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Wstęp 
 

Szanowni Państwo!  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą odpłatnych form doskonalenia i dokształcania – dla nauczycieli 

zgłaszających się indywidualnie – przygotowaną przez nasz Ośrodek na rok szkolny 2021/2022.  

Proponowana tematyka uwzględnia bieżące kierunki polityki oświatowej państwa, założenia planu 

nadzoru oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez nas potrzeby edukacyjne regionu.  

Na prezentowaną ofertę Ośrodka składają się:   

 kurs kwalifikacyjny i kursy nadające uprawnienia,  

 kursy doskonalące,  

 warsztaty.  

Zajęcia planowane są w trybie stacjonarnym (z zachowaniem aktualnie obowiązujących norm 

sanitarnych, w tym dopuszczalnej liczebności grup w salach), zdalnym lub mieszanym. Ze względu na 

zmieniającą się sytuację epidemiczną, po uzgodnieniu tego z uczestnikami i osobami prowadzącymi 

zajęcia, przewidujemy w przypadku części form stacjonarnych możliwość przejścia na tryb zdalny. 

Wszyscy uczestnicy uzyskują świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu formy zgodne z przepisami, 

na podstawie których została ona zorganizowana.  

Prezentowany katalog jest otwarty, na bieżąco modyfikujemy i uzupełniamy ofertę, w odpowiedzi na 

propozycje tematów płynące z Państwa strony.  

Aktualne, szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wombb.edu.pl oraz 

w e-mailach kierowanych do szkół i placówek, a także w biuletynie informacyjnym, który wysyłamy 

bezpośrednio na adresy mailowe osób albo szkół/placówek, które wyrażają na to zgodę.  

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z Pracownią Organizacji Doskonalenia i Informacji 

Pedagogicznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, pokój 104, w godz. 8.00–15.00:  

 w sprawach merytoryczno-organizacyjnych:  

tel.: 33 812 37 15, 33 812 24 58 (wew. 119 lub 126),  

e-mail: cborowska@wombb.edu.pl, szkolenia@wombb.edu.pl  

 w sprawach finansowych:  

tel.: 33 812 37 15, 33 812 24 58 (wew. 126),  

e-mail: faktury@wombb.edu.pl    

Przypominamy jednocześnie, że opłaty za kursy kwalifikacyjne i wskazane w rozporządzeniu formy 

doskonalenia (np. kursy, wykłady, warsztaty), na które dyrektor szkoły lub placówki kieruje nauczyciela, 

mogą być w części lub w całości finansowane ze środków na dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

Mamy nadzieję, że skorzystanie z naszej oferty będzie skutecznym wsparciem w realizacji zadań 

edukacyjnych przez Państwa realizowanych.  

Życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym!  

Władysław Mąsior – Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej  

http://www.wombb.edu.pl/
mailto:cborowska@wombb.edu.pl
mailto:szkolenia@wombb.edu.pl
mailto:faktury@wombb.edu.pl
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Kurs kwalifikacyjny i kursy nadające uprawnienia 
 

Kod: KK/01    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 1780 zł 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

Tematyka: przywództwo edukacyjne w szkole; przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego; 

polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi; zarządzanie 

strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym; zarządzanie własnym rozwojem. 

Adresaci: nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Uwaga!  

Należy dostarczyć w formie dokumentu drukowanego zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku 

nauczyciela, ponadto dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem 

pedagogicznym. 

Liczba godzin dydaktycznych: 215  Liczba uczestników: 25  

 

Kod: KK/02    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 480 zł 

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy 

Tematyka: podstawy anatomii i fizjologii człowieka; wezwanie pomocy, bezpieczeństwo własne, 

poszkodowanego, miejsce zdarzenia; poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja krążeniowo- 

-oddechowa, defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED; zadławienia, urazy i skutki 

urazów; tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych; wstrząs – zasady 

postępowania przeciwwstrząsowego; unieruchomienie złamań i zwichnięć; pierwsza pomoc 

w przypadku wychłodzenia i przegrzania; nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego, 

zatrucia; wsparcie psychologiczne poszkodowanego; ewakuacja ze strefy zagrożenia; udzielanie 

pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. 

Adresaci: nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa odnawiający uprawnienia do jego 

nauczania we wszystkich typach szkół  

Nauczyciele – po ukończeniu powyższego szkolenia – mają przygotowanie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132). 

Liczba godzin dydaktycznych: 30  Liczba uczestników: 24  
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Kod: KK/03    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Kurs na kierownika wypoczynku 

Tematyka: planowanie pracy wychowawczej; organizacja pracy; bezpieczeństwo życia i zdrowia 

uczestników, obowiązujące przepisy; organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną 

oraz z personelem administracyjno-obsługowym; prowadzenie dokumentacji – obowiązujące przepisy. 

Adresaci: nauczyciele planujący podjąć funkcję kierownika kolonii, obozu 

Uwaga!  

Kandydat musi posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela. 

Liczba godzin dydaktycznych: 10   Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KK/04    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 1950 zł 

Kurs kwalifikacyjny w zakresie „Wychowanie do życia w rodzinie” 

Tematyka: podstawy wychowania do życia w rodzinie; zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne; 

zagadnienia biomedyczne; zagadnienia seksuologiczne; dydaktyka wychowania do życia w rodzinie; 

praktyka pedagogiczna.  

Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach 

podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).  

Warunkiem ukończenia kursu jest: aktywny udział w zajęciach przewidzianych w planie kursu (90% 

obecności), uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich bloków przedmiotowych i egzaminów, zaliczenie 

praktyk pedagogicznych. 

Ukończenie kursu nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” 

w szkole podstawowej.  

Uwaga!  

Należy dostarczyć w formie dokumentu drukowanego zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku 

nauczyciela, ponadto dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem 

pedagogicznym. 

Liczba godzin dydaktycznych: 300 (w tym 60 praktyki)  Liczba uczestników: 20  
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Wdrażanie nowej podstawy programowej  
 

Kod: W/02    Typ formy: Mieszana   Koszt: 240 zł 

Jak w nowatorski i nieszablonowy sposób pracować z lekturą obowiązkową  

(i nadobowiązkową)? 

Tematyka: czym jest „fuzja horyzontów”; jak zmotywować uczniów do czytania długich i trudnych 

lektur; nowatorskie rozwiązania metodyczne; wykorzystanie narzędzi zdalnych do pracy z lekturą. 

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/01    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Kształcenie językowe w kontekście kształcenia literackiego i kulturowego w świetle 

nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych 

Tematyka: założenia nowej podstawy programowej w odniesieniu do zagadnień kształcenia 

językowego; metody kształcenia zintegrowanego (językowego i literackiego); przykłady analiz 

i interpretacji tekstów literackich z wprowadzeniem zagadnień językowych. 

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/03    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole 

Tematyka: nowe podejście do doradztwa; nowe role doradcy zawodowego; kompetencje, kwalifikacje 

w nowych rozporządzeniach; zajęcia dla uczniów szkół podstawowych; zasoby i narzędzia doradcy. 

Adresaci: nauczyciele doradztwa zawodowego oraz wychowawcy klas 7 i 8 szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  
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Metody i techniki nauczania 
 

Kod: W/08    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 120 zł 

Algorytmika NIE dla informatyka – tworzenie rozwiązań problemów logicznych 

o różnych poziomach skomplikowania przy wykorzystaniu różnych technologii 

Tematyka: zrozumienie idei tworzenia schematów blokowych w celu prezentacji rozwiązania problemu 

logicznego w zakresie różnych przedmiotów nauczania; interaktywne rozwiązanie problemu wież 

Hanoi; tworzenie algorytmów szyfrowania wiadomości – szyfr Cezara i szyfr płotkowy; prezentacja gry 

algorytmicznej Lightbot przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej; gry i zabawy aktywizujące uczniów 

– Taboo, Czółko i tangramy. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 6  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/09    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Alternatywne metody prowadzenia lekcji 

Tematyka: potrzeby uczniów; realizacja potrzeb uczniów podczas lekcji; wady i zalety metody 

podającej; omówienie i przećwiczenie popularnych metod trenerskich do przyswajania wiedzy 

i umiejętności; dostosowanie metod do pracy lekcyjnej z uczniami. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/05    Typ formy: Zdalna   Koszt: 70 zł 

Bądź Genialny! 

Tematyka: wprowadzenie i funkcjonalności platformy Genially. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 2  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/06    Typ formy: Zdalna   Koszt: 70 zł 

Bądź Genialny – jeszcze bardziej! 

Tematyka: zaawansowane funkcje platformy Genially, logika quizu, podstawy escape room. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 2  Liczba uczestników: 10  

  



RODN „WOM” w Bielsku-Białej :: Oferta szkoleń dla nauczycieli 
 

Strona | 12  
 

 

Kod: W/79    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 80 zł 

Biegaj z głową - sport, rekreacja i rozwój 

Tematyka: gry i zabawy bieżne z elementami orientacji w terenie to świetny sposób nie tylko na 

rekreację, ale także wsparcie działań edukacyjno-wychowawczych szkoły i placówki.  

Uczestnik warsztatów otrzyma podstawowe informacje o marszach i biegach na orientację, w tym 

orientacji sportowej w Polsce; dowie się jak przygotować mapę, punkty kontrolne w terenie, system 

potwierdzeń na punktach kontrolnych; pozna propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci wprowadzających 

do udziału w zawodach na orientację; weźmie udział w przykładowych zawodach w biegu na orientację 

z wykorzystaniem terenu Ośrodka oraz w przykładowych zawodach w biegu na orientację w łatwym 

terenie leśnym, parkowym. 

Warsztaty składają się z dwóch części: część pierwsza: sala wykładowa w Ośrodku i minibieg w terenie 

wokół Ośrodka – 3 h; część druga:  zajęcia w terenie leśno-parkowym – 2 h. 

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele prowadzący zajęcia ogólnorozwojowe i inne 

zainteresowane osoby 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 12  

 

Kod: W/59    Typ formy: Zdalna   Koszt: 80 zł 

Biteable jako narzędzie do tworzenia prostych filmów animowanych 

Tematyka: animowane prezentacje jako pomoc edukacyjna; Biteable ‒ zakładanie konta, budowa 

programu, szablony; publikowanie filmów; przykłady filmów stworzonych za pomocą Biteable; 

tworzenie własnych animowanych prezentacji. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 3  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/04    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 70 zł 

Canva nie tylko dla orłów 

Tematyka: rejestracja, omówienie funkcjonalności platformy, tworzenie infografiki, praca w zespole, 

udostępnianie prac. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 2  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/11    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 120 zł 

Czy znasz już wszystkie tajemnice Internetu? – czyli jak w pełni wykorzystać potencjał 

swojej przeglądarki i wyszukiwarki internetowej 

Tematyka: rozwijanie umiejętności wyszukiwania i pobierania materiałów z Internetu; poznanie 

komend przeglądarki Google, które pozwolą na zawężenie wyników wyszukiwania zgodnie z naszymi 

oczekiwaniami; zapoznanie z możliwością wyszukiwania obrazem, przeszukiwanie zasobów 

graficznych Internetu pod kątem ich koloru, jakości i innych cech charakterystycznych; metody 

pobierania materiałów potencjalnie niemożliwych do zapisania; przyspieszenie pracy – wykorzystanie 

skrótów klawiszowych, gesty myszą oraz dodatki rozszerzające funkcjonalności przeglądarki 

internetowej (Speed Dial, AddBlock, itd.); poznanie podstawowych pojęć związanych z obecnością 

użytkownika w Internecie; przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, personalizacja, tryb 

prywatny, ciasteczka cookies, historia przeglądania, klauzula RODO; wykorzystanie wiedzy 

o tajemnicach Internetu w praktyce. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 6  Liczba uczestników: 10 

 

Kod: W/12    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Dobre prezentacje bez PowerPointa. Ciekawe i przystępne narzędzia dla każdego 

nauczyciela i ucznia 

Tematyka: przegląd nowoczesnych, łatwych w obsłudze i powszechnie dostępnych narzędzi do 

tworzenia prezentacji multimedialnych; dlaczego warto zastąpić PowerPointa ‒ przegląd obiecujących 

możliwości Prezentacji Google; jak ułatwić sobie pracę; obsługa Prezentacji Google; stymulowanie 

współpracy grupowej i motywowanie uczniów; ciekawe zastosowania i dobre praktyki; inne 

nowoczesne i motywacyjne formy prezentacji online; wybrane ogólnodostępne kreatory prezentacji 

wideo w praktyce. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  

Uwaga! 

Wymagana umiejętność samodzielnego założenia konta poczty elektronicznej Gmail. 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/13    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Dysk i dokumenty Google – obsługa bezpłatnego pakietu wspomagającego pracę 

nauczyciela 

Tematyka: tworzenie, współtworzenie dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy, formularzy 

ankiet i quizów za pomocą przyjaznego, bezpłatnego, ogólnodostępnego pakietu firmy Google; 

zastosowania do pracy własnej, dydaktyki i współpracy; współdzielenie i udostępnianie, upraszczanie 

typowych czynności nauczycielskich.  

Uwaga!  

Rekomendowany wstęp do szkolenia „Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna 

dla każdej szkoły”. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Uwaga!  

Wymagana umiejętność samodzielnego założenia konta poczty elektronicznej Gmail. 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/14    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

E-booki i audiobooki. Użytkowanie i samodzielne tworzenie 

Tematyka: ważne zalety użytkowe i edukacyjne elektronicznych realizacji książek w kontekście 

zastosowań edukacyjnych; zakres zastosowań; czytniki e-booków i audiobooków – przegląd 

popularnych rozwiązań sprzętowych i programowych; co powinien wiedzieć nauczyciel jako doradca 

czytelniczy ery cyfrowej; formaty elektronicznych książek i ich użyteczność; nauczyciel i uczeń twórcą 

e-booka i audiobooka; proste, użyteczne i ogólnodostępne narzędzia do edycji elektronicznych książek 

(w tym Sigil); serwisy do redagowania i publikowania wydawnictw online; audiobooki; jak dobrać 

urządzenia do słuchania; jak i po co tworzyć własne materiały dźwiękowe; proste metody uzyskiwania 

dobrego materiału dźwiękowego; przygotowanie materiału dla audiobooków i podcastów; sposoby 

dystrybucji; obsługa potrzebnych narzędzi; przykłady dobrych praktyk. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/70    Typ formy: Zdalna   Koszt: 130 zł 

Edukacja w rozdzielczości 4K: kreatywne kształtowanie kompetencji kluczowych. 

Rozwiązania LEGO® Education (klasy 1‒3 SP) (A) 

Tematyka: rola klocków w edukacji; kształtowanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych u uczniów klas 1‒3 szkoły 

podstawowej; elementy storytellingu z wykorzystaniem klocków. 

Uwaga! 

Jest to forma zdalna z wcześniejszą wysyłką pomocy dydaktycznych. Uczestnik otrzymuje przesyłkę 

z kompletem pomocy dydaktycznych. Przesłane pomoce dydaktyczne to nieduże warsztatowe zestawy 

nowych klocków, które po szkoleniu pozostają u uczestnika. 

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 

świetlicy, pedagodzy szkolni, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele wspomagający 

Liczba godzin dydaktycznych: 6  Liczba uczestników: 12  

 

Kod: W/71    Typ formy: Zdalna   Koszt: 130 zł 

Edukacja w rozdzielczości 4K: kreatywne kształtowanie kompetencji kluczowych. 

Rozwiązania LEGO® Education (klasy 4‒8 SP) (B) 

Tematyka: Rola klocków w edukacji; kształtowanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji, kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych u uczniów klas 4‒-8 szkoły 

podstawowej; elementy storytellingu z wykorzystaniem klocków. 

Uwaga! 

Jest to forma zdalna z wcześniejszą wysyłką pomocy dydaktycznych. Uczestnik otrzymuje przesyłkę 

z kompletem pomocy dydaktycznych. Przesłane pomoce dydaktyczne to nieduże warsztatowe zestawy 

nowych klocków, które po szkoleniu pozostają u uczestnika. 

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych: nauczyciele uczący w klasach 4‒8 SP, wychowawcy 

świetlicy, pedagodzy szkolni, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele wspomagający 

Liczba godzin dydaktycznych: 6  Liczba uczestników: 12  

 

Kod: W/76    Typ formy: Mieszana   Koszt: 100 zł 

Escape room w edukacji 

Tematyka: od czego zacząć przygotowywanie escape roomu na terenie szkoły lub klasy; jakie pomoce 

możemy wykorzystać (książki, układanki, aplikacje mobilne, kody QR); praktyczne wskazówki. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności, wychowawcy świetlicy, różne poziomy edukacyjne 

Liczba godzin dydaktycznych: 4  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/77    Typ formy: Mieszana   Koszt: 110 zł 

Gamifikacja online w edukacji na wszystkich etapach nauczania 

Tematyka: czym jest gamifikacja i jakie są jej kryteria; przykłady gamifikacji w aplikacjach online: 

Wordwall, LearningApps.org, Quizizz i Genially; escape room online. 

Uwaga! 

Warsztaty odbędą się na platformie Google Meet. 

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/15    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Gamifikacja w szkole. Jak uatrakcyjnić naukę z użyciem prostych narzędzi cyfrowych? 

Tematyka: jak zamienić nudne lub mało motywacyjne, a konieczne aktywności edukacyjne 

w pasjonującą zabawę i skuteczną naukę; sens i zastosowania gamifikacji, gamifikacja i grywalizacja; 

co i jak najlepiej gamifikować; w jaki sposób można wykorzystać ogólnodostępne urządzenia mobilne; 

gotowe rozwiązania, przykłady i dobre praktyki, tworzenie prostych i pasjonujących gier edukacyjnych 

przez uczniów i nauczycieli, przykłady serwisów gamifikacyjnych (np. Kahoot, Socrative, Quizizz, 

ClassDojo); praktyczne ćwiczenia z prostymi i lubianymi, ogólnodostępnymi kreatorami (w tym także 

LearningApps); skuteczne motywowanie do ruchu, aplikacje i opaski pomiarowe oraz metody ich 

wykorzystania do skutecznego motywowania do ruchu uczniów i siebie. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/16    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna dla każdej szkoły 

Tematyka: możliwości najprostszej w obsłudze, bezpłatnej dla szkół, bezpiecznej platformy 

edukacyjnej; zastosowania edukacyjne w prostych i praktycznych przykładach; jak uzyskać dostęp dla 

szkoły; możliwości platformy; obsługa techniczna, zakładanie i prowadzenie zajęć; wspomaganie 

dydaktyki szkolnej, różne pomysły na zajęcia, dobre praktyki. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Uwaga! 

Wymagana podstawowa umiejętność praktycznej obsługi dokumentów Dysku Google. 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/62    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Hologramy, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość na lekcjach 

Tematyka: pojęcia: rozszerzona rzeczywistość (AR), wirtualna rzeczywistość (VR) i hologram; przykłady 

lekcji z wykorzystaniem AR i VR oraz hologramu; programy, aplikacje i przedmioty, które umożliwiają 

nam wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości na lekcjach; zrób to sam – czyli pomoce 

dydaktyczne wykonane przez uczestników warsztatów. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/02    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów – praktyczne rozwiązania 

Tematyka: procesy pamięciowe; jak poprawić koncentrację i uwagę; mnemotechniki wspomagające 

uczenie się; metody kreatywne w nauczaniu; narzędzia i techniki rozwijające twórcze umiejętności; 

twórczy i kreatywny nauczyciel to twórczy uczeń. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/04    Typ formy: Mieszana   Koszt: 440 zł 

Kurs treningu uważności 

Tematyka:  

Tydzień 1. Co to jest Mindfulness i po co praktykować? Zacznij w miejscu, w którym jesteś. 

Tydzień 2. Ciało jako miejsce bycia obecnym. 

Tydzień 3. Wprowadzenie podpory uważności. 

Tydzień 4. Praca z rozkojarzeniem. 

Tydzień 5. Badanie strumienia myśli. 

Tydzień 6. Postawa obserwatora. 

Tydzień 7. Samoakceptacja. 

Tydzień 8. Życie w oparciu o Mindfulness. Podsumowanie – reszta życia. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 24  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/54    Typ formy: Zdalna   Koszt: 80 zł 

Microsoft Forms jako narzędzie do tworzenia ankiet, formularzy i testów 

Tematyka: wprowadzenie do Microsoft 365 (dawniej: Office 365); tworzenie ankiet, formularzy 

i testów; informacja zwrotna dla wypełniającego; statystyki. 

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 3  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/55    Typ formy: Zdalna   Koszt: 180 zł 

Microsoft Teams jako narzędzie do pracy zdalnej 

Tematyka: podstawowe informacje dotyczące Microsoft 365 (dawniej: Office 365); zakładanie 

bezpłatnego konta dla szkół; podstawy administrowania platformą; organizacja pracy ‒ czyli co 

nauczyciel musi wiedzieć, aby praca na platformie była łatwa i przyjemna; lekcja on-line; notes zajęć. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/78    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 70 zł 

Nauczanie elementów technicznych nordic walking metodą 10 kroków 

Tematyka: postrzeganie rekreacyjnej formy aktywności ruchowej nordic walking wśród młodzieży – 

fakty i mity; różne poziomy zaawansowania w zastosowaniu techniki nordic walking; metoda nauczania 

techniki nordic walking; budowanie jednostki lekcyjnej w oparciu o zastosowanie techniki nordic 

walking. 

Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. 

Liczba godzin dydaktycznych: 2  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/66    Typ formy: Zdalna   Koszt: 100 zł 

Pakiet Microsoft 365 (dawniej: Office 365) dla pracowników szkół, nauczycieli 

i uczniów 

Tematyka: podstawowe informacje dotyczące Microsoft 365 (dawniej: Office 365); zakładanie 

bezpłatnego konta dla szkół, nauczycieli; Microsoft Word w wersji online; Microsoft Excel w wersji 

online; Microsoft PowerPoint w wersji online; OneNote jako wirtualny notes; przykłady wykorzystania 

pakietu aplikacji na lekcjach. 

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 4  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/64    Typ formy: Zdalna   Koszt: 80 zł 

Proste i darmowe narzędzia do wykonywania zrzutów ekranowych, zmiany rozmiaru 

i wykonywania własnych materiałów 

Tematyka: przykłady programów, które umożliwiają „coś więcej” niż zrzut ekranu; otwarte i darmowe 

zasoby w Internecie; prawo autorskie; tworzenie własnych materiałów przez uczestników warsztatów. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 3  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/18    Typ formy: Mieszana   Koszt: 150 zł 

Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości uczniów 

Tematyka: rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania przedsiębiorczych postaw 

uczniów; przykładowe narzędzia do diagnozowania; konstruowanie scenariuszy zajęć. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/05    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Sztuka motywowania ucznia 

Tematyka: poznawanie praktycznych zasad motywowania ucznia do codziennej pracy, rozwoju jego 

zainteresowań i zdolności; zrozumienie problemu uczniów o nieadekwatnych osiągnięciach szkolnych. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10   

 

Kod: KD/07    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 120 zł 

Techniki pracy głosem  w uzyskiwaniu płynności wypowiedzi i intonacji dźwięku, 

w mowie i śpiewie. Profilaktyka chorób narządu głosu 

Tematyka: fizjologia aparatu emocjonalno-rytmicznego w rozwijaniu umiejętności płynnego 

wypowiadania tekstu; fizjologia aparatu rezonacyjno-artykulacyjnego w uzyskiwaniu rezonansu 

akustycznego oraz czystości intonacyjnej dźwięku; techniki regeneracji narządu głosu. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 6  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/08    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 1110 zł 

Tutoring 2.0 – proces zindywidualizowanej edukacji 

Tematyka: tutoring jako forma pracy pedagogicznej realizowana w indywidualnym kontakcie 

z uczniem; rodzaje tutoringu (rozwojowo-wychowawczy, rozwojowy, naukowy, artystyczny); 

osobowość, cechy tutora – „czy każdy może zostać tutorem?”; założenia tutoringu; zadania tutora – 

wychowawcy, metody i narzędzia pracy tutoringowej; opracowanie indywidualnego programu/planu 

pracy tutoringowej; superwizje pracy; konsultacje online; prowadzenie dokumentacji tutoringowej; 

współpraca z rodzicami. 

Adresaci: nauczyciele wychowawcy różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek, 

pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści 

Liczba godzin dydaktycznych: 80  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/20    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Tworzenie prostych, intuicyjnych i estetycznych stron WWW w pracy i awansie 

zawodowym nauczyciela 

Tematyka: nowe Witryny Google jako proste i bezpłatne narzędzie do szybkiego tworzenia 

profesjonalnie wyglądających witryn; praktyczne metody tworzenia, pozyskiwania i dostosowywania 

do publikacji grafiki, testów, ankiet oraz materiałów multimedialnych; udostępnianie dokumentów do 

pracy online dla ucznia; publikowanie. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/74    Typ formy: Mieszana   Koszt: 150 zł 

W poszukiwaniu zaginionej motywacji 

Tematyka: reguły działające w motywacji; dialog motywacyjny z uczniem; motywacja bez granic, w jaki 

sposób najlepsi osiągają swoje cele i sukcesy; o krok dalej niż pochwała i pozytywna uwaga; wsparcie 

– głębsze oblicza motywacji. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek. 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/21    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Zastosuj nowoczesne nauczanie  według strategii kształcenia wyprzedzającego/lekcji 

odwróconej 

Tematyka: dydaktyczne podstawy kształcenia wyprzedzającego; analiza etapów kształcenia; wybrane 

metody i formy pracy uczniów; opracowanie scenariuszy zajęć w strategii kształcenia wyprzedzającego 

(SKW); zacznij od zadania domowego, czyli „lekcja odwrócona”; uczeń jako aktywny konstruktor 

własnej wiedzy; wykorzystanie przestrzeni cyfrowej w SKW. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  
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Wsparcie młodego nauczyciela 
 

Kod: W/22    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawnych 

Tematyka: sposoby dokumentowania przebiegu awansu zawodowego; podstawowe zasady przy 

opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz sporządzaniu sprawozdania z przebiegu stażu; 

przygotowanie kompletnej dokumentacji po zakończeniu stażu. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/10    Typ formy: Mieszana   Koszt: 230 zł 

Odpowiedzialność nauczycieli w świetle przepisów prawa 

Tematyka: odpowiedzialność nauczyciela zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, prawem oświatowym, 

Kodeksem pracy; nauczyciel funkcjonariuszem publicznym ‒ zalety i wady; wypadki w szkole ‒ 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów; przykłady odpowiedzialności nauczyciela zgodnie 

z Kodeksem cywilnym, Kodeksem karnym i ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich; organizacja 

wycieczek i zielonych szkół w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczyciela. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 14  Liczba uczestników: 10  
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Wychowanie i kształcenie specjalne 
 

Kod: W/52    Typ formy: Mieszana   Koszt: 180 zł 

ABC pracy z rodzicem trudnego dziecka 

Tematyka: zdefiniowanie trudnego dziecka; przyczyny trudnych zachowań dzieci; modele postaw 

rodzicielskich; przygotowanie do konsultacji z rodzicami; ćwiczenie prowadzenia rozmów z rodzicami. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy 

placówek opiekuńczych i wychowawczych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/07    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Agresja – jak ją zrozumieć i skutecznie z nią pracować? 

Tematyka: typowe formy zachowań agresywnych w zależności od wieku rozwojowego; geneza 

zachowań agresywnych; teoria „góry lodowej”, teoria „garnka pod przykryciem”; agresja a przemoc; 

wybrane metody i techniki terapii. 

Adresaci: nauczyciele i inni specjaliści wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/11    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących  

lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu 

Tematyka: komunikacja wspomagająca – wprowadzenie i terminologia; wybrane systemy komunikacji 

wspomagającej; rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka; rozpoznawanie możliwości 

porozumiewania się dziecka; metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej 

i alternatywnej; proste pomoce do porozumiewania się; wybrane techniki nauki używania znaków 

i symboli. 

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy dzieci niemówiących lub posługującym się mową w ograniczonym 

stopniu, psycholodzy, pedagodzy i logopedzi 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/13    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Badanie losów zawodowych absolwentów – podstawy teoretyczne i praktyczne 

rozwiązania 

Tematyka: losy zawodowe absolwentów w literaturze przedmiotu; lokalny rynek pracy i rynek edukacji; 

badanie losów zawodowych absolwentów w świetle aktów prawa; metodyka i organizacja oraz analiza 

i prezentacja przeprowadzonych badań. 

Adresaci: nauczyciele planujący prowadzić badania losów zawodowych absolwentów 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/14    Typ formy: Mieszana   Koszt: 250 zł 

Bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Tematyka: pojęcie, rodzaje i zasady wykorzystania bajek terapeutycznych; sposoby wykorzystania bajki 

terapeutycznej w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi; rola bajki terapeutycznej 

w kształtowaniu kompetencji społecznych dziecka; bajka terapeutyczna w przeciwdziałaniu agresji, 

osamotnienia, wykluczenia. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarze, 

wychowawcy świetlic i pedagodzy szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 12  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/15    Typ formy: Mieszana   Koszt: 260 zł 

Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą 

Tematyka: pojęcie biblioterapii, jej środki i uczestnicy procesu biblioterapeutycznego; biblioterapia 

w pracy z uczniem niedostosowanym, depresyjnym; biblioterapia w pracy z uczniem trudnym, 

agresywnym, zagrożonym uzależnieniem; biblioterapia w przeciwdziałaniu cyberprzemocy. 

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic i pedagodzy szkolni w szkołach podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/16    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Choreoterapia. Kurs podstawowy 

Tematyka: ćwiczenia taneczno-ruchowe; praca z muzyką, głosem i dźwiękiem; improwizacje taneczne; 

ruch twórczy (kreatywny); techniki wyobrażeniowe (pantomima); techniki relaksacyjne. 

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/19    Typ formy: Mieszana   Koszt: 110 zł 

Depresja i zachowania samobójcze młodzieży 

Tematyka: depresja jako choroba; specyficzne cechy depresji wieku dorastania; zachowania 

samobójcze młodzieży; sposoby pomocy. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/17    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Dogoterapia 

Tematyka: podstawy dogoterapii jako terapii wspomagającej; proces terapeutyczny z udziałem psa – 

podstawy interakcji człowiek – zwierzę; możliwości i ograniczenia w pracy terapeutycznej; dogoterapia 

jako metoda aktywizująca i edukacyjna; sygnały uspokajające wysyłane przez psa (CS); behawior psa; 

organizacja i przebieg zajęć z udziałem psa; etyczne aspekty dogoterapii; ćwiczenia. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele różnych specjalności szkół 

podstawowych i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/18    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i FAS w szkole 

Tematyka: nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w ujęciu medycznym, psychologicznym 

i pedagogicznym; kryteria diagnostyczne zespołu ADHD i FAS oraz charakterystyka typów 

nadpobudliwości psychoruchowej; metody, formy i sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym i z FAS 

w szkole; aktywizowanie rodziców do współpracy i współdziałania ze szkołą w procesie dydaktyczno- 

-wychowawczym. 

Adresaci: nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/19    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Filmoterapia. Kurs podstawowy 

Tematyka: film jako metoda wychowawcza; propozycje filmów do wykorzystania na lekcjach 

wychowawczych z uczniami oraz na zajęciach wychowawczych w placówkach. 

Adresaci: nauczyciele wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści pracujący z uczniem 

zagrożonym lub niedostosowanym społecznie 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/20    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Gdy milczenie nie jest wyborem ‒ praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym 

Tematyka: co to jest mutyzm wybiórczy; kryteria diagnostyczne mutyzmu wybiórczego; współpraca 

z rodzicami dziecka z mutyzmem wybiórczym; jak rozpocząć pracę z dzieckiem z mutyzmem 

wybiórczym. 

Adresaci: nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/21    Typ formy: Mieszana   Koszt: 380 zł 

Jak sprawić, żeby klasa stała się zespołem 

Tematyka: diagnoza grupy klasowej; budowanie więzi w grupie za pomocą gier i zabaw; metody 

i sposoby rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/53    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 260 zł 

Jak zorganizować i prowadzić koło gier planszowych oraz integrować uczniów 

Tematyka: charakterystyka i podział współczesnych gier planszowych; czego uczą gry planszowe – na 

jakich lekcjach i zajęciach edukacyjnych możemy je wykorzystać; przedstawienie i nauka zasad gier: 

logicznych, ekonomicznych i strategicznych; integrowanie uczniów poprzez udział w grach. 

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, szkół specjalnych, pedagodzy szkolni, wychowawcy 

świetlicy 

Liczba godzin dydaktycznych: 16  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/27    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Komunikacja dzieci z problemami neurologicznymi 

Tematyka: prawidłowy rozwój mowy; neurologiczne przyczyny zaburzeń w nabywaniu języka; 

podstawowe standardy diagnozowania zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie; alternatywne 

metody kształcenia sprawności komunikacyjnych oraz zasady budowania kontaktu z dzieckiem 

z dysfunkcjami układu nerwowego. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/12    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz 

Tematyka: rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej u dziecka w wieku przedszkolnym; rozwój integracji 

percepcyjno-motorycznej – Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i szkolnictwa specjalnego 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/24    Typ formy: Mieszana   Koszt: 380 zł 

Motywowanie do nauki uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną 

Tematyka: podstawy prawne kształcenia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną; 

konstruowanie wymagań edukacyjnych – dostosowania przedmiotowe; dobór metod i form pracy 

motywujących ucznia, indywidualizacja pracy. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/28    Typ formy: Mieszana   Koszt: 180 zł 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole/placówce 

Tematyka: kategorie uczniów wymagających udzielania pomocy; modele pracy z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/25    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym i zahamowanym emocjonalnie – „Świetlik 

Ludwik” 

Tematyka: objawy lęku w sferze poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej; rysunek jako źródło 

poznania emocji dziecka; praca z zasobami; bajka i metafora w terapii zaburzeń lękowych; trening 

oddechowy i relaksacyjny. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele różnych 

specjalności szkół specjalnych, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkolni 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/26    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Praca z dzieckiem trudnym 

Tematyka: diagnozowanie problemów ucznia, jego roli w rodzinie i zespole klasowym; rodzaje 

dysfunkcji w rodzinie; zdobycie wiedzy na temat agresji, rodzajów przemocy; praktyczne stosowanie 

zasad rozwiązywania konfliktów w sytuacji agresji i umiejętność poprawnej komunikacji 

interpersonalnej z dziećmi i młodzieżą; metody i zasady pracy z uczniem sprawiającym problemy 

wychowawcze. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności, wychowawcy i pedagodzy szkolni 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/27    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Praca z dzieckiem z wadą słuchu 

Tematyka: przyczyny i rodzaje uszkodzeń słuchu; rola aparatów słuchowych; wpływ wady słuchu na 

rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka; komunikacja z osobą z uszkodzonym słuchem – 

odczytywanie mowy z ust, język migowy. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/28    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 260 zł 

Praca z uczniem z uzależnieniem od Internetu i technologii cyfrowej – praktyczne 

warsztaty  

Tematyka: poznanie zasad powstawania uzależnienia behawioralnego, nadmiernego korzystania 

z technologii informacyjnych; zdobycie wiedzy na temat uzależnień, zapobiegania, mechanizmów 

powstawania oraz technik pracy z osobą uzależnioną i jej rodziną; zdobycie konkretnych narzędzi pracy 

z uczniem w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze i systemowe. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności, wychowawcy, pedagodzy szkolni i inni specjaliści, których 

niepokoją zachowania uczniów uzależnionych od komputera/smartfonu 

Liczba godzin dydaktycznych: 16  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/06    Typ formy: Mieszana   Koszt: 240 zł 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły – monitoring, ewaluacja i modyfikowanie 

Tematyka: zasady konstruowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; diagnoza potrzeb 

uczniów – przykładowe narzędzia; jak trafnie dobierać zadania profilaktyczne; kluczowe kompetencje 

wychowawcze nauczycieli. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół 

Liczba godzin dydaktycznych: 12  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/29    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Rola rodzica w terapii logopedycznej dziecka 

Tematyka: psychologiczny aspekt terapii dziecka z zaburzeniem komunikacji; holistyczne podejście do 

terapii logopedycznej; rodzic/opiekun jako najważniejszy terapeuta pracy z dzieckiem ‒ wskazówki do 

pracy w domu. 

Adresaci: logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/29    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod 

terapeutycznych 

Tematyka: podstawowe zasady komunikacji w rozmowie z „trudnym” partnerem (uczniem, rodzicem, 

nauczycielem) opierające się na metodzie skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu; 

przeformułowanie problemu na cel działania (rozwiązanie); wskazywanie „wyjątków” od sytuacji 

problemowej (kiedy problem nie występuje) i mocnych stron rozmówcy; strategia prowadzenia 

rozmowy, w której „rozmówca sam znajduje najlepsze dla siebie rozwiązanie” – jako skuteczna metoda 

zmiany niewłaściwych zachowań. 

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno- 

-pedagogicznych oraz wychowawcy świetlic 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/30    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 980 zł 

Socjoterapia – kurs doskonalący 

Tematyka: podstawy psychologii rozwojowej; trening interpersonalny ‒ podstawowa forma 

budowania grupy; proces grupowy; zmiana w procesie socjoterapeutycznym; autodiagnoza 

i samoświadomość; diagnozowanie problemów ucznia, jego rola w systemie szkolnym i rodzinnym; 

mechanizmy uzależnień; praca terapeutyczna oparta o techniki behawioralne; elementy treningu 

umiejętności społecznych; elementy resocjalizacji; elementy psychopatologii okresu dojrzewania; 

superwizja konstruowanych warsztatów socjoterapeutycznych. 

Adresaci: nauczyciele wychowawcy różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek 

oświatowych, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści 

Liczba godzin dydaktycznych: 70  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/32    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Trening asertywności 

Tematyka: asertywność, uległość, agresywność; komunikat typu JA; typologia sytuacji trudnych; 

ćwiczenia w sytuacjach symulowanych. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/30    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Trening odporności na stres 

Tematyka: typologia stresorów oraz ich wpływ na organizm i psychikę; metody niwelowania stresu; 

praktyczne ćwiczenie poznanych metod. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/31    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Trening zarządzania czasem 

Tematyka: zasady efektywności układania swoich zajęć w czasie; autorefleksja i planowanie; ćwiczenia 

w oparciu o poznany materiał. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/34    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Uczeń z wadą wzroku w kształceniu ogólnodostępnym i integracyjnym 

Tematyka: zapoznanie z problematyką zaburzeń wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 

wczesne rozpoznanie problemu; dobór metod, treści i pomocy dydaktycznych; sposoby sprawdzania 

i oceniania poziomu wiadomości i umiejętności; konstruowanie programów rewalidacji – wybrane 

metody. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i pedagodzy szkolni 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/35    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Uczeń z zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej 

Tematyka: jak rozpoznać zespół Aspergera – interakcje społeczne, język, zainteresowania i czynności 

rutynowe; specyfika funkcjonowania osób z zespołem Aspergera; zasady organizacji i cele terapii osób 

z zespołem Aspergera; funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera w szkole – specyficzne problemy 

na kolejnych etapach edukacyjnych; jak wspierać osoby z zespołem Aspergera w szkole. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/24    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym 

Tematyka: wczesna diagnoza zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  prawda i mity ‒ różne 

postaci zaburzeń funkcjonowania społecznego; metodyka pracy z uczniem zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/33    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Uczeń zdolny. Odkrywanie mocnych stron dziecka. Wspieranie rozwoju, zdolności 

i zainteresowań 

Tematyka: sposoby rozpoznawania uzdolnień; prawne możliwości pomagania dzieciom zdolnym 

i utalentowanym; wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o metody rozwijania zdolności; 

współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi zdolności. 

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/73    Typ formy: Mieszana   Koszt: 100 zł 

Warsztat logopedy w przedszkolu i szkole 

Tematyka: wybrane narzędzia diagnostyczne, dokumentacja logopedyczna; charakterystyka 

najważniejszych obszarów pracy terapeutycznej z dziećmi i uczniami z nieprawidłowym rozwojem 

mowy i języka; przykłady pomocy logopedycznych. 

Adresaci: logopedzi rozpoczynający pracę zawodową 

Liczba godzin dydaktycznych: 4  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/36    Typ formy: Mieszana   Koszt: 200 zł 

Wychowanie w szkole w aspekcie zagrożeń wynikających z uzależnień 

Tematyka: mechanizmy uzależnień; kierunki działań profilaktycznych; skuteczne formy profilaktyki; 

zasady tworzenia programów; pomoc uczniowi z grupy podwyższonego ryzyka i jego rodzinie. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 12  Liczba uczestników: 10  
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Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 

Kod: W/61    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Arteterapia dla najmłodszych – „Podróż do krainy wyobraźni” 

Tematyka: prezentacja programu własnego oraz doświadczeń z jego realizacji w grupach 

terapeutycznych; rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci; planowanie pracy profilaktyczno- 

-terapeutycznej; konstruowanie programów; opracowywanie własnych scenariuszy zajęć. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/32    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 80 zł 

Bum rurkowy zawrót głowy – ciekawe zajęcia muzyczne 

Tematyka: ćwiczenia kształcące słuch muzyczny, poczucie rytmu; utwory instrumentalne, melodie 

ludowe z wykorzystaniem rurek bum bum.  

Uwaga! 

Materiały mogą być wykorzystane na zajęciach, jak również na uroczystościach. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego (grupy sześciolatków) i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 3  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/40    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Doświadczenia i eksperymenty w edukacji przyrodniczej w przedszkolu i szkole 

Tematyka: cele i zadania doświadczenia przyrodniczego w edukacji; etapy procesu badawczego; 

przykładowe doświadczenia z wodą, powietrzem, ogniem i ziemią; klub przedszkolnego i szkolnego 

eksperymentatora. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przyrody 

szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/41    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Jak nauczyć dziecko dobrze i ładnie czytać? 

Tematyka: psychologiczno-pedagogiczne aspekty procesu nauki czytania; czynniki wpływające na 

motywację do czytania; metody i formy pracy rozwijające sprawność techniki czytania i rozumienia 

tekstu; metoda integracji sensorycznej i sposoby jej wykorzystania w procesie nauki czytania; sprawne 

czytanie i umiejętność prezentacji tekstu drogą do rozwoju i sukcesu dziecka w szkole. 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/34    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 150 zł 

Kolorowo i artystycznie – sztuka i zabawa (A) 

Tematyka: wykorzystanie soli i cukru w malowaniu płaskim i formach przestrzennych (budowle 

cukrowe); farbowanie piasku i wykorzystywanie w malarstwie i formach przestrzennych; malowanie 

kredką świecową z uwzględnieniem temperatury; propozycja pracy grupowej; malowanie na dużym 

formacie; powiększanie dzieła znanych mistrzów (puzzle); zabawy indiańskie ‒ wymyślamy swoje runy 

i poznajemy staroindiańskie słowa, robimy swoje tipi, zabawa z piórami i skórą (biżuteria i sakwy), 

malowanie kamieni, robienie łuków. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, technik zajęć 

artystycznych, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych (pracujący z dziećmi 

młodszymi) 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/42    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Kolorowy świat liter – jak ułatwić i uatrakcyjnić dziecięce czytanie? 

Tematyka: podstawowe zagadnienia związane z wprowadzeniem dziecka w świat czytania; rozwój 

funkcji percepcyjno-poznawczych umożliwiających naukę czytania i ich ocena jako czynnik różnicujący 

dziecięce postępy; najczęstsze zaburzenia rozwojowe i sposoby korekcji oraz kompensacji; dobór 

właściwej metody czytania z grupy analityczno-syntetycznych i globalnych do psychicznych 

i emocjonalnych właściwości dziecka. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, psycholodzy 

i pedagodzy szkolni 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/43    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Liczę, myślę, tworzę – matematyka zaczyna się od rozmowy 

Tematyka: interpretacja treści edukacji matematycznej podstawy programowej w kontekście rozwoju 

myślenia matematycznego; etapy kształtowania pojęć matematycznych (liczby naturalne, działania 

arytmetyczne, układ dziesiętny, pojęcia z geometrii); pokonywanie zadań tekstowych „metodą na 

staruszka”; rozbudzanie aktywności i motywacji do nauki poprzez działalność praktyczną 

i rozwiązywanie problemów; praktyczne rady na skuteczne i ciekawe uczenie matematyki. 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/44    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Matematyka łatwa dla każdego dziecka – praca z dzieckiem ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się matematyki wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

Tematyka: diagnozowanie dziecięcej kompetencji w zakresie matematyki; intensywne wspomaganie 

inteligencji operacyjnej; kształtowanie odporności emocjonalnej; rozwijanie umiejętności 

matematycznych stosowanych w życiu codziennym; metodyka i scenariusze zajęć; prowadzenie zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych; konstruowanie programów terapii. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, 

nauczyciele placówek kształcenia specjalnego 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/17    Typ formy: Mieszana   Koszt: 160 zł 

Metoda 6 klocków w nauce i zabawie najmłodszych dzieci 

Tematyka: rola klocków w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i postaw ważnych w dalszej 

nauce i dorosłym życiu; poznanie i planowanie aktywności dzieci, które wspierają rozwój: sprawności 

fizycznej, percepcję, kompetencje językowe, umiejętność liczenia, kompetencje społeczne 

i emocjonalne, współpracę w zespole. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy 

szkolni, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele wspomagający i zajęć ogólnorozwojowych 

Uwaga! 

Planowane są 3 spotkania (w formie uzależnionej od sytuacji epidemicznej) po 3 godz. dydaktyczne. 

Uczestnik otrzymuje zestaw klocków (pomocy dydaktycznych). 

Liczba godzin dydaktycznych: 9  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/45    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Praca z dzieckiem z afazją 

Tematyka: charakterystyka dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji – obszary zaburzeń, 

objawy; dziecko afatyczne w procesie terapii i edukacji; trudności w zdobywaniu umiejętności czytania 

i pisania; propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dzieckiem. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/46    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Programy pracy nad emocjami 

Tematyka: specyfika życia emocjonalnego dzieci przedszkolnych i szkolnych; wyrażanie emocji; 

sposoby radzenia sobie z dzieckiem agresywnym; w co się bawić – czyli o eliminowaniu złych emocji 

przez zabawę; konstruowanie programów pracy nad emocjami i scenariuszy zajęć. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/48    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch 

Tematyka: wykorzystanie metod aktywizujących „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne, „Rytmów” 

K. Przyborowskiej-Wynimko, Programów Aktywności M. Ch. Knillów oraz zabaw muzyczno-ruchowych 

i tańców w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół 

specjalnych, wychowawcy i terapeuci 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/50    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Sześć myślących kapeluszy – metody aktywizujące w pracy nauczyciela 

Tematyka: zapoznanie się z wybranymi metodami aktywizującymi: integracyjnymi („krasnoludek”, 

„układanka”), definiowania pojęć („kula śniegowa”), hierarchizacji („piramida priorytetów”, 

„słoneczko”), twórczego rozwiązywania problemów („sześć myślących kapeluszy”), dyskusyjnymi 

(„akwarium”, „debata za i przeciw”), grami dydaktycznymi i wieloma innymi. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/35    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Taniec, muzyka i zabawa w edukacji dziecka (A) 

Tematyka: zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka; muzyka i taniec ‒ znaczenie w rozwoju 

fizycznym i psychicznym dziecka; ćwiczenia i zabawy umuzykalniające z wykorzystaniem rekwizytów 

i instrumentów muzycznych (rurki bum bum, instrumenty perkusyjne z różnych stron świata); tańce 

dziecięce i ilustracje ruchowe do wybranych utworów; swobodny ruch przy muzyce jako forma 

improwizacji. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/36    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Taniec, muzyka i zabawa w edukacji dziecka (B) 

Tematyka: zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka; muzyka i taniec ‒ znaczenie w rozwoju 

fizycznym i psychicznym dziecka; ćwiczenia i zabawy umuzykalniające z wykorzystaniem rekwizytów 

i instrumentów muzycznych (rurki bum bum, instrumenty perkusyjne z różnych stron świata); tańce 

dziecięce i ilustracje ruchowe do wybranych utworów; swobodny ruch przy muzyce jako forma 

improwizacji. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy ukończyli 

część (A) 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/58    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Teatrzyk cieni dla nieśmiałych 

Tematyka: zasady tworzenia teatru cieni; przygotowanie konturów lalek i elementów scenografii; 

tworzenie etiud scenicznych; teatrzyk cieni jako wsparcie nauczyciela w pracy dydaktycznej; 

projektowanie działań wobec dzieci nieśmiałych i dzieci z wadami wymowy. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele 

prowadzący koła rozwijające zainteresowania, wychowawcy świetlic, inne zainteresowane osoby 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/37    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Techniki szybkiego uczenia się w nauce ortografii – „Ortografia w małym paluszku” 

Tematyka: przyczyny trudności w pisaniu; rola funkcji percepcyjno-motorycznych i pamięciowych 

w procesie nauki poprawnego pisania; elementy dydaktyki ortografii (zasady kształtowania nawyków 

ortograficznych, etapy utrwalania materiału ortograficznego wg stopnia trudności); wybrane techniki 

szybkiego zapamiętywania w nauce ortografii (ćwiczenia polisensoryczne, mapy myśli, technika 

łańcuszkowa, rymonimy, technika pierwszych liter i pierwszych cząstek, skojarzenia wzrokowe, burza 

mózgu). 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/03    Typ formy: Mieszana   Koszt: 380 zł 

Uczeń edukacji wczesnoszkolnej jako eksperymentator 

Tematyka: przygotowanie programu zajęć dla uczniów w młodszym wieku szkolnym, opartego na 

doświadczaniu i eksperymentowaniu jako sposobie postępowania dydaktycznego. 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarze, wychowawcy świetlic i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych (pracujący z młodszymi dziećmi) 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/38    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 100 zł 

Warsztaty muzyczne (A) 

Tematyka: piosenki z niespodzianką: Ojczyzna, piosenka patriotyczna z wykorzystaniem instrumentów 

perkusyjnych, Wyliczanka, Liczydło, Dla Babci, Dla Dziadka, Kręci się kółeczko; tańce śląskie: mynorz, 

grożony, rybiorz, zagrodnik; taniec krakowiak w łatwym układzie; utwór instrumentalny 

z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych; ćwiczenia rytmiczne. 

Uwaga! 

Materiały mogą być wykorzystane na zajęciach, jak również na uroczystościach. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele różnych 

specjalności szkół specjalnych 

Liczba godzin dydaktycznych: 4  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/39    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 100 zł 

Warsztaty muzyczne „Gdy pierwsza gwiazda” – tematyka bożonarodzeniowa 

Tematyka: piosenki o treści bożonarodzeniowej w łatwym układzie tanecznym; taniec z rekwizytami; 

pastorałka z opracowaniem instrumentalnym. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 4  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/40    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Warsztaty muzyczne „Orkiestra dziecięca” (wykorzystanie instrumentów 

melodycznych i niemelodycznych w pracy z uczniami klas 1–3 SP) 

Tematyka: instrumentacja do piosenek na uroczystości szkolne (rozpoczęcie, zakończenie roku 

szkolnego, koncerty świąteczne, pikniki rodzinne itp.); instrumentacja do muzyki klasycznej i filmowej 

(do wykorzystania na różne okazje). 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/41    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Wspomaganie rozwoju matematycznego dzieci i uczniów za pomocy gier i zabaw 

w kodowanie bez komputera 

Tematyka: wybrane elementy rozwoju myślenia matematycznego dzieci; konstruowanie oraz dobór 

gier i zabaw w zależności od kompetencji matematycznych dzieci; rozwijanie logicznego myślenia, 

analizowania, wnioskowania w oparciu o praktyczne działania z ogólnodostępnymi przedmiotami. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, 

bibliotekarze 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/51    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł 

Zabawy dywanowo-podwórkowe 

Tematyka: jak pracuje mózg dziecka i co z tego wynika dla nauczyciela i rodzica; zabawy rytmiczno-

ruchowe, aktywizujące i rozluźniające – stymulujące prawidłową pracę obu półkul mózgowych 

i wpływające na integrację grupy oraz rozładowanie napięć emocjonalnych u dzieci. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/52    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Zabawy z wyobraźnią 

Tematyka: organizacja i zasady pracy nad systematycznym rozwijaniem wyobraźni i twórczego 

myślenia dziecka; scenariusze zajęć na podstawie obrazów dynamicznych, rozwijające wyobraźnię 

i myślenie twórcze; ćwiczenia i zabawy plastyczno-ruchowe pobudzające myślenie przyczynowo-

skutkowe, koncentrację uwagi, wyobraźnię i fantazję. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/56    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Zaczarowany ołówek – wprowadzenie dziecka w świat pisma 

Tematyka: rozwój sfery grafopercepcyjnej u dziecka – prawidłowości, trudności i zaburzenia; metody 

stymulujące rozwój graficzny: program rozwijający percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Fröstig, 

„Ćwiczenia grafomotoryczne” wg H. Tymichowej, „Metoda Dobrego Startu” wg M. Bogdanowicz. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/42    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Zapobieganie i pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu 

Tematyka: rola funkcji percepcyjno-motorycznych i pamięciowych w procesie nabywania umiejętności 

czytania i pisania; etapy kształcenia prawidłowych nawyków w czytaniu i pisaniu; przyczyny i przejawy 

ryzyka dysleksji, dysortografii i dysgrafii w młodszym wieku szkolnym; dobór metod i ćwiczeń 

usprawniających i utrwalających – korekcja i kompensacja zaburzeń; formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w świetle aktualnych 

przepisów oświatowych. 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i pedagodzy szkolni 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/54    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Ziemia, powietrze, ogień, woda – żywioły w przedszkolu i szkole 

Tematyka: odkrywanie i doświadczanie świata żywiołów; budowanie pozytywnych kontaktów dziecka 

z przyrodą oraz kształtowanie postawy szacunku wobec natury; wykorzystanie literatury, muzyki, 

plastyki, ruchu, form teatralnych wg G. Walter; modyfikacja metody stymulacji zmysłów wg pór roku 

i żywiołów: „Poranny krąg” J. Kielina. 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele różnych 

specjalności szkół specjalnych, wychowawcy i terapeuci 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Przedmioty humanistyczne  
 

Kod: KD/56    Typ formy: Mieszana   Koszt: 380 zł 

Aktywnie i efektywnie – współczesne metody nauczania języka polskiego w klasach  

4‒8 SP 

Tematyka: obraz ucznia klas 4‒8 SP i jego potrzeb rozwojowych; przegląd metod nauczania języka 

polskiego; metody alternatywne i nowoczesne; wykorzystanie TI w nauczaniu języka polskiego. 

Adresaci: nauczyciele języka polskiego uczący w klasach 4‒8 SP 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/57    Typ formy: Mieszana   Koszt: 290 zł 

Dłuższe formy wypowiedzi w szkole podstawowej 

Tematyka: ćwiczenia w zakresie redagowania rozprawki, opowiadania twórczego, charakterystyki, 

przemówienia, wywiadu; nowatorskie rozwiązania w zakresie doskonalenia umiejętności redagowania 

dłuższych form wypowiedzi. 

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  
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Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 
 

Kod: W/47    Typ formy: Mieszana   Koszt: 180 zł 

Geogebra – efektywne nauczanie matematyki 

Tematyka: praktyczne umiejętności samodzielnego tworzenia apletów mających na celu wspomaganie 

procesu nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej; program GeoGebra, 

nowe narzędzia i sposób ich wykorzystania; praktyczne wskazówki związane z planowaniem, 

przygotowaniem i przeprowadzeniem lekcji matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra; 

wyszukiwanie potrzebnych apletów w zasobach Internetu; działalność Warszawskiego Centrum 

GeoGebry, międzynarodowych i krajowych konferencji GeoGebry; informacje na temat konkursu dla 

uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK na najciekawszy aplet (prostą aplikację) z wykorzystaniem 

bezpłatnego oprogramowania GeoGebra. 

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/44    Typ formy: Zdalna   Koszt: 110 zł 

Interaktywne narzędzie wspomagające proces nauczania matematyki 

Tematyka: wykorzystanie serwisów Wordwall, LearingApps, formularzy Google; sposoby tworzenia 

ćwiczeń, testów za pośrednictwem dostępnych w serwisie szablonów, a także gotowe przykłady 

aplikacji. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/60    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy badawcze uczniów 

wg IBSE 

Tematyka: metody dociekania naukowego, przykład głównych metod; model 5-etapowego cyklu 

uczenia się; kształtowanie postaw badawczych uczniów na zajęciach; dyskusja – metody skutecznego 

porozumiewania się wg IBSE; konstruowanie wiedzy przyrodniczej; rola i przykłady praktycznych zajęć 

w kształtowaniu postaw badawczych uczniów. 

Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na różnych etapach edukacji 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/45    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Scratch na lekcjach matematyki 

Tematyka: kształcenie kompetencji w zakresie programowania z wykorzystaniem środowisk do 

programowania wizualnego; tworzenie projektów edukacyjnych, aplikacji w Scratchu wspomagających 

rozumienie zagadnień matematycznych: animacja kota z wykorzystaniem układu współrzędnych, 

rysowanie figur geometrycznych, kalkulator, obliczanie obwodu i pól figur płaskich. 

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/67    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej 

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

Tematyka: sposoby wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji 

matematycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, w szczególności w zakresie nauki: 

arytmetyki i algebry, planimetrii i stereometrii; funkcji i rachunku prawdopodobieństwa; zbierania, 

analizy i wizualizacji danych. 

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (klasy 4–8) i ponadpodstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/46    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody 

Tematyka: prowadzenie obserwacji, doświadczeń i pomiarów w terenie, właściwe ich 

dokumentowanie i prezentowanie wyników; orientacja w terenie: wyznaczanie kierunków głównych, 

miejsc wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku; plan i szkic; pogoda, 

składniki pogody, obserwacje pogody; środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy i formy 

ukształtowania powierzchni terenu; przystosowania organizmów do życia w środowisku lądowym 

i wodnym; środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły; opracowanie ścieżki 

dydaktycznej w najbliższej okolicy szkoły. 

Adresaci: nauczyciele przyrody w szkole podstawowej i nauczyciele edukacji przyrodniczej 

w przedszkolu 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

 

  



RODN „WOM” w Bielsku-Białej :: Oferta szkoleń dla nauczycieli 
 

Strona | 45  
 

Edukacja artystyczna 
 

Kod: KD/63    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i świetlicowych 

Tematyka: tworzenie form przestrzennych z papieru, tektury; elementy quillingu, kirigami, origami 

oraz origami płaskiego; poznawanie ciekawych technik plastycznych. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/26    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 150 zł 

Każdy może być choreografem – taneczna integracja dzieci i młodzieży 

Tematyka: integracyjne zabawy taneczne; nauka pięciu choreografii możliwych do wykorzystania 

np. podczas lekcji wychowania fizycznego lub przedstawień klasowych; wykorzystanie sztuki 

improwizacji i interpretacji utworów muzycznych; nauka podstawowych kroków tańca w parach; 

prezentacja figur tanecznych dostosowanych do wieku ucznia, techniki tworzenia indywidualnych, 

nieszablonowych choreografii z wykorzystaniem podstawowej wiedzy o muzyce i rytmice; sposoby 

angażowania uczniów w taniec grupowy – przydzielanie ról tanecznych. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli oraz szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/50    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 150 zł 

Kolorowo i artystycznie – sztuka i zabawa (B) 

Tematyka: sgraffito, sztuka zdobień z zaprawy wapiennej i tynku; tworzenie mozaiki z kolorowych 

szkiełek, latawców płaskich i przestrzennych; barwienie piasku, obrazy zamknięte w słoikach; 

propozycja pracy grupowej; praca malarska na dużym formacie, powiększanie prac znanych mistrzów 

(puzzle). 

Adresaci: nauczyciele techniki, plastyki, zajęć artystycznych, wychowawcy świetlic i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych (pracujący ze starszym uczniem) 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  

  



RODN „WOM” w Bielsku-Białej :: Oferta szkoleń dla nauczycieli 
 

Strona | 46  
 

Kod: W/51    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Łatwe techniki graficzne z wykorzystaniem prostych narzędzi 

Tematyka: druk nitką i sznurkiem, kalkograf, monotypia jednobarwna i kolorowa, linoryt, gipsoryt 

(kartonowa płyta budowlana), nadruk na koszulkach. 

Adresaci: nauczyciele techniki, plastyki, zajęć artystycznych, wychowawcy świetlic i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/68    Typ formy: Zdalna   Koszt: 70 zł 

Muzykoterapia 

Tematyka: istota, rodzaje i znaczenie muzykoterapii w edukacji; warsztaty praktyczne. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek, specjaliści rewalidacji 

Liczba godzin dydaktycznych: 2  Liczba uczestników: 25  

 

Kod: KD/65    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 200 zł 

Tańczyć może każdy 

Tematyka: różnorodne formy i techniki taneczne: elementy afro-dance, salsa, twist itp.; ćwiczenia 

rytmiczne do poszczególnych tańców; nauka prostych choreografii. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek 

oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 12  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/53    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 220 zł 

Warsztaty introligatorskie 

Tematyka: podstawy szycia i oprawy książek; rozwijanie zdolności manualnych; zajęcia teoretyczne 

połączone z częścią praktyczną, na której każdy z uczestników wykonuje trzy notatniki, szkicowniki 

w różnym typie opraw. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  
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Języki obce 
 

Kod: W/23    Typ formy: Zdalna   Koszt: 70 zł 

Dyslektyk na lekcji języka obcego 

Tematyka: dysleksja – symptomy i specyficzne problemy; wybrane aktywności lekcyjne dla uczniów 

z dysleksją – pisownia, sprawności językowe, struktury gramatyczne. 

Adresaci: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 2  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/67    Typ formy: Mieszana   Koszt: 710 zł 

Język angielski dla nauczycieli – poziom średnio zaawansowany niższy 

Tematyka: gramatyka i słownictwo na poziomie średnio zaawansowanym niższym; rozumienie ze 

słuchu i czytanie tekstów pozwalające na posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach dnia 

codziennego. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 50  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/68    Typ formy: Mieszana   Koszt: 670 zł 

Język angielski dla nauczycieli – poziom średnio zaawansowany 

Tematyka: słownictwo, gramatyka, umiejętności językowe umożliwiające posługiwanie się językiem 

w różnorodnych sytuacjach życia codziennego; rozumienie tekstu czytanego oraz rozumienie ze 

słuchu. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 40  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/69    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 310 zł 

Kurs fonetyczny z języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji 

wczesnoszkolnej 

Tematyka: zasady zapisu fonetycznego dźwięków angielskich; zasady wymowy samogłosek, spółgłosek 

i dwugłosek; akcentowanie wyrazów wielosylabowych; ćwiczenie wymowy w rymowankach, 

wierszykach i piosenkach. 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z uprawnieniami do 

nauczania języka angielskiego 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/70    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 440 zł 

Kurs konwersacyjny dla nauczycieli języka angielskiego 

Tematyka: doskonalenie umiejętności językowych, w szczególności mówienia; zagadnienia: językowe, 

kulturoznawcze i socjolingwistyczne. 

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 30  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/71    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 1240 zł 

Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego FCE 

Tematyka: gramatyka, słownictwo, umiejętności językowe na poziomie średnio zaawansowanym B2 

pozwalające na płynne posługiwanie się strukturami gramatycznymi i leksykalnymi; komunikowanie 

się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego; rozumienie ze słuchu i tekstu czytanego; pisanie 

różnych typów tekstów. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 90  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/23    Typ formy: Mieszana   Koszt: 360 zł 

Ocenianie wspierające proces uczenia się na lekcji języka obcego 

Tematyka: zasady i strategie oceniania wspierającego proces uczenia się; sposoby wdrażania 

elementów oceniania wspierającego proces uczenia się na lekcjach języka obcego; konstruowanie 

scenariuszy lekcji z elementami oceniania wspierającego proces uczenia się. 

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/57    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 180 zł 

Rozwijanie różnojęzycznej kompetencji uczniów 

Tematyka: kompetencje językowe w szkole i poza nią; wykorzystywanie umiejętności wielojęzyczności; 

pluralistyczne podejście do języków – włączanie różnojęzyczności do edukacji; tworzenie związków 

pomiędzy językami; kształtowanie świadomości językowej oraz postaw tolerancji językowej i akceptacji 

wielokulturowości. 

Adresaci: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

Liczba godzin dydaktycznych: 10  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/72    Typ formy: Mieszana   Koszt: 290 zł 

Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego 

Tematyka: kształtowanie wewnętrznej motywacji uczniów – emocjonalnie i intelektualnie angażujące 

ćwiczenia w rozpoznawalnych kulturowych kontekstach. 

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/73    Typ formy: Mieszana   Koszt: 280 zł 

Uczenie kompetencjami na lekcji języka angielskiego 

Tematyka: krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności 

komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności analityczne, kreatywność, umiejętności międzykulturowe 

są elementami wszystkich ośmiu kompetencji kluczowych; mogą stanowić również autonomiczne 

sposoby rozwijania kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego. 

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

  



RODN „WOM” w Bielsku-Białej :: Oferta szkoleń dla nauczycieli 
 

Strona | 50  
 

Technologie informacyjne i programowanie 
 

Kod: W/48    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 120 zł 

Czy narzędzie Microsoft Word może służyć jako zaawansowane narzędzie do obróbki 

grafiki? (A) 

Tematyka: dostosowanie rozmiaru, układu i orientacji papieru do własnych potrzeb; użycie 

wbudowanych opcji: ClipArt, WordArt, SmartArt; tworzenie wykresów i prostej grafiki za pomocą 

prostych kształtów; używanie znaków wodnych, obramowania strony oraz tekstur; obróbka 

elementów graficznych np. zmiana kolorystyki, usuwanie tła; zaawansowane tworzenie oraz obróbka 

tabel; praktyczne ćwiczenia z zakresu tworzenia plakatów, ulotek i dyplomów. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 6  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/49    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 120 zł 

Czy narzędzie Microsoft Word może służyć jako zaawansowane narzędzie do obróbki 

grafiki? (B) 

Tematyka: zaawansowane ustawienia parametrów obszaru roboczego; poznanie różnorodnych opcji 

obramowania dokumentu; ustawianie tła dokumentu; wykorzystanie obiektu typu WordArt; 

wykorzystywanie opcji tworzenia pól tekstowych do uzyskania warstwowości dokumentu; 

wykorzystanie i obróbka obiektów typu ClipArt; dodawanie grafiki pobranej z zewnątrz; posługiwanie 

się i dostosowywanie wyglądu predefiniowanych kształtów; zapis gotowej pracy w różnych dostępnych 

formatach. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 6  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/43    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 150 zł 

GIMP – zostań grafikiem komputerowym w 8 h 

Tematyka: pobieranie i instalacja darmowego oprogramowania GIMP; wprowadzenie do grafiki 

opartej na warstwach; dokładne wycinanie elementów obrazu w celu ponownego ich wykorzystania; 

zapis obrazu z przezroczystym tłem; retusz zniszczonego zdjęcia; tworzenie animacji; tworzenie 

różnych form graficznych: plakatu, dyplomu, ulotki. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/74    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 240 zł  

Grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza 

Tematyka: poznanie i praktyczne wykorzystanie możliwości darmowych programów do tworzenia, 

publikowania i modyfikowania grafiki komputerowej; grafika wektorowa i rastrowa we wzorowanym 

na CorelDraw programie Inkscape; tworzenie logo, ulotki, wizytówki; elementy animacji. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 15  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/75    Typ formy: Mieszana   Koszt: 350 zł 

Jak tworzyć i uczyć tworzenia współczesnych stron internetowych? ‒ HTML5, CSS3 

i JavaScript 

Tematyka: współczesne przeglądarki internetowe i edytory wspomagające pisanie kodu; tworzenie 

stron internetowych zgodnych z obowiązującymi standardami: struktura i podział dokumentu (HTML5; 

warstwa treści), format – wygląd strony (CSS3; warstwa prezentacji), programowanie zdarzeń 

(JavaScript;  warstwa interakcji z użytkownikiem). 

Adresaci: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele 

opiekunowie szkolnych stron internetowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 20  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/63    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 150 zł 

Microsoft Access – bazy danych dla początkujących 

Tematyka: tworzenie struktury bazy danych w formie tabel i relacji między nimi; uzupełnianie tabel 

danymi; filtrowanie danych; język zapytań służący do przeszukiwania bardzo dużych ilości danych przy 

użyciu prostych warunków (np. pokaż nazwiska uczniów, którzy nie podbili jeszcze legitymacji, lub 

pokaż, w której klasie jest najwięcej zagrożeń); tworzenie automatycznych formularzy; tworzenie 

estetycznych raportów gotowych do druku. 

Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych, nauczyciele języka angielskiego, wychowawcy, 

pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele bibliotekarze, katecheci oraz inni nauczyciele uczący na 

różnych etapach edukacji 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  
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Kod: W/72    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 150 zł 

Nie taki Excel straszny jak go malują – czyli co zrobić, aby arkusz kalkulacyjny pomagał, 

a nie przeszkadzał 

Tematyka: tworzenie i obróbka estetycznych arkuszy kalkulacyjnych; generowanie raportów 

i sprawozdań w pracy nauczyciela; tworzenie i obróbka wykresów; statystyka w arkuszu kalkulacyjnym; 

wprowadzanie użytecznych funkcji matematycznych do obliczania średniej ocen, frekwencji, 

automatycznego wystawiania ocen na podstawie liczby punktów, obliczenie liczby dni spóźnienia 

w oddawaniu zadań itd.; formatowanie warunkowe komórek; zapisywanie własnej pracy w różnych 

formatach; przedstawienie możliwości współdzielonego arkusza online. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/77-1    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 360 zł 

Programowanie w języku C++ (A) 

Tematyka:  

SPOTKANIE 1 (8 godzin): opis oprogramowania przeznaczonego do programowania w języku C++; 

podstawy algorytmiki opartej o schematy blokowe; poznanie typów danych; przełożenie stworzonych 

algorytmów na strukturę programu C++; instrukcja warunkowa IF…ELSE; pętle FOR, WHILE, 

DO…WHILE; praktyczne zastosowania. 

SPOTKANIE 2 (8 godzin): tablice – podstawowy sposób przechowywania skomplikowanych danych; 

funkcje – walka z powielaniem kodu; wyjaśnienie pojęcia rekurencji; metody szukania błędów 

w kodzie; praktyczne zastosowania. 

SPOTKANIE 3 (8 godzin): operacje na zewnętrznych plikach; wprowadzenie ideologii wskaźnika; 

wprowadzenie do programowania obiektowego; praktyczne zastosowania. 

Adresaci: nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 24  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/77-2    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 360 zł 

Programowanie w języku C++ dla zaawansowanych (B) 

Tematyka: kontynuacja dla uczestników, którzy ukończyli kurs „Programowanie w języku C++” w roku 

szkolnym 2020/2021 oraz innych znających podstawy ww. programowania. 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 24  Liczba uczestników: 10  
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Kod: KD/76    Typ formy: Mieszana   Koszt: 280 zł 

Programowanie w języku Python dla początkujących 

Tematyka: wprowadzenie do języka Python; instrukcje warunkowe i pętle; funkcje w języku Python; 

struktury danych; biblioteki i moduły Pythona. 

Adresaci: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele 

zainteresowani poznaniem nowego języka programowania 

Liczba godzin dydaktycznych: 16  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/10    Typ formy: Mieszana   Koszt: 150 zł 

ScratchJr – programowanie puzzlami 

Tematyka: sposoby wykorzystania darmowego środowiska ScratchJr (na tabletach i na komputerach): 

tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, muzyki i grafiki; dzielenie się swoimi projektami; 

prezentacja zabaw rozwijających kreatywność w rozwiązywaniu problemów (z wykorzystaniem 

środowiska ScratchJr i papierowych pomocy dydaktycznych). 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, nauczyciele 

realizujący projekty edukacyjne 

Liczba godzin dydaktycznych: 8  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/75    Typ formy: Mieszana   Koszt: 100 zł 

Symulatory robotów LEGO® MINDSTORMS® EV3 dostępne online 

Tematyka: rodzaje symulatorów dostępnych on-line i ich zastosowanie w edukacji; środowisko 

Microsoft MakeCode i środowisko Open Roberta Lab – symulatory LEGO® MINDSTORMS® EV3; 

przykłady zadań do wykorzystania na zajęciach z uczniami. 

Adresaci: nauczyciele informatyki w szkołach podstawowych (klasy 6–8), wychowawcy świetlicy  

Liczba godzin dydaktycznych: 4  Liczba uczestników: 10  
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Inne specjalności 
 

Kod: W/60    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Elementarz nauczyciela wychowania do życia w rodzinie 

Tematyka: tematyka podejmowana na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; literatura 

przedmiotu; metody i narzędzia stosowane na lekcjach; problemy i obawy związane z realizacją 

przedmiotu. 

Adresaci: nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: KD/01    Typ formy: Mieszana   Koszt: 220 zł 

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych 

Tematyka: podstawy prawne organizowania turystyki i krajoznawstwa; planowanie pracy 

wychowawczej; organizacja pracy kierownika i opiekuna; bezpieczeństwo uczestników wycieczki; 

przygotowanie programu wycieczki oraz dokumentowanie wyjazdu. 

Adresaci: nauczyciele planujący kierować wycieczkami szkolnymi 

Liczba godzin dydaktycznych: 12  Liczba uczestników: 10  
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Kadra kierownicza 
 

Kod: W/65    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 100 zł 

Dokumentowanie pracy szkoły/placówki zgodnie z literą prawa i standardami 

językowymi 

Tematyka: zasady tworzenia wewnątrzszkolnych aktów prawnych; omówienie przepisów prawa 

dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i wynikających z tego powinności dyrektora 

szkoły/placówki oświatowej; język urzędowy – zasady i najczęściej popełniane błędy; formułowanie 

pism związanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z literą prawa i standardami językowymi. 

Adresaci: dyrektorzy i kadra kierownicza wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 4  Liczba uczestników: 10  

 

Kod: W/69    Typ formy: Stacjonarna   Koszt: 110 zł 

Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów 

Tematyka: podstawy prawne określające organizację pracy szkoły; budowa aktu prawnego 

stanowiącego prawo wewnątrzszkolne; statut szkoły i treść jego zapisów; nowelizacja statutu i aktów 

prawa wewnątrzszkolnego. 

Adresaci: dyrektorzy i kadra kierownicza wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Liczba godzin dydaktycznych: 5  Liczba uczestników: 10  
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