
   

 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych 

  

Jak co  roku przekazujemy Informator form doskonalenia 

nauczycieli  PODN. Przygotowaliśmy wiele form szkoleniowych 

– od kursów kwalifikacyjnych i doskonalących,  po warsztaty, 

seminaria, konferencje, sieci współpracy oraz konsultacje dla dyrektorów  

i nauczycieli. W roku szkolnym 2021/2022 wiele form doskonalenia będzie miało 

podwójną postać, w zależności od potrzeb, zajęcia odbywać się będą stacjonarnie lub 

online. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli posiada akredytację 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty stanowiącą gwarancję jakości naszych usług  

i pozwalającą organizować kursy nadające kwalifikacje. Proponujemy Państwu kursy 

kwalifikacyjne z zakresu: zarządzania oświatą oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu 

przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.  

W Informatorze trudno zawrzeć wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

Ośrodka, więc odpowiadając na bieżące potrzeby, będziemy nowelizować naszą 

ofertę, reagując na Państwa zgłoszenia. Na naszej stronie internetowej 

www.podnmlawa.pl znajdą Państwo aktualizowane propozycje form szkoleniowych. 

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji na poszczególne 

formy szkoleniowe. 

Zachęcamy do kontaktów (o ile sytuacja pozwoli) osobistych, telefonicznych,  

za pośrednictwem  poczty elektronicznej, a także platform edukacyjnych z naszymi 

doradcami metodycznymi, którzy w ramach bezpłatnych konsultacji indywidualnych 

oraz sieci współpracy i samokształcenia oferują Państwu pomoc i wsparcie  

w zakresie dydaktyki, wychowania i innych spraw związanych z funkcjonowaniem 

placówek.  

  

Z wyrazami szacunku  

Jolanta Bem 

Dyrektor PODN 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     

 

http://www.podnmlawa.pl
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TO JUŻ 20 LAT! 

Zespół doradców metodycznych zatrudnionych w PODN w Mławie 

Szanowni Państwo, 

w tym roku obchodzimy jubileusz 20 – lecia PODN w Mławie 

Jesteśmy ważną na północnym Mazowszu placówką, która w pełni zaspakaja 

potrzeby nauczycieli, dyrektorów szkół w zakresie doskonalenia zawodowego. 

Świadczymy usługi edukacyjne, które w znacznym stopniu wpływają  

na podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych. 

Skutecznie podnosimy  i aktualizujemy warsztat pracy nauczycieli realizując 

różnorodne formy edukacyjne: kursy, szkolenia, warsztaty, lekcje otwarte, 

seminaria, szkolenia rad pedagogicznych, sieci współpracy i samokształcenia, 

wspomaganie w rozwoju. Dostarczamy uczestnikom szkoleń rozległej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w oparciu o doświadczenia, stawia na jakość, nowoczesne metody, formy pracy  

zgodne z systemem diagnozowania i ewaluacji wewnętrznej realizowanych form 

edukacyjnych. 

Specjalizujemy się w realizacji zadań związanych z doradztwem metodycznym, 

które uznawane jest za najbardziej przydatną i efektywną formę wspierania rozwoju 

zawodowego nauczycieli,  a tym samym systematycznego podnoszenia jakości 

pracy szkół i placówek.  

Wysoka jakość naszej pracy została potwierdzona Akredytacją 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku 2017 oraz 2019.  
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NAJWAŻNIEJSZY JEST NAUCZYCIEL 

„Kluczem do powodzenia w nauce  

i karierze zawodowej  jest poznanie  

własnego stylu nauki i pracy.”  

 Barbara Prashing (The Power of Diversity) 

 Jednym z problemów edukacji w Polsce jest brak umiejętności uczenia się. 

Wielu uczniów najczęściej uczy się wyłącznie do sprawdzianów, a po ich zaliczeniu 

większość materiału zapomina. Badania potwierdzają, że adekwatnie dobrana 

metoda wspomagająca proces gromadzenia i przechowywania wiedzy, może 

przyczynić się do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia czasu nauki  

od 2 do 3 razy. 

Jedną z ważniejszych przyczyn niepełnego wykorzystywania własnych możliwości 

jest nieefektywne przyswajanie wiedzy. Efektywności tej można się jednak nauczyć! 

Ważne jest, aby w procesie nabywania wiedzy uczestniczyli zarówno rodzice jak  

i pracujący na co dzień z dzieckiem nauczyciele. Efektywne uczenie  

się to umiejętność poruszania się w gąszczu informacji, szybkie przyswajanie, 

przechowywanie i odtwarzanie tych informacji, które w danym momencie  

są potrzebne. Badania pokazują, że czysto akademicka forma nauki odpowiada tylko 

na potrzeby 30% osób, pozostałe 70% woli inne style uczenia się (Dryden, Vos, 

2000). 

Efektywne uczenie się jest jedną z kluczowych umiejętności przyszłości. Przez coraz 

większą część dnia jesteśmy podłączeni do internetu, w którym średnio 60% 

informacji to niepoparte źródłami bzdury. W związku z tym każdego dnia 

wystawiamy się na wiele niepotrzebnych bodźców i przyswajamy masę zbędnej 

wiedzy. O tym, kto najlepiej poradzi sobie na rynku przyszłości, zadecyduje 

więc umiejętność zbierania i selekcji informacji, umieszczania ich w odpowiednich 

kontekstach i wykorzystywania w praktyce. 

Współczesny świat wymaga, aby nauczyciele angażowali się w ciągłe, trwające 

przez całą ich karierę zawodową, doskonalenie zawodowe. Pojawią się inne formy 

wspomagania ucznia, inne formy pracy z dzieckiem małym, lub też z młodzieżą, inne 

problemy. Aby je rozwiązać, potrzebni są doradcy metodyczni, którzy będą 

wspomagać rozwój nauczycieli pracujących z młodym człowiekiem. W kontekście 

wdrażanych zmian w edukacji, a tym samym nowych oczekiwań i wymagań, jakie 

stoją dziś przed placówkami doskonalenia, szczególnego znaczenia nabiera potrzeba 

systemowego wspomagania szkół i placówek oświatowych; tworzenia płaszczyzny 

wymiany doświadczeń; zachęcania nauczycieli do korzystania z potencjału 

własnego.  
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Powiatowy Konkurs „MŁODY MATEMATYK” 

 Pierwsza edycja Konkursu „Młody Matematyk” w naszym powiecie odbyła 

się w roku szkolnym 2002/2003. W bieżącym roku szkolnym zmagania  

z zadaniami konkursowymi podjęli „Młodzi Matematycy” po raz dziewiętnasty. 

 MŁODY MATEMATYK jest konkursem przeznaczonym dla uczniów  

z klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych, a jego głównym celem jest rozwijanie 

uzdolnień matematycznych wśród pasjonatów tak trudnego dla większości uczniów 

przedmiotu. Składa się z trzech etapów, z których pierwsze dwa są równorzędne. 

Przystępują do nich wszyscy uczestnicy rozpoczynający zmagania, zbierając  

i sumując zdobyte w dwóch podejściach punkty. 

Najlepsi z nich, wyłonieni przez komisję konkursową, przystępują do etapu 

trzeciego, czyli do finału. 

 W bieżącym roku szkolnym do konkursu przystąpiło 113 uczniów  

z 12 szkół podstawowych powiatu mławskiego i żuromińskiego.  

 Byli to uczniowie ze szkół z Proszkowa oraz nr 2, 3, 6, 7 i „Wyspianum” 

z Mławy, a z powiatu żuromińskiego ze szkół w Syberii, Lubowidzu, Zielonej, 

Będzyminie oraz ze szkoły nr 1 i 2 w Żurominie. 

 Mimo opinii iż Młody Matematyk to konkurs trudny, do finału 

zakwalifikowało się 34 uczniów z 11 szkół. 

Komisja konkursowa w finale wyłoniła 1 laureata i 8 osób wyróżniła. 

 

Laureatem konkursu Młody Matematyk w roku szkolnym 2020/21 została Daria 

Waśniewska ucz. kl. VI SP nr 3 w Mławie (45 pkt.) 

 

Uczniowie wyróżnieni: 

1. Magdalena Wiącek ucz. kl. VIII SP nr 6 w Mławie (41pkt.) 

2. Michalina Bukowska ucz. kl. VIII SP „Wyspianum” w Mławie (40 pkt.)  

3. Zofia Burczyk ucz. kl. VII (ZPO 3) SP nr 7 w Mławie (40 pkt.) 

4. Julia Zalewska ucz. kl. VII SP nr 2 w Mławie (40 pkt.) 

5. Paweł Szafirski ucz. kl. VII SP nr 2 w Żurominie (40 pkt.) 

6. Adam Kołakowski ucz. kl. VI SP nr 3w Mławie (43 pkt.) 

7. Jakub Ruchała ucz. kl. VI SP nr 2 w Żurominie (43 pkt.) 
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 Na wyróżnienie zasługuje też finalista Adam Szymański, najmłodszy z 

uczestników konkursu, który jest uczniem klasy IV SP w Lubowidzu, a rozwiązywał 

zadania przeznaczone dla uczniów z klasy piątej. 

Nauczyciele przygotowujący uczniów (laureata i wyróżnionych) do konkursu: 

• p. Aldona Drozdowicz  

• p. Danuta Wiśniewska  

• p. Wiesława Chmielewska  

• p. Katarzyna Staniszewska  

• p. Eliza Pydynkowska  

• p. Marzena Dęby  

• p. Grażyna Niedośpiał  

• p. Iwona Domżalska 

 

 

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: 

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

w PODN w Mławie do 22 grudnia 2021 roku. 
4. Dwa pierwsze etapy konkursu odbywać się będą w tychże szkołach i będą 

poprzedzone zadaniami przygotowawczymi. 
5. Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie powołują szkolne komisje 

konkursowe nadzorujące przebieg konkursu. 
6. 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. 

7. Uczniowie w czasie trwania konkursu nie używają kalkulatorów. 
8. Szkolne komisje konkursowe przechowują prace uczniów i wyłaniają  

na podstawie protokołu z dwóch etapów finalistów poszczególnych kategorii 
wiekowych. 

9. 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. 

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

11. Komisje szkolne zgłaszają do PODN w Mławie finalistów wyłonionych  
z dwóch etapów oraz dokonują zestawienia ilości uzyskanych punktów przez 
uczniów z dwóch etapów konkursu w terminie 14 dni od zakończenia drugiego 
etapu konkursu. 

12. Organizatorzy na podstawie przesłanych protokołów, dokonują ostatecznej 
analizy i ustalają listę finalistów, o czym powiadamiają przewodniczących 
komisji. 

13. Zadania przygotowawcze do I i II etapu konkursu będą do odebrania w PODN 
w Mławie lub będą przesłane do zainteresowanych szkół drogą mailową  
na miesiąc przed wyznaczonymi terminami tych etapów. 

 
Zainteresowani konkursem nauczyciele proszeni są o podanie wraz ze zgłoszeniem 
udziału uczniów (do 22 grudnia 2021 roku) propozycji zadań dla każdej z grup 
wiekowych.  

DORADCA METODYCZNY Anna Paszko 

POWIATOWY KONKURS  

„MŁODY MATEMATYK” 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

godz. 1300
 



 7 

 

ORGANIZATOR: PODN w Mławie 

 CEL KONKURSU:  

− Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego 

korzystania z Sieci Internet. 

− Uświadomienie potrzeby ochrony swojej prywatności. 

− Edukacja w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania  

z „sieci”. 

− Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu  

i różnych aplikacji społecznościowych. 

− Kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zwiększanie świadomości  

i odpowiedzialności surfujących w „sieci”. 

− Zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy. 

Kategorie konkursu i warunki organizacyjne: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów/podopiecznych szkół i placówek 

oświatowych z terenu powiatu mławskiego, żuromińskiego. 

a) Kategoria I - uczniowie klas I - III szkół podstawowych, 

b) Kategoria II - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych, 

 Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na temat 

Bezpieczni w sieci (dowolna płaska technika plastyczna); 

− każdy uczeń może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną. 

c) Kategoria III – uczniowie klas VII - VIII. 

 Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej z form: wykonanie 

plakatu promującego hasło Bezpieczni w sieci w dowolnym programie 

graficznym, prezentacja lub filmik. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń  

w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. 

Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć oświadczenie  

(wg. wzoru w załączniku); 

− każdy uczeń może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną. 

Kryteria oceny: 

− estetyka pracy, 

− oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy, 

− stopień trudności, 

− jakość wykonania, 

− zgodność z tematem. 

Prace należy przesłać wraz ze skanem arkusza zgłoszeniowego (zał. 1) na pocztę 

POWIATOWY KONKURS 

,,BEZPIECZNI W SIECI’’ 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
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e- mail PODN Mława odnmlawa@wp.pl lub dostarczyć do Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli, ul. Reymonta 4 06-500 Mława do dnia 30.03.2022 r. 

W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs Bezpieczni w sieci 

d. Kategoria IV - uczniowie szkół średnich. 

 Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej z form: wykonanie 

plakatu promującego hasło „Bezpieczni w sieci” w dowolnym programie 

graficznym, prezentacja lub filmik. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń  

w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. 

Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć oświadczenie  

(wg. wzoru w załączniku); 

− każdy uczeń może zgłosić na konkurs jedną pracę. 

Kryteria oceny prac: 

− zgodność z tematem, 

− wartość merytoryczna pracy, 

− oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy, 

− walory artystyczne pracy, 

− techniczna jakość pracy, 

− stopień trudności, 

− jakość wykonania. 

Prace należy przesłać wraz ze skanem arkusza zgłoszeniowego (zał. 1) na pocztę  

e-mail PODN Mława odnmlawa@wp.pl lub dostarczyć do Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli, ul. Reymonta 4 06-500 Mława do dnia 30.03.2022r.  

W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs Bezpieczni w sieci. 

Udział w konkursie jest bezpłatny.  

Prace konkursowe należy przesłać mailowo do 30.03.2022 r. na adres organizatora 

konkursu lub dostarczyć do Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  

ul. Reymonta 4, 06-500 Mława. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku uczestnika, jego pracy konkursowej oraz jego imienia, nazwiska, 

wieku, klasy i szkoły, do której uczęszcza, w publikacjach dotyczących konkursu 

oraz promocji organizatora ( tablice, zdjęcia , filmy, relacje prasowe, strona 

internetowa szkoły). Podanie przez uczestnika danych osobowych (imię, 

nazwisko, wiek, klasa, szkoła) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 

w konkursie. 

Serdecznie zapraszamy!  

Doradcy metodyczni: Jolanta Dębska, Mariola Szczepkowska, Mariusz Sobotka 
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§ 1  

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego jest Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII  

z terenu powiatu mławskiego i żuromińskiego.  

3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka: 

www.podnmlawa.pl 

§ 2 

 

CELE KONKURSU 

1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.  

2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.  

3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów. 

4. Integrowanie środowiska szkolnego. 

 

§ 3 

 

ZAKRES WYMAGAŃ 

Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie  

i interpunkcyjnie.  

Zakres merytoryczny:  

− pisownia wyrazów z „ó” i „u”  

− pisownia wyrazów z „rz” i „ż”  

− pisownia wyrazów z „ch” i „h” 

− pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en” 

− pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy 

− pisownia cząstki „by”  

− pisownia wielkich i małych liter  

− pisownia – i, - j, - ii, – ji po spółgłoskach i samogłoskach 

− pisownia przedrostków i przyrostków 

− przenoszenie wyrazów  

− stosowanie zasad interpunkcji 

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII  

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT 
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§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  
z powiatu mławskiego i żuromińskiego. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego i powiatowego. 
3. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach wiekowych  

IV-VI oraz VII-VIII. 
4. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną: I, II i III miejsce.  
5. Każda szkoła wybiera swego koordynatora, który będzie czuwał  

nad przebiegiem etapu szkolnego konkursu. 
6. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 28 lutego 2022r. 

przesyłając drogą elektroniczną bądź faksem kartę zgłoszenia. /załącznik  
nr 1/  

7. 3 marca 2022 r. organizator konkursu prześle drogą elektroniczną teksty 
dyktand.  

8. Etap szkolny odbędzie się 10 marca 2022 r. /czwartek/. Przeprowadza go 
nauczyciel uczący w danej klasie języka polskiego; następnie sprawdza 
prace, a wyniki przekazuje koordynatorowi, który sporządza protokół /
załącznik nr 2 i 2A/ i przesyła go organizatorowi faksem bądź drogą mailową 
do dnia 17 marca 2022 r. 

9. Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy popełnili najmniej 
błędów. Organizatorzy dopuszczają miejsca ex aequo. 

10. Etap powiatowy odbędzie się 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godzinie 13.00  
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Mławie.  

11. Laureaci etapów szkolnych przyjeżdżają na etap powiatowy pod opieką 
nauczycieli bądź rodziców. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. 

12. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.  

13. Laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego otrzyma nagrodę oraz tytuł 
Mistrza Ortografii. 

14. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
15. Informacja o terminie rozdania nagród zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Ośrodka: www. podnmlawa.pl 

Doradcy metodyczni:  Aneta Olczak, Jolanta Olkowska 
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Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ogłasza 

II Konkurs Literacko-Graficzny 

 „LEKTUROWE MEMY” 

 

 

 Cel główny konkursu:  

− kształtowanie kreatywności; 

− zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu 

wyrażania swoich przeżyć;   

− rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

− kształtowanie postaw literackich; 

− promowanie młodych talentów; 

− przybliżenie dzieciom i młodzieży innej, ciekawej i twórczej formy konkursu. 

I. Organizator Konkursu  

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie zaprasza do udziału  

w zabawie na najlepszego mema związanego ze szkolnymi lekturami. 

II. Założenia Konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych: 

•  jeden uczeń może wysłać maksymalnie 1 mem; 

• mem powinien nawiązywać do wybranej lektury szkolnej;mem nie może 

personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać; 

• memy można tworzyć za pomocą dowolnej aplikacji  

np.: https://generator.memy.pl/ lub wykonać dowolną techniką plastyczną; 

• prace powinny być kolorowe. 

• memy należy dostarczyć osobiście do sekretariatu PODN w Mławie  

lub wysłać pocztą na adres: PODN ul. Reymonta 4, 06-500 Mława 

• praca może być wykonana pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, 

opiekuna, nauczyciela; 

• zwycięskie memy wyłoni komisja konkursowa; 

• na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka;  

• o wynikach konkursu zostanie powiadomiona szkoła laureata; 

• po konkursie najciekawsze memy zostaną opublikowane na stronie 

internetowej PODN oraz powstanie wystawa prac. 

KONKURS  LITERACKO – GRAFICZNY  

https://generator.memy.pl/
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III. Terminy  

Prace należy dostarczyć do 28 stycznia 2022 roku na adres: PODN w Mławie  

ul. Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława, z dopiskiem  Konkurs 

Literacko-Graficzny „LEKTUROWE MEMY”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 

lutego 2022 r. Wystawa prac oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  

w czerwcu 2022 roku w auli PODN. 

IV. Kontakt 

sekretariat – 23 654 32 47 

e-mail sekretariat – odnmlawa@wp.pl 

V. Zasady uczestnictwa  

1. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna być opatrzona kartą 

informacyjną wg załącznika 1, passe-partout, format pracy A4. 

2. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia  

wg załącznika nr 1.  Prace bez tych informacji nie będą oceniane. 

3. W konkursie nie wezmą udziału prace nieczytelne z brakującymi danymi. 

4. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze 

prace, które zostaną nagrodzone. 

5. Memy oraz ich oprawa graficzna będą ocenione pod względem oryginalności, 

pomysłowości, wartości artystycznych, wartości językowych. 

6. Opiekunowie, rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkół laureatów otrzymają  

podziękowanie za udział w konkursie. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac 

konkursowych  (bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie 

internetowej PODN w celu promocji konkursu oraz Ośrodka. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie 

się do niniejszego regulaminu. 

9. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą 

udostępnione osobom trzecim. 

Organizatorzy: Aneta Olczak, Jolanta Olkowska  
Przegląd twórczości plastycznej nauczycieli 

„Moje malowanie” I Edycja 2020/2021 

 

 

 

Joanna Szymczak 
Anna Sowa - Matalińska 
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BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach otrzymanego  grantu „Wsparcie 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie  w realizacji zadań 

wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” w ramach projektu 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych  

w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli  

w prowadzeniu kształcenia na odległość”. II Oś priorytetowa POWER: Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty.  

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego 

nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę 

placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. 

W ramach realizowanego grantu doradcy metodyczni PODN przeprowadzą szkolenia 

i konsultacje dla 15 grup nauczycieli. Szkolenia realizowane będą zgodnie  

z Ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania 

szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej w formie zdalnej (minimum 

50%) i stacjonarnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, 

materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz zasobów PODN. 

Konsultacje prowadzone przez doradców metodycznych PODN będą dostosowane  

do indywidualnych potrzeb uczestników grantu.  

Program szkolenia obejmuje 25 godzin i składa się z 2 obowiązkowych modułów 

tematycznych: 

• Metodyka edukacji zdalnej 

• Zintegrowana Platforma Edukacyjna  

 

oraz modułów do wyboru: 

• Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej 

• Organizacja procesu kształcenia i wychowania 

• Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej 

• Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej 

• Zoom 

• Microsoft Teams 

• Google Meet 

• Multimedialne zasoby edukacyjne 

• Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej 

• Prawne aspekty edukacji zdalnej 
 
Uczestnikami szkoleń i konsultacji będą nauczyciele przedszkoli i szkół 
województwa mazowieckiego. 
Termin realizacji projektu: czerwiec – listopad 2021 

Więcej informacji w sekretariacie Ośrodka oraz na stronie www.podnmlawa.pl  

http://www.podnmlawa.pl
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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 2021/2022, proszone 

są o zgłoszenie się do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie 

do 30 września 2021. 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK  

W ROZWOJU 
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1. Planowanie pracy nauczyciela matematyki w zmieniającej się rzeczywistości. 

2. Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych 

aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze.  

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

4. Lekcje matematyki z wykorzystaniem znanych platform edukacyjnych  

i aplikacji multimedialnych. 

5. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie, czyli efektywne nauczanie 

matematyki. 

6. Zadania na dowodzenie narzędziem do rozwijania samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów. 

7. Formy pracy i organizacji lekcji matematyki w kontekście kompetencji 

kluczowych.  

8. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako wsparcie 

jakości pracy szkoły. 

9. Uczeń zdolny na lekcjach matematyki – jak z nim pracować? 

10. Działania matematyczne z zastosowaniem TIK. 

11. Rozwiązania chmurowe w pracy szkoły. 

12. Ocenianie kompetencji matematycznych uczniów z uwzględnieniem edukacji 

zdalnej. 

13. Problemy otwarte w edukacji matematycznej - eksperymentowanie 

matematyczne.  

14. Statystyka szkolna nie tylko na lekcjach matematyki. 

15. Współpraca nauczycieli z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

16. Jak rozmawiać z rodzicami? - umiejętności przydatne podczas wywiadówek 

oraz rozmów indywidualnych. 

17. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych – jak je interpretować. 

18. Umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela. 

19. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

20. Odszyfrowywanie orzeczeń  poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

21. Diagnozowanie gotowości szkolnej przedszkolaków. 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH 
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22. Kształtowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. 

23. Profilaktyka uzależnień behawioralnych. 

24. Matematyka na egzaminach zewnętrznych. 

25. Przygotowanie i ocenianie zadań kształcących kreatywność i myślenie 

projektowe uczniów. 

26. Rola nauczyciela w promowaniu wartości rodziny. 

27. Office 365 + MS TEAMS w pracy nauczyciela. 

28. ONE NOTE w pracy zdalnej nauczyciela. 

29. FORMS W MS TEAMS - tworzenie i udostępnianie testu. 

30. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS POWER POINT. 

31. Tworzenie interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych. 

32. Jak stworzyć ankietę online na potrzeby szkoły. 

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

profesjonalna). 

34. Elektroniczne zasoby edukacyjne. 

35. Tworzymy własne e-materiały. 

36. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. 

37. Druk i wizualizacja w 3D. 

38. Zmiany programowe w kształceniu zawodowym. 

39. Jak pracować z mapami historycznymi? 

40. Jak uatrakcyjnić lekcje zdalne z historii. 

41. Jak nauczać by uczeń polubił historię. 

42. Film historyczny jako środek dydaktyczny. 

43. Metodyka nauczania techniki w piłce ręcznej w klasach 7/8. 

44. Analiza roku szkolnego 2020/2021 omówienie propozycji zawodów 

sportowych na szczeblu szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

45. Ćwiczenia specjalne w piłce siatkowej w klasach 7/8. 

46. Internetowe forum nauczycieli języków obcych. 

47. TELL ME A STORY – zastosowanie bajek, wierszyków  i kołysanek w pracy 

z najmłodszymi dziećmi na lekcji języka angielskiego. 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH 
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48. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. – wnioski i rekomendacje 

do pracy z uczniami klasy 8. 

49. Jak skutecznie motywować uczniów do mówienia w języku obcym? 

50. Jak uczyć pisania w języku obcym? 

51. Tablet graficzny na lekcji języka obcego. 

52. Zabawa z językiem obcym w przedszkolu. 

53. Jak uczyć języka obcego w plenerze? 

54. Muzykoterapia a wspomaganie rozwoju dziecka. 

55. Formy pracy i organizacji lekcji muzyki w kontekście kompetencji 

kluczowych. 

56. Współpraca z rodzicami w przedszkolu.  

57. Diagnoza i obserwacja przedszkolna. 

58. Wiatrak matematyczny – innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy 

w wielu przedszkolnym. 

59. Spotkanie z wyobraźnią – warsztaty rozwoju twórczej aktywności dzieci. 

60. Rozpoznawanie gotowości szkolnej. 

61. Gry i zabawy poprawiające umiejętność czytania i pisania w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

62. Współpraca i dobra komunikacja z rodzicami. 

63. Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty klanzy. 

64. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

65. Konstruowanie IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. 

66. Programy i aplikacje do tworzenia map myśli. 

67. Metody innowacyjne na lekcjach języka polskiego. 

68. Jak skutecznie uczyć ortografii w szkole podstawowej? 

69. Przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Ostatnia prosta! 

70. Kreatywne pomysły na projekty uczniowskie w GENIALLY. 

71. Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK. 

72. Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów ze SPE. 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH 
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73. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej. 

74. Gry i zabawy na zajęciach podstaw przedsiębiorczości i nie tylko. 

75. Metoda projektu na podstawach przedsiębiorczości. 

76. Emocje w naszym życiu. 

77. Lekcje aranżowane przez uczniów. 

78. Projekt społeczny jako działanie edukacyjne. 

79. Praca z harmonogramem, czyli jak skracać zadania. 

80. Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole. 

81. Budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. 

82. Jak skutecznie motywować uczniów do aktywności? 

83. Tworzenie ankiet i testów na potrzeby przedmiotu. 

84. Jak rozpoznawać potrzeby i spełniać oczekiwania współczesnego ucznia? 

85. Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania 

samooceny uczniów. 

86. Pomysły na ciekawe lekcje. 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH 
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KURSY KWALIFIKACYJNE  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest 

realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani 

poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole/ 

placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie  

na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią trzy poniższe 

kursy kwalifikacyjne, które są odpłatną formą dokształcania. 

KURSY KWALIFIKACYJNE - forma dokształcania realizowana przez 

akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli. 

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych wyposaża w określone kompetencje i nadaje 

uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie  

z wymogami określonymi w ramowym planie kursu i programie zatwierdzonym 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy odbywają się  

na podstawie zgody Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad 

realizacją kursów kwalifikacyjnych.   

W roku szkolnym 2021/2022 będziemy organizować następujące kursy 

kwalifikacyjne i doskonalące: 

− kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu – 48 godz. 

− elementy terapii behawioralnej – 60 godz. 

− kurs kwalifikacyjny na kierownika wycieczek szkolnych – 10 godz. 

− kurs kwalifikacyjny na kierownika wypoczynku – 10 godz. 

− kurs kwalifikacyjny na wychowawcę wypoczynku – 36 godz. 

− kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 30 godz. 

 

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie Ośrodka: tel: 23 654 32 47,  

e-mail: odnmlawa@wp.pl  

mailto:odnmlawa@wp.pl
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KONFERENCJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji 

patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19 – to kierunki polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kierunki polityki oświatowej państwa 

ogłoszone przez ministra Przemysława Czarnka. 

W związku z realizacją kierunków przez szkoły i placówki oświatowe proponujemy 

Państwu liczne szkolenia, warsztaty, kursy, sieci współpracy i samokształcenia, 

seminaria oraz konferencje. 

Dokładne informacje na temat organizowanej konferencji będziemy wysłać  

do szkół/placówek w późniejszym terminie. 

Lp. Temat konferencji Termin  

1. Jak uczyć miłości do ojczyzny? 
Poznawanie polskiej kultury 

październik 2021 

 

2. Poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci 
i młodzieży po powrocie do zajęć 

stacjonarnych 

październik 2021 

3. Umiejętności radzenia sobie ze stresem 
w pracy nauczyciela w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią 

listopad 2021 

4. Zintegrowana Strategia Umiejętności – 
rozwój umiejętności zawodowych w  luty 2022 

5. Wspólnie dla rozwoju edukacji - 
kształtowanie właściwych postaw 

obywatelskich 

 marzec 2022 

6. Edukacja na rzecz zrównoważonego 
rozwoju –  postawa odpowiedzialności 

za środowisko naturalne 

 kwiecień 2022 
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ELEMENTY TERAPII BEHAWIORALNEJ  

KURS DOSKONALĄCY 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, rehabilitantów, 

psychologów, pedagogów, logopedów oraz pozostałych osób chcących pogłębić 

swoją wiedzę na temat pracy   z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera  

w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz z innymi osobami 

niepełnosprawnymi lub osobami przejawiającymi zachowania trudne. 

W szkoleniu mogą również uczestniczyć rodzice dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi, zaburzeniami zachowania oraz z trudnościami związanymi z nauką  

i zachowaniem w szkole lub przedszkolu i w domu na co dzień. 

Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę  
i kompetencje z zakresu: 

− teoretycznych podstaw stosowanej analizy zachowania (SAZ) 

− stosowania analizy zachowania w edukacji 

− technik terapii behawioralnej 

− zachowań trudnych w oparciu o SAZ 

− diagnozy, terapii i zagadnień etycznych w pracy z dziećmi z autyzmem 

− konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych 

− umiejętności społecznych. 

Realizacja kursu będzie możliwa po zgłoszeniu odpowiedniej ilości uczestników. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY  

SEMINARIUM 

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – JAKIE UMIEJĘTNOŚCI  

KSZTAŁCIĆ U UCZNIÓW? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Jakie to są zawody przyszłości? 

- Jakie kompetencje będą (i już są) pożądane na rynku pracy? 

- Jak można przygotować uczniów na te zmiany? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: marzec 2022 r. 

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

KURS 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI BADAWCZYCH 

UCZNIÓW NA PRZEDMIOTACH PRZYRODNICZYCH  

W SWOIM REGIONIE 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

-  Umiejętności zapisane w podstawie programowej. 

-  Metoda obserwacji, eksperymentu i doświadczenia. 

-  Rola pytań w uczeniu przedmiotów przyrodniczych. 

-  Jak oceniać umiejętności badawcze uczniów? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: kwiecień 2022 r. 

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

WARSZTATY 

DOSTRZEGANIE PIĘKNA SWOJEGO REGIONU- ROLA 

WYCIECZEK EDUKACYJNYCH 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Pojęcie wycieczki.  

- Rodzaje i funkcje wycieczek ze względy na cel. 

- Zasady organizacji wycieczek. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: maj 2022 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali  

10 zł/godz. 

WARSZTATY 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA RZECZ 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REALIZOWANE  

W POLSKICH SZKOŁACH Z ZASTOSOWANIEM 

TECHNIK TOC 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Czym jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju? 

− Nowoczesne metody pracy z uczniami w zakresie edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. 

− Zastosowanie narzędzi myślowych TOC. 

− Przykłady zagadnień, tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju 

opracowanych z zastosowaniem narzędzi TOC. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem 

TERMIN: maj 2022 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia,  

pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

WYKORZYSTANIE NA LEKCJACH MATEMATYKI I 

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH APLIKACJI I 

ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W CHMURZE  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Programy komputerowe, które można wykorzystać na lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki. 

− Przykłady zadań z wykorzystaniem komputera. 

− Przykłady tematów lekcji z komputerem. 

− Opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: październik 2021 r.   

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

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 2021r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali  

10 zł/godz. 



 25 

 

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE—online 

UCZNIOWIE O RÓŻNYCH UZDOLNIENIACH 

MATEMATYCZNYCH  

– JAK Z NIMI PRACOWAĆ ZDALNIE? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

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 2021 r.  

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

SZKOLENIE—online 

LEKCJE MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM 

ZNANYCH PLATFORM EDUKACYJNYCH I APLIKACJI 

MULTIMEDIALNYCH  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Platforma MS TEAMS i platforma e-podręczniki.  

- Wykorzystanie zasobów platformy e-podręczniki w nauczaniu matematyki. 

- Sporządzenie scenariusza lekcji matematyki z wykorzystaniem zasobów i aplikacji 

multimedialnych.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: grudzień 2021 r.  

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



 26 

 

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

EKSPERYMENTOWANIE I WZAJEMNE NAUCZANIE, 

CZYLI EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI 

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: styczeń 2022 r.  

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

ZADANIA NA DOWODZENIE NARZĘDZIEM DO 

ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI,  

INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI UCZNIÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Czy zadania na dowodzenie muszą być trudne? 

- Matematyczna argumentacja – początki. 

- Matematyka w szkole i dowodzenie twierdzeń. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: luty 2022 r.  

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

SZKOLENIE—online 

SZKOLENIE—online 
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BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

WARSZTATY  

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 2022 r.   

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

SZKOLENIE 

UCZEŃ ZDOLNY NA LEKCJACH MATEMATYKI  

– JAK Z NIM PRACOWAĆ? 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Jak rozpoznać zdolności ucznia? 

- Zdolności a inteligencja. 

- Pedagogika zdolności. 

- Sposoby rozwijania zdolności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: kwiecień 2022 r.  

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

SZKOLENIE 

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINÓW 

ZEWNĘTRZNYCH JAKO WSPARCIE JAKOŚCI  

PRACY SZKOŁY 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Narzędzia pomiaru dydaktycznego, czyli szkolna analiza wyników. 

- Jak wykonać raport wyników egzaminacyjnych? 

- Wyciąganie i opracowywanie wniosków w oparciu o wyniki egzaminów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Paszko 

TERMIN: maj 2022 r.  

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

WARSZTATY 

GRY NA LEKCJACH MATEMATYKI I PRZEDMIOTÓW 

PRZYRODNICZYCH W SZKOLE ORAZ PODCZAS PRACY 

ZDALNEJ 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 4 

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: czerwiec 2022r.  

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

SZKOLENIE 

DZIAŁANIA MATEMATYCZNE Z ZASTOSOWANIEM TIK 

 

ADRESAT: nauczyciele matematyki i zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Wykorzystanie narzędzi TIK do stymulowania kreatywności uczniów w edukacji 

matematycznej.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: wrzesień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

ROZWIĄZANIA CHMUROWE W PRACY SZKOŁY 

 

ADRESAT: nauczyciele szkół różnych typów 

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Narzędzia i funkcjonalności MS Office 365 służące komunikacji i współpracy 

zespołów nauczycielskich oraz organizacji pracy zdalnej i hybrydowej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

OCENIANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH 

UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI ZDALNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele matematyki i zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Omówienie elementów WZO z matematyki. 

- Ocenianie osiągnięć uczniów z uwzględnieniem w edukacji zdalnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

 

ADRESAT: nauczyciele matematyki i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Omówienie istotnych aspektów oceniania kształtującego, poparte autentycznymi 

przykładami z pracy własnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: grudzień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

PROBLEMY OTWARTE W EDUKACJI 

MATEMATYCZNEJ 

 

ADRESAT: nauczyciele matematyki i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przykłady sytuacji prowadzących do odkrycia ważnych pojęć i zależności 

matematycznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: styczeń 2022 r. 

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

WARSZTATY 

EKSPERYMENTOWANIE MATEMATYCZNE  

 

ADRESAT: nauczyciele matematyki i zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przykłady eksperymentów matematycznych, ich planowanie i realizacja  

w zespołach uczniowskich. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: luty 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

ZBIERANIE INFORMACJI OD UCZNIÓW,  

RODZICÓW, NAUCZYCIELI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Wykorzystanie narzędzi cyfrowych (np. aplikacja Mentimeter) do pozyskiwania 

informacji, zbierania opinii od różnych podmiotów w szkole.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: marzec 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

STATYSTYKA SZKOLNA NIE TYLKO  

NA LEKCJACH MATEMATYKI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Omówienie błędów popełnianych w opracowaniach  statystycznych i w ich 

interpretacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: kwiecień 2022 r. 

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

WYBÓR PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI 

 

ADRESAT: nauczyciele matematyki i zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Omówienie istotnych przesłanek wyboru programu nauczania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: maj 2022 r. 

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

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

MATEMATYKA NA EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH 

 

ADRESAT: nauczyciele matematyki i zainteresowani  

LICZBA GODZIN: 5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Opracowania statystyczne egzaminów zewnętrznych, krajowych  

i międzynarodowych na przestrzeni ostatnich lat. 

− Wnioski  i rekomendacje dla nauczycieli matematyki wynikające z analizy 

wyników zewnętrznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Grażyna Niedośpiał 

TERMIN: czerwiec 2022 r. 

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

PODSTAWY EDUKACJI I KSZTAŁTOWANIA 

ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W DUCHU 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 60 platforma MOODLE 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia. 

- Sprawne poszukiwanie naukowych artykułów w internetowych bazach danych. 

- Edukacja ekologiczna w rodzinie oraz środowisku pracy i życia. 

- Ochrona środowiska i ekorozwój w świadomości społecznej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: wrzesień 2021 r./ styczeń 2022 r. 

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

 

 

 

PRZYGOTOWANIE I OCENIANIE ZADAŃ 

KSZTAŁCĄCYCH KREATYWNOŚĆ I MYŚLENIE 

PROJEKTOWE UCZNIÓW 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Rola szkoły w rozwijaniu kreatywności 

- Główne bariery poznawcze i emocjonalno-motywacyjne w rozwoju kreatywności 

- Rola kreatywności w systemach edukacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN:  listopad/ grudzień 2021 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 5 zł/godz. 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

KURS  E-LEARNING 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

SIECI WSPÓŁPRACY 

CHEMIA ŻYWNOŚCI A ZDROWE JEDZENIE 
  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 60 godz. platforma MOODLE 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Skład chemiczny żywności, piramida zdrowia, determinanty zdrowia. 

- Białka w żywności, zmiany budowy białek podczas przechowywania i obróbki 

żywności. 

- Węglowodany w żywności, przemiany węglowodanów podczas przechowywania  

i obróbki żywności. 

- Reakcje charakterystyczne składników występujących w żywności. 

- Witaminy, mikro- i makroelementy – klasyfikacja, budowa, występowanie  

w żywności, przyswajanie witamin.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: luty 2022 r. / czerwiec 2022 r.  

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

 

 REALIZACJA ZAGADNIEŃ Z EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ ZGODNIE  Z PRIORYTETAMI 

POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 15 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Podstawy prawne regulujące organizację edukacji ekologicznej w szkole. 

- Organizacja nauczania treści ekologicznych w szkołach. 

- Metodyka nauczania i treści ekologiczne realizowane na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariola Szczepkowska 

TERMIN: marzec/ kwiecień  2022 r. 

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

KURS 
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OFFICE 365 + MS TEAMS W PRACY NAUCZYCIELA 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Logowanie i ustawienia na platformie Office 365. 

− Uruchomianie aplikacje: OneDrive, Excel, Word, PowerPoint, Outlook oraz MS 
Teams. 

− Instalacja i konfiguracja aplikacji MS Teams na komputerze, tablecie i smartfonie. 

− Sposoby komunikacji w MS Teams. 

− Tworzenie i konfiguracja zespołów przedmiotowych. 

− Tworzenie i udostępnianie uczniom zadań domowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: wrzesień 2021r. 

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

 

 

 

ONENOTE W PRACY ZDALNEJ NAUCZYCIELA 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Środowisko aplikacji i usług Office 365. 

− Instalacja i konfiguracja MS Teams. 

− Uruchomianie aplikacji: MS Teams i OneNote. 

− Tworzenie i konfiguracja zespołów przedmiotowych. 

− Notes zajęć – OneNote. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: październik 2021r. 

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

 

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 
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BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

WARSZTATY 

FORMS W MS TEAMS -  

TWORZENIE I UDOSTĘPNIANIE TESTU 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Środowisko aplikacji i usług Office 365. 

− Podstawowa konfiguracja Office 365. 

− Tworzenie i udostępnianie testów – Forms. 

− Dodawanie ustawień oraz sposobu udostępniania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

WARSZTATY 

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: grudzień 2021 r. 

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

WARSZTATY 

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: styczeń 2022 r. 

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

KURS 

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: marzec 2022 r. 

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

WARSZTATY 

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: kwiecień 2022 r. 

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

KURS 

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 2022 r. 

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

KURS 

E-ŚWIADECTWA + ARKUSZE OCEN W DZIENNIKU  

SYNERGIA (E-ŚWIADECTWA  

WERSJA PROFESJONALNA) 

 

ADRESAT:  zainteresowani nauczyciele 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

- Tworzenie oddziału. 

- Zmiana uprawnień do oddziału. 

- Tworzenie świadectw i arkuszy 

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

ucznia, przedmiotów). 

- Drukowanie świadectw i arkuszy ocen. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Mariusz Sobotka 

TERMIN: czerwiec 2022 r. 

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

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: wrzesień 2021 r. 

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

WARSZTATY 

TWORZYMY WŁASNE E-MATERIAŁY 

 

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 2021 r. 

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

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 2021 r. 

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

WARSZTATY 

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 2021 r. 

MIEJSCE SZKOLENIA:  ZSTiO w Iłowie - Osadzie 

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

WARSZTATY 

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 2022 r. 

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

WARSZTATY 

SPOSOBY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC – 

LEKCJA OTWARTA 
 

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 2022 r. 

MIEJSCE SZKOLENIA: ZSTiO w Iłowie – Osadzie 

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

 

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 2022 r. 

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

 

 

WARSZTATY 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

WARSZTATY 

NAPOLEON A SPRAWA POLSKA 

 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Idea legionowa a Francja i Napoleon. 

− U boku cesarza Francuzów – Księstwo Warszawskie. 

− Wielkie nadzieje – odbudowa Królestwa Polskiego w 1812 roku. 

− Wierni do końca – Polacy u boku Napoleona w kampaniach w latach 1813–1815. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

JAK PRACOWAĆ Z MAPAMI HISTORYCZNYMI? 

 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Rodzaje map i ich rola na lekcjach historii. 

− Jak pomóc uczniom "oswoić" mapę i czerpać z niej jak najwięcej informacji. 

− Jak łączyć mapę z innymi źródłami i jak najszerzej wykorzystywać do sytuowania 

wydarzeń w przestrzeni oraz dokonywania złożonych operacji myślowych? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: listopad 2021 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

SZKOLENIE 

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 
 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Urbanizacja a rozwój komunikacji zbiorowej. 

− Warunki pracy a kwestia praw pracowniczych. 

− Edukacja i dostęp do kultury oraz problemy zdrowia i higieny życia codziennego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: grudzień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

JAK UATRAKCYJNIĆ LEKCJE ZDALNE Z HISTORII 

 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Co decyduje o efektywnych lekcjach zdalnych? 

− Gotowe pomysły na poprowadzenie lekcji z użyciem różnych narzędzi. 

− Jak stworzyć własne materiały? 

− Przykład lekcji zdalnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: styczeń 2022 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

SZKOLENIE 

JAK NAUCZAĆ BY UCZEŃ POLUBIŁ HISTORIĘ 
 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Historyczne Mnemozyny. 

− Zabawy z chronologią, czyli jak zaciekawić uczniów chronologią. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: luty 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

Z CHRONOLOGIĄ ZA PAN BRAT 

 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Jak powiązać „królową nauk” z „nauczycielką życia”? 

− Dlaczego chronologia na lekcjach historii sprawia uczniom problemy? 

− Od czego zaczynać w klasie IV? 

− Jak stopniować trudności i krok po kroku rozwijać umiejętności sytuowania 

wydarzeń w czasie? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: marzec 2022 r. 

ODPŁATNOŚĆ:  nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

SZKOLENIE 

POWSTANIE STYCZNIOWE  

NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zarys sytuacji w Królestwie Polskim przed powstaniem styczniowym. 

− Przyczyny powstania styczniowego. 

− Archiwalne fotografie i ryciny powstańców styczniowych. 

− Specyfika walki partyzanckiej. 

− Najważniejsze miejsca bitew powstania styczniowego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: maj 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

FILM HISTORYCZNY JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY 

ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Analiza przykładowych filmów wykorzystywanych w realizacji obowiązującej 

podstawy programowej. 

− Przykłady dobrej praktyki i zastosowanie określonych fragmentów filmów 

historycznych w procesie dydaktycznym. 

− Możliwości wykorzystywania filmów historycznych podczas konkretnych tematów 

lekcyjnych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: kwiecień 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

HETMANI RZECZPOSPOLITEJ W XVII wieku 
 

 
ADRESAT: nauczyciele historii 

LICZBA GODZIN: 4 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Sytuacja polityczna Rzeczpospolitej w XVII wieku. 

− Postacie wielkich hetmanów Rzeczpospolitej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Marcin Dobies 

TERMIN: czerwiec 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

ANALIZA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

OMÓWIENIE PROPOZYCJI ZAWODÓW SPORTOWYCH NA 

SZCZEBLU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

I PONADPODSTAWOWYCH  
  

ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Analiza startów w roku 2020/2021. 

- Propozycje zawodów szkolnych. 

- Przygotowanie kalendarza startów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz 

TERMIN: wrzesień 2021 r. 

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

BLOK  HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
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BLOK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

SZKOLENIE 

ĆWICZENIA SPECJALNE W PIŁCE SIATKOWEJ  

W KLASACH 7/8 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-  Rozegranie piłki. 

- Zagrywka. 

- Przyjęcie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW KICK-BOXINGU  

NA LEKCJACH WF 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Ciosy rękoma. 

- Kopnięcia. 

- Dowolne kombinacje ciosów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

METODYKA NAUCZANIA TECHNIKI W PIŁCE RĘCZNEJ 

W KLASACH 7/8 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania fizycznego 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zwody. 

- Rzuty. 

- Technika specjalna. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Arkadiusz Dłubisz 

TERMIN: grudzień 2021 r. 

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

W roku szkolnym 2020/21  uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie wzięli udział w projekcie 

międzynarodowym ,, EUROPA MOBIL”. 



 52 

 

BLOK JĘZYK ANGIELSKI 

SIEĆ WSPÓŁPRACY 

INTERNETOWE FORUM NAUCZYCIELI 

JĘZYKÓW OBCYCH  

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 20 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-Wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania języków obcych 

oraz rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

- Wykorzystanie w nauczaniu języka obcego narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. 

- Rozwijanie u uczniów sprawności i kompetencji językowych. 

- Upowszechnianie dobrych praktyk oraz innowacyjności w nauczaniu języków 

obcych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: październik 2021 /luty 2022  r. 

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

WARSZTATY 

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 2021 r.  

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

SZKOLENIE 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W 2021 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 2021 r. 

- Rekomendacje, jak pracować z  uczniami klas ósmych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: grudzień 2021 r.  

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

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: styczeń 2022 r.  

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



 54 

 

BLOK JĘZYK ANGIELSKI 

SZKOLENIE 

JAK UCZYĆ PISANIA W JĘZYKU OBCYM? 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Techniki i ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania. 

- Jak motywować uczniów do pisania w języku obcym? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: luty 2022 r.   

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

SZKOLENIE 

TABLET GRAFICZNY NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO 

 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Sposoby wykorzystania tabletu graficznego na lekcji języka obcego, zarówno 

online, jak i stacjonarnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: marzec 2022 r.   

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

WARSZTATY 

ZABAWA Z JĘZYKIEM OBCYM W PRZEDSZKOLU 

 
ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Pomysły na trudne zachowania przedszkolaków. 

− Propozycje wartościowych i rozwijających zadań na lekcji języka obcego  

w przedszkolu.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: kwiecień 2022 r.  

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

LEKCJA OTWARTA 

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 2022 r.  

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

WARSZTATY 

JAK UCZYĆ JĘZYKA OBCEGO W PLENERZE? 
 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Przykłady ćwiczeń do wykorzystania podczas lekcji poza klasą i w plenerze.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Anna Wiśniewska 

TERMIN: czerwiec 2022 r.  

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

Uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Mławie:  Zofia Zgorzelska, Oliwia Lalak, Patrycja Bieranowska wzięły 

udział w projekcie  ,,Szkoła Młodego Chemika” organizowanym przez 

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej KLATRAT.  
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SZKOLENIE 

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 2021 r. 

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

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 2021 r. 

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

SZKOLENIE 
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SZKOLENIE 

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 2021 r. 

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

 

 

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 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

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 2022 r. 

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

 

 

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 2022 r. 

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

WARSZTATY 

SZKOLENIE 

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 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

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 2022 r. 

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

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 2022 r. 

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

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 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

BLOK MUZYKA 
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BLOK WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

SZKOLENIE 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W PRZREDSZKOLU  
 
ADRESAT: nauczyciele wychowanie 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: wrzesień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

DIAGNOZA I OBSERWACJA PRZEDSZKOLNA 
 

ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Informacje o sposobach prowadzenia obserwacji dziecka w przedszkolu.  

− Dostosowania istniejących już narzędzi diagnozy pedagogicznej do potrzeb grupy 

oraz tworzenia własnych materiałów do obserwacji i diagnozy zaburzeń 

rozwojowych.  

− Przykłady narzędzi dostępnych nauczycielom, by jak najlepiej mogli rozpoznawać 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

RYTMICZNE ZABAWY RUCHOWE PRZY  
MUZYCE W PRZEDSZKOLU 

 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Ruchowo-muzyczne zabawy rytmiczne. 

− Rozwijanie poczucia rytmu. 

− Uwrażliwianie na muzykę.  

− Rozwijanie umiejętności czynnego uczestnictwa we wspólnej zabawie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Jeziorska 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

WARSZTATY 

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU – WARSZTATY 

BOŻONARODZENIOWE 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowanie przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Prace plastyczne na Boże Narodzenie.  

− Kartki świąteczne, bombki, choinki – różne materiały plastyczne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Izabela Jeziorska 

TERMIN:  grudzień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

WIATRAK MATEMATYCZNY – INNOWACYJNE 

NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE ROZMÓJ UMYSŁOWY W 

WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

ADRESAT:  nauczyciele wychowanie przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Kształtowania koordynacji ruchowej. 

− Utrwalania kolorów, kształtów, stosunków przestrzennych, pojęć matematycznych. 

− Przeliczanie elementów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Izabela Jeziorska 

TERMIN:  styczeń 2022 r. 

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

WARSZTATY 

SPOTKANIE Z WYOBRAŹNIĄ – WARSZTATY ROZWOJU 

TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI 

ADRESAT:  nauczyciele wychowanie przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz otaczającego świata. 

− Organizowanie kreatywnych aktywności, które oswoją z wymaganiami szkolnych 

programów i rozbudzą naturalną ciekawość.  

− Właściwe rozpoznawanie potencjału podopiecznych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Izabela Jeziorska 

TERMIN: luty 2022 r. 

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

WARSZTATY 

ROZPOZNAWANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowanie przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Dojrzałość szkolna. 

− Gotowość szkolna. 

− Diagnozowanie gotowości szkolnej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Izabela Jeziorska 

TERMIN: marzec 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

WIELKANOCNE OZDOBY 

 

ADRESAT:  nauczyciele wychowanie przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Pisanki wykonane różnymi technikami plastycznymi. 

− Ozdoby na świąteczny stół. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Izabela Jeziorska 

TERMIN: kwiecień 2022 r. 

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

WARSZTATY 

TUS  -  TRENING UMIEJĘTNOŚCI  

SPOŁECZNYCH W PRZEDSZKOLU 

ADRESAT:  nauczyciele wychowanie przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Wrażliwość społeczna, empatia.  

− Znajomość ogólnie przyjętych reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego 

zachowania się w sytuacjach społecznych (np. zachowanie pewnej powściągliwości 

w kontaktach z obcymi osobami). 

− Umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych  

i sterowania sytuacjami społecznymi (np. rozwiązywanie konfliktów bez zachowań 

agresywnych). 

− Umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych  

i wymagających asertywności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Izabela Jeziorska 

TERMIN: maj 2022 r. 

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

WARSZTATY 

EKSPERYMENTY W PRZEDSZKOLU 

ADRESAT:  nauczyciele wychowanie przedszkolnego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Wykonywanie prostych doświadczeń. 

− Eksperymentowanie i porównywanie. 

− Rozwijanie kreatywności i samodzielności. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:   Izabela Jeziorska 

TERMIN: czerwiec 2022 r. 

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

KURS 

NAUCZYCIELKA I KLASA 

ADRESAT:  nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej  

LICZBAGODZIN: 10 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Relacja uczeń – nauczyciel. 

− Budowanie społeczności uczniowskiej. 

− Kształtowanie społecznych kompetencji dziecka. 

− Wykorzystywania elementów oceniania wspierającego (zwanego też 

kształtującym), do  udzielania informacji zwrotnej. 

− Dlaczego ciekawość jest w uczeniu się szczególnie potrzebna. 

− Czym jest współpraca w szkole i dlaczego jest tak ważna w procesie uczenia się. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: wrzesień / październik 2021 r. 

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

JAK POBUDZAĆ KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW? 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 40 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Pojęcie kreatywności i innowacyjności.  

− Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: październik 2021 r./styczeń 2022 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 50 zł  

za zaświadczenie. 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY 
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BLOK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

WARSZTATY 

WARSZTATY 

TAŃCZĘ, TUPIĘ, PODSKAKUJĘ – ZABAWY TANECZNE  

Z ELEMENTAMI TAŃCÓW W KRĘGU 

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Poznanie kroków i prostych układów choreograficznych wybranych polskich 

tańców. 

− Tańce integracyjne różnych narodów świata – poznanie prostych układów 

choreograficznych.  

− Realizacja ruchowa zabaw i piosenek dziecięcych. 

− Tańce w kręgu. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – ZABAWY MUZYCZNE, 

PASTORAŁKI I TECHNIKI PLASTYCZNE 

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Pastorałki. 

− Zabawy muzyczno – ruchowe. 

− Prace plastyczne na Boże Narodzenie. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: grudzień 2021 r.   

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

WARSZTATY 

WARSZTATY 

TAJEMNICE PLASTIKOWEJ BUTELKI, CZYLI COŚ  

Z NICZEGO 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

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: styczeń 2022 r.  

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

GRY I ZABAWY POPRAWIAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ 

CZYTANIA I PISANIA  

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Ocena umiejętności pisania. 

− Doskonalenie funkcji percepcyjno – motorycznych ważnych dla procesu pisania. 

− Rozwój umiejętności pisania. 

− Gry i zabawy wspomagające pisanie i czytanie. 

− Tworzenie gier poprawiających umiejętność czytania. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: luty 2022 r. 

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

SIEĆ WSPÓŁPRACY 

WARSZTATY 

EMOCJE U DZIECI. JAK JE ROZPOZNAĆ  

I JAK NA NIE REAGOWAĆ? 

ADRESAT: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

LICZBAGODZIN: 40 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Kontrola własnych zachowań. 

− Dobre i złe emocje. 

− Zabawy związane z ekspresją uczuć. 

− Zabawy dotyczące radzenia sobie ze złością. 

− Dialog z dzieckiem. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: luty/czerwiec 2022 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 50 zł  

za zaświadczenie 

WSPÓŁPRACA I DOBRA KOMUNIKACJA  

Z RODZICAMI 

ADRESAT:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

LICZBAGODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:   

− Ukształtowanie nowego modelu relacji nauczyciel – rodzice. 

− Upowszechnienie „Otwartej szkoły”. 

− Zdobycie przez nauczycieli umiejętności współpracy z rodzicami. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Dębska 

TERMIN: marzec 2022 r. 

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



 71 

 

BLOK JĘZYK POLSKI 

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

TIK W PRACY Z UCZNIAMI 

 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Praca w chmurze, MS Teams, OneNote, Forms, Quizizz, Padlet, Wordwall, 

Genially. 

- Tworzenie kart i aplikacji w czasie rzeczywistym. 

- Baza gotowych kart i aplikacji, które można wykorzystać na zajęciach.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: wrzesień 2021 r. 

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

 

PROGRAMY I APLIKACJE DO TWORZENIA MAP MYŚLI 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Mapa myśli jako sieć powiązań pomiędzy różnymi wątkami w ramach określonego 

zagadnienia. 

- Zapoznanie z programami do tworzenia map myśli: Mindmeister.com, Coggle.it, 

Mind42. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

METODY INNOWACYJNE NA LEKCJACH  

JĘZYKA POLSKIEGO 

 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Metoda projektu 

- LdL, czyli uczenie przez nauczanie. 

- Odwrócona lekcja oraz gamifikacja. 

- Elementy design thinking w edukacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

 

GENIALLY - TWÓRCZE I KREATYWNE NARZĘDZIE 

 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zapoznanie  z menu Genially: infografikami, grywalizacją, obrazami 

interaktywnymi oraz   prezentacjami wideo. 

- Tworzenie kart i aplikacji w czasie rzeczywistym: Quizy, Escape room`y, 

Interaktywne Karty. 

- Tworzenie własnych aplikacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: grudzień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ ORTOGRAFII  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ? 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN:  5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Diagnoza nauczycielska. Symptomy dysortografii. 

- Praca nad poprawną pisownią – przykłady dobrych praktyk. 

- Pomoce dydaktyczne: gry, wierszyki, lapbooki, ćwiczenia TIK. 

- Realizacja opinii i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: styczeń 2022 r.  

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

PROJEKT (IM) POSSIBLE  

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES PRACUJĄC METODĄ 

PROJEKTU? 

 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Innowacyjność i zalety pracy metodą projektu. 

- Jak zaplanować dobry projekt i jak go zrealizować?  

- Jak i po co dokumentować pracę nad projektem? 

- Formy prezentacji efektów pracy projektowej. 

- Tworzenie przykładowych instrukcji projektów przez uczestników szkolenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: luty 2022  r.  

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY  

Z JĘZYKA POLSKIEGO.  

OSTATNIA PROSTA! 
 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Modele pracy z uczniem w zakresie kształcenia wybranych form wypowiedzi: 

opowiadania, rozprawki oraz streszczenia. 

- Analiza zadań na egzaminie próbnym w kontekście wymagań egzaminacyjnych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  Jolanta Olkowska  

TERMIN:  marzec 2022 r. 

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

 

KREATYWNE POMYSŁY NA PROJEKTY  

UCZNIOWSKIE W GENIALLY 

 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Cykl lekcji do lektur – bank pomysłów. 

- Tworzenie stacji zadaniowych oraz zadań do pracy indywidualnej. 

- Tworzenie własnych aplikacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: kwiecień 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

TWÓRCZO I PROBLEMOWO NA LEKCJI  

JĘZYKA POLSKIEGO 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zastosowanie technik rozwijających umiejętność twórczego myślenia na lekcjach 

języka polskiego. 

- Rozwijanie u uczniów pomysłowości, giętkiego myślenia, wrażliwości 

intelektualnej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. 

- Przedstawienie ciekawych technik jak nauczać, by uczeń nabywał wiedzę w sposób 

bardziej trwały i atrakcyjny. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: maj 2022 r.  

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

KREATYWNOŚĆ NA LEKCJACH  

JĘZYKA POLSKIEGO WYZWANIEM 

NIE TYLKO DLA UCZNIÓW 

ADRESAT: nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Sposoby motywowania uczniów i pobudzania ich zaangażowania w proces 

edukacyjny 

- Jak wspierać ucznia w procesie uczenia się? 

- Myślenie twórcze – dlaczego warto je rozwijać? 

- Techniki i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie nie tylko u uczniów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Olkowska 

TERMIN: czerwiec 2022 r. 

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

WARSZTATY 

WARSZTATY 

KONSTRUOWANIE IPET DLA UCZNIA Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

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 2021 r. 

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

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Z 

WYKORZYSTANIEM TIK 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zasady pracy podczas nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

i rozwojowych. 

- Baza pomocy cyfrowych i inspiracji w nauczaniu i rewalidacji: aktywne quizy  

i testy do sprawdzania wiedzy, interaktywne ćwiczenia i zadania dostosowane do 

możliwości uczniów ze SPE.  

- Aplikacje edukacyjne i narzędzia do tworzenia własnych ćwiczeń. 

- Platformy terapeutyczne dla uczniów ze SPE. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  

U UCZNIÓW ZE SPE 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Podstawa prawna rozwijania kompetencji kluczowych w edukacji. 

- Kompetencje kluczowe określone w 2018 r. 

- Filary kompetencji kluczowych. 

- Kompetencje kluczowe w podstawie programowej. 

- Metody pracy skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ  

I KOORDYNACJI WZROKOWO RUCHOWEJ 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Objawy niskiej sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i kontroli wzrokowej. 

- Ćwiczenia grafomotoryczne. 

- Gry i zabawy rozwijające sprawność manualną. 

- Techniki plastyczne, rozwijające sprawność manualną. 

- Konstruowanie programu zajęć rewalidacyjnych rozwijających sprawność manualną  

i koordynację wzrokowo-ruchową. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: grudzień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

STYMULACJA FUNKCJI WZROKOWYCH – CZYLI JAK 

ROZWIJAĆ PERCEPCJĘ WZROKOWĄ 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Symptomy zaburzeń percepcji wzrokowej. 

- Trudności szkolne ucznia z obniżoną percepcją wzrokową. 

- Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową. 

- Gry i zabawy rozwijające funkcje wzrokowe. 

- Konstruowanie programu zajęć rewalidacyjnych rozwijających funkcje wzrokowe. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: styczeń 2022 r. 

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

ZABAWY I ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE  

PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Symptomy zaburzeń percepcji słuchowej. 

- Trudności szkolne ucznia z obniżoną percepcją słuchową. 

- Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową. 

- Gry i zabawy rozwijające funkcje słuchowe. 

- Konstruowanie programu zajęć rewalidacyjnych rozwijających percepcję słuchową. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: luty 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SKUP SIĘ! JAK WZMACNIAĆ KONCENTRACJĘ  

UWAGI I PAMIĘCI? 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Symptomy zaburzeń koncentracji uwagi i pamięci. 

- Trudności szkolne ucznia z obniżoną koncentracją uwagi. 

- Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i pamięci. 

- Gry i zabawy wzmacniające koncentrację uwagi i pamięć. 

- Konstruowanie programu zajęć rewalidacyjnych usprawniających koncentrację 

uwagi i pamięci. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: marzec 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA W PROCESIE 

WSPIERANIA ROZWOJU UCZNIÓW 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zasady prowadzenia biblioterapii i bajkoterapii dziecięcej.  

- Wykorzystanie utworów terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z dziećmi, w tym: 

baśni, bajek psychoedykacyjnych, bajek psychoterapeutycznych, bajek 

relaksacyjnych. 

- Magia obrazu i siła słów w bajkowym świecie kamishibai.  

- Rola literatury w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym dzieci.  

- Biblioterapia w pracy z uczniami ze SPE. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: kwiecień 2022 r. 

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

NOTATKA GRAFICZNA – WSPIERANIE WIZUALNEGO 

MYŚLENIA UCZNIÓW ZE SPE 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Co to jest myślenie wizualne?  Strategie wizualnego uczenia się. 

- Wykorzystanie myślenia wizualnego w edukacji i terapii. 

- Korzyści wykorzystania wizualnego myślenia w pracy z uczniem ze SPE. 

- Kilka zasad sketchnotera.  Struktura notatki graficznej. 

- Baza pomocy i inspiracji. 

 ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: czerwiec  2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

LEPSZA BIAŁA NIŻ CZARNA – WYKORZYSTANIE 

INTERAKTYWNEJ TABLICY W PRACY  

Z UCZNIEM ZE SPE 

ADRESAT: nauczyciele, terapeuci 

LICZBA GODZIN:  5  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Zalety wykorzystywania interaktywnej tablicy na zajęciach edukacyjnych  

i terapeutycznych. 

- Oprogramowanie tablicy interaktywnej. Tryby pracy oprogramowania. 

- Funkcje dostępne z poziomu głównego interfejsu. 

- Funkcjonalne wprowadzenie do narzędzi przedmiotowych. 

- Interaktywne zasoby portali edukacyjnych i terapeutycznych.  

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Aneta Olczak 

TERMIN: maj 2022 r. 

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

godz.  
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BLOK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

WARSZTATY 

POGRAJMY W KAHOOT !! 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-Zapoznanie z platformą i możliwością wykorzystania jej na rożnych lekcjach. 

-Tworzenie własnych zasobów na platformie. 

-Wybór gotowych quizów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Porzezińska  

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

WARSZTATY 

METODY AKTYWIZUJĄCE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-Zapoznanie z różnymi metodami aktywizującymi. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY:  

TERMIN: grudzień 2021 r.  

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

WARSZTATY 

METODA PROJEKTU NA PODSTAWACH 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-Zapoznanie z metoda projektu.  

-Wykorzystanie platform do zamieszczenia projektu edukacyjnego. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Porzezińska 

TERMIN: styczeń  2022 r.  

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

WARSZTATY 

OD UCZNIA DO PRACOWNIKA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

-Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Porzezińska 

TERMIN: luty 2022 r.  

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

WARSZTATY 

LEKCJE ARANŻOWANE PRZEZ UCZNIÓW 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji angażujących uczniów, rozwijających w 

nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia,  uczących pracy w zespole. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Porzezińska 

TERMIN: marzec 2022 r.  

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

 

WARSZTATY 

PROJEKT SPOŁECZNY JAKO  

DZIAŁANIE EDUKACYJNE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Jak kształtować kluczowe kompetencje w oparciu o podstawę programową. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Porzezińska 

TERMIN: kwiecień  2022 r.  

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

WARSZTATY 

AUTORYTET NAUCZYCIELA  

WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele  

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Jak budować autorytet w relacjach z uczniami, rodzicami uczniów, innymi 

nauczycielami, środowiskiem lokalnym? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Porzezińska 

TERMIN: czerwiec 2022 r.  

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

WARSZTATY 

PRACA Z HARMONOGRAMEM CZYLI  

JAK SKRACAĆ ZADANIA 

 

ADRESAT: zainteresowani nauczyciele 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

- Jak  koordynować wiele zadań w czasie po to, by w długiej perspektywie osiągnąć 

oczekiwany rezultat. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Izabela Porzezińska 

TERMIN: maj  2022 r.  

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ UCZNIÓW  

DO AKTYWNOŚCI 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Skuteczne sposoby oddziaływania na uczniów i aktywizacji podczas zajęć. 

- Praktyczne wskazówki dotyczące efektywnej pracy. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

PLANOWANIE PRACY NA LEKCJACH WYCHOWANIA 

DO  ŻYCIA W RODZINIE 

 

ADRESAT: nauczyciele `wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

 - Podstawy prawne dotyczące organizacji zajęć. 

- Założenia metodyczne programu nauczania. 

- Baza pomocy i inspiracji cyfrowych. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN: wrzesień 2021 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

TWORZENIE ANKIET I TESTÓW  

NA POTRZEBY PRZEDMIOTU 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

 - Poznanie aplikacji do tworzenia ankiet. 

- Opracowanie ankiety. 

- Tworzenie i edytowanie ankiety online. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN:  grudzień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

WYKORZYSTANIE TIK NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA  

DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Filmy edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć. 

- Prezentacje multimedialne i aplikacje. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN:  listopad 2021 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz.  
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

JAK ROZPOZNAWAĆ POTRZEBY I SPEŁNIAĆ 

OCZEKIWANIA WSPÓŁCZESNEGO UCZNIA? 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Jak efektywnie rozpocząć lekcję? 

- Style uczenia się. 

- Sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN:  luty 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

METODY I FORMY PRACY NA ZAJĘCIACH 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Aktywne stosowanie różnorodnych metod i form nauczania w projektowaniu  

i prowadzeniu lekcji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN:  styczeń 2022 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

POMYSŁY NA CIEKAWE LEKCJE 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Jak zainteresować uczniów?  

- Jak razem z nimi przygotować ciekawe zajęcia?  

- Gdzie szukać materiałów?  

- Jak sprawić, aby nauka stała się fascynującą przygodą? 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN:  kwiecień 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, CZYLI SŁÓW  

KILKA O SPOSOBACH WZMACNIANIA  

SAMOOCENY UCZNIÓW 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Czym jest poczucie własnej wartości. 

- Jak budować poczucie własnej wartości. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN:  marzec 2022 r. 

ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla nauczycieli z porozumienia, pozostali 10 zł/godz. 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI NA 

PŁASZCZYŹNIE UCZEŃ - NAUCZYCIEL 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Strategie efektywnego nauczania i uczenia się. 

- Sposoby oddziaływania na uczniów i aktywizacji ich podczas zajęć. 

- Praktyczne wskazówki dotyczące pracy nauczyciela na lekcji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN: czerwiec 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

ROLA NAUCZYCIELA W PROMOWANIU  

WARTOŚCI RODZINY 

 

ADRESAT: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i zainteresowani 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

- Rodzina jako podstawowa grupa społeczna. 

- Rodzina jako droga rozwoju wychowania współczesnego człowieka. 

- Promowanie wartości rodziny. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Małgorzata Potorska 

TERMIN:  maj 2022 r. 

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

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z PORADNIĄ 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

 

ADRESAT: nauczyciele placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Przepisy prawa oświatowego dotyczące współpracy PPP ze szkołami i placówkami. 

− Procedury obowiązujące podczas składania dokumentów oraz diagnozowaniu  

na potrzeby szkoły. 

− Zakres współpracy pomiędzy jednostkami. 

− Obowiązujące dokumenty. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: październik 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

EMOCJE W NASZYM ŻYCIU 

 

ADRESAT: nauczyciele przedszkola i klas I-III 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Podstawowe emocje człowieka. 

− Sposoby wyrażania emocji przez małe dzieci. 

− Fazy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym. 

− Zabawy ćwiczące umiejętności radzenia sobie z emocjami.  

− Mildfulness. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: wrzesień 2021 r. 

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

OPINIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNYCH – JAK JE INTERPRETOWAĆ? 

ADRESAT: nauczyciele placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Co to jest opinia psychologiczno-pedagogiczna – podstawy prawne. 

− Składowe diagnozy. 

− Interpretacja stanowiska. 

− Zalecenia dla nauczycieli – jak je realizować. 

− Zalecenia dla rodziców – co można wymagać. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: grudzień 2021 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI? - UMIEJĘTNOŚCI 

PRZYDATNE PODCZAS WYWIADÓWEK ORAZ 

ROZMÓW INDYWIDUALNYCH 

 

ADRESAT: nauczyciele placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Komunikacja jako proces. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

− Komunikaty jednostronne i dwustronne. 

− Aksjomaty komunikacji. Relacje nauczyciel – rodzic. 

− Rola pierwszego wrażenia. Zakłócenia komunikacji. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: listopad 2021 r. 

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

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD  

DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

ADRESAT: nauczyciele placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zachowania problemowe. 

− Kierunki rozwoju profilaktyki. 

− Strategie wiodące i uzupełniające. 

− Szkolne interwencje profilaktyczne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: luty 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W 

PRACY NAUCZYCIELA 

 

ADRESAT: nauczyciele placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN: 5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Relacje z otoczeniem. 

− Przyczyny i skutki stresu. 

− Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

− Techniki relaksacyjne, mildfulness. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: styczeń 2022 r. 

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

DIAGNOZOWANIE GOTOWOŚCI  

SZKOLNEJ PRZEDSZKOLAKÓW 

 

ADRESAT: nauczyciele przedszkoli i oddziałów 0 w szkołach podstawowych 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Kompetencje kluczowe – rozwój poznawczy, motoryczny i społeczno -

emocjonalny. 

− Nieprawidłowości rozwoju u dzieci.  

− Podejmowanie działań w celu zapobiegania i redukowania trudnościom. 

− Gotowość szkolna. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: kwiecień 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

ODSZYFROWYWANIE ORZECZEŃ  PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

ADRESAT: nauczyciele placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Różnice pomiędzy opinią a orzeczeniem wydanym przez PPP. 

− Analiza danych zawartych w dokumencie. 

− Ważne daty i terminy obowiązujące podczas składania wniosku o orzeczenie. 

− Terminologia zawarta w orzeczeniach. 

− Planowanie procesu kształcenia, tworzenie IPET na podstawie orzeczenia. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: marzec 2022 r. 

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

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 

 

ADRESAT: nauczyciele placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Zachowania problemowe. 

− Kierunki rozwoju profilaktyki. 

− Strategie wiodące i uzupełniające. 

− Szkolne interwencje profilaktyczne. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: czerwiec 2022 r. 

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

SZKOLENIE 

SZKOLENIE 

KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-
EMOCJONALNEGO DZIECI 

 

ADRESAT: nauczyciele przedszkoli i klas I-III 

LICZBA GODZIN:   5 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

− Kompetencje kluczowe – rozwój społeczno-emocjonalny. 

− Fazy rozwojowe dzieci pomiędzy 3-10 rokiem życia. 

− Nieprawidłowości rozwoju u dzieci (autyzm, opóźnienie rozwoju, zaburzenia 

lękowe, nadpobudliwość psychoruchowa). 

− Podejmowanie działań w celu zapobiegania i redukowania trudnościom. 

− Gotowość szkolna. 

− Zabawy ćwiczące umiejętności społeczne i emocjonalne. 

− Mildfulness. 

ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Urszula Sumeradzka 

TERMIN: maj 2022 r. 

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