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UWAGA 

 
 
 

Szanowni Państwo,      
 
Informujemy, że zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia ( konferencje, warsztaty, seminaria i kursy ) 
należy dokonywać: 
 
 

1) za pomocą elektronicznego formularza ze strony https://zapisy.pcpppidn.eu  - wszystkie formy bezpłatne    

i płatne opłacane indywidualnie przez nauczyciela (formularz wg. formy szkoleniowej). 

2) osobiście w siedzibie PODM (wydrukowana, wypełniona i potwierdzona przez dyrektora placówki 

karta zgłoszenia pdf ze strony  www.pcpppidn.eu – zakładka „zapisy na szkolenia” (koszty pokrywa pracodawca). 

 

 

 

 

 

 

 

https://zapisy.pcpppidn.eu/
http://www.pcpppidn.eu/
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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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. 

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”. 

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

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

Kierunki realizacji założeń Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie na rok szkolny 2022/2023   

w oparciu o diagnozę potrzeb edukacyjnych środowiska   oświatowego   w   powiecie   głogowskim: 

1. Wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w obszarach dydaktyki, wychowania i profilaktyki poprzez łączenie form współpracy Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej , Biblioteki Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. 

2. Wymiana doświadczeń, rozwijanie umiejętności metodycznych podnoszących jakość kształcenia, uczenia się przez całe życie, rozwijania kompetencji 

cyfrowych nauczycieli  poprzez udział w Sieciach Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli różnych specjalności. 

3. Realizacja oferty edukacyjnej przygotowanej w oparciu o zdiagnozowane potrzeby przedszkoli, szkół, nauczycieli i dyrektorów. 
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Organizacja i zarządzanie placówką oświatową: 

szkolenia/seminaria dla dyrektorów i kadry zarządzającej w formie stacjonarnej i online  

 
lp. temat- tytuł formy Szkoleniowiec termin 

realizacji 

liczba 

godzin 
stacjonarne/ 

Webinarium 

Cena za 

stacjonarne/ 

Webinarium 

adresat 

1. Zmiany w zarządzaniu oświatą oraz w statusie nauczycieli szkół 

i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 

Leszek Zaleśny 25.08.2022 
godz.9.00-

13.00 

5 210 zł/osoba Dyrektorzy, 

wicedyrektorzy 

szkół i 

przedszkoli 

2.  W jaki sposób prowadzić protokół zebrań rady pedagogicznej? 

 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Protokolanci  

w placówkach 

3.  Działania dyrektora w zakresie odpowiedzialności nauczyciela: 

dyscyplinarnym i porządkowym, po kolejnych zmianach w 

Karcie Nauczyciela. 

 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

4. Działalność rady pedagogicznej (kompetencje, uchwały, 

regulamin działalności). 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

5.  Ocena pracy nauczycieli po zmianach przepisów Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

6. Zawiłości nauczycielskich kwalifikacji Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

7. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania w 

przedszkolach, szkołach i placówkach w r. szk. 2022/2023 

 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

8. Rola dyrektora szkoły w kontroli i procesie egzekucji 

obowiązku szkolnego/nauki – praktyczna ścieżka 

postępowania w r. szk. 2022/2023 

 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 
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9. Statuty szkół podstawowych w świetle nowej rzeczywistości 

prawnej w r. szk. 2022/2023 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

podstawowych 

10. Statuty przedszkoli w świetle nowej rzeczywistości prawnej w 

r. szk. 2022/2023 

 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

 przedszkoli 

11. Statuty szkół ponadpodstawowych w świetle nowej 

rzeczywistości prawnej w r. szk. 2022/2023 

Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

13. Praktyczne postępowanie ze skargami w szkole/przedszkolu Leszek Zaleśny Po zebraniu 

grupy 

4/2 230zł/170zł Dyrektorzy 

szkół 

i przedszkoli 

14. Obserwacja zajęć lekcyjnych 

obserwacja wspierająca jako podstawowe narzędzie pracy 

dyrektora, obserwacje mentora w awansie zawodowym, 

arkusze obserwacji, redagowanie i udzielanie informacji 

zwrotnych po obserwacji zajęć  

 

Barbara 

Krzywulicz  

Po zebraniu 

grupy 

5 200zł Kadra 

kierownicza 

szkół i 

przedszkoli  

15. Nowy awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022r:  

podstawy prawne, dokumentacja, procedura awansu w 

placówce, przepisy przejściowe, zasady przebiegu awansu na 

poszczególnych etapach i stopniach.  

 

Barbara 

Krzywulicz  

Po zebraniu 

grupy 

5 200zł Kadra 

kierownicza 

szkół i 

przedszkoli  

16. Ocena pracy nauczyciela: 

podstawy prawne, dokumentacja, procedury wewnętrzne, 

arkusze ocen, konstruowanie oceny pracy   

Barbara 

Krzywulicz  

 

 

 

Po zebraniu 

grupy 

5 200zł Kadra 

kierownicza 

szkół i 

przedszkoli  

17. Vademecum skutecznego dyrektora i wicedyrektora : 

Procesy zarządzania, prawo wewnątrzszkolne: statut, 

zarządzenia, uchwały, decyzje administracyjne, regulaminy i 

procedury,  nadzór pedagogiczny, obowiązki i uprawnienia 

dyrektora i wicedyrektora, 

Barbara 

Krzywulicz  

Po zebraniu 

grupy  

5 200zł Kadra 

kierownicza 

szkół i 

przedszkoli  
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SZKOLENIA/SEMINARIA  DLA  RAD   PEDAGOGICZNYCH                                                                                                                                   

(preferowana forma stacjonarna, na specjalne życzenie zamawiających może również być w formie online) 

 

Lp. temat- tytuł formy Szkoleniowiec termin 

realizacji 

liczba 

godzin 

stacjonarne 

Cena dla całej 

rady 

pedagogicznej 

adresat 

1.  W jaki sposób prowadzić protokół zebrań rady pedagogicznej? Leszek Zaleśny Po 

zgłoszeniu 

szkoły  

3 2.200zł dla szkół bez 

stałego 

protokolanta 

2. Jak aktualne przepisy prawa oświatowego wpływają na pracę 

szkoły? 

 

Leszek Zaleśny Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

3 2.200zł Rada 

Pedagogiczna 

3. Prawa i obowiązki pracownicze nauczyciela w świetle zmian 

prawa oświatowego. 

Leszek Zaleśny Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

3 2.200zł Rada 

Pedagogiczna 

4.  Co nauczyciel powinien wiedzieć o statucie swojej 

szkoły/przedszkola/placówki? 

 

Leszek Zaleśny Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

3 2.200zł Rada 

Pedagogiczna 

5. Odpowiedzialność nauczyciela w zakresie dyscyplinarnym  

i porządkowym po kolejnych zmianach w Karcie Nauczyciela. 

 

Leszek Zaleśny Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

3 2.200zł Rada 

Pedagogiczna 

6. Oceny pracy nauczyciela oraz awans zawodowy. 

 

Leszek Zaleśny Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

3 2.200zł Rada 

Pedagogiczna 

7. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania w 

przedszkolach, szkołach i placówkach w roku szkolnym 

2022/2023. 

Leszek Zaleśny Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

3 2.200zł Rada 

Pedagogiczna 

8. Awans zawodowy nauczyciela na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego – kontekst prawny            i organizacyjny. 

 

Barbara 

Krzywulicz  

Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

2 1500zł 
grupa do 20 

osób 

Rada 

Pedagogiczna 
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9. Ocenianie kształtujące – wprowadzenie do zasad stosowania 

OK 

 

Wioletta 

Ziemińska  

Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

2 1500zł 
grupa do 20 

osób 

Rada 

Pedagogiczna 

10. Jak organizować ciekawe lekcje wychowawcze?  Wioletta 

Ziemińska  

Patrycja Cirko  

Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

2 1500zł 
grupa do 20 

osób 

Rada 

Pedagogiczna 

11. Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów oraz adaptacja do 

warunków społecznych po powrocie do tradycyjnego nauczania 

Marek Lecko  Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

4 2500zł* rady 

pedagogiczne  

pedagodzy, 

psycholodzy  

12.  Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce… czyli 

Motywacja 3.0 w szkole.                                       

Co można zrobić z kijem i marchewką? Wywieranie wpływu 

w procesie uczenia                            

Dwa rodzaje motywacji i tylko jeden efektywny sposób.                                                                   

Autonomia, mistrzostwo osobiste i cel.                                                                                               

Jak rozpoznać osobistą motywację i nią zarządzać? 

Marek Lecko Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

4 2500zł Rada 

Pedagogiczna 

13. Szkoła dla dzieci i… rodziców. Jak budować efektywną 

współpracę z rodzicami?                                                            

Co chcielibyśmy wiedzieć o uczniu? Co wie szkoła, a co 

rodzic?                                                                                           

„Następnym razem na zebranie przyjdzie żona” – 

komunikowanie się dla porozumienia                                          

Kto ukrywa instrukcję obsługi dziecka? – twórcze 

rozwiązywanie konfliktów                                                             

UF UF – budowanie zaufania oraz warunki dobrej współpracy 

Marek Lecko Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

4 2500zł Rada 

Pedagogiczna 

14. Perswazja i wywieranie wpływu w procesie edukacji                                                                            

• narzędzia perswazji i manipulacji w warsztacie nauczyciela                                                                

• triki psychologiczne a manipulacja w procesie uczenia                                                                               

• technologia uczenia się i nauczania w praktyce                                                                                   

• skuteczne określanie celów i ich realizacja                                                                                         

• rozwój osobisty ucznia i nauczyciela 

Marek Lecko Po 

zgłoszeniu 

szkoły 

4 2500zł Rada 

Pedagogiczna 

 

*Rady Pedagogiczne większe dzielimy na 2 lub 3 grupy (grupa 30-35 osób) 

Realizujemy również indywidualne potrzeby szkół, przedszkoli, tematy i zagadnienia, które Państwa interesują, w zależności od zapotrzebowania.  

Formularz zamówienia szkolenia dostępny na stronie internetowej  https://odm.pcpppidn.eu/druki-do-pobrania 
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                                                                                                                                                   Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie 
                                                                                                                     67-200 Głogów  ul. Jedności Robotniczej 38 
                                                                                                                           tel.  76 838 42 93  www.pcpppidn.eu 
                                                                                                                      

Konferencje metodyczne    rok szkolny 2022/2023  -  formy bezpłatne 

Skrót: KPO – kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023 (wykaz kierunków polityki oświatowej na str. 4) 

Symbol 

formy 

Temat konferencji Kierownik 

formy/prowadzący 

Termin 

/forma  

Liczba 

godzin 

Adresat konferencji 

I  SEMESTR  2022-2023 

K/1 

 

Co nowego w edukacji dla bezpieczeństwa. 

Konferencja metodyczno-informacyjna dla nauczycieli uczących 

przedmiotu EDB na temat zmian w podstawie programowej, które będą 

obowiązywały od 2022/2023. 

Bogusława 

Madej-Breitkopf 
nauczyciel konsultant 

ds. EDB w ODN  

w Zielonej Górze 

31 VIII 

2022 

online 

3 nauczyciele szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

uczących EDB 

K/2 

KPO-2 

Powrót do szkoły/ przedszkola! Zabawy integracyjne w klasach 1-3  

i przedszkolu. 

Uczestnicy konferencji poznają przykłady zabaw integracyjnych oraz gier 

terapeutycznych, które pozwolą na lepsze zgranie grupy/ klasy w nowym 

roku szkolnym.  Wykorzystanie ich w pracy nauczyciela pozwoli na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci/uczniów, tj.  bezpieczeństwa, 

akceptacji, szacunku, integracji.   

Arlena Kiziak IX 2022 

forma 

stacjonarna 

 

 

2 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  

i wychowania 

przedszkolnego 

 

K/3 

KPO-9 

Myślografia czyli alternatywna notatka na lekcjach języka polskiego  

w szkole podstawowej  

Jak uatrakcyjnić notatkę? Jak zmotywować uczniów do aktywnego 

notowania? Jak odejść od tradycyjnego podejście do notowania w formie 

linearnego zapisu punkt po punkcie? Jak wprowadzić uczniów w świat 

autorskich mielografii?  
 

Wioletta Ziemińska IX 2022 

forma 

stacjonarna  

3 nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 
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K/4 

KPO-5 

Możliwości doskonalenia umiejętności ucznia po szkole podstawowej  

w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego 

obowiązującego od 2023 roku. 

Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pracy 

z podstawą programową w tym monitorowanie osiągnięć uczniów w 

kontekście jej realizacji. 

Program ramowy: 

- matura 2023 - stan prawny, 

- pisemne formy wypowiedzi: tekst argumentacyjny, notatka syntezująca, 

- egzamin ustny z języka polskiego w formie 2023, 

- konteksty i motywy na egzaminie maturalnym. 

 

Wioletta 

Ziemińska/ 

Edyta Zarembska-

Marciniak 

IX 2022 3 nauczyciele języka 

polskiego szkół 

ponadpodstawowych 

K/5 

KPO-9 

Trening piłkarski. 

Konferencja ma na celu przedstawienie przykładowych jednostek 

treningowych dla dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym. 

Beata Bielska/ 

Paweł Kliszka 

Piotr Tadajewski 

 

IX-X 2022 

forma 

stacjonarna 

2 nauczyciele wychowania 

fizycznego 

K/6 

KPO-9 

Wykluczenie/ bullying, a specjalne potrzeby edukacyjne. 

Jak zapobiegać wykluczeniu i bullyingowi w szkołach? 

Program ramowy: 

- bullying jako forma agresji rówieśniczej, 

- działania antybullyingowe, 

- zapobieganie wykluczeniu i przemocy wobec uczniów  

  z niepełnosprawnością, 

- wskazania dla nauczycieli pomagające przeciwdziałać    

  wykluczeniu. 

 
 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

X 2022 

forma 

stacjonarna 

3 nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych  

i szkolnictwa specjalnego 

K/7 

KPO-9 

Przyjaciele czytania – jak pracować z lekturą. 

W ramach konferencji uczestnicy poznają innowacyjne sposoby pracy z 

tekstem ułatwiające uczniom czytanie lektur, doskonalące rozumienie i 

analizę tekstu. Zaprezentowane ćwiczenia można będzie z powodzeniem 

wykorzystać na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, a także 

bibliotecznych. 

Arlena Kiziak/ 

Beata Malentowicz 

XI 2022 

forma 

stacjonarna 

3 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, języka 

polskiego, bibliotek 

szkolnych 
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K/8 

KPO-9 

Edukacja włączająca wyzwaniem współczesnej szkoły. 

Przygotowywane w edukacji zmiany coraz bardziej otwierają szkoły 

ogólnodostępne na różnorodne potrzeby uczniów niepełnosprawnych.  

Program ramowy:  

- Idea i filozofia edukacji włączającej. 

- Edukacja integrująca a włączająca - podobieństwa i różnice 

- Jak wprowadzać edukację włączającą.  

- Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - najważniejsze grupy, 

cechy i potrzeby. 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

  

 XI  2022 

 

forma 

stacjonarna 

3 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i szkolnictwa specjalnego 

K/9 

KPO-6 

Korfball -   

to jedyna na świecie koedukacyjna gra zespołowa z piłką, która łączy wiele 

elementów występujących w koszykówce czy piłce ręcznej. Konferencja 

ma na celu zapoznanie nauczycieli z podstawowymi przepisami gry, krótką 

historią oraz praktycznym pokazem gier uproszczonych w korfballu.. 

Beata Bielska 

Grażyna Kardaś 

 

XI-XII  

2022 

forma 

stacjonarna  

2 nauczyciele  wychowania 

fizycznego 

K/10 

KPO-9 

Edukacja włączająca na zajęciach ruchowych. 

Logorytmika – jako metoda rozwijająca sprawność językową i ruchową. 

Logorytmika to metoda wspomagająca zajęcia logopedyczne, polegająca 

na połączeniu właśnie terapii logopedycznej z rytmiką. 

Beata Bielska/ 

Anna Adamowicz 

Barbara Mastej-

Zaorska 

XII 2022 2 nauczyciele wychowania 

fizycznego, edukacji 

wczesnoszkolnej  

i wychowania 

przedszkolnej 
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Symbol 

formy 

Temat konferencji Kierownik 

formy/prowadzący 

Termin / 

forma  

Liczba 

godzin 

Adresat konferencji 

II   SEMESTR  2022-2023 

K/11 

KPO-5 

Egzamin maturalny z języka polskiego od 2023 roku  
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z nową formułą egzaminu 

maturalnego z języka polskiego po ośmioklasowej szkole 

ponadpodstawowej. 

Program ramowy: 

- Omówienie najważniejszych punktów informatora maturalnego. 

- Przedstawienie zmian w formule egzaminu z języka polskiego w szkole 

ponadpodstawowej. 

- Zmiany w części pisemnej oraz części ustnej egzaminu. 

- Typy zadań maturalnych i ich związki z zapisami nowej podstawy 

programowej. 

- Narzędziownik nauczyciela, czyli jak przygotować uczniów do matury. 

Wioletta Ziemińska 

 

I 2023 

forma 

stacjonarna 

3 nauczyciele języka 

polskiego szkół 

ponadpodstawowych 

K/12 

KPO-2 

 

Współdziałanie i komunikacja nauczyciela z rodzicami.  

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rozwiązania w zakresie 

budowania wzajemnych partnerskich relacji. 

Arlena Kiziak 

 

 

 

II   2023 

forma 

stacjonarna 

2 nauczyciele  wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

K/13 

KPO-9 

Inteligencja emocjonalna - zarządzanie emocjami.  

Skuteczne radzenie sobie z emocjami w momentach trudnych jest 

elementem inteligencji emocjonalnej, którą warto kształtować i 

przekazywać młodym ludziom.  

Program ramowy: 

- inteligencja emocjonalna a zdrowie psychiczne, 

- kompetencje w inteligencji emocjonalnej, 

- nazywanie emocji, 

- emocje i mikrogesty, 

- funkcje emocji, 

- emocje zblokowane w stereotypach. 

Beata Cześniuk III 2022 

forma 

stacjonarna 

2 nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i szkolnictwa specjalnego 
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K/14 

KPO-9 

Jak wyzwalać kreatywność i myślenie innowacyjne na lekcjach języka 

polskiego w szkole podstawowej? 

Program ramowy: 

- Kreatywny jak… Dyzio marzyciel? 

- Nieco teorii – parę słów o kreatywności i myśleniu twórczym. 

- Przykładowe techniki myślenia kreatywnego. 

- Jak zwiększyć kreatywność i pomysłowość? 

- Dlaczego boimy się nawet korzystnych zmian, czyli sposoby „tłamszenia” 

pomysłów. 

- Jak chronić się przed osobistym „cenzorem”? 

- Wybrane przykłady ćwiczeń i testów związanych z kreatywnością  

i myśleniem innowacyjnym. 
 

Wioletta Ziemińska 

 

III 2023 

forma 

stacjonarna 

3 nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

 

K/15 

KPO-9 

Gry i zabawy w małej siatkówce. 

Minisiatkówka ze względu na swoje walory rekreacyjno – zdrowotne, może 

spełniać ważną rolę w edukacji szkolnej. Celem konferencji jest zapoznanie 

z zestawem zabaw i gier z minisiatkówki oraz przedstawienie zestawu 

ćwiczeń nauczających podstawowe elementy techniczne gry. 

Beata Bielska 

Sylwia 

Szczeblewska 

 

III  2023 

forma 

stacjonarna 

 

2 nauczyciele wychowania 

fizycznego wszystkich 

typów szkół oraz edukacji 

wczesnoszkolnej 

K/16 

KPO-7 

Mapy myśli - rozwijanie kompetencji uczenia się. 

Mapy myśli pobudzają wyobraźnię, wymiary, kolory, przestrzeń – 

wzmagają wielokrotnie zdolność nauki                     i zapamiętywania, 

kreatywność i pozwalają na pełne wykorzystanie mocy umysłu. 

Podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć mapy                          

z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, także online. 

Arlena Kiziak/ 

Beata Malentowicz  

IV 2023 

forma 

stacjonarna 

3 nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 
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K/17 

KPO-2 

Anoreksja i bulimia -  kiedy jedzenie zaczyna być problemem?  

Zaburzenia odżywiania to wyjątkowo trudny temat, który dotyka coraz 

młodsze dzieci.  

Program ramowy: 

- przyczyny i objawy anoreksji i bulimii, 

- moda na odchudzanie –  czy atrakcyjny równa się      

  szczupły? 

- rodzaje anoreksji, 

- czynniki wyzwalające zaburzenia odżywiania, 

- leczenie zaburzeń odżywiania.. 

Beata Cześniuk 

 

V 2023 

forma 

stacjonarna 

3 zainteresowani nauczyciele 

wszystkich typów szkół 

 i placówek oświatowych 

K/18 

KPO-9 

LA- jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu.  

W czasie konferencji nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z 

ćwiczeniami lekkoatletycznymi, w których  wykorzystany będzie typowy 

i nietypowy sprzęt. 

Beata Bielska 

Przemysław 

Bielawa 

 

 

 

V 2023 

forma 

stacjonarna 

3 nauczyciele wychowania 

fizycznego wszystkich 

typów szkół 
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Warsztaty/seminaria  -  rok szkolny 2022/2023  formy BEZPŁATNE  - 

Skrót: KPO – kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 (wykaz kierunków polityki oświatowej na str. 4) 

 

Symbol 

formy 

Temat warsztatu/seminarium kierownik 

formy/prowadzący 

Termin / 

forma  

Liczba 

godzin 

Adresat  

S/1 

KPO-9 

 

Jak oceniać uczniów na wychowaniu fizycznym? 

Ocena na lekcji wf z jednoczesnym dostosowaniem systemu szkolnego do 

indywidualnego tempa nauki, uzdolnień, trudności każdego ucznia – 

założenia edukacji włączająca. 

Beata Bielska 

 

 

IX-XI 

2022 

forma 

stacjonarna 

2 nauczyciele wychowania 

fizycznego 

S/2 

KPO-9 

 

Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania. 

Głównym tematem debaty będą zagadnienia związane z zapewnieniem 

edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Omówione zostaną 

planowane zmiany i działania już realizowane. Przedstawione zostaną 

nowe standardy pomocy dziecku i rodzinie oraz formy przygotowania 

środowiska szkolnego/przedszkolnego do pracy ze zróżnicowanym 

zespołem. 

 

Arlena Kiziak 

 

 

III 2023 

forma 

stacjonarna 

2 nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

W/1 

KPO-9 

 

Matematyka nie musi być trudna. Gry i zabawy rozwijające zdolności 

matematyczne uczniów klas 1-3. 

Uczestnicy warsztatu poznają gry, zabawy i ćwiczenia, które wspomagają 

rozwój spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci, logicznego 

myślenia oraz uczą współdziałania. 

Arlena Kiziak X 2022 

 

forma 

stacjonarna 

2 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

W/2 

KPO-7 

 

Alternatywne metody i techniki pracy z tekstem. 

Celem warsztatu jest zaprezentowanie alternatywnych form pracy z 

tekstem, uatrakcyjniających pracę na zajęciach lekcyjnych, a poprzez to 

podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci. 

Arlena Kiziak II 2023 2 nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
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W/3 

KPO-1 

 

Taniec a rozwój fizyczny dziecka 

Wpływ ćwiczeń tanecznych na układ ruchu, krążenia, nerwowy  

i oddechowy. 

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:  jakie rozwijają się zdolności 

motoryczne w trakcie tańca. 

Beata Bielska/ 

Katarzyna Jaskólska-

Pitoń 

I-IV 2023 2 Nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej 
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Warsztaty metodyczne i szkolenia -  rok szkolny 2022/2023 formy PŁATNE 

 

Symbol 

formy 

temat- tytuł formy Kierownik 

formy/prowadzący 

Termin/ 

forma 

liczba 

godzin 

cena adresat 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

WP/1 Biblioteka pachnąca wrażeniami – czytanie wrażeniowe w grupie 

dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, jako sposób na 

budowanie relacji między dziećmi i książkami  

 

Na szkoleniu doświadczymy, czym jest aktywizowanie dzieci do 

wspólnego czytania i przeżywania wierszy i opowiadań oraz 

ożywimy lektury. Towarzyszyć nam będą zabawy ruchowe, 

gimnastyka literacka, łamigłówki językowe oraz zabawy na dobry 

humor i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w grupie. 

Sprawdzimy, jak wspomagać motywację dzieci do samodzielnego 

sięgania po książki i czerpania przyjemności z obcowania w świecie 

literackim. 

Arlena Kiziak/ 

Małgorzata 

Swędrowska 

trener PSPiA 

KLANZA 

 

 
 

20 X 2022 4 150 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego 

i  edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

bibliotekarze 

 

WP/2 RURKOWA PETARDA. Bum, Bum Rurki w pracy z dziećmi. 

Wycieczka w świat muzyki, tańca, wyobraźni, sportu, plastyki 

pozwalająca na wszechstronny rozwój przez aktywność dziecka. 

 

Arlena Kiziak/ 

Dawid Gacek 
czołowy instruktor gry 

na Bum Bum Rurkach 

po zebraniu 

grupy 

 

 

5 

 

 

 

150 zł 

 

 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

zainteresowani 

nauczyciele 

WP/3 
Praktyczne aspekty wykorzystania KART GRABOWSKIEGO, 

jako innowacyjnej metody nauczania matematyki w szkole 

podstawowej i przedszkolu. 

Arlena Kiziak/ 

Kamila Kreczmer – 

Certyfikowany Trener Kart 

Grabowskiego/ 

 

po zebraniu 

grupy 

 
 

5 

 

 

160 zł 

 
 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego,   

edukacji 

wczesnoszkolnej 



 

 

18 

 

WP/4  Magia programowania i kodowania z robotami  

w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej 

(Bee-bot, Ozobot, Photon, Dash) 

W ramach warsztatu zostaną przedstawione  

4 interaktywne roboty do wprowadzenia programowania w 

przedszkolu/szkole. Roboty są proste w obsłudze, angażują kilka 

zmysłów równocześnie: dotyk, wzrok, słuch; rozwijają umiejętność 

współpracy w grupie, wyobraźnię przestrzenną i planowanie ruchów 

w kontekście rozwiązywania zadań. 

Arlena Kiziak/ 

Mateusz Krasicki 

nauczyciel informatyki 

po zebraniu 

grupy 

 

 

4 120 zł 

 

 

 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego,   

edukacji 

wczesnoszkolnej,  

 

 

 

 

WP/5 Python nie musi być trudny. 

Uważasz, że programowanie tekstowe za nudne. To warsztat dla 

Ciebie! Nauczysz się programować w Pythonie płytki rozwojowe 

micro: bit, Efekt pracy zobaczysz na ekranie monitora i płytce 

rozwojowej. Dowiesz się jak stosować zmienne, pętle, warunki i listy 

w języku Python. 

Arlena Kiziak/ 

Mateusz Krasicki 

nauczyciel informatyki 

po zebraniu 

grupy 

 

4 120 zł nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego,   

edukacji 

wczesnoszkolnej,  

 

WP/6 Modelowanie 3D 

Zdobądź podstawowe umiejętności w projektowaniu modeli 

przestrzennych.           Na warsztatach nauczysz się jak 

 projektować modele 3D,  

 przygotowywać model do wydruku, 

 w praktyce przebiega proces druku 3D, 

 wykorzystać TinkerCAD do dowodzenia niektórych twierdzeń 

matematycznych.  

Ponadto odkryjesz tajniki wykorzystania   programu do 

wizualizacji zadań, w tym zadań z egzaminów zewnętrznych, 

przy wsparciu drukarki 3D i pisaków 3D 

Arlena Kiziak/ 

Mateusz Krasicki 

nauczyciel informatyki 

po zebraniu 

grupy 

 

4 120 zł nauczyciele  

edukacji 

wczesnoszkolnej,  

zainteresowani 

nauczyciele 

 

WP/7 Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. 

programowanie rozwoju języka. 

Plan szkolenia: 

 Pojęcie zaburzeń rozwojowych i zaburzeń w rozwoju 

 Uwarunkowania rozwoju językowego 

 Czynniki zakłócające rozwój językowy 

 Diagnoza zaburzeń rozwoju językowego 

Arlena Kiziak/ 

dr n. hum.  

Justyna Leszka 

 

 

 
 

po zebraniu 

grupy  

 

 

 

5 

 

 

  

  280 zł 

 

 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego, 

pracujący w 

żłobkach, 

logopedzi             

 



 

 

19 

 

 Zaburzenia w funkcjonowaniu językowym istotne w procesie 

diagnozy: alalii, afazji dziecięcej i afazji u dzieci, autyzmu, 

Zespołu Aspergera, dysartrii, opóźnionego rozwoju mowy, 

obniżonej sprawności intelektualnej 

 Postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju 

językowego 

 Programowanie rozwoju języka: etapy, postępowanie 

metodyczne, techniki stosowane w pracy terapeutycznej 

Praktyczne wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie 

programowania języka 

 

WP/8 Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. 

Plan szkolenia: 

 Charakterystyka normatywnego rozwoju dziecka w zakresie 

języka, motoryki, zabawy, funkcjonowania społecznego; 

 Model diagnostyki logopedycznej: etapy postępowania i 

najczęściej popełniane błędy; 

 Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w: alalii, afazji 

dziecięcej, wadach słuchu, autyzmie dziecięcym, Zespole 

Aspergera; 

 Warsztat – konstruowanie wywiadu z rodzicami, 

wartościowego pod względem diagnostycznym 

 Zalecenia do terapii jako kontynuacja diagnozy. Warsztat – 

konstruowanie zaleceń terapeutycznych. 
 

Arlena Kiziak/ 

dr n. hum.  

Justyna Leszka 

 

po zebraniu 

grupy 

  

forma 

stacjonarna 

 
 

5 

 

 

 

 

270 zł  

 

 

 

logopedzi 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA,     SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE – WYCHOWANIE, 

WSPARCIE PSYCHICZNE UCZNIA I NAUCZYCIELA 

KP Młodzież pokoleń Z, Ź, Ż – próba zrozumienia uczniów                        

i spojrzenia na świat ich oczami.    KONFERENCJA  

Jak myślą młodzi ludzie, czym charakteryzują się ich rodzice i jak 

wpływ na dzisiejszych uczniów mają pokolenia ich dziadków? By 

lepiej poznać generację Z, uczestnicy spojrzą na świat ich oczami – 

poznają muzykę, książki, celebrytów i obszary Sieci, które są bliskie 

młodzieży. Jak wskazują badania, największym problemem w 

Arlena Kiziak,  

Wioletta Ziemińska/ 

dr Marcin Karwowski 
trener, coach, specjalista 

informacji, doktor nauk 

humanistycznych  

w dziedzinie informatologii 

 

25 X 2022 4 120 zł nauczyciele klas 

IV-VIII 

i szkół ponad- 

podstawowych 

 



 

 

20 

 

komunikacji międzypokoleniowej są zniekształcenia poznawcze, 

którym przyjrzymy się podczas spotkania. Stworzymy ćwiczenia 

dostosowane do charakterystyki pokoleń Z, Ź i Ż oraz 

porozmawiamy o dostosowywaniu lekcji do trybu pracy młodzieży. 

 

WP/9 Radzenie sobie z zakłóceniami w trakcie prowadzenia lekcji. 

Celem szkolenia jest poznanie zasad interwencji poznawczych  

i systemowych podczas modyfikowania niepożądanych, trudnych 

zachowań uczniów. Praca z własnymi emocjami i emocjami ucznia. 

Arlena Kiziak/ 

Sławomir Prusakowski  
psycholog, trener 

 

po zebraniu 

grupy 

 

 

10  

 

 280 zł 

 

 

 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół  

WP/10 Modyfikacja trudnych zachowań uczniów metodami terapii 

behawioralnej.                                                                              

Celem szkolenia jest poznanie zasad terapii behawioralnej i ich 

zastosowania podczas modyfikowania niepożądanych, trudnych 

zachowań uczniów. 

Arlena Kiziak/ 

Barbara Bajor 
psycholog, dyplomowany 

nauczyciel, terapeutka 

behawioralna 
 

po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

 

10 

 

 

 

280 zł nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego              

i  edukacji 

wczesnoszkolnej 

WP/11 Spokojnie i z energią – jak oswoić stres? 

Stres jest rzeczą ludzką, warto nauczyć się jak sobie z nim radzić. 

Program ramowy: 

- style radzenia sobie ze stresem, 

- relaksacja poprzez oddech, 

- wizualizacja, 

- metody antystresowe, 

- ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące i wzmacniające zasoby 

osobiste, 

- muzyka relaksacyjna – jak ją wybrać? 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

 

 

X 2022 

 

 

 

grupa do 15 

osób 

6 120 zł zainteresowani  

nauczyciele 

WP/12 Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u uczniów? 

Dobra koncentracja uwagi to klucz do skutecznego zrozumienia 

i zapamiętania przyswajanych treści.  

Program ramowy: 

-  zapoznanie z przyczynami trudności  

w koncentracji uwagi u dzieci, 

-  poznanie czynników pomagających  

w utrzymaniu prawidłowej koncentracji, 

-  poznanie ćwiczeń na koncentrację uwagi  

u uczniów. 

 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

 

 

 

 

XII 2022 

 

forma 

stacjonarna 

 

 

 

 

grupa do 15 

osób 

6 120 zł zainteresowani  

nauczyciele 



 

 

21 

 

WP/13 Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności ? 

W procesie integracji zespołu klasowego, w którym uczą się dzieci 

ze SPE pomocne będą wszystkie ćwiczenia i zabawy, które 

pozwalają dzieciom lepiej się poznać.  

Program ramowy: 

- czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? 

- widoczna i niewidoczna niepełnosprawność, 

-  ćwiczenia bazujące na wyłączeniu zmysłu wzroku,   

- zabawy odwołujące się do wsparcia i zintegrowania uczniów    

z zaburzeniami i komunikacji językowej, 

- autyzm wprowadza zmysły w błąd. 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

 

II 2023 

 

 

5  100 zł 
 

zainteresowani  

nauczyciele 

WP/14 Neurodydaktyka w praktyce szkolnej 

sposobem na radykalne podniesienie efektywności kształcenia. 

Każdy uczeń przyswaja sobie wiedzę i umiejętności w inny, 

preferowany przez siebie sposób.  

Program ramowy: 

- narzędzia diagnozujące menu uczenia się uczniów,  

- analiza preferowanych przez klasę i poszczególnych uczniów 

technik i sposobów uczenia się. 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

III 2023 

 

 

5 100 zł zainteresowani  

nauczyciele 

WP/15 Mój uczeń ma dysleksję! Jak z nim pracować? 

Otrzymanie opinii stwierdzającej dysleksję nie może być ostatnim, 

ale kolejnym krokiem na drodze do pokonania trudności w nauce 

czytania i pisania.  

Program ramowy: 

- mity na temat dysleksji, 

- omówienie w jaki sposób dysleksja powoduje trudności w uczeniu 

się WSZYSTKICH przedmiotów szkolnych.  

- sprawdzone metody pracy dostosowane do dziecka z dysleksją.  

 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

 

 

IV 2023 

 

 

5 100 zł 

 

 

zainteresowani  

nauczyciele 

WP/16 Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania 

pozytywnych relacji 

Zawód nauczyciela wymaga pewnych specyficznych kompetencji  

interpersonalnych Należy do nich umiejętność komunikowania się. 

Program ramowy: 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

IV 2023 

 

5 100 zł 
 

 

zainteresowani  

nauczyciele 
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- kryzys komunikacji interpersonalnej,  

- style i strategie komunikacji interpersonalnej, 

- zasady poprawnej komunikacji,  

- znaczenie aktywnego słuchania. 

- świadome zarządzanie komunikacją niewerbalną. 
 

WP/17 KURS DOSKONALĄCY 

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I  POMAGAĆ   

Cykl szkoleń warsztatowych skierowanych do osób pracujących z 

dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).  

Szkolenie obejmuje 4 moduły warsztatowe po 5 godz. 

dydaktycznych. 

• Dziecko z ASD w szkole i przedszkolu szkolenie podstawowe. 

• Rozwijanie funkcjonalnej komunikacji u osób z ASD. 

• Rozwijanie samodzielności u dzieci z autyzmem. 

• Praca z dzieckiem przejawiającym  zachowania trudne/ 

niepożądane. 

 

Beata Cześniuk/ 

Iwona Biadała 

Mirosław Żmuda 

 
 

  IX 2022 – 

VI 2023 

po zebraniu 

grupy 

(grupa 20 

osób) 

20 

 

4 

spotkania 

po 5 h  

 

 

300 zł 

 

 
 

zainteresowani  

nauczyciele 

EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ     KOMPETENCJE NAUCZYCIELA    TWÓRCZE  METODY PRACY Z UCZNIEM 

PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE 

WP/18 Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń. 

Wspomaganie dzieci w ich rozwoju osobistym – powinno odbywać 

się przy znacznym udziale technik treningu myślenia twórczego.  
Program ramowy: 

- zabójcy kreatywności, czyli co blokuje  kreatywność  

-  twórcze myślenie i kreatywność - jak je rozwijać, 

- twórczego myślenia – wskazówki, 

- ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. 

Beata Cześniuk 

Wioletta Ziemińska 

 

XI 2022 

 

 

5 100 zł zainteresowani 

nauczyciele 

WP/19 Współpraca z „trudnymi” rodzicami? 

Coraz częściej współpraca z rodzicami nie układa się 

dobrze.  Zmienia się nastawienie rodziców do szkoły i nauczycieli, 

zmieniają się oczekiwania obu stron.  

Program ramowy: 

- trudne rozmowy z rodzicami – typy, cechy, geneza 

- metody skutecznej komunikacji, 

Wioletta Ziemińska 

Beata Cześniuk 

 

V 2023 

 

 

5 100 zł zainteresowani 

nauczyciele 
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- techniki otwartej i skutecznej komunikacji z rodzicami 

- jak przygotować się i przeprowadzić efektywne spotkanie z 

rodzicami 

 

WP/20 Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie masowej. 

Rozwiązywanie problemów związanych z zaburzonymi 

zachowaniami uczniów jest istotne nie tylko z punktu widzenia tych 

dzieci, ale także z punktu widzenia szkoły.  

Program ramowy: 

- jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami zachowania? 

- jak wykorzystać doświadczenia korygujące? 

- jak reagować na wzmacnianie zaburzonych zachowań przez 

grupę? 

- jak zbudować klasową strategię reakcji? 

Wioletta Ziemińska 

Beata Cześniuk 

 

V 2023 

 

5 100 zł zainteresowani 

nauczyciele 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE,       PRACA ZDALNA Z UCZNIEM, 

CIEKAWE APLIKACJE  I PROGRAMY 

WP/21 Aplikacja Sway jako ciekawa forma do zaprezentowania 

dorobku zawodowego nauczyciela.  

Celem warsztatu jest zaprezentowanie  dorobku zawodowego 

nauczyciela za pomocą nowoczesnej aplikacji Microsoftu – Sway, 

która jest bezpłatnym narzędziem online. 

 

Elżbieta Konopska                                                                             

 

X-XI 2022 

 

 

3 100 zł nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół i 

przedszkoli 

 

WP/22 Zastosowanie stylów word do tworzenia sprawozdania awansu 

zawodowego nauczyciela. 

W trakcie warsztat nauczyciel posiądzie wiedzę na temat  korzystania 

z okienka nawigacji w programie WORD, stosowania motywów, 

dostosowywania lub tworzenia nowych stylów w programie WORD, 

wstawiania spisu treści. 

 

Elżbieta Konopska 
 

 

I 2023 2 100 zł nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół i 

przedszkoli 

 

WP/23 Excel od podstaw. 

Warsztaty szkoleniowe obejmujące podstawową obsługę Excela. 

 

Elżbieta Konopska 

 

po zebraniu  

grupy 

3 
 

grupy  

do 10 osób 

150 zł zainteresowani 

nauczyciele 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE,     RUCH   i   ZABAWA 

WP/24 Joga w szkole jako element edukacji włączającej 

W czasie warsztatu skupimy się na zadaniach obejmujących 

ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i kilka tradycyjnych pozycji jogi. 

Joga jest dla wszystkich: dla uczniów z nadwagą, dla dyslektyków, 

dla nadpobudliwych. O walorach jogi przekonają się nauczyciele, 

którzy wezmą udział w warsztatach i poznają zastosowanie jogi jako 

metody do wykorzystania w założeniach edukacji włączającej. 

Beata Bielska/ 

Aneta Matejska 

instruktor jogi 
 

 

po zebraniu 

grupy 
 

2h 80 zł  nauczyciele 

przedszkoli, 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

oraz wychowania 

fizycznego 

wszystkich typów 

szkół 

WP/25 Warsztaty z wykorzystanie taśm oporowych. 

Celem warsztatu jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami 

wykorzystania taśm oporowych w szkolnym treningu. Uczestnicy 

dowiedzą się jak dobierać odpowiednie ćwiczenia, a także jakie są 

zasady i techniki wykonywania ich tak, aby zmaksymalizować ich 

efekt treningu. 

Beata Bielska/ 

Agata i Michał 

Papuszka 
 

po zebraniu 

grupy 

 

2h 80 zł 
 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

wszystkich typów 

szkół 

WP/26 Funkcjonalny trening obwodowy jest to coraz popularniejsza 

metoda, pozwalająca na oszczędność czasu oraz zwiększenie 

intensywności wysiłku. 

Uczestnicy warsztatów poznają przykłady treningów obwodowych 

podczas których, poszczególne ćwiczenia, zwane „stacjami”, 

wykonywane są jedno po drugim, w cyklach zwanych „obwodami”.  

 

Beata Bielska/ 

Beata Hołowko 

 

 

po zebraniu 

grupy 
 

3 h 80 zł nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

i wychowania 

fizycznego 

WP/27 Warsztaty metodyczno – szkoleniowe  

Jak uatrakcyjnić zajęcia ruchowe dla dzieci w młodszym wieku 

szkolnym? 

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci są proste, a jednocześnie bardzo 

atrakcyjne. Uczą dzieci współpracy z innymi, ćwiczą koordynację 

ruchową, a co najważniejsze – będzie w ich trakcie wiele śmiechu i 

radości. Celem warsztatów jest poznanie ciekawych propozycji gier 

i zabaw ruchowych, jak również drużynowych, które warto wdrożyć 

w swojej pracy z dziećmi najmłodszymi.  

 

Beata Bielska/ 

Anna Tryka –Klecha 

 

 

po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

 

3 

 

 

 

grupa do 15 

osób 

 

80 zł 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

przedszkoli oraz 

edukacji 

wczesnoszkolnej 
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AWANS  ZAWODOWY  NAUCZYCIELA,   ROZWÓJ OSOBISTY 

WP/28 Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – według 

starych przepisów  

Cz. I  planowanie rozwoju zawodowego, realizacja stażu, 

dokumentowanie, aspekt prawny 

Cz. II podsumowanie stażu – sprawozdawczość, przygotowanie się 

do egzaminu, autoprezentacja. 

Barbara Krzywulicz po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

 

5  

I sem. 

5  

II sem. 

100 zł 

 

100 zł 

zainteresowani 

nauczyciele 

WP/29 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – 

według starych przepisów  

Cz. I  planowanie rozwoju zawodowego, realizacja stażu, 

dokumentowanie, aspekt prawny 

Cz. II podsumowanie stażu – sprawozdawczość, przygotowanie się 

do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, przygotowanie wniosku do 

DKO – układ teczki. 

Barbara Krzywulicz po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

 

5 

 I sem. 

5  

II sem. 

100 zł 

 

 

100 zł 

zainteresowani 

nauczyciele  

WP/30 Nowy awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022r:  

podstawy prawne, dokumentacja, procedura awansu w placówce, 

przepisy przejściowe, zasady przebiegu awansu na poszczególnych 

etapach i stopniach.  

Barbara Krzywulicz po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

5 

 

100 zł zainteresowani 

nauczyciele  

WP/31 Ścieżka awansu zawodowego  nauczyciela początkującego 

 od 1 września 2022r 

Podstawy prawne, procedura awansu, wymagania  

Rozpoczęcie i przebieg  przygotowania do zawodu 

Prowadzenie zajęć w obecności komisji 

Ocena pracy 

Egzamin na mianowanego  

Barbara Krzywulicz po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

5 

 I sem. 

5  

II sem. 

100 zł 

 

100 zł 

nauczyciele 

rozpoczynający 

przygotowanie do 

zawodu 

nauczyciela  

WP/32 Ścieżka awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego na 

stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022r 
Podstawy prawne, procedura awansu, wymagania 

Ocena pracy 

Rozmowa kwalifikacyjna   

Barbara Krzywulicz po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

5 

 I sem. 

5  

II sem. 

100 zł 

 

100 zł 

nauczyciele 

mianowani  
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WP/33 Szkolenie dla mentorów 
Aspekt prawny nowego awansu zawodowego. 

Zadania i obowiązki mentora  

Dokumentowanie awansu zawodowego. 

Obserwacja zajęć – ocena pracy  

Przygotowanie nauczyciela do egzaminu  

 

Barbara Krzywulicz po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

 

5 100 zł zainteresowani 

nauczyciele 

WP/34 Ocena pracy nauczyciela: 

Podstawy prawne 

Procedury wewnętrzne 

Przygotowanie się do oceny pracy (umiejętności, warsztat pracy) 

Kryteria i wymagania do oceny pracy  

Przebieg dokonywania oceny pracy  

Rola oceny pracy w awansie zawodowym 

  

Barbara Krzywulicz po zebraniu 

grupy 

 

forma 

stacjonarna 

 

5 100 zł zainteresowani 

nauczyciele 

 

 
 


