
 

OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE 
ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA 
 
 
Symbol W/4 
Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażu 
 

Adresat nauczyciele – opiekunowie stażu  

Cel przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna stażu  

Zagadnienia 

▪ Opiekun stażu w świetle aktów prawnych (zadania i zasady współpracy 
z podopiecznym) 

▪ Planowanie rozwoju zawodowego (opracowanie planu działań w 
okresie stażu)  

▪ Realizacja planu rozwoju zawodowego (dokumentowanie pracy i 
opracowanie sprawozdania)  

▪ Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu  
▪ Przygotowanie stażysty do egzaminu 

Kierownik Zbigniew Budny 

Prowadzący  Zbigniew Budny, Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Liczba godzin 8  

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol W/5 
Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju 
zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych) 
 

Adresat nauczyciele kontraktowi i nauczyciele stażyści  

Cel 
zapoznanie z procedurą uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego, 
wymaganiami kwalifikacyjnymi i formami dokumentowania dorobku 
zawodowego oraz przygotowanie do egzaminu  



Zagadnienia 

▪ Stopień nauczyciela mianowanego w systemie awansu zawodowego 
nauczycieli (podstawy prawne) 

▪ Współpraca nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu  
▪ Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego  
▪ Dokumentowanie dorobku i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 

zawodowego  
▪ Przygotowanie do egzaminu 

Kierownik Zbigniew Budny 

Prowadzący  Zbigniew Budny, Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Liczba godzin 8 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol W/6 
Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego 
w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych) 
 

Adresat nauczyciele mianowani  

Cel 

zapoznanie z procedurą uzyskiwania stopnia nauczyciela dyplomowanego, 
wymaganiami kwalifikacyjnymi i zasadami opracowania dokumentacji 
potwierdzającej ich spełnienie oraz przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej 

Zagadnienia 

▪ Stopień nauczyciela dyplomowanego w systemie awansu zawodowego 
nauczycieli (podstawy prawne i procedura uzyskania stopnia) 

▪ Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego  
▪ Dokumentowanie dorobku nauczyciela i sprawozdanie z realizacji planu 

rozwoju zawodowego  
▪ Opracowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań 

kwalifikacyjnych i przygotowanie do rozmowy  

Kierownik Zbigniew Budny 

Prowadzący  Zbigniew Budny, Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Liczba godzin 8  

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 100 zł 

 
 



Symbol K/2 
Młody nauczyciel na starcie. Warsztat pracy kreatywnego nauczyciela 
 

Adresat nauczyciele o stażu 0-3 lata 

Cel 
doskonalenie umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy, 
planowania i ewaluacji oddziaływań dydaktycznych; popularyzacja 
nowoczesnych metod i form pracy 

Zagadnienia 

▪ Prawo oświatowe – podstawy 
▪ Rola planowania pracy nauczyciela w kontekście egzaminów 

zewnętrznych 
▪ Metody budujące kreatywność ucznia 
▪ Dokumentowanie realizacji zadań 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Aleksandra Czaplicka-Wojtas, Wioletta Poturała 

Liczba godzin 6 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 60 zł 

 
 
Symbol K/3 
Dokumentowanie pracy nauczyciela i wychowawcy. Poradnik młodego nauczyciela 
 

Adresat zainteresowani nauczyciele, nauczyciele o stażu 0-3  

Cel 
przypomnienie podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły; 
wskazanie obowiązków nauczyciela, zadań i sposobów dokumentowania 
pracy nauczyciela-wychowawcy 

Zagadnienia 

▪ Organizacja pracy szkoły w świetle obowiązującego prawa  
▪ Obowiązki nauczyciela i jego odpowiedzialność 
▪ Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela-wychowawcy  
▪ Rola wychowawcy internatu 
▪ Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Liczba godzin 4 (on-line) 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 50 zł 



 
 
Symbol W/7 
Uczenie się we współpracy – kooperacja na lekcji języka obcego 
 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Cel 
▪ uczestnicy poznają kooperatywne metody pracy, poznają zasady pracy we 

współdziałaniu i sposoby aktywizacji uczniów podczas lekcji języka obcego 

Zagadnienia 

Coraz więcej nauczycielek i nauczycieli na całym świecie wprowadza 
metody kooperatywnego uczenia się na lekcjach. Chcą bardziej 
zaktywizować swoje uczennice i swoich uczniów oraz zachęcić ich do 
wspólnej pracy. Uczenie się  poprzez współdziałanie to nie jest tylko praca 
w grupie czy  szczególna forma wspólnego uczenia się, to o wiele 
więcej!  Na warsztatach zastanowimy się wspólnie nad głównymi zasadami 
uczenia kooperatywnego oraz koniecznością jego zastosowania na lekcji 
języka obcego. Wypróbujemy metody  i przeanalizujemy sposoby pracy na 
lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i 
przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.   

Kierownik Aldona Olesiak 

Prowadzący  Ksenia Herbst-Buchwald 

Liczba godzin 6 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol W/8 
Sezamie, otwórz się! – czyli sposoby na zwiększenie aktywności uczniów na lekcji 
 

Adresat nauczyciele różnych przedmiotów każdego poziomu edukacji 

Cel 
poznanie aktywizujących i TIK-owych metod nauczania na lekcjach 
zwiększających aktywność i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji 

Zagadnienia 

▪ Ryba czy wędka? Co jest ważniejsze na lekcji? O rozwijaniu aktywności i 
kreatywności uczniów podczas lekcji 

▪ Pierwszy krok jest najważniejszy, czyli jak stworzyć grę edukacyjną 
▪ Rysowanie łączy pokolenia, czyli dlaczego warto tworzyć sketchnotki ze 

swoimi uczniami 
▪ Podróż do przyszłości, czyli poznajemy ciekawe aplikacje przydatne dla 

każdego nauczyciela 

Kierownik Aldona Olesiak 



Prowadzący  Joanna Gadomska 

Liczba godzin 5 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 100 zł  

 
 
Symbol W/9 
Jak się uczy mózg? 
 

Adresat nauczyciele wszystkich przedmiotów, każdego poziomu nauczania 

Cel 
poznanie budowy i funkcjonowania mózgu w kontekście procesu uczenia 
się oraz narzędzi, które można wykorzystać do pracy z uczniami, aby 
zmotywować ich mózg do lepszego i szybszego działania 

Zagadnienia 

▪ Budowa i funkcjonowanie mózgu 
▪ Mózg a uczenie się 
▪ Czynniki wpływające na szybkość działania mózgu 
▪ Przegląd zadań, gier i zabaw pobudzających mózg do działania 
▪ Znaczenie notatek graficznych w procesie uczenia się 

Kierownik Aldona Olesiak  

Prowadzący  Joanna Gadomska 

Liczba godzin 5 

Termin zajęć marzec 2022 

Koszt 100 zł  

 
 
Symbol K/4 
Zgrany zespół – jak budować dobrze współpracujące zespoły klasowe i projektowe 
 

Adresat nauczyciele wszystkich przedmiotów, każdego poziomu nauczania 

Cel 
pokazanie zasad i sposobów pracy z klasą/grupą projektową tak, aby 
zbudować zespół zgrany, odpowiedzialny i  dobrze współpracujący 

Zagadnienia 

▪ Jak zacząć – czyli o integracji uczniów ze sobą oraz wychowawcą/ 
opiekunem grupy projektowej 

▪ Czym jest zespół 
▪ Mechanizmy kierujące formowaniem się zespołów 
▪ Role zespołowe według Belblina 



▪ Dlaczego umiejętność pracy w zespole jest ważna 
▪ Czego uczy praca w zespole 
▪ Jakie są zalety i wady pracy w zespole 
▪ Role zespołowe – jak wykorzystywać ukryty w nich potencjał, jak sobie 

radzić ze związanymi z nimi trudnościami 

Kierownik Aldona Olesiak  

Prowadzący  Aldona Olesiak 

Liczba godzin 4 

Termin zajęć grudzień 2021 

Koszt 50 zł  

 
 
Symbol K/5 
Mediacje w szkole  
 

Adresat nauczyciele wszystkich przedmiotów, każdego poziomu nauczania 

Cel 

▪ poznanie technik wspomagających rozwiązywanie konfliktów 
rówieśniczych; 

▪ rozpoznawanie negatywnych zachowań wśród uczniów i pomoc 
wychowankom w znalezieniu przyczyn i skutków tychże zachowań; 

▪ przygotowanie nauczycieli do wdrożenia programu mediacji rówieśniczych 
w ich macierzystych szkołach 

Zagadnienia 

▪ Komunikacja interpersonalna, w tym komunikacja empatyczna 
▪ Techniki wspomagające rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych 
▪ Psychologiczne i prawne konsekwencje konfliktu 
▪ Procedury mediacji szkolnych 
▪ Zarządzanie emocjami w procesie pojawiania się i wychodzenia z 

sytuacji konfliktowych 
▪ Współpraca nauczyciela i mediatora rówieśniczego 

Kierownik Aldona Olesiak  

Prowadzący  Jolanta Kucharzak, Beata Kołuda 

Liczba godzin 6 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 100 zł  

 
 
Symbol W/10 



Jak pracować ciekawie w nowej edukacji 
 

Adresat nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 

Cel prezentacja wybranych narzędzi TIK doskonalących pracę nauczyciela 

Zagadnienia 

▪ Obsługa narzędzi przydatnych w tworzeniu i prezentacji ćwiczeń  
ułatwiających przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym – warsztat pracy egzaminatora 

▪ Doskonalenie posługiwania się kartą wzorów, utrwalenie zagadnień, 
które nie znajdują się w karcie 

▪ Budowa banku wiedzy przydatnej na maturze 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Edyta Nowak-Polska 

Liczba godzin 6 (on-line) 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 80 zł 

 
 
Symbol W/11 
Projekt w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cel poznanie metody projektu i jej zastosowanie w edukacji wczesnoszkolnej 

Zagadnienia 
▪ Projekty lekcyjne 
▪ Projekty zewnętrzne 
▪ Projekty eTwinning 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Beata Minta 

Liczba godzin 6 (on-line) 

Termin zajęć grudzień 2021 

Koszt 80 zł 

 
 
Symbol K/6 
Sposób na pracę z tekstem literackim 
 



Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cel poznanie sposobu na edukację polonistyczną 

Zagadnienia 
▪ Pomysły na ciekawą pracę z tekstem literackim w edukacji 

wczesnoszkolnej 
▪ Jak stworzyć pomoce do zajęć 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Beata Minta 

Liczba godzin 12 

Termin zajęć styczeń/luty 2022 

Koszt 160 zł 

 
 
Symbol M/3 
„Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza w szkole podstawowej. Seminarium lekturowe 
 

Adresat nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Cel 
doskonalenie umiejętności interpretacji prozy Melchiora Wańkowicza; 
nabycie umiejętności opracowania cyklu lekcji na bazie „Ziela na kraterze”; 
kształtowanie świadomości treści progowych w podstawie programowej 

Zagadnienia 

▪ Funkcjonalność dydaktyczna „Ziela na kraterze” 
▪ Cechy prozy Melchiora Wańkowicza 
▪ Reportaż literacki w szkole 
▪ Bank zadań do lektury 

Kierownik Wioletta Poturała 

Prowadzący  Małgorzata Juda-Mieloch 

Liczba godzin 8 

Termin zajęć grudzień 2021 

Koszt 150 zł 

 
 
Symbol WB/1 
Kanon – kluczem do budowania tożsamości kulturowej uczniów 
 

Adresat 
nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych, zainteresowane 
osoby  



Cel 
doskonalenie kompetencji metodycznych oraz warsztatu interpretacyjnego 
i analitycznego polonistów; aktualizacja wiedzy przedmiotowej, nowe 
lektury na lekcjach języka polskiego; wymiana nauczycielskich doświadczeń 

Zagadnienia 

▪ Różne koncepcje kanonu lektur 

▪ Teksty kanoniczne na lekcjach języka polskiego 
▪ Bank pomysłów na pracę z tekstami kanonicznymi w szkole 

ponadpodstawowej 

Kierownik Wioletta Poturała 

Prowadzący  Aleksandra Czaplicka-Wojtas, Wioletta Poturała 

Liczba godzin 2 

Termin zajęć listopad/grudzień 2021 

Koszt 20 zł 

 

 
Symbol W/12 
Sposób na zarządzanie klasą 
 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cel poznanie wybranych metod na zarządzanie klasą 

Zagadnienia 
▪ WBT 
▪ Class Dojo 
▪ Tablice motywujące 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Beata Minta 

Liczba godzin 5 

Termin zajęć wrzesień/październik 2021 

Koszt 80 zł 

 
 
Symbol K/7 
Kompetencje kluczowe w praktyce 
 

Adresat zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 



Cel 
pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat kompetencji kluczowych i 
sposobów ich realizacji w pracy z uczniem 

Zagadnienia 
▪ Kompetencje kluczowe w aktach prawnych 
▪ Kompetencje kluczowe – dobre praktyki 
▪ Zapisy podstawy programowej a kompetencje kluczowe 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Barbara Jaworowicz, Wioletta Poturała 

Liczba godzin 5 

Termin zajęć marzec 2022 

Koszt 60 zł 

 
 
Symbol W/13 
Jak odróżnić depresję, obniżenie nastroju od zachowań oportunistyczno-buntowniczych 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 

rozróżnianie cech depresji, obniżonego nastroju i zachowań 
oportunistyczno-buntowniczych; stosowanie metod wspomagających 
młodych ludzi w stanach depresyjnych oraz w stanach obniżonego 
nastroju; stosowanie zasad pracy z osobami przejawiającymi zachowania 
oportunistyczno-buntownicze 

Zagadnienia 

▪ Cechy depresji, obniżonego nastroju i zachowań oportunistyczno-
buntowniczych 

▪ Metody pracy z osobami w stanach depresyjnych 
▪ Możliwości szkoły i nauczycieli w pracy z osobami z depresją 
▪ Obniżenie nastroju – metody radzenia sobie z tym stanem, sposób 

komunikacji i wymagań nauczycieli względem osób z obniżonym 
nastrojem 

▪ Modele pracy z osobami przejawiającymi zachowania oportunistyczno-
buntownicze 

▪ Współpraca z rodzicami w powyższych zakresach 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Małgorzata Trybuś 

Liczba godzin 5 

Termin zajęć listopad/grudzień 2021 

Koszt 80 zł 



 
 
Symbol K/8 
Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 

nauczyciel stosuje zasady wynikające z neurologicznych podstaw uczenia 
się w praktyce, prowadzi zajęcia zgodnie z prawami uczenia się, stosuje 
ćwiczenia rozwijające procesy pamięci i koncentracji, buduje relacje  w 
oparciu o lustrzane neurony 

Zagadnienia 

▪ Prawidłowości neurologiczne uczenia się 
▪ Procesy pamięci i prawidłowości zapamiętywania 
▪ Procesy  poznawcze – jak je rozwijać w oparciu o materiał z podstawy 

programowej zgodnie z prawami neurodydaktyki 
▪ Metody pracy wykorzystujące prawidłowości pracy mózgu 
▪ Budowanie relacji z wykorzystaniem praw funkcjonowania centralnego 

układu nerwowego 

Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Małgorzata Trybuś 

Liczba godzin 8 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol W/14 
Interwencja w sytuacji kryzysowej 
 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cel 
wyposażenie nauczycieli w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia 
interwencji; wyposażenie nauczycieli w kompetencje komunikacyjne i 
techniki RTZ wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych  

Zagadnienia 

▪ Cechy i cele dobrej interwencji 
▪ Metody prowadzenia interwencji 
▪ Narzędzia komunikacyjne do prowadzenia interwencji w szkołach w 

sytuacjach wychowawczych 
▪ Cechy funkcjonowania ludzi w sytuacjach zagrażających, kryzysowych 

(stany depresyjne, ostre konflikty, paraliż, silny lęk, śmierć kogoś 
bliskiego uczniowi) 

▪ Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych 
▪ Narzędzia do pracy z osobami w kryzysie 



Kierownik Barbara Jaworowicz 

Prowadzący  Małgorzata Trybuś 

Liczba godzin 8 

Termin zajęć marzec/kwiecień 2022 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol K/9 
Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej 
 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cel 
doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych u dzieci w okresie przedszkolnym 

Zagadnienia 

▪ Rozwój dziecka a kształtowanie kompetencji kluczowych 
▪ Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego 
▪ Wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym w rozwijaniu kompetencji 

kluczowych – metody i formy pracy 

Kierownik Wioletta Poturała 

Prowadzący  Dorota Wiśniewska  

Liczba godzin 6 

Termin zajęć luty–kwiecień 2022 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol W/15 
Skuteczne planowanie i organizacja lekcji języka obcego 
 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Cel 

▪ nauczyciele wymieniają się doświadczeniami na temat planowania lekcji 
języka obcego, znają fazy lekcji i wiedzą, jak określić jej cele, wybierają 
odpowiednie metody pracy, wiedzą, jak zastosować poznaną wiedzę nt. 
planowania lekcji w praktyce 

Zagadnienia 
Podczas spotkania prowadzący: 

▪ przedstawi pomysły, jak w łatwy i prosty sposób formułować cele lekcji, 
wybierać odpowiednie środki dydaktyczne i metody pracy, 



▪ omówi poszczególne elementy, które należy wziąć pod uwagę przy 
planowaniu lekcji języka obcego, 

▪ wypróbuje z uczestnikami różne aktywności (wymienienie się już 
zdobytymi doświadczeniami), 

▪ zbierze z uczestnikami pomysły dotyczące planowania i prowadzenia 
własnych lekcji. 

Kierownik Aldona Olesiak 

Prowadzący  Ksenia Herbst-Buchwald  

Liczba godzin 6 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 100  zł 

 
 
Symbol K/10 
Matematyczne opowieści 
 

Adresat nauczyciele klas I–III 

Cel ▪ podnoszenie umiejętności matematycznych 

Zagadnienia 
▪ Opowieści matematyczne 
▪ Rosyjska literatura matematyczna 
▪ Książka nie podręcznik 

Kierownik Aldona Olesiak 

Prowadzący  Agnieszka Szczesiak 

Liczba godzin 4 

Termin zajęć wrzesień 2021 

Koszt 100 zł  

 
 
Symbol W/16 
Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków  
 

Adresat 
nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 
wychowania przedszkolnego  

Cel 
wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat twórczości dziecięcej i sposobów 
organizowania sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
osobowości twórczej dziecka   



Zagadnienia 

▪ Strategia percepcyjno-innowacyjna w pracy nauczyciela 
▪ Zabawy i ćwiczenia rozwijające kreatywność i innowacyjność 

dzieci/uczniów – twórczość werbalna, plastyczna, ruchowa, muzyczna 
▪ Środki dydaktyczne w rozwijaniu twórczości dziecięcej 
▪ Znaczenie zabaw twórczych w procesie rozwoju dziecka 

Kierownik Iwona Hudańska 

Prowadzący  Danuta Iwona Grzanka 

Liczba godzin 12 

Termin zajęć po uzbieraniu się grupy 

Koszt 160 zł 

 
 
Symbol W/17 
Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego 
 

Adresat nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Cel popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy 

Zagadnienia 

▪ Kompetencje maturzysty w świetle podstawy programowej języka 
polskiego 

▪ Zasady planowania pracy w klasie maturalnej 
▪ Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie werbalizacji sądów, 

argumentowania, udziału w dyskusji 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Wioletta Poturała, Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Liczba godzin 3 (+ 6 on-line ) 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 50 zł 

 
 
Symbol K/11 
Gamifikacja na lekcjach języka polskiego 
 

Adresat nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół  

Cel 
doskonalenie umiejętności planowania i ewaluacji oddziaływań 
dydaktycznych; popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy 



Zagadnienia 

▪ Rola planowania pracy nauczyciela polonisty w kontekście egzaminów 
zewnętrznych 

▪ Metody budujące kreatywność ucznia 
▪ Wykorzystanie technik gamifikacyjnych w edukacji 

Kierownik Aleksandra Czaplicka-Wojtas 

Prowadzący  Aleksandra Czaplicka-Wojtas, Wioletta Poturała 

Liczba godzin 3 (+ 4 on-line)  

Termin zajęć grudzień 2021 

Koszt 50 zł 

 
 
Symbol W/18 
Streszczenie logiczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 
 

Adresat nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Cel 
nabycie umiejętności pracy z tekstem dyskursywnym z uczniami szkół 
podstawowych; doskonalenie umiejętności oceniania streszczenia 
logicznego 

Zagadnienia 

▪ Streszczenie logiczne w podstawie programowej i na egzaminie 
ósmoklasisty 

▪ Cechy streszczenia logicznego 
▪ Funkcjonalność dydaktyczna streszczenia logicznego 

Kierownik Wioletta Poturała 

Prowadzący  Małgorzata Juda-Mieloch 

Liczba godzin 8 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 150 zł 

 
 
Symbol W/19 
Na progu szkoły ponadpodstawowej 
 

Adresat nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Cel 
wymiana doświadczeń pomiędzy polonistami szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowej; porównanie osiągnięć absolwentów szkoły 
podstawowej i oczekiwań  nauczycieli szkoły ponadpodstawowej 



Zagadnienia 

▪ Niezbędne umiejętności absolwenta szkoły podstawowej z języka 
polskiego 

▪ Formy wypowiedzi a wymagania egzaminacyjne 
▪ Kanon lektur na nowej maturze 
▪ Największe trudności absolwentów szkoły podstawowej 

Kierownik Wioletta Poturała 

Prowadzący  Aleksandra Czaplicka-Wojtas, Wioletta Poturała, Jolanta Żukowska 

Liczba godzin 6 

Termin zajęć wrzesień/październik 2021 

Koszt 60 zł 

 
 
Symbol WB/2 
Egzamin maturalny 2022 – historia  
 

Adresat nauczyciele historii ze szkół ponadpodstawowych 

Cel poznanie wymagań na egzaminie maturalnym z przedmiotu historia 

Zagadnienia 

▪ Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych 
na egzaminie maturalnym w roku 2022 w zakresie przedmiotu historia 

▪ Analiza porównawcza 
▪ Wdrożenie zmian w pracy z uczniem 

Kierownik Aldona Olesiak  

Prowadzący  Aldona Olesiak 

Liczba godzin 2 

Termin zajęć listopad  2021 

Koszt 30 zł 

 
 
Symbol WB/3 
Egzamin maturalny 2022 – wiedza o społeczeństwie  
 

Adresat nauczyciele wiedzy o społeczeństwie ze szkół ponadpodstawowych 

Cel 
poznanie wymagań na egzaminie maturalnym z przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie 



Zagadnienia 

▪ Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych 
na egzaminie maturalnym w roku 2022 w zakresie przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie 

▪ Analiza porównawcza 
▪ Wdrożenie zmian w pracy z uczniem 

Kierownik Aldona Olesiak  

Prowadzący  Aldona Olesiak 

Liczba godzin 2 

Termin zajęć listopad  2021 

Koszt 30 zł 

 
 
Symbol W/20 
Zdobywanie odznak krajoznawczych podczas wycieczek jako element edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury 
 

Adresat zainteresowani nauczyciele 

Cel 

zapoznanie z systemem odznak krajoznawczych, które mogą być ciekawym 

elementem wykorzystywanym podczas organizowania wycieczek; 

promowanie polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego 

Zagadnienia 

▪ Krajoznawstwo jako ważny element wychowania do wartości 
▪ System odznak krajoznawczych 
▪ Organizowanie wycieczek umożliwiających zdobywanie odznak przez 

dzieci i młodzież 

Kierownik Piotr Gołdyn 

Prowadzący  Piotr Gołdyn 

Liczba godzin 4 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 60 zł 

 
 
Symbol W/21 
Decoupage  dla najmłodszych  
 

Adresat nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej 



Cel 
doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania 
decoupage do tworzenia ciekawych elementów zdobniczych na różnych 
powierzchniach 

Zagadnienia 
▪ Tworzenie ciekawych elementów zdobniczych na różnych 

powierzchniach. 

Kierownik Dorota Wrzesińska 

Prowadzący  Dorota Śliwińska 

Liczba godzin 4 

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt 140 zł 

 
 
Symbol K/12 
Umiejętności dla przyszłości  
 

Adresat doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele 

Cel 
nabycie wiedzy i umiejętności odkrywania kompetencji kluczowych 
uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy 

Zagadnienia 

▪ Czym są predyspozycje i umiejętności? – mocne i słabe strony ucznia 
▪ Umiejętności, dzięki którym mamy przewagę nad robotami 
▪ Praca z narzędziami diagnostycznymi w poradnictwie kariery 
▪ Feedback i podsumowanie 

Kierownik Dorota Wrzesińska 

Prowadzący  Marta Makowska, Dorota Wrzesińska 

Liczba godzin 4 

Termin zajęć grudzień 2021 

Koszt 150 zł 

 
 
Symbol K/13 
Aktualna sytuacja na rynku pracy – co się zmieni?  
 

Adresat doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele 

Cel 
nabycie wiedzy na temat przeobrażeń i kierunków zmian wywołanych 
nagłym kryzysem (koronawirus) 



Zagadnienia 

▪ Rynek pracy – spojrzenie centralne i lokalne 
▪ Nowe wymagania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy 
▪ Zawody przyszłości – trendy w kraju i na świecie 
▪ Dobre praktyki i podstawowe błędy kandydatów do pracy w kontaktach 

z pracodawcami 

Kierownik Dorota Wrzesińska 

Prowadzący  Marta Makowska, Dorota Wrzesińska 

Liczba godzin 4 

Termin zajęć luty 2022 

Koszt 140 zł 

 
 
Symbol K/14 
Efektywne metody nauczania słownictwa 
 

Adresat nauczyciele uczący języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej 

Cel 
zapoznanie z konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi metodami 
nauczania słownictwa oraz zapoznanie z materiałami wykorzystywanymi w 
nauczaniu słownictwa na różnych poziomach zaawansowania 

Zagadnienia 

▪ Metody konwencjonalne i niekonwencjonalne wykorzystywane w 
nauczaniu słownictwa 

▪ Metakognitywne i kognitywne strategie uczenia się słownictwa 
▪ Nauczanie słownictwa przy pomocy gier i zabaw 
▪ Nauczanie słownictwa przy pomocy rymowanek i piosenek 
▪ Nauczanie słownictwa a rozwijanie kompetencji językowych uczniów 

Kierownik Lidia Kantek 

Prowadzący  

dr Urszula Kropaczewska – wykładowca akademicki, specjalizuje się w 
nauczaniu języka angielskiego najmłodszych, autorka  licznych publikacji 
metodycznych, prowadzi bloga, własną stronę internetową oraz posiada 
kanał na YouTube, gdzie zamieszcza filmy metodyczne dla nauczycieli 
języków obcych 

Liczba godzin 10 stacjonarnie lub 6 on-line 

Termin zajęć październik 2021 

Koszt 120 zł 

 
 
Symbol W/22 



Edukacja wyprzedzająca na zajęciach z języka angielskiego  
 

Adresat nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół 

Cel 
przekazanie podstawowych informacji dotyczących nauczania 
wyprzedzającego oraz praktycznych przykładów jego zastosowania w 
nauczaniu języka angielskiego  

Zagadnienia 

▪ Nauczanie wyprzedzające, odwrócona klasa – definicje 
▪ Cele edukacji wyprzedzającej 
▪ Rola nauczyciela w procesie edukacji  
▪ Formy i techniki pracy na lekcjach języka angielskiego 
▪ Tworzenie scenariuszy zajęć 

Kierownik Lidia Kantek 

Prowadzący  

dr Urszula Kropaczewska – wykładowca akademicki, specjalizuje się w 
nauczaniu języka angielskiego najmłodszych, autorka  licznych publikacji 
metodycznych, prowadzi bloga, własną stronę internetową oraz posiada 
kanał na YouTube, gdzie zamieszcza filmy metodyczne dla nauczycieli 
języków obcych 

Liczba godzin  8 stacjonarnie lub 4 on-line 

Termin zajęć marzec 2022 

Koszt 100 zł 

 
 
Symbol M/4 
Edukacja kariery – planowanie kariery przez ucznia 
 

Adresat doradcy zawodowi i zainteresowani nauczyciele 

Cel poszerzenie kompetencji w zakresie edukacji kariery i planowania 

Zagadnienia 

▪ Zawodoznawstwo i informacja zawodowa 
▪ Podejmowanie decyzji zawodowych w warunkach niepewności  i ciągłych 

zmian na nowym rynku pracy 
▪ Doradca kariery i metody jego działania 

Kierownik Lidia Kantek 

Prowadzący 
Anna Koziarska – doradca zawodowy Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie 

Liczba godzin 3 stacjonarnie lub on-line 

Termin zajęć listopad 2021 



Koszt  50 zł 

 
 
Symbol WB/4 
Mieszanie roztworów; rozcieńczanie i zatężanie 
 

Adresat nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych 

Cel nabycie umiejętności przygotowywania  roztworów  o różnych stężeniach 

Zagadnienia 
▪ Poznanie metody obliczania stężenia roztworów 
▪ Mieszanie roztworów o różnych stężeniach 
▪ Sporządzanie roztworów 

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący Agnieszka Szymczak 

Liczba godzin 2  

Termin zajęć październik 2021 

Koszt  20 zł 

 
 
Symbol WB/5 
Emulsje i emulgatory; wytwarzanie śmietanki kosmetycznej i balsamu do ciała  
 

Adresat nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych 

Cel poznanie metody wykonywania emulsji kosmetycznych 

Zagadnienia 
▪ Co to jest emulsja kosmetyczna 
▪ Podstawowe składniki śmietanki i balsamów 
▪ Metoda produkcji balsamu 

Kierownik Agnieszka Szymczak 

Prowadzący Agnieszka Szymczak 

Liczba godzin 2  

Termin zajęć listopad 2021 

Koszt  20 zł 

 
 
Symbol K/15 
Formy i metody pracy z uczniami w obszarze finansów 



 

Adresat 
nauczyciele przedmiotów zawodowych ekonomicznych; zainteresowani 
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

Cel 
przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z 
wykorzystaniem programu „Moje finanse” 

Zagadnienia 

▪ Przygotowania nauczycieli do planowania i organizacji aktywnych zajęć 
edukacyjnych w obszarze finansów 

▪ Przygotowania nauczycieli do motywowania uczniów w procesie 
samokształcenia w obszarze finansów 

Kierownik Dorota Wrzesińska 

Prowadzący  Dorota Wrzesińska 

Liczba godzin 3 

Termin zajęć kwiecień 2022 

Koszt 80 zł 

 
 


