OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/4
Stopień nauczyciela mianowanego w świetle aktualnych uregulowań prawnych
Adresat

nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

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 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, Jarosław Jankowski

Liczba godzin

8

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/5
Stopień nauczyciela dyplomowanego 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, Jarosław Jankowski

Liczba godzin

8

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/6
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)
 Opinia opiekuna o dorobku zawodowym stażysty za okres stażu
 Przygotowanie stażysty do egzaminu

Kierownik

Zbigniew Budny

Prowadzący

Zbigniew Budny, Aleksandra Czaplicka‐Wojtas, Jarosław Jankowski

Liczba godzin

8

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

100 zł

Forma doskonalenia: webinarium
Symbol WB/1
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej. Poradnik dla nauczyciela ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
Adresat

nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

Cel

aktualizacja wiedzy z obszaru prawa oświatowego

Zagadnienia

 Prawo oświatowe (zakres pojęcia, rodzaje aktów prawnych, konstrukcja
ustaw i rozporządzeń)
 Funkcjonowanie placówki oświatowej w kontekście prawnym

Kierownik

Zbigniew Budny

Prowadzący

Zbigniew Budny, Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Liczba godzin

2

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

40 zł

Forma doskonalenia: webinarium
Symbol WB/2
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej. Poradnik dla nauczyciela mianowanego
Adresat

nauczyciele mianowani

Cel

aktualizacja wiedzy z obszaru prawa oświatowego

Zagadnienia

 Prawo oświatowe (zakres pojęcia, rodzaje aktów prawnych, konstrukcja
ustaw i rozporządzeń)
 Funkcjonowanie placówki oświatowej w kontekście prawnym

Kierownik

Zbigniew Budny

Prowadzący

Zbigniew Budny, Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Liczba godzin

2

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

40 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/7
Jak (na)uczyć efektywnie? O strategiach wspierających uczenie się
Adresat

nauczyciele języków obcych

Cel

uczestnicy warsztatów potrafią określić style uczenia się oraz wiedzą, jak
uwzględnić je w procesie nauki języka obcego; potrafią wybrać
odpowiednie dla swoich uczniów strategie uczenia się; znają wybrane
techniki uczenia oraz potrafią je przekazać uczniom

Zagadnienia

 Wymiana doświadczeń na temat uczenia się. Teorie uczenia się
 Style uczenia się – metody dostosowane do poszczególnych typów
 Strategie uczenia się słownictwa oraz rozwijania sprawności
językowych. Analiza strategii zawartych w podręcznikach szkolnych

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Ksenia Herbst‐Buchwald

Liczba godzin

4 (on‐line), 5 (stacjonarnie)

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/3
Młody nauczyciel na starcie. Warsztat pracy kreatywnego nauczyciela
Adresat

nauczyciele o stażu 0‐3

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, Jarosław Jankowski

Liczba godzin

4 (on‐line)

Termin zajęć

październik 2022 (on‐line)

Koszt

60 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/4
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, realizacji zadań i sposobów
dokumentowania pracy nauczyciela‐wychowawcy

Zagadnienia







Kierownik

A. Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

A. Czaplicka‐Wojtas, Wioletta Poturała, Jarosław Jankowski

Liczba godzin

4 (on‐line)

Termin zajęć

listopad 2022 (on‐line)

Koszt

60 zł

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

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/5
Metody aktywizujące na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
Adresat

nauczyciele edukacji i bezpieczeństwa wszystkich typów szkół

Cel

wzbogacenie i unowocześnienie warsztatu pracy nauczyciela edukacji dla
bezpieczeństwa

Zagadnienia

 Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych wskazanych do
prowadzenia zajęć pierwszej pomocy ze szczególnym zwróceniem
uwagi na metody aktywizujące i ćwiczenia praktyczne
 Dobre praktyki szkolne

Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

ekspert ds. obronności

Liczba godzin

5

Termin

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/6
Jak postępować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

Adresat

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół

Cel

popularyzacja zasad organizacji pierwszej pomocy i praktyczne
sprawdzenie postępowania w przypadku najczęściej występujących
urazów i zagrożeń; kształtowanie właściwej postawy etycznej osób
uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy

Zagadnienia

 Pierwsza pomoc przedmedyczna i jej uwarunkowania prawne w Polsce
 Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia (ratownika, poszkodowanego
i świadków)
 Sprawdzenie podstawowych parametrów życiowych
 Zasady wzywania pomocy medycznej
 Pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia dzieci
(zakrztuszenie, rany, krwotoki, urazy mechaniczne, oparzenia,
odmrożenia, porażenia prądem, zatrucia, omdlenia, zawały, udar,
drgawki, cukrzyca, astma, gorączka, odwodnienie, połknięcia, silne
alergie)

Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

ekspert ds. obronności

Liczba godzin

20

Termin

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

350 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/7
Kurs dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Adresat

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa wszystkich typów szkół

Cel

przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania
pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia;
szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu

udzielania pierwszej pomocy; budowanie poczucia odpowiedzialności za
jakość pierwszej pomocy

Zagadnienia











Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

ekspert zewnętrzny ds. obronności

Liczba godzin

15

Termin

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

300 zł

Postępowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
Zadławienia
Poszkodowany nieprzytomny
Zatrucia
Podstawowa resuscytacja krążeniowo‐oddechowa
Urazy
Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
Ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych
Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/3
Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych
Adresat

nauczyciele przedmiotu historia i teraźniejszość

Cel

omówienie kierunków zmian i głównych założeń podstawy programowej
przedmiotu historia i teraźniejszość; projektowanie pracy dydaktycznej w
świetle nowej podstawy programowej

Zagadnienia

 Nauczanie przedmiotu historia i teraźniejszość według podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
 Podręczniki do przedmiotu historia i teraźniejszość
 Zakres zmian programowych
 E‐materiały dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Anna Berdzińska (doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o
społeczeństwie), dr hab. Piotr Gołdyn, Aldona Olesiak

Liczba godzin

4

Termin zajęć

sierpień/wrzesień 2022

Koszt

bezpłatnie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/4
W dobie umarłych autorytetów – ocalmy szacunek za sprawą nauczycielskiej poprawności
językowej. Formalna korespondencja tradycyjna i korespondencja e‐mailowa
Adresat

nauczyciele wszystkich przedmiotów (maksymalnie grupa 20‐osobowa)

Cel

osiągnięcie poprawności w zakresie języka urzędniczego

Zagadnienia

 Konstruowanie pisma o charakterze oficjalnym – korespondencja
tradycyjna i e‐mailowa
 Odmiana nazwisk
 Zwroty grzecznościowe
 Unikanie peryfraz
 Ortografia w listach na poziomie dużej i małej litery

Liczba godzin

3

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

dr Ewa Matyba

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/8
Cykl spotkań poświęcony żywotnym we współczesnej polszczyźnie zagadnieniom poprawności
językowej
Adresat

nauczyciele wszystkich przedmiotów oraz puryści językowi

Cel

rekonesans po istotnych zagadnieniach poprawności językowej

Zagadnienia

 Nonsensowne wielkie litery
 Nazwiskowe dylematy w polskiej przestrzeni językowej
 Znane i „lubiane” błędy językowe – precz!

Kierownik

Agnieszka Piekarska

Prowadzący

dr Ewa Matyba

Liczba godzin

każde spotkanie – 2 godziny (raz w miesiącu)

Termin zajęć

cykl jesienny: wrzesień/październik/listopad 2022

cykl wiosenny: marzec/kwiecień/maj 2023
Koszt

190 zł (za cykl trzech spotkań)

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/9
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

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

160 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/10
Wielkanoc na lekcji języka angielskiego
Adresat

nauczyciele uczący języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej

Cel

przedstawienie aktywności dotyczących Wielkanocy do zastosowania na
lekcji języka angielskiego

Zagadnienia

 Aktywizujące metody nauczania języka angielskiego
 Rozwijanie sprawności językowych

 Materiały autentyczne i ich wykorzystanie na zajęciach

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

Termin zajęć

marzec 2023

Koszt

160 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/11
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







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

Termin zajęć

luty 2023

Koszt

140 zł

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

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/12
Efektywna lekcja języka obcego. Planowanie i organizacja lekcji
Adresat

nauczyciele języków obcych

Cel

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

Zagadnienia

 Planowanie lekcji języka niemieckiego, fazy, cele, zasady planowania
 Przydatne narzędzia oraz odpowiednie metody pracy
 Moja lekcja – jak ją lepiej zaplanować

Kierownik

Aldona Olesiak

Prowadzący

Ksenia Herbst‐Buchwald

Liczba godzin

4 (on‐line), 6 (stacjonarnie)

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/13
Zastosowanie storytellingu na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Adresat

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Cel

wykorzystanie technik storytellingu w redagowaniu opowiadania
twórczego

Zagadnienia

 Techniki storytellingu
 Narracyjne środki dydaktyczne
 Tworzenie historii alternatywnych bohaterów lektur

Kierownik

Agata Różańska (doradca metodyczny języka polskiego)

Prowadzący

Agata Różańska (doradca metodyczny języka polskiego)

Liczba godzin

3

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

bezpłatnie

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

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/14
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 2022

Koszt

160 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/15
Żarty rysunkowe Pawła Jarońskiego na lekcjach języka polskiego. Kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno
Adresat

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cel

kształtowanie umiejętności interpretowania jaronizmów, wzbogacenie
warsztatu pracy nauczyciela polonisty, wychowanie do wartości w
praktyce polonistycznej

Zagadnienia

 Znaczenie humoru w procesie dydaktycznym
 Sylwetka twórcza Pawła Jarońskiego i specyfika jego działalności
rysunkowej
 Potencjał dydaktyczny jaronizmów – przykłady zastosowania

Kierownik

Wioletta Poturała

Prowadzący

Małgorzata Juda‐Mieloch

Liczba godzin

4 on‐line

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/16
Zwinny jak Kot, silny jak Lew. Rozwijamy ogólną sprawność dzieci
Adresat

nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej

Cel

podniesienie ogólnej sprawności dzieci w obwodach, torach przeszkód
oraz interwałach; rozbudzanie dziecięcej ciekawości ruchowej i
świadomości własnego ciała

Zagadnienia

 Cechy motoryczne – jak je rozwijamy u dzieci
 Rozwijanie ogólnej sprawności młodszych dzieci – sposoby pracy
 Budowanie torów przeszkód, obwodów dla dzieci w wieku 6–9 lat i
młodszych

Kierownik

Dorota Wrzesińska

Prowadzący

Izabela Adamska

Liczba godzin

4

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

160 zł

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: warsztat metodyczny
Symbol W/18
Gry planszowe w nauczaniu
Adresat

rada pedagogiczna/zainteresowani nauczyciele

Cel

zapoznanie nauczycieli z pomysłami na wykorzystanie gier planszowych
w kształceniu

Zagadnienia








Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

Krzysztof Celka

Liczba godzin

4

Termin zajęć

po zebraniu grupy szkoleniowej

Koszt

300 zł

Times Up – wykorzystanie mechaniki gry w nauczaniu
Taboo – wykorzystanie mechaniki w nauczaniu
Story Cubes – wykorzystanie mechaniki w nauczaniu
Story Bites – wykorzystanie mechaniki w nauczaniu
Dixit– wykorzystanie mechaniki w nauczaniu
Timeline – wykorzystanie mechaniki w nauczaniu

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/19
Zastosowanie metody projektu 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 2022

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/11
Sposób na pracę z tekstem literackim
Adresat

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cel

rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych metod edukacji
polonistycznej

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 2023

Koszt

200 zł

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/12
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, przybliżenie założeń
zintegrowanej strategii umiejętności

Zagadnienia

 Kompetencje kluczowe w zapisach prawa
 Kompetencje kluczowe – dobre praktyki
 Zapisy podstawy programowej a kompetencje kluczowe

Kierownik

Barbara Jaworowicz

Prowadzący

Barbara Jaworowicz, Wioletta Poturała

Liczba godzin

5

Termin zajęć

marzec 2023

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/20
Doświadczenia w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Adresat

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Cel

promowanie eksperymentów jako wartościowego elementu lekcji

Zagadnienia

 Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
 Czy warto wykonywać eksperymenty na lekcjach?
 Doświadczenia obowiązkowe realizowane w ciekawy i angażujący
ucznia sposób

Kierownik

Barbara Jaworowicz

Prowadzący

Krzysztof Rosiak

Liczba godzin

5

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

120 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/21
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

 Rola i znaczenie wycieczek szkolnych
 Krajoznawstwo w edukacji szkolnej
 System odznak krajoznawczych i sposoby ich wykorzystania
w wycieczkach szkolnych

Kierownik

Piotr Gołdyn

Prowadzący

Piotr Gołdyn

Liczba godzin

4

Termin zajęć

październik 2022

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: warsztat metodyczny
Symbol W/22
Mała Akademia Nauki Ukrainy jako forma wprowadzania uczniów szkół ponadpodstawowych do
pracy naukowo‐badawczej
Adresat

zainteresowani nauczyciele, szczególnie historii

Cel

przybliżenie działalności pozalekcyjnej o charakterze naukowym w
szkołach średnich Ukrainy

Zagadnienia

 Przybliżenie działalności Małej Akademii Nauki Ukrainy
 Rodzaje zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Małą Akademię
Nauki Ukrainy
 Przykładowe prace oraz proces przygotowania uczniów do ich
tworzenia

Kierownik

Piotr Gołdyn

Prowadzący

doc. dr Oleh Razyhrayev

Liczba godzin

4

Termin zajęć

listopad 2022

Koszt

bezpłatnie

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

