
 

Wykaz szkoleń on-line (webinariów) prowadzonych  

przez nauczycieli doradców 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 

(styczeń 2021) 
 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń on-line. Na wybrane szkolenie mogą Państwo 

zapisać się poprzez nasz Internetowy System Obsługi Szkoleń: https://szkolenia.cdnkonin.pl/ 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach 

 

Oferta nauczycieli doradców 

Uwaga: wszystkie szkolenia z oferty nauczycieli doradców są bezpłatne 

Temat 
Imię i nazwisko 

doradcy jako osoby 
prowadzącej 

Planowany termin 

Co zamiast sprawdzianów i kartkówek na 
lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii? 

Anna Berdzińska 
22.01.2021 

g. 18.00 -19.30 

Aplikacje TIK wspomagające uczenie się uczniów 
na lekcjach wiedzy  o społeczeństwie i historii 

Anna Berdzińska 
14.01.2021 

g. 10.00-11.30 

Staś i Małgosia w szkole – diagnoza uczniów kl. 

1-3 w kierunku zdolności czy trudności 
Mariola Felczyńska 

21.01.2021 
g. 15.00-19.00 

Dokumentacja kształcenia specjalnego 

w praktyce – jak przygotować się do kontroli wg 

standardów MEN 

Mariola Felczyńska 
14.01.2021 

g. 15.00-18.00 

Zastosowanie nowoczesnych technologii na 

lekcjach różnych przedmiotów w szkole 

podstawowej   
Małgorzata Gralewski 12.01.2021 

Jak oceniać e-maila na Egzaminie Ósmoklasisty 

z Języka Angielskiego? 
Małgorzata Gralewski 13.01.2021 

Edukacja olimpijska na lekcjach wychowania 

fizycznego w sali sportowej i on-line 
Anna Kamińska 15.01.2021 

Rozwój motoryczny dzieci i młodzieży Anna Kamińska 20.01.2021 

W jaki sposób poprawić wyniki egzaminu 

ósmoklasisty z matematyki? 
Wiesława Kowalska 

12.01.2021 
g. 18:00 

Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie 

kompetencji kluczowych 
Wiesława Kowalska 

26.01.2021 
g. 18:00 

https://szkolenia.cdnkonin.pl/


Teatrzyk Kamishibai czyli mój rzutnik off-line –

przykłady praktycznych rozwiązań – angażo-

wanie uczniów w przygotowanie występów 

artystycznych. 

Beata Kubsik 
29.01.2021 

g. 15.00-18.00 

Jak pozyskać uważność ucznia? Praktyczne 

ćwiczenia uważności w pracy z dzieckiem 

w młodszym wieku szkolnym. 

Beata Kubsik 
15.01.2021 

g. 15.00-18.00 

Motoryka mała- dla kogo oddziaływania 

korekcyjne 

Katarzyna Krygier 

 
14.01.2021  

g. 17.00-19.00 

Zabawy i ćwiczenia doskonalące motorykę dużą 
Katarzyna Krygier 

 
28.01.2021 

g. 17.00-19.00 

Praca na platformie testportal.pl Jolanta Staszak 
13.01.2021 

g. 17:00 

Praca z wirtualnym atlasem anatomicznym Jolanta Staszak 
20.01.2021r 

g. 18:00 

Metodyka pisania wypracowań. Rozprawka Jolanta Żukowska 
14.01.2021   

g. 15:00-17:15 

Genial.ly i wordwall – genialne  narzędzia 

w  pracy nauczyciela 
Jolanta Żukowska 

28.01.2021 
g. 15.00 -18:00 

 


