  

JĘZYKA POLSKIEGO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Tablica interaktywna jako narzędzie pracy nauczyciela. 

− Przykłady wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnej w realizacji 

podstawy programowej. 

− Wykorzystanie możliwości technicznych TI. 

− Tworzenie scenariusza lekcji wykorzystującego TI. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: styczeń 2021 r. 

WARSZTATY 

KODOWANIE NA HUMANIE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Podstawy kodowania - logiczne myślenie, selekcjonowanie informacji  

i porządkowanie sekwencyjne treści. 

− Przekładanie języka na rozmaite systemy znaków. 

− Sztuka współpracy i zdolność wyszukiwania interesujących i potrzebnych treści. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: luty 2021 r. 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

WARSZTATY 

MICROSOFT FORMS – JAK TWORZYĆ  

TESTY I SPRAWDZIANY 

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Tworzenie testów i sprawdzianów – ćwiczenia praktyczne. 

− Tworzenie zadań (prace klasowe, prace domowe, kartkówki). 

− Tworzenie ankiet. 

− Przesyłanie plików. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: kwiecień 2021 r. 

WARSZTATY 

KONSTRUOWANIE ZADAŃ SZKOLNYCH  

I EGZAMINACYJNYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Typy i rodzaje zadań na sprawdzianach szkolnych i egzaminach zewnętrznych. 

− Charakterystyka zadań egzaminacyjnych. 

− Najczęściej popełniane błędy w budowaniu zadań. 

− Konstruowanie zadań samodzielnych i do materiałów źródłowych - ćwiczenia   

praktyczne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: marzec 2021 r. 
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BLOK JĘZYK POLSKI 

WARSZTATY 

EFEKTYWNIE, AKTYWNIE, CIEKAWIE  – JAK 

PRACOWAĆ METODĄ PROJEKTU? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zalety pracy metodą projektu. 

− Jak zaplanować dobry projekt i jak go zrealizować? (ćwiczenia praktyczne). 

− Jak i po co dokumentować pracę nad projektem? 

− Formy prezentacji efektów pracy projektowej. 

− Tworzenie przykładowych instrukcji projektów przez uczestników warsztatów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: maj 2021 r. 

WARSZTATY 

FLIPPED LESSON, CZYLI ODWRÓCONA LEKCJA  

NA JĘZYKU POLSKIM 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Planowanie, przewidywanie rezultatów, monitorowanie i ocena efektów  

oraz umiejętności negocjowania i moderowania. 

− Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie kształcenia. 

− Sztuka współpracy i zdolność wyszukiwania interesujących i potrzebnych treści. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: czerwiec 2021 r. 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

WARSZTATY 

PLATFORMY EDUKACYJNE I ICH WYKORZYSTANIE 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjnych portali internetowych  

i zintegrowanych systemów edukacyjnych oraz ich wykorzystanie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz Kozłowski 

TERMIN: wrzesień 2020 r  

WARSZTATY 

PRACA KLASOWA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Propozycje rozwiązania kwestii sprawdzianu przeprowadzanego w formie 

elektronicznej. 

− W  trakcie zajęć uczestnicy poznają wybrane portale elektroniczne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz Kozłowski 

TERMIN: październik 2020 r. 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

WARSZTATY 

AKTYWNE METODY NAUCZANIA Z ZASTOSOWANIEM 

ZASOBÓW CYFROWYCH 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Propozycja wykorzystania  różnorodnych form komunikacji elektronicznej,  

aby zapewnić wymianę bieżących informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem 

prawnym ucznia.  

− Zastosowanie  komunikacja za pośrednictwem: 

• dzienników elektronicznych; 

• poczty elektronicznej, list dyskusyjnych; 

• forum na platformie elektronicznego wspomagania zajęć; 

• forum społecznościowego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz  Kozłowski 

TERMIN: listopad 2020 r. 

WARSZTATY 

GRY I KOMIKSY W EDUKACJI HISTORYCZNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych typu gra, komiks  

w codziennej praktyce dydaktycznej.  

− Przykłady gier i komiksów opracowanych w instytucjach edukacyjnych.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz Kozłowski 

TERMIN: grudzień 2020 r. 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

WARSZTATY 

GENEALOGIA NA LEKCJACH HISTORII 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Różne formy pracy z uczniami ukierunkowujące na zainteresowanie przeszłością 

rodziny. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz Kozłowski 

TERMIN: styczeń 2021 r. 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH NA 

LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Metody wprowadzające uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych wzmacnianie poczucia 

tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz Kozłowski 

TERMIN: luty 2021 r. 

WARSZTATY 
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CYFROWY ASYSTENT NAUCZYCIELA  

– EDYTOR WIDEO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Pełna funkcjonalność, możliwości i zastosowanie Edytora Wideo i pokrewnych 

funkcji w zdalnej edukacji.  

− Sposoby pracy nad tworzeniem treści multimedialnej.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Dariusz Kozłowski 

TERMIN: marzec 2021 r. 

WARSZTATY 

BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

WARSZTATY 

 

GRY W EDUKACJI EKONOMICZNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Przykłady gier multimedialnych dotyczących zagadnień ekonomicznych, które 

jednocześnie wspierają działania edukacyjne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Dariusz Kozłowski 

TERMIN: kwiecień 2021 r. 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

WARSZTATY 

 

POSTACIE HISTORYCZNE JAKO WZORCE POSTAW 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Wykorzystanie materiałów źródłowych i not biograficznych na lekcji historii i wos. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz Kozłowski 

TERMIN: maj 2021 r. 

WARSZTATY 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Z WYKORZYSTANIEM 

TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Istotne informacji na temat pracy i komunikacji z uczniem zdolnym.  

− Charakterystyka ucznia zdolnego, wskazanie jego trudności edukacyjnych  

 i stworzenie planu działań wspierających. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Dariusz Kozłowski 

TERMIN: czerwiec 2021 r. 
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BLOK JĘZYK ANGIELSKI 

WARSZTATY 

APLIKACJE I STRONY INTERNETOWE DO PRACY 

ZDALNEJ I NIE TYLKO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Propozycje stron internetowych oraz aplikacji do wykorzystania podczas nauki 

języka angielskiego w klasie oraz w nauce zdalnej.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: wrzesień 2020 r. 

WARSZTATY 

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SŁOWNICTWA? 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Rola znajomości słownictwa w uczeniu języka obcego. 

− Najważniejsze aspekty nauczania słownictwa. 

− Motywowanie ucznia w procesie nauki słownictwa. 

− Techniki uczenia słownictwa. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: październik 2020 r.  
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BLOK JĘZYK ANGIELSKI 

KURS 

TELL ME A STORY – ZASTOSOWANIE BAJEK, 

WIERSZYKÓW I KOŁYSANEK W PRACY  

Z NAJMŁODSZYMI DZIEĆMI NA LEKCJI  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zalety zastosowania bajek, wierszyków i kołysanek na lekcji języka angielskiego. 

- Przykłady zastosowania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: listopad 2020 r.  

WARSZTATY 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W 2020 R  - WNIOSKI  I REKOMENDACJE  

DO PRACY Z UCZNIAMI KLAS ÓSMYCH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Analiza wniosków płynących z wyników egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 

- Rekomendacje, jak pracować z  uczniami klas ósmych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: grudzień 2020 r.  
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BLOK JĘZYK ANGIELSKI 

WARSZTATY 

JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ UCZNIÓW  

DO MÓWIENIA 

 

 W JĘZYKU OBCYM? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Analiza wniosków płynących z wyników egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 

- Rekomendacje, jak pracować z  uczniami klasy 8. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: styczeń 2021 r.  

WARSZTATY 

INTELIGENCJA WIELORAKA I JEJ WPŁYW NA NAUKĘ 

JĘZYKA OBCEGO 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Założenia teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera. 

- Jak wykorzystać wiedzę o inteligencji wielorakiej w pracy z uczniami. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: luty 2021 r.  
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BLOK JĘZYK ANGIELSKI 

WARSZTATY 

TEACHING LANGUAGE IN CHUNKS 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Założenia teorii dotyczącej nauczania elementów leksykalnych języka obcego  

w formie wyrażeń, kolokacji itp. 

− Przykłady ćwiczeń wykorzystujących teorię „language chunks”. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: marzec 2021 r.  

WARSZTATY 

ZADANIE EDUKACYJNE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Co to jest zadanie edukacyjne? 

− Jak skonstruować wartościowe zadanie edukacyjne do wykorzystania na lekcji  

języka angielskiego?  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: kwiecień 2021 r.  
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BLOK JĘZYK ANGIELSKI 

LEKCJA OTWARTA 

WARSZTATY 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PRAKTYCE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zastosowanie podstawowych elementów oceniania kształtującego na lekcji języka 

obcego: cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: maj 2021 r.  

CO ZROBIĆ, KIEDY TECHNOLOGIA ZAWIEDZIE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Przykłady ćwiczeń do wykorzystania w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości 

wykorzystania komputera, Internetu i innych narzędzi TIK.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: czerwiec 2021 r.  
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KURS 

PODSTAWA PROGRAMOWA Z MUZYKI  

W SZKOŁACH ŚREDNICH 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Założenia ogólne reformy podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. 

- Zmiany w porównaniu z dotychczasową podstawą programową muzyki. 

- Treści kształcenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: wrzesień 2020 r. 

BLOK MUZYKA 

JAK UCZYĆ MIŁOŚCI DO OJCZYZNY NA LEKCJACH 

MUZYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Treści patriotyczne w świetle podstawy programowej.  

- Współczesne rozumienie patriotyzmu. 

- Konstruowanie scenariuszy szkolnych uroczystości patriotycznych. 

- Dobór repertuaru. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: październik 2020 r. 

KURS 
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KURS 

MUZYKOTERAPIA A WSPOMAGANIE  

ROZWOJU DZIECKA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Cele i założenia muzykoterapii. 

- Wieloaspektowe działanie muzyki na człowieka. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: listopad 2020 r. 

 

 

 

TRADYCJE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przedstawienie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. 

- Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fletu prostego lub dzwonków. 

- Opracowanie partytury wybranej kolędy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: grudzień 2020 r. 

 

KURS 

BLOK MUZYKA 
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MUZYKA JAKO DZIECIĘCA PASJA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Znaczenie muzyki w rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci. 

- Korzyści płynące z muzykowania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: styczeń 2021 r. 

 

 

 

FORMY PRACY I ORGANIZACJI LEKCJI MUZYKI  

W KONTEKŚCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Współpraca w grupie, komunikowanie się. 

- Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 

- Sposoby zapisywania scenariuszy lekcji. 

- Opracowanie scenariusza lekcji z zastosowaniem kompetencji kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: luty 2021 r. 

WARSZTATY 

KURS 

BLOK MUZYKA 
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UCZEŃ ZDOLNY NA LEKCJACH MUZYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Jak rozpoznać zdolności ucznia? 

− Zdolności a inteligencja. 

− Sposoby rozwijania zdolności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: marzec 2021 r. 

KURS 

WARSZTATY 

MUZYCZNA PODRÓŻ PO POLSCE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Przedstawienie narodowych tańców polskich. 

− Nauka kroków podstawowych i figur wybranych tańców, w tym również 

regionalnych. 

− Analiza zmian składu kapeli ludowej w zależności od regionu kulturowego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: kwiecień 2021 r. 

BLOK MUZYKA 
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WARSZTATY 

MUZYCZNA PODRÓŻ PO EUROPIE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przedstawienie narodowych tańców państw Europy. 

- Nauka kroków podstawowych i figur polki. 

- Analiza instrumentarium charakterystycznego dla danego kraju. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: maj 2021 r. 

MUZYCZNA PODRÓŻ PO ŚWIECIE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Podział tańców towarzyskich na standardowe i latynoamerykańskie. 

- Przedstawienie narodowych tańców wybranych krajów. 

- Instrumenty charakterystyczne występujące w danym kraju (np. w Chinach). 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Agnieszka Pietrzak 

TERMIN: czerwiec 2021 r. 

KURS 

BLOK MUZYKA 
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BLOK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

WARSZTATY 

ELEMENTY ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Z PIŁKAMI FITBALL 

 

ADRESAT:  nauczyciele WF 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach WF. 

- Fitball, czyli ćwiczymy z piłką. 

- Zalety ćwiczeń z piłką. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Arkadiusz Dłubisz/ Krzysztof Koziatek 

TERMIN: październik 2020 r. 

WARSZTATY 

PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele WF,  trenerzy 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Metodyka nauczania piłki ręcznej (rzuty, zwody, rozegranie piłki). 

- Obrona – podstawowe umiejętności. 

- Atak – podstawowe umiejętności. 

- Podstawowe umiejętności bramkarza. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz/ trener PZPR w Polsce 

TERMIN: listopad/grudzień 2020 r. 
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BLOK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

WARSZTATY 

METODYKA NAUCZANIA GRY W TENISA STOŁOWEGO 

 

ADRESAT: nauczyciele WF 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Podstawy szkolenia z tenisa stołowego. 

- Nauka uderzenia atakującego z forehand’u. 

- Nauka uderzenia atakującego z backhand’u. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz/trener tenisa stołowego 

TERMIN: styczeń/luty 2021 r. 

WARSZTATY 

TECHNIKA W PIŁCE NOŻNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele WF 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Podanie i przyjęcie piłki, zwody z piłką i bez piłki, strzały na bramkę.  

- Metodyka nauczania piłki nożnej w szkole podstawowej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz / trener piłki nożnej 

TERMIN: marzec/kwiecień 2021 r. 
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BLOK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

WARSZTATY 

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ 

 

ADRESAT: nauczyciele WF  

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zasady bezpiecznego przebywania nad wodą. 

- Zasady bezpiecznej kąpieli. 

 RGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz / ratownik WOPR 

TERMIN: czerwiec 2021 r. 

WARSZTATY 

METODYKA PŁYWANIA W STYLU KLASYCZNYM 

 

ADRESAT:  nauczyciele WF 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Styl klasyczny (żabka). 

- Ułożenie ciała. 

- Technika pływania stylem klasycznym. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Arkadiusz Dłubisz / Michał Chlastosz 

TERMIN: grudzień 2020 r. 



 66 

 

BLOK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

WARSZTATY 

LEKKOATLETYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele WF,  trenerzy 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Metodyka nauczania skoku w dal i biegów sprinterskich.  

- Skok w dal, a główne zasady, jak wykonywać go prawidłowo. 

- Technika biegów krótkich. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz / trener PZPR w Polsce 

TERMIN: kwiecień 2021 r. 

KLASY SPORTOWE 

 Klasy sportowe funkcjonują w szkole podstawowej nr 6 i 7 w Mławie od trzech 

lat. W szkole nr 6 działają dwie klasy. Grupy dziewcząt o profilu lekkiej atletyki  

i grupy chłopców o profilu piłki siatkowej. Natomiast w szkole nr 7 działają dwie 

klasy, grupy dziewcząt o profilu piłki ręcznej i grupy chłopców o profilu piłki 

siatkowej. 

 Zajęcia odbywają się w wymiarze 10 zorganizowanych godzin lekcyjnych  

w tygodniu. Uczniowie systematycznie podnoszą swoje umiejętności techniczne oraz  

poprawiają cechy motoryczne.  

 Uczniowie również na co dzień startują w wojewódzkich ligach rozgrywek  

z powodzeniem reprezentując swoje szkoły na arenie województwa. Na pewno 

utworzenie i funkcjonowanie tych klas wpływa znacząco na podnoszenie sprawności 

u uczniów i predysponuje ich do uprawiania sportu na wyższym szczeblu  

w przyszłości. 
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BLOK WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

KURS 

PRACA ZDALNA W PRZEDSZKOLU 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Czy nauczyciel wychowania powinien pracować zdalnie? 

- Jak powinna wyglądać edukacja zdalna w przypadku dzieci przedszkolnych? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska  

TERMIN: wrzesień 2020 r. 

WARSZTATY 

MATEMATYKA DLA DZIECI – JAK ROZWIJAĆ 

MYŚLENIE MATEMATYCZNE 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Klasyfikacja. 

- Układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych. 

- Mierzenie płynów. 

- Konstruowanie gier przez dzieci. 

- Intuicje matematyczne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: październik 2020 r. 
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BLOK WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

KURS 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW – WYCHOWANIE DO 

WARTOŚCI OD PRZEDSZKOLA 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Budowanie systemu wartości. 

- Rozwój moralny. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: listopad 2020 r. 

BOŻE NARODZENIE – RÓŻNE TECHNIKI PLASTYCZNE 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Prace plastyczne na Boże Narodzenie: kartki świąteczne, bombki, choinki. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: grudzień 2020 r.  

KURS 
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BLOK WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

KURS 

WARSZTATY 

ASERTYWNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Zachowania asertywne. 

- Poczucie własnej wartości. 

- Wypalenie zawodowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: styczeń 2021 r. 

KUCHNIA CZY LABORATORIUM CHEMICZNE? 

DOŚWIADCZENIA OPARTE NA SKŁADNIKACH,  

KTÓRE MOŻNA ZNALEŹĆ W KAŻDEJ KUCHNI 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Eksperymentowanie ze składników, które są w kuchni. 

- Rozwijanie kreatywności i samodzielności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: luty 2021 r. 
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BLOK WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

KURS 

KURS 

WIELKANOCNE EKSPERYMENTY Z JAJEM 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Sposoby rozbudzania eksperymentowaniem. 

- Wielkanocne eksperymenty z jajkiem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: marzec 2021 r. 

WCZESNA DIAGNOZA AUTYZMU 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Współczesna klasyfikacja. 

- „Parasol” spektrum autyzmu. 

- Elementy procesu diagnozy autyzmu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: kwiecień 2021 r. 
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BLOK WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

KURS 

WARSZTATY 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Budowanie poczucia odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci. 

- Nawiązywanie pozytywnych relacji oraz wzajemnego szacunku. 

- Komunikacja słuchanie rozmówcy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska  

TERMIN: maj 2021 r. 

UPCYKLING DLA NAJMŁODSZYCH 
 
ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Upcykling – pojęcie. 

- Burza mózgów. 

- Użyteczne rzeczy z różnych odpadów. 

- Przerabianie strych rzeczy w nowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska  

TERMIN: czerwiec 2021 r. 
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BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

KURS 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ LITERATURĄ 

DZIECIĘCĄ. METODA DIALOGOWA W PRACY  

Z TEKSTEM LITERACKIM 
 

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Książka i czytanie w dziecięcym świecie znaczeń. 

− Wstępne rozpoznanie treści dziecięcych znaczeń jako punkt wyjścia  

do edukacyjnego dialogu o książce i czytania. 

− 10 ważnych pożytków z czytania książek. 

− Metoda dialogowa w pracy z tekstem literackim. 

− Krótka charakterystyka potencjału edukacyjnego lektur w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  wrzesień 2020 r. 

SIEĆ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ –
 JESTEM NAUCZYCIELEM XXI WIEKU 

 
ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 40 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Przedstawienie celu i ustalenie zasad działania sieci. 

− Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników sieci. 

− Zaplanowanie tematyki i form szkoleniowych przewidzianych do realizacji. 

− Wymiana doświadczeń. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  październik 2020 r. - spotkanie organizacyjne 
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BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

KODOWANIE BEZ KOMPUTERA, CZYLI JAK 

PRZYGOTOWAĆ DZIECI DO NAUKI PROGRAMOWANIA 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Zabawy z kodowaniem z wykorzystaniem prostych narzędzi i codziennych sytuacji 

na małych i dużych formatach (ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną, 

dyktanda graficzne, zabawy wprowadzające pojęcia programistyczne). 

− Plansze do zespołowego kodowania w zabawach offlinowych jako wstęp do pracy 

przy tablecie lub komputerze. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: październik 2020 r. 

AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA DZIECI 

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Poznanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod rozwijania 

różnorodnych form aktywności muzycznej dzieci: śpiewu, gry na instrumentach 

muzycznych, ruchu z muzyką i słuchania muzyki. 

− Korelacja muzyki z plastyką. 

− Aktywne słuchanie muzyki klasycznej poprzez:  proste instrumentacje do utworów, 

proste formy taneczne, śpiew, zabawy muzyczno-ruchowe z elementami 

fabularyzacji i pantomimy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2020 r. 
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BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

KURS 

KURS E-LEARNINGOWY 

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, rozróżnianie oceny sumującej od oceny 

kształtującej. 

− OK zeszyt. 

− Samoocena i ocena koleżeńska. 

− Znaczenie pytań kluczowych w nauczaniu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad/grudzień 2020 r. 

METODY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI  

EDUKACYJNEJ DZIECKA 
 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Poznanie strategii uczenia się małego dziecka w/g R. Więckowskiego  

i wynikających z nich metod wspierania aktywności edukacyjnych dziecka: 

podejście sytuacyjne, projektowanie okazji edukacyjnych, podejście zadaniowe, 

metoda projektów, metoda storyline. 

− Przykłady praktycznych rozwiązań w organizacji aktywności edukacyjnej dzieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: styczeń 2021 r. – spotkanie organizacyjne 
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BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

SZKOLENIE 

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, OPIEKUŃCZEJ 

I WYCHOWAWCZEJ NA I ETAPIE EDUKACYJNYM 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 40 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Rola nauczyciela i kompetencje nauczyciela. 

− Diagnoza uczniów w klasie I. 

− Metody aktywizująceEdukacja artystyczna, polonistyczna i matematyczna. 

− Tekst literacki  w metodzie dialogu –opracowanie dowolnej lektury metodą dialogu. 

− Technologie informacyjno – komunikacyjne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: luty 2021 r. – spotkanie organizacyjne 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW. WYCHOWANIE  

DO WARTOŚCI 

ADRESAT:  nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Jak przywrócić znaczenie podstawowych wartości we współczesnym świecie 

antywartości?  

− Jak otworzyć serca dzieci na to, co ważne i istotne? 

− Kamienie milowe w rozwoju społeczno - moralnym uczniów.  

− Wychowanie do wartości w szkole – w stronę praktycznych rozwiązań.  

− Współpraca z rodzicami. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN:  luty 2021 r. 
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BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

TAJEMNICE PLASTIKOWEJ BUTELKI, 

CZYLI COŚ Z NICZEGO 

 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Zapoznanie z możliwościami praktycznego wykorzystania surowców wtórnych. 

− Zaprezentowanie różnych technik plastycznych w oparciu o surowce wtórne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: marzec 2021 r. 

TANIEC W EDUKACJI WCZESNEJ DZIECKA 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Poznanie kroków i prostych układów choreograficznych wybranych polskich 

tańców narodowych. 

− Tańce integracyjne różnych narodów świata – poznanie prostych układów 

choreograficznych.  

− Realizacja ruchowa zabaw i piosenek dziecięcych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: marzec 2021 r. 
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BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

KURS E-LEARNING 

PREORIENTACJA ZAWODOWA W EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Preorientacja i orientacja zawodowa uczniów młodszych  w aktach prawnych. 

− Wybrane teorie doradcze i ich zastosowanie w kształtowaniu zainteresowań  

i odkrywaniu mocnych stron u dzieci. 

− Przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej w przedszkolu i szkole. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: kwiecień 2021 r. – spotkanie organizacyjne 

KURS 

RÓŻNORODNE METODY NAUKI PISANIA – WSPARCIE 

UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Niektóre sposoby pracy z dzieckiem napotykającym na trudności w pisaniu. 

− Ocena umiejętności pisania. 

− Doskonalenie funkcji percepcyjno – motorycznych ważnych dla procesu pisania. 

− Rozwój umiejętności pisania. 

− Wybrane metody nauki ortografii. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: maj 2021 r. 



 78 

 

BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

DLACZEGO WARTO ŁĄCZYĆ NAUCZANIE 

MATEMATYKI  Z RUCHEM I MUZYKĄ? 

 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Znaczenie ruchu w procesie uczenia się. 

− Lekcje matematyki łączone z aktywnością ruchową dzieci. 

− Lekcje matematyki w elementami edukacji muzycznej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: czerwiec 2021 r. 

WARSZTATY 
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BLOK PLASTYKA 

TECHNIKI RYSUNKOWE OŁÓWKIEM-STUDIUM 

ŚWIATŁOCIENIOWE 
 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: październik 2020 r. 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

TECHNIKI RYSUNKOWE OŁÓWKIEM-SZKICE 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: wrzesień 2020 r. 

WARSZTATY 

TECHNIKI RYSUNKOWE OŁÓWKIEM-STUDIUM 

WALOROWE 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: listopad 2020 r. 
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BLOK PLASTYKA 

TECHNIKI RYSUNKOWE PIÓRKIEM I TUSZEM 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: styczeń 2021 r. 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

TECHNIKI RYSUNKOWE KREDKAMI 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: grudzień 2020 r. 

WARSZTATY 

TECHNIKI RYSUNKOWE TUSZEM I KREDKAMI 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: luty 2021 r. 
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BLOK PLASTYKA 

TECHNIKI MALARSKIE –AKRYLOWOCE 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Techniki malarskie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: kwiecień 2021 r.  

WARSZTATY 

WARSZTATY 

TECHNIKI RYSUNKOWE CIENKOPISEM 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 2 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: marzec 2021 r. 

WARSZTATY 

TECHNIKI MALARSKIE –AKRYL-PEJZAŻ 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Techniki rysunkowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: maj 2021 r. 
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BLOK PLASTYKA 

WARSZTATY 

ELEMENTY KOMPOZYCJI PLASTYCZNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele plastyki 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Kompozycja.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Magdalena Szumkowska 

TERMIN: czerwiec 2021 r.  
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BLOK KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO POTRZEB UCZNIA – 

ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Wymagania edukacyjne. 

− Wskazania uwzględnione w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej: diagnoza, zalecenia, cele rozwojowe i terapeutyczne oraz sposoby 

dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: październik 2020 r. 

WARSZTATY 

SZKOLENIE 

PLANOWANIE PRACY EDUKACYJNO-

TERAPEUTYCZNEJ UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH 

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

ADRESAT: nauczyciele/wychowawcy uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

(WOPFU). 

− Źródła informacji do opracowania WOPFU. 

− Obszary diagnozy WOPFU. 

− Formułowanie wniosków z prowadzonej oceny funkcjonalnej. 

− Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego (IPET). 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: wrzesień 2020 r. 
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BLOK KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

NAUCZANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I ROZWOJOWYMI  

Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI I ZASOBÓW 

CYFROWYCH 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Planowanie pracy na zajęciach rewalidacyjnych i edukacyjnych. 

− Zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

− Narzędzia wykorzystywane w pracy pedagoga specjalnego. 

− Baza pomocy i inspiracji cyfrowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: grudzień 2020 r. 

WARSZTATY 

SZKOLENIE 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  

W SZKOLE 

ADRESAT: nauczyciele, pedagodzy 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Podstawy prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

− Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 

− Cele pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

− Komu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole? 

− Koordynacja i planowanie pomocy. 

− WOPFU. 

− IPET. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: listopad 2020 r. 
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BLOK KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

WSPIERANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej. 

− Formy i metody pracy z uczniem mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

− Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

− Rola współpracy z  rodzicami w procesie wspierania uczniów. 

− Zaspakajanie potrzeb psychicznych a rozwój osobowości uczniów z obniżoną 

sprawnością intelektualną. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: luty 2021 r. 

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE Z UCZNIEM ZE 

SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Podstawy prawne i dokumentowanie realizacji zajęć rewalidacyjnych. 

− Istota zajęć rewalidacyjnych. 

− Dzieci ze SPE – zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz ich symptomy. 

− Zadania, metody, formy pracy rewalidacyjnej w szkole. 

− Wybrane ćwiczenia rewalidacyjne usprawniające zaburzone sfery rozwojowe 

ucznia. 

− Analiza scenariuszy zajęć rewalidacyjnych – określanie celów zajęć. 

− Opracowywanie planu pracy rewalidacyjnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: styczeń 2021 r. 
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BLOK KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

METODYKA PRACY Z UCZNIEM Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Istota niepełnosprawności intelektualnej. 

- Podstawowe zasady i założenia edukacji osób niepełnosprawnych. 

- Zasady ortodydaktyki. 

- Wybrane metody pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: kwiecień 2021 r. 

SZKOLENIE 

WARSZTATY 

INERPRETACJA ORZECZEŃ I OPINII PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN: 3 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Orzeczenie a  opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

- Wskazówki dla nauczyciela zawarte w dokumentacji. 

- Analiza danych zawartych w dokumencie. 

- TERMINologia stosowana w opiniach i orzeczeniach. 

- Realne planowanie procesu kształcenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: marzec 2021 r. 
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BLOK KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH  

I WYCHOWAWCZYCH NA POTRZEBY PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN:  3 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Analiza i interpretacja oceny postępów ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

− Opracowanie opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: czerwiec 2021 r. 

SZKOLENIE 

WARSZTATY 

OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ 

PODEJMOWANYCH W RAMACH POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

ADRESAT: nauczyciele szkół / placówek pracujący z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Analiza form pomocy i zadań z zakresu udzielanej pomocy. 

− Obszary oceny. 

− Analiza realizacji zaleceń zawartych w opiniach  i orzeczeniach poradni. 

− Narzędzia do oceny postępów ucznia korzystającego z zajęć specjalistycznych.  

− Czynniki  wpływające na ocenę efektywności. 

− Kierunki do dalszej pracy. 

− Dokumentowanie działań związanych z ewaluacją pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: maj 2021 r. 
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