OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI
OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM
2022/2023
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/40
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 (on‐line)

Termin zajęć

wrzesień–październik 2022

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej
Symbol R/16
Jak pomagać uczniowi w osiąganiu życiowego sukcesu? Wychowanie ukierunkowane na
budowanie odpowiedzialności i dojrzałości
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy, wzbogacanie warsztatu
pracy nauczyciela, zwiększanie efektywności oddziaływań
wychowawczych, kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę,
dobro i piękno

Zagadnienia







Kierownik

Małgorzata Pogodska

Prowadzący

Agnieszka Drążek (pedagog)

Liczba godzin

4

Koszt

1500 zł

Jak należy rozumieć sukces
Od czego zależy jego osiąganie i postrzeganie
Rola nauczyciela
Aktywność ucznia
Jak nauczyć uczniów samodzielności w rozwiązywaniu ich życiowych
problemów
 Jak przezwyciężać syndrom wyuczonej bezradności
 Czynniki warunkujące sukcesy życiowe oraz metody kreatywnego
rozwiązywania problemów

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/21
„Drużyna marzeń” – gry i zabawy interakcyjne wspierające proces wychowawczy
Adresat

zainteresowani nauczyciele

Cel

zwiększenie umiejętności prowadzenia lekcji wychowawczych
z wykorzystaniem gier i zabaw interakcyjnych

Zagadnienia

 Zasady organizowania i prowadzenia lekcji wychowawczych
z wykorzystaniem gier i zabaw interakcyjnych
 Etapy pracy z grupą w procesie interakcji
 Zabawy na uwrażliwienie
 Zabawy wspomagające proces kształtowania umiejętności radzenia
sobie z odrzuceniem i prowokacją
 Zabawy rozwijające empatię

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Sylwia Melka

Liczba godzin

6

Termin zajęć

kwiecień 2023

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej
Symbol R/2
Wychowawcza rola szkoły w oparciu o kanon wartości składający się z prawdy, dobra i piękna
Adresat

nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

Cel

propagowanie działań wychowawczych podkreślających rangę
kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno

Zagadnienia

 Triada grecka (triada platońska), czyli kanon wartości składający się
z dobra, piękna, prawdy jako wartość wychowania zmierzająca do
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości
 Rola nauczyciela w formowaniu postaw i wartości
 Miejsce wychowania w kontekście podstawy programowej i polityki
oświatowej państwa
 Wychowawcza rola szkoły a program wychowawczo‐profilaktyczny
 Przykłady dobrych praktyk – na co dzień w szkole

Liczba godzin

4

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

dr hab. Piotr Gołdyn, Aldona Olesiak

Koszt

1200 zł

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży.

Forma doskonalenia: webinarium
Symbol WB/3
„Trudne tematy” na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
Rola wychowania do życia w rodzinie we wspomaganiu wychowawczej roli rodziny
Adresat

nauczyciele szkół podstawowych

Cel

pokazanie roli wychowania do życia w rodzinie we wspieraniu rodziców

Zagadnienia

 Potrzeby rozwojowe nastolatków
 Wyzwania dla nauczyciela wychowania do życia w rodzinie

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

Agnieszka Piekarska

Liczba godzin

2

Termin zajęć

listopad–grudzień 2022

Koszt

30 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/32
Program „Spójrz Inaczej” podstawą długofalowych działań wychowawczych i profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży
Adresat

pedagodzy, psychologowie, nauczyciele szkół podstawowych klas IV–VI

Cel

 kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia
sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami
 rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć,
umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i
kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji
zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie

Zagadnienia

 Praktyczne poznanie filozofii i założeń programu „Spójrz Inaczej”
 Poznanie treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod i technik pracy
z klasami
 Praktyczne ćwiczenia w budowaniu scenariuszy spotkań dotyczących
problematyki rozumienia siebie, kierowania swoimi trudnymi uczuciami,
radzenia sobie z konfliktami i sytuacjami trudnymi oraz podejmowaniem
decyzji, w tym decyzji zdrowotnych

 Praktyczne ćwiczenia prowadzenia zajęć z klasami według Programu
(symulacje i superwizje): poznanie sytuacji typowych i trudnych oraz
doświadczenie swojej roli prowadzącego te zajęcia
Kierownik

Wioletta Poturała

Prowadzący

Dorota Wiśniewska (ekspert i trener programu „Spójrz Inaczej”)

Liczba godzin

55

Termin zajęć

cz. I: 24–27 września 2022
cz. II: 8–9 października 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/23
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – program „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
Adresat

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy i rodzice

Cel

wspomaganie właściwego przebiegu procesu dydaktyczno‐
wychowawczego;
wsparcie wychowawczej roli rodziny

Zagadnienia

 Budowanie relacji dorosły – dziecko
 Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko
respektowane
 Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 Aktywne, wspierające słuchanie
 Motywowanie dziecka do współdziałania
 Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (realizator programu „Szkoła dla rodziców”)

Liczba godzin

40

Termin zajęć

październik 2022–luty 2023

Koszt

odpłatność za całość: 300 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/24
Rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej –program
„Przyjaciele Zippiego”

Adresat

zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, pedagodzy, psychologowie

Cel

przygotowanie nauczycieli do realizacji programu z uczniami

Zagadnienia

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia
psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne
u małych dzieci w wieku 5–8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie
z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym
życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on
na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje
zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela, wychowawcę
w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół
podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.
Wiek 5–7 lat to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian,
ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to
również etap przekraczania progu szkolnego.
Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć
radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej
funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych
umiejętności.

Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (trener programu „Przyjaciele Zippiego”)

Liczba godzin

12 godzin – cz. I, 4 godziny – cz. II

Termin zajęć

po uzbieraniu się grupy

Koszt

odpłatność za całość: 600 zł – w tym obudowa dydaktyczna do
prowadzenia zajęć

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/25
Rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej –
„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”
Adresat

zainteresowani nauczyciele klas IV–VIII

Cel

przygotowanie nauczycieli do realizacji programu z uczniami

Zagadnienia












Apteczka Skarbów – jak leczyć rany duszy?
Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń.
Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty.
Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.
Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie, to poprawia
samopoczucie!
Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.
Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych.
Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka.
Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (trener programu)

Liczba godzin

14

Termin zajęć

po uzbieraniu się grupy

Koszt

odpłatność za całość: 600 zł – w tym obudowa dydaktyczna do prowadzenia
zajęć

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/26
Program „Strażnicy Uśmiechu” (prof. Nady Ignjatović‐Savić)
Adresat

zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli

Cel

Program „Strażnicy Uśmiechu” (z ang. „Smile Keepers”, po serbsku:
„Czuwary Smiecha”) został opracowany przez Nadę Ignjatović‐Savić –
profesorkę psychologii Uniwersytetu Belgradzkiego w Serbii, po trudnych
doświadczeniach wojny w krajach byłej Jugosławii.
Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z programem i przygotuje do
prowadzenia warsztatów; zwiększy samoświadomość i pobudzi do refleksji
nad własnym funkcjonowaniem w roli wychowawcy; rozwinie kompetencje
osobiste, gotowość i umiejętność budowania akceptujących, pozytywnych
relacji z uczniem.
Celem programu „Strażnicy Uśmiechu” jest rozwój samoświadomości
dzieci, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno‐
emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi
uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych. Poprzez
zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy stwarza się dzieciom możliwość:
 uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic
i podobieństw,
 wzbogacania swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie
z problemami,

 rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych
stanów psychicznych,
 rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi,
 umacniania zaufania do siebie i innych.

Zagadnienia

Podstawy teoretyczne programu są połączeniem interaktywnego
i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego
z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.
Szkolenie dla nauczycieli ma charakter warsztatów rozwoju osobistego i
jest prowadzone wg scenariusza przygotowanego przez Nadę Ignjatović‐
Savić. Wykonywane w trakcie warsztatów ćwiczenia mają na celu
pogłębienie u uczestników świadomości własnych uczuć, potrzeb i postaw
wychowawczych, budowanie zaufania do siebie i do innych, tworzenie
okazji do refleksji i doświadczania – jakie są moje priorytety, moje wartości,
mój stosunek do dzieci, ich rodziców i do innych nauczycieli.
„Strażnicy Uśmiechu” to cykl zajęć psychoedukacyjnych realizowanych na
podstawie 32 scenariuszy, przeznaczonych dla dzieci w wieku od 5 do 10
lat (Strażnicy Uśmiechu część 1) oraz dzieci i młodzieży w wieku od 10 do
15 lat (Strażnicy Uśmiechu część 2).
Szkolenie trwa 14 godzin dydaktycznych i zazwyczaj jest organizowane dla
nauczycieli z jednej szkoły czy placówki. Udział w warsztatach powinien być
dobrowolny i poprzedzony informacją o charakterze tego szkolenia.

Kierownik

Iwona Hudańska

Prowadzący

Iwona Hudańska (realizator programu)

Liczba godzin

14

Termin zajęć

po uzbieraniu się grupy

Koszt

odpłatność za całość: 500 zł – w tym obudowa dydaktyczna do
prowadzenia zajęć

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/14
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny… – o dobrej współpracy na rzecz dziecka
Adresat

nauczyciele przedszkoli, pedagodzy szkolni

Cel

zapoznanie nauczycieli z rolą dorosłych w wychowaniu dziecka
przedszkolnego oraz współpracy dorosłych na rzecz dziecka

Zagadnienia

 Potrzeby rozwojowe dziecka przedszkolnego
 Rola dorosłych w wychowaniu dziecka przedszkolnego: rodzice,
nauczyciele, dziadkowie, opiekunki
 Wprowadzanie zasad i rola konsekwencji w wychowaniu przedszkolaka
 Gdy pojawia się problem… – analiza indywidualnych przypadków

Kierownik

Lidia Kantek

Prowadzący

Olga Karpińska (pedagog w Miejskiej Poradni Psychologiczno‐
Pedagogicznej w Koninie)

Liczba godzin

5

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/8
Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej. Podniesienie jakości kształcenia i jakości
wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach
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

Wiśniewska Dorota

Liczba godzin

6

Termin zajęć

październik–listopad 2022

Koszt

100 zł

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz
sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka
łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Forma doskonalenia: webinarium
Symbol WB/5
Język łaciński jako podstawa dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Adresat

zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cel

rozwijanie umiejętności samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz
integrowania wiedzy o języku łacińskim i kulturze antycznej z innymi
dziedzinami nauki; popularyzacja dobrych praktyk

Zagadnienia

 Latynizmy i pseudolatynizmy w języku polskim
 Funkcje zapożyczeń z łaciny w języku polskim
 Jak przybliżać uczniom kulturę antyczną – przykłady dobrych praktyk

Kierownik

Wioletta Poturała

Prowadzący

ekspert z zakresu języka łacińskiego i kultury antycznej, Wioletta Poturała

Liczba godzin

3

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

50 zł

Forma doskonalenia: webinarium
Symbol WB/6
Kanon – kluczem do budowania tożsamości kulturowej uczniów

Adresat

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych, zainteresowani
nauczyciele

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

Wioletta Poturała, Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Liczba godzin

2

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/64
Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – jak samodzielnie przygotować gry do stolików eksperckich
Adresat

nauczyciele historii

Cel

projektowanie lekcji opierającej się na korzeniach cywilizacyjnych Europy

Zagadnienia

 Zasady działania stolików eksperckich
 Tworzenie gier edukacyjnych krok po kroku

Kierownik

Anna Berdzińska (doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o
społeczeństwie)

Prowadzący

Anna Berdzińska (doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o
społeczeństwie)

Liczba godzin

3

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/14
Krótki przewodnik po edukacji klasycznej
Adresat

nauczyciele przedmiotów humanistycznych, zainteresowani nauczyciele

Cel

poznanie klasycznych zasad wychowania i klasycznej metody nauczania;
wdrażanie działań ukazujących źródła kultury europejskiej

Zagadnienia

Kierownik






Rodowód i założenia edukacji klasycznej
Model klasycznego wychowania dawniej i dziś
Prezentacja trivium – klasycznej metody nauczania
Przykłady działań ukazujących klasyczne dziedzictwo Europy we
współczesnym nauczaniu

Agata Różańska (doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego)

Prowadzący

Agata Różańska (doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego)

Liczba godzin

3

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

bezpłatnie

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,
w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli
nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/15
ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
Adresat

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cel

poznanie i wdrożenie metod pracy z uczniem cudzoziemskim;
przygotowanie ucznia cudzoziemskiego do egzaminu zewnętrznego z
języka polskiego

Zagadnienia

 Kompetencje międzykulturowe ucznia i nauczyciela
 Metody pracy z uczniem cudzoziemskim na lekcjach języka polskiego
 Sposoby przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego z języka
polskiego

Kierownik

Agata Różańska (doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego)

Prowadzący

Agata Różańska (doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

wrzesień 2022

Koszt

bezpłatnie

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą
egzaminu maturalnego od roku 2023.

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/57
Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego? Matura 2023
Adresat

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Cel

popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy

Zagadnienia

 Kompetencje maturzysty w świetle podstawy programowej z języka
polskiego
 Zasady planowania pracy w klasie maturalnej
 Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie werbalizacji sądów,
argumentowania, udziału w dyskusji

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

ekspert CKE, Wioletta Poturała, Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Liczba godzin

2 (+ 2 on‐line)

Termin zajęć

październik–listopad 2022

Koszt

60 zł

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/9
Między tekstami – streszczenie na egzaminie maturalnym z języka polskiego
Adresat

nauczyciele języka polskiego

Cel

poznanie wymagań egzaminacyjnych w zakresie streszczenia,
analiza zadań dotyczących streszczenia w przykładowych arkuszach
egzaminacyjnych, model pracy z uczniem rozwijający umiejętność
redagowania streszczenia

Zagadnienia

 Streszczenie na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym –
podobieństwa i różnice
 Streszczenie w arkuszu egzaminacyjnym
 Czytanie tekstu dyskursywnego na egzaminie maturalnym
 Rozwijanie przez uczniów umiejętności streszczania tekstów – przykłady
ćwiczeń

Kierownik

Agata Różańska (doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego)

Prowadzący

Agata Różańska (doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/10
Zmiany w egzaminie maturalnym z historii od 2023 r. Wspomaganie kształcenia w szkołach
ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023
Adresat

nauczyciele przedmiotu historia

Cel

 omówienie kierunków zmian i głównych założeń na egzaminie
maturalnym z historii od 2023 r.
 projektowanie pracy dydaktycznej w świetle proponowanych zmian

Zagadnienia








Główne założenia egzaminu maturalnego z historii
Typy zadań na egzaminie
Opis arkusza egzaminacyjnego
Zasady oceniania
Kryteria oceniania wypowiedzi argumentacyjnej
Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii na podstawie
wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w
latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Aldona Olesiak, Anna Berdzińska (doradca metodyczny nauczycieli historii
i wiedzy o społeczeństwie)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/31
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – egzamin maturalny z języka
angielskiego
Adresat

nauczyciele języka angielskiego

Cel

Uczestnicy:
 poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
 dowiedzą się, jakie są zasady wdrażania ww. zmian
 będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach
 nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego
uzyskają wiedzę na temat wiadomości i umiejętności wymaganych w
standardach egzaminacyjnych

Zagadnienia

 Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych
 Analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule
wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych
 Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia
nowych wymagań oraz propozycja modelu pracy z uczniami

Kierownik

Małgorzata Gralewski (doradca metodyczny nauczycieli języka
angielskiego)

Prowadzący

Małgorzata Gralewski (doradca metodyczny nauczycieli języka
angielskiego)

Liczba godzin

3

Termin zajęć

wrzesień–grudzień 2022

Koszt

bepłatnie

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/58
Rozwiązywanie zadań maturalnych pod arkuszem kalkulacyjnym lub w języku programowania
Adresat

nauczyciele informatyki prowadzący zajęcia rozszerzone

Cel

dzielenie się doświadczeniem w obszarze egzaminu maturalnego
z informatyki

Zagadnienia

 Wymiana opinii o maturze z informatyki
 Poszukiwanie koncepcji rozwiązania
 Zapis rozwiązania pod arkuszem kalkulacyjnym lub w języku
programowania
 Analiza i dyskusja rozwiązania

Kierownik

Mariusz Kordylewski

Prowadzący

Mariusz Kordylewski

Liczba godzin

5

Termin zajęć

październik–grudzień 2022

Koszt

50 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/60
Praca w klasie maturalnej – matematyka MATURA 2023
Adresat

nauczyciele matematyki w szkole ponadpodstawowej

Cel

przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

Zagadnienia

 Wymagania maturalne w nowej formule
 Porady praktyczne – strategie rozwiązywania zadań maturalnych
 Przykłady zadań – wskazówki metodyczne dotyczące skutecznego
przygotowania ucznia do egzaminu

Kierownik

Małgorzata Pogodska

Prowadzący

Elżbieta Szmytkowska

Liczba godzin

4

Termin zajęć

październik 2022, marzec 2023

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/61
Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023
Adresat

nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

Cel

przedstawienie zmian w egzaminie maturalnym z matematyki w formule
2023

Zagadnienia

 Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne, czyli co może być
treścią zadań egzaminacyjnych
 Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych nowego typu
 Przygotowanie do egzaminu kluczem do sukcesu, czyli jak zaplanować
i ukierunkować pracę uczniów

Kierownik

Wiesława Kowalska (doradca metodyczny nauczycieli matematyki)

Prowadzący

Wiesława Kowalska (doradca metodyczny nauczycieli matematyki)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

5 października 2022, godz. 16.00–19.00

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/62
Egzamin maturalny z geografii w formule 2023
Adresat

nauczyciele uczący geografii w szkołach ponadpodstawowych

Cel

 krótka informacja o wynikach egzaminu maturalnego z geografii w roku
2022
 poznanie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w formule
2023
 informacja o wymaganiach egzaminacyjnych z geografii obowiązujących
w roku 2023 i 2024
 wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniami
przygotowującymi się do egzaminu maturalnego

Zagadnienia

 Wyniki egzaminu maturalnego z geografii w roku 2022
 Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z geografii w formule
2023
 Wymagania egzaminacyjne z geografii obowiązujące w roku 2023 i 2024
 Wskazówki metodyczne skutecznego przygotowania uczniów do
egzaminu maturalnego

Kierownik

Małgorzata Pogodska

Prowadzący

Grażyna Frydrychowicz

Liczba godzin

4

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/11
Nowa Edycja – Nowa Matura (przedmioty humanistyczne)

Adresat

nauczyciele szkół ponadpodstawowych (humaniści, historycy, nauczyciele
uczący przedmiotu historia i teraźniejszość)

Cel

zapoznanie ze zmianami w podręcznikach związanymi z nowymi przepisami
maturalnymi na rok 2023 oraz obsługa dodatków multimedialnych.

Zagadnienia

 Przedstawienie podręczników z Nowej Edycji – 1. blok: historia
i teraźniejszość, język polski, historia
 Prezentacja genezy zmian: nowe wymagania maturalne 2023, wyniki
konsultacji i badań przeprowadzonych z nauczycielami w 2021 roku
 Przedstawienie serwisów i obudowy metodycznej WSiP

Kierownik

Małgorzata Pogodska, Małgorzata Jeziorska (WSiP)

Prowadzący

Marieta Jędrzejec

Liczba godzin

2

Termin zajęć

wrzesień 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/12
Nowa Edycja – Nowa Matura (chemia, fizyka)
Adresat

nauczyciele szkół ponadpodstawowych (chemia, fizyka)

Cel

zapoznanie ze zmianami w podręcznikach związanymi z nowymi przepisami
maturalnymi na rok 2023 oraz obsługa dodatków multimedialnych

Zagadnienia

 Przedstawienie podręczników z Nowej Edycji – 2. blok: chemia, fizyka
 Prezentacja genezy zmian: nowe wymagania maturalne 2023, wyniki
konsultacji i badań przeprowadzonych z nauczycielami w 2021 roku
 Przedstawienie serwisów i obudowy metodycznej WSiP

Kierownik

Małgorzata Pogodska, Małgorzata Jeziorska (WSiP)

Prowadzący

Violetta Antkiewicz‐Kafarska

Liczba godzin

2

Termin zajęć

wrzesień 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/13
Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z biologii? Matura 2023

Adresat

nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych, zainteresowani
nauczyciele

Cel

popularyzacja nowych metod i form pracy na lekcjach biologii

Zagadnienia

 Kompetencje maturzysty w świetle podstawy programowej z biologii
i wymagań egzaminacyjnych
 Zasady planowania pracy w cyklu kształcenia
 Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji
matematycznych, prawidłowego formułowania problemu badawczego,
hipotezy, obserwacji i wniosku

Kierownik

Jolanta Staszak (doradca metodyczny nauczycieli biologii)

Prowadzący

ekspert CKE

Liczba godzin

2 godziny stacjonarnie + 2 godziny on‐line

Termin zajęć

październik–listopad 2022

Koszt

20 zł

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie
Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/17
Innowacyjne lekcje w technikum logistycznym i spedycyjnym – wdrażanie Zintegrowanej
Strategii Umiejętności 2030
Adresat

nauczyciele przedmiotów zawodowych branży TSL

Cel

zapoznanie nauczycieli z praktycznymi pomysłami na innowacyjne
nauczanie, przybliżenie założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Zagadnienia







Aplikacja Beer Game App w nauczaniu
Arkusz kalkulacyjny w nauczaniu analizy ABC
Arkusz kalkulacyjny przy planowaniu potrzeb dystrybucji
Tworzenie projektów uczniowskich z zakresu logistyki produkcji
Gra komputerowa This War of Mine – jak optymalnie zarządzać
zasobami
 Grywalizacja w nauczaniu logistyków i spedytorów: Kahoot i Blooket

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Krzysztof Celka

Liczba godzin

6

Termin zajęć

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

350 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący (on‐line)
Symbol K/9
Niezbędnik doradcy zawodowego. Aktualna sytuacja na rynku pracy – co się zmieni?
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami
Adresat

doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele

Cel

pozyskanie wiedzy na temat przeobrażeń i kierunków zmian na rynku
pracy

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

październik 2022

Koszt

170 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/10
Formy i metody pracy z uczniami w obszarze finansów

Adresat

nauczyciele przedmiotów zawodowych ekonomicznych, zainteresowani
nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Cel

przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem programu „Moje finanse”, podnoszenie jakości kształcenia
zawodowego

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 2023

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/28
ABC podstaw Subiekta GT

Adresat

nauczyciele przedmiotów zawodowych ekonomicznych; zainteresowani
nauczyciele

Cel

poznanie podstaw obsługi programu Subiekt GT

Zagadnienia







Kierownik

Dorota Wrzesińska

Prowadzący

Dorota Wrzesińska

Liczba godzin

10

Termin zajęć

marzec 2023

Koszt

350 zł

Konfiguracja Subiekta GT
Tworzenie kartotek towarowych i kontrahentów
Dokumenty handlowe, magazynowe, bankowe i kasowe
Rozrachunki
Wydruki

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/29
ABC zaawansowanego Subiekta GT

Adresat

nauczyciele przedmiotów zawodowych ekonomicznych; zainteresowani
nauczyciele

Cel

poznanie zaawansowanych aspektów obsługi programu Subiekt GT

Zagadnienia







Kierownik

Dorota Wrzesińska

Prowadzący

Dorota Wrzesińska

Liczba godzin

10

Termin zajęć

kwiecień 2023

Koszt

450 zł

Rozszerzenie tematu dokumentów w systemie Subiekt GT
Remanent i inwentaryzacja
Zestawienia dostępne w systemie
Rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych
Wydruki

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/37
Ostatnia rozmowa z absolwentem, czyli jak przygotować absolwentów klas programowo
najwyższych do dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych

Adresat

doradcy zawodowi, wychowawcy

Cel

zapoznanie nauczycieli z pomysłami na rozmowę o decyzjach zawodowych
i edukacyjnych absolwenta

Zagadnienia






Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

Krzysztof Celka

Liczba godzin

2

Termin zajęć

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

150 zł

Sytuacja absolwenta szkoły średniej na rynku pracy
Czynniki determinujące wybór formy studiów
Czynniki determinujące wybór studiów
Praktyczne porady przy poszukiwaniu pracy

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego
wykorzystywania technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego
podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Forma doskonalenia: szkolenie rady pedagogicznej
Symbol R/23
Technologie informacyjno‐komunikacyjne na lekcjach – rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno‐
komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
Adresat

nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

Cel

pogłębienie umiejętności związanych ze sposobami wykorzystania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym

Zagadnienia

 Efektywne wykorzystanie TIK w nauczaniu
 Rola technologii informacyjnej we wdrażaniu metod aktywnego
nauczania
 Modele wykorzystania TIK w pracy z uczniami

Liczba godzin

4

Kierownik

Barbara Jaworowicz

Prowadzący

Barbara Jaworowicz, Wioletta Poturała

Koszt

1200 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/65
Prawa autorskie w pracy nauczyciela oraz bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej – krytyczne
podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

zapoznanie nauczycieli z aktualnymi interpretacjami prawa autorskiego
oraz zachowania bezpieczeństwa podczas nauki zdalnej

Zagadnienia







Kierownik

Krzysztof Krakowski

Prawa autorskie
Interpretacja zapisów o prawie autorskim na rzecz edukacji
Praca zdalna
Bezpieczeństwo w sieci
Fake newsy

Prowadzący

Krzysztof Krakowski

Liczba godzin

2

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

50 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/1
Szkoła w chmurze – możliwości zarządzania placówką, komunikacja i współpraca nauczycieli
Adresat

zainteresowani dyrektorzy szkół, nauczyciele

Cel

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z usług chmurowych
Office 365, poznanie dobrych praktyk szkolnych

Zagadnienia

 Wybrane narzędzia w chmurze MS Office 365, SharePoint, OneDrive,
Forms w praktyce szkolnej
 Wykorzystanie przestrzeni dyskowej „w chmurze” oraz usług
„chmurowych” do gromadzenia, udostępniania i współtworzenia
dokumentów szkolnych, planowania działań, dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem, dobrymi praktykami

Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

Lidia Drop

Liczba godzin

10

Termin zajęć

luty–marzec 2023

Koszt

130 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/47
Narzędzia do weryfikacji informacji
Adresat

nauczyciele bibliotekarze

Cel

nabycie umiejętności i nawyku szybkiego i rzetelnego weryfikowania
informacji

Zagadnienia






Wokół pojęć: dezinformacja, fake news, deepfake, troll, fact‐checking
Sposoby na weryfikowanie informacji
Portale i aplikacje fact‐checkingowe
Czym jest i jak walczyć ze stresem informacyjnym

Kierownik

Ewa Kiwak

Prowadzący

Ewa Kiwak

Liczba godzin

2

Termin zajęć

kwiecień 2023

Koszt

100 zł

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności
podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/48
Drukarka 3D na zajęciach w szkole – wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
Adresat

nauczyciele, pedagodzy, trenerzy, zainteresowane osoby

Cel






zapoznanie uczestników z zagadnieniem druku 3D
wykorzystanie darmowych aplikacji do modelowania 3D
podstawowa obsługa drukarki 3D
drukowanie modeli 3D

Zagadnienia







Aplikacja TinkerCad
Aplikacja Cura
Aplikacje brandowe drukarek
Zastosowanie druku 3D w szkole
Obsługa drukarki 3D

Kierownik

Krzysztof Krakowski

Prowadzący

Krzysztof Krakowski

Liczba godzin

2

Termin zajęć

październik 2022, styczeń 2023

Koszt

50 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/66
Montaż filmów edukacyjnych nagranych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
Adresat

nauczyciele, pedagodzy, trenerzy, zainteresowane osoby

Cel

 zapoznanie uczestników z darmową aplikacją Canva oraz Zdjęcia
 wykorzystanie programów do tworzenia prostych filmów edukacyjnych
 wykorzystanie animacji w pracy nauczyciela

Zagadnienia






Aplikacja Canva
Aplikacja Zdjęcia
Program DaVinci Resolve
Grafika Komputerowa

 Film w edukacji
 Eksport i archiwizacja materiału wideo
Kierownik

Krzysztof Krakowski

Prowadzący

Krzysztof Krakowski

Liczba godzin

2

Termin zajęć

październik 2022, styczeń 2023

Koszt

50 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/67
„Laboratoria przyszłości” – budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów
na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Adresat

kadra kierownicza szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele

Cel

realizacja programu „Laboratoria przyszłości”

Zagadnienia

 Rola i wsparcie kreatywności w szkole
 Metody praktycznej działalności przedmiotem weryfikacji i praktycznego
wykorzystania wiedzy już poznanej z zakresu m.in. matematyki, biologii,
informatyki oraz fizyki

Kierownik

Alicja Rogawska (doradca metodyczny nauczycieli techniki)

Prowadzący

Alicja Rogawska (doradca metodyczny nauczycieli techniki)

Liczba godzin

2

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/68
Warsztatownia – rozwijanie kompetencji kluczowych
Adresat

zainteresowani nauczyciele

Cel

wykorzystanie pracowni na zajęciach różnych przedmiotów

Zagadnienia

 Kto może korzystać z pracowni
 Od czego zacząć
 Korzyści dla ucznia

Kierownik

Alicja Rogawska (doradca metodyczny nauczycieli techniki)

Prowadzący

Alicja Rogawska (doradca metodyczny nauczycieli techniki)

Liczba godzin

2

Termin zajęć

grudzień 2022

Koszt

bezpłatnie

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/7
Wspieranie rozwoju i zdolności dziecka. Wzmacnianie uczniów mających trudności edukacyjne
Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

zapoznanie słuchaczy z następstwami nieprawidłowego rozwoju dziecka
w edukacji szkolnej oraz możliwościami usprawniania zaniedbanych
obszarów mózgu, rozwijania zdolności

Zagadnienia

 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 Konsekwencje nieprawidłowego rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym
 Usprawnianie obniżonych funkcji pozaintelektualnych dziecka
rozpoczynającego naukę
 Działania podejmowane wobec uczniów mających trudności edukacyjne
oraz uczniów zdolnych

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

Barbara Trzewiczyńska

Liczba godzin

2 (czas i zakres do uzgodnienia w zależności od potrzeb)

Termin zajęć

2022/2023

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/22
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie organizacji kształcenia,
wymagań i oceniania do możliwości psychofizycznych ucznia

Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, nauczyciele – pedagodzy,
wychowawcy

Cel

inspirowanie nauczycieli do dostosowania organizacji kształcenia,
wymagań i oceniania do możliwości psychofizycznych ucznia

Zagadnienia







Obowiązujące przepisy prawa oświatowego
Rola i zadania nauczyciela w placówce
Diagnoza możliwości psychofizycznych oraz potrzeb dziecka/ucznia
Dostosowanie wymagań, indywidualizacja oceniania i metod pracy
Współpraca z poradnią psychologiczno‐pedagogiczną

 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
 Analiza indywidualnych przypadków oraz wymiana doświadczeń

Kierownik

Lidia Kantek

Prowadzący

Olga Karpińska (pedagog w Miejskiej Poradni Psychologiczno‐
Pedagogicznej w Koninie)

Liczba godzin

5

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

140 zł

Forma doskonalenia: rada pedagogiczna
Symbol R/21
Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i wsparcia udzielanego
dzieciom i uczniom
Adresat

nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

Cel

przedstawienie elementów warsztatu pracy nauczyciela; omówienie
kompetencji nauczyciela; rozważanie zależności między realizacją
podstawy programowej a efektami kształcenia

Zagadnienia

 Organizacja warsztatu pracy nauczyciela
 Efekty kształcenia a dobór metod nauczania

Liczba godzin

4

Kierownik

Barbara Jaworowicz

Prowadzący

Barbara Jaworowicz, Wioletta Poturała

Koszt

1200 zł

Forma doskonalenia: rada pedagogiczna
Symbol R/22
Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów – podnoszenie jakości
kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom
Adresat

nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

Cel

zapoznanie uczestników ze sposobami i metodami pracy z uczniami
w klasie, w której znajdują się uczniowie z różnorodnymi

predyspozycjami, możliwościami, ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Zagadnienia

 Charakterystyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości
uczniów
 Metody pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Liczba godzin

4

Kierownik

Barbara Jaworowicz

Prowadzący

Barbara Jaworowicz, Aldona Olesiak

Koszt

1200 zł

