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PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA     

NAUCZYCIELI GEOGRAFII 

rok szkolny 2022/2023  

 

„Całość to więcej niż suma części"   Arystoteles 

 

Jednym z elementów nowego modelu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy 

i samokształcenia. Taka forma pracy ułatwia wymianę doświadczeń, poznanie sprawdzonych 

rozwiązań oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli. Sieć służy integracji lokalnego 

środowiska edukacyjnego. Działania podejmowane w ramach spotkań sieci ułatwiają̨ 

nawiązywanie i podtrzymywanie relacji służących wymianie wiedzy, doświadczeń́ i opinii 

oraz wzajemnemu wspieraniu się̨. Współpraca odbywa się̨ na zasadzie partnerstwa,  

w naturalnym środowisku uczenia się̨, skłania do refleksji i sprzyja wymianie zasobów.  

Jest również̇ okazją do kontaktu z osobami, które mierzą̨ się̨ z podobnymi wyzwaniami 

zawodowymi, ułatwia spojrzenie na trudności z rożnych perspektyw i umożliwia 

wykorzystanie potencjału grupy do znalezienia najlepszego rozwiązania. Celem działania 

sieci jest nawiązanie współpracy z nauczycielami geografii i przedmiotów przyrodniczych  

i zainteresowanych tematyką wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej  

w pracy z uczniami, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w działalności 

innowacyjnej. Głównymi zadaniami uczestników sieci będzie: analiza dobrych praktyk, 

pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji 

uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci, 

współpraca pomiędzy szkołami.  

Adresaci: nauczyciele geografii i przedmiotów przyrodniczych 

Cel główny: Zwiększenie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii  

                     informacyjno- komunikacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych. 
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Cele szczegółowe: 

− zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się 

− uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się 

− uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki 

− uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów 

− wymiana doświadczeń między uczestnikami 

− analiza przykładów dobrych praktyk 

− poszerzenie kompetencji uczestników 

− tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci 

− nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół 

− korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów 

Formy realizacji: 

− spotkania sieci 

− konferencje 

− warsztaty szkoleniowe 

− seminaria 

 

Harmonogram pracy Sieci w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Temat spotkania 

 

Cele spotkania 

 

Forma 

realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

Nauczyciel 

przewodnikiem  

po świecie 

- doprecyzowanie potrzeb  

   szkoleniowych nauczycieli- członków  

   sieci 

- zapoznanie z zasadami pracy sieci  

  i możliwości dofinansowania form  

  szkoleniowych 

 

 

konferencja 

 

X 2022 

http://www.pcpppidn.eu/
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Aplikacje, które można  

wykorzystać podczas 

zajęć. 

- rozwijanie zainteresowań  

  technologią informacyjną 

- podniesienie kompetencji nauczycieli  

  w zakresie kompetencji cyfrowych 

- poznanie współczesnych trendów  

  w edukacji i rozwiązań metodycznych 

 

warsztaty XI 2022 

 

Przegląd programów 

użytkowych 

niezbędnych podczas 

nauczania  

zdalnego  

i stacjonarnego. 

 

- rozbudzanie kreatywności  

  i umiejętności pracy zespołowej 

- przegląd edytorów tekstowych,  

  graficznych, wykorzystanie dysku  

  gogle, padletu, Canvy 

- wymiana dobrych praktyk 

warsztaty I 2023 

 

TIK na każdym  

etapie lekcji. 

Spotkanie z ekspertem Dawidem  

Łasińskim prowadzącym kanał Pan 

Belfer – poznanie narzędzi TIK 

(wakelet, google Keep, Mikrosoft 

OneNote) 

  

warsztaty III /IV 

2023 

Wykorzystanie 

okularów VR    

     podczas zajęć. 

Podsumowanie  

     pracy Sieci. 

- poznanie możliwości zastosowania  

  wirtualnej rzeczywistości dla  

  rozbudzenia zainteresowań,  

  wzmocnienia motywacji i lepszego  

  zapamiętywania materiału 

- podsumowanie i ewaluacja pracy sieci  

- przedyskutowanie propozycji dalszych  

  działań związanych z pracą sieci  

  w kolejnym roku szkolnym 

warsztaty V/ VI 

2023 
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