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OFERTA FORM DOSKONALENIA - ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach  zaprasza nauczycieli 
i dyrektorów szkół/placówek oświatowych do 
zapoznania się z Ofertą form doskonalenia na rok 
szkolny 2019/2020. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z form doskonalenia zawodowego 
przedstawionych w Ofercie. Prowadzimy także 
formy doskonalenia na odległość oraz szkolenia 
rad pedagogicznych, których tematyka wynika  
z potrzeb szkół/placówek oświatowych.

Rok szkolny 2019/2020 to kolejny rok wdrażania 
zmian w środowisku oświatowym. Przygotowaliśmy 
dla Nauczycieli bogaty wybór tematów, dzięki 
którym, każdy zainteresowany zaktualizuje 
swoje kompetencje i wiedzę zawodową. 
Formy doskonalące zostały przygotowane 

W
STĘP

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek 
Dyrektor SCDIDN

zgodnie z aktualnymi podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej Państwa  
i zdiagnozowanymi potrzebami szkół/placówek oświatowych korzystających z usług SCDIDN. 

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest instytucją 
systemu wspomagania szkoły. Oferta SCDiDN to kompleksowa propozycja wspomagania 
obszarów do rozwoju zgodnych z diagnozą i potrzebami konkretnej instytucji:
•	 Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki oświatowej.
•	 Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki 

oświatowej.
•	 Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja.
•	 Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 roku rozpoczęło proces odbudowy doradztwa 
metodycznego w kraju. Nauczycielom z powiatów objętych siecią doradztwa metodycznego 
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach proponujemy 
udział w bezpłatnych formach doradztwa metodycznego zgodnie z comiesięcznym terminarzem 
spotkań.

Zachęcam do przeglądania strony internetowej www.scdidn.siedlce.pl i odwiedzania naszego 
fanpage SCDIDN Siedlce gdzie na bieżąco aktualizowany jest terminarz form doradztwa 
metodycznego oraz oferta form doskonalenia zawodowego.

W imieniu własnym i doradców metodycznych SCDIDN  zapraszam Państwa do korzystania  
z naszych usług edukacyjnych.

WSTĘP

Życzę wtrwałości sukcesów w realizacji zadań zawodowych 
 dr Urszula Wyrzykowska-Dudek 

Dyrektor SCDIDN 
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SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE - 
wspomaganie szkoły
Szanowni Państwo Dyrektorzy

Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020 
uwzględnia istotne obszary pracy szkoły/placówki oświatowej oraz 
podstawowe kierunki polityki oświatowej Państwa.

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez 
wypełnienie załączonego formularza (Zamówienie szkoleniowej rady 
pedagogicznej) oraz przesłanie go pocztą, lub pocztą e-mail na adres:   
scdidn@scdidn.siedlce.pl nie później niż miesiąc przed planowanym 
terminem szkolenia.

Tematyka rady pedagogicznej, termin i miejsce ustalane jest  
z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. Realizujemy również 
szkolenia  z  tematów dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb 
szkoły/placówki. Kontakt: konsultant SCDiDN Joanna Matysek –  
tel.: 25/794-33-74 lub 25/794-33-70.

Odpłatność za szkolenie rady pedagogicznej:

•	 wykład – 2 godziny 300 zł – 700 zł (decyduje rodzaj i treści szkolenia, 
liczba uczestników, dojazd do szkoły)

•	 zajęcia warsztatowe- koszt negocjowany (decyduje rodzaj i treści 
szkolenia, ilość godzin i dni szkolenia, liczba uczestników, materiały 
szkoleniowe, dojazd do szkoły)
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WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 
Rozwój zawodowy nauczyciela
•	 E-learning – nowoczesne narzędzie współczesnego nauczyciela
•	 Kompetencje kluczowe nauczyciela
•	 Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela
•	 Ochrona prawna nauczyciela. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
•	 Emisja i higiena głosu nauczyciela
•	 Jak motywować uczniów do efektywnej pracy na lekcjach?
•	 Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktyczno-

wychowawcze

Wychowanie
•	 Wychowanie do wartości. Kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw 

uczniów
•	 Profilaktyka uzależnień
•	 Wychowawcza rola szkoły
•	 Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
•	 Integracja grupy wychowawczej 
•	 Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań 

agresywnych
•	 Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych
•	 Uczeń niepełnosprawny w szkole
•	 Etykieta nauczyciela – zasady budowania profesjonalnego wizerunku

Jak uczyć ciekawiej? 
•	 Kształcenie rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje cyfrowe 

uczniów 
•	 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
•	 Rozwijanie umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się 
•	 Podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
•	 Strategie i metody doskonalące umiejętność czytania – rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów
•	 Kreatywny nauczyciel, kreatywne dziecko
•	 Lekcje wychowawcze – jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy
•	 Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym 
•	 Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym
•	 Kształcenie modułowe – podniesienie jakości kształcenia zawodowego
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ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Nowoczesna szkoła
•	 Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia 
ogólnego

•	 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
•	 Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Doradztwo zawodowe w szkole
•	 Cyberbezpieczeństwo - Cyberprzemoc
•	 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu 

oświaty
•	 Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje
•	 Coaching w szkole. Jak pomóc uczniowi nazwać i zrealizować cel 

edukacyjny
•	 Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę
•	 Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole?
•	 Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą
•	 Wypalenie zawodowe nauczyciela
•	 Zarządzanie sobą w stresie
•	 Organizacja pracy przedszkola i szkoły zgodnie z założeniami reformy 

programowej 

Diagnoza pracy szkoły 
•	 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych
•	 Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego
•	 Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych 

etapach edukacyjnych 
•	 Ewaluacja dydaktyczna skutecznym narzędziem w doskonaleniu jakości 

pracy szkoły
•	 Planowanie pracy nauczyciela 
•	 Diagnozowanie potrzeb szkoły w kierunku jej rozwoju – planowanie 

wspomagania procesowego

Ocenianie 
•	 Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej
•	 Nauczycielski system oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów 
•	 Ocenianie kształtujące w praktyce - wady i zalety 
•	 Ocenianie jako proces- informacja, wsparcie, motywacja
•	 Analiza i interpretacja wyników nauczania



(Miejscowość, data) 

(Pieczęć placówki) 

(Nazwa szkoły/placówki oświatowej) 

(Podpis i pieczątka dyrektora) 

(Imię i nazwisko) 

 
…………………………… 

 
………………….……… 

 
 
 

Samorządowe Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
ul. Krystyny Osińskiej 6 
08-110 Siedlce 

 
 
 

ZAMÓWIENIE SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 
 
Dyrektor ..................................................................................................………...................................... 

prosi o przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

proponowany termin .................................................................................................................................. 

liczba osób ....................., liczba godzin …………….., forma zajęć:    □ wykładowa     □ warsztatowa 

Osoba upoważniona do kontaktów: …………………………………., tel. ………………………….. 

Dane do faktury 

NABYWCA (JST/organ prowadzący) 
Nazwa ....................................................................................................................................................... 

kod ...................... miejscowość .............................................. ulica ....................................... nr ............ 

NIP .................................................................. 

ODBIORCA (szkoła/placówka oświatowa) 
Nazwa ....................................................................................................................................................... 

kod ...................... miejscowość .............................................. ulica ....................................... nr ............ 

tel./fax .............................................................. e-mail .............................................................................. 

 

……………………..……… 
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do udziału w sieciach 
współpracy i samokształcenia.
Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły nauczycieli 
lub dyrektorów, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego 
zagadnienia. Spotkania i wymiana doświadczeń na platformie:  
www.doskonaleniewsieci.pl służą wspólnemu rozwiązywaniu  
problemów, dzieleniu się pomysłami i propozycjami metodycznymi.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny! Informacje o terminach spotkań 
zamieszczane są na stronie Samorządowego Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Spotkania prowadzone są przez 
specjalistów z danego zakresu tematycznego. Terminy wszystkich 
spotkań: zgodnie z informacjami zamieszczonymi w terminarzu  
SCDiDN.

1. AKADEMIA DYREKTORA 
Koordynator sieci: Joanna Matysek

2. AKADEMIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 
Koordynator sieci: Danuta Tatarczak

3. AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA  
Koordynator sieci: Joanna Matysek

4. NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO 
Koordynator sieci: Joanna Matysek

5. SIEDLECKIE PRZEDSZKOLA – WIEDZA, POMYSŁY, INSPIRACJE,  
DZIAŁANIA… 
Koordynator sieci: Józefa Jóźwik

6. UCZĘ MATEMATYKI PROFESJONALNIE, Z PASJĄ I Z POMYSŁEM 
Koordynator sieci: Dorota Saj

7. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM NA CHEMII 
Koordynator sieci: Iwona Kiersztyn

8. FORUM NAUCZYCIELI GEOGRAFII 
Koordynator sieci: Marta Lipińska

9. PROFESJONALNY NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
Koordynator sieci: Małgorzata Witkowska-Michalak

10. NAUCZYCIELE PRACUJĄ ZESPOŁOWO – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
Koordynator sieci: Danuta Lebuda
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11. OFFICE 365 DLA SZKÓŁ 
Koordynator sieci: Dariusz Kozioł

12. INSPIRATORIUM POMYSŁOWEJ KATECHEZY 
Koordynator sieci: Ewa Komorowska

13. SALON POLONISTÓW 
Koordynator sieci: Małgorzata Połeć

14. TEACHER’S CLUB 
Koordynator sieci: Jolanta Król

15. MYŚLENIE PROJEKTOWE – DESIGN THINKING 
Koordynator sieci: Agnieszka Sempruch

16. FORUM NAUCZYCIELI MUZYKI 
Koordynator sieci: Dariusz Różański

17. SIEĆ NAUCZYCIELI HISTORII 
Koordynator sieci: Anita Woźnica

18. SIEĆ NAUCZYCIELI WSPÓŁORGANIZUJĄCYCH PROCES KSZTAŁCENIA 
UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Koordynator sieci: Edyta Biernacka

19. AKADEMIA KREATYWNEGO NAUCZYCIELA 
Koordynator sieci: Monika Szustkowska, Agnieszka Bączyk
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OFERTA DLA NAUCZYCIELI
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się poprzez 

uzupełnienie zgłoszenia na stronie internetowej www.scdidn.siedlce.pl 
2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność 

zgłoszeń.
3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik 

otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej
4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia jest:

•	 obecność na zajęciach
•	 spełnienie warunków określonych na pierwszym spotkaniu
•	 dokonanie opłaty za udział w formie doskonalenia nie później niż trzy 

dni robocze od rozpoczęcia szkolenia

REGULAMIN OPŁAT
1. Opłaty związane z warsztatami, kursami doskonalącymi oraz kursami 

nadającymi uprawnienia:
•	 Wpłata wyłącznie na konto bankowe: Samorządowe Centrum 

Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny 
Osińskiej 6, 08-110 Siedlce  
Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810 ING Bank Śląski S.A. 
Oddział w Siedlcach nie później niż trzy dni robocze od rozpoczęcia 
szkolenia,

•	 W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę formy 
doskonalenia,

•	 W przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez 
szkołę/placówkę oświatową należy dostarczyć pismo od dyrektora  
z prośbą o wystawienie rachunku na adres szkoły/placówki oświatowej 
w ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia 
(druk do pobrania: www.scdidn.siedlce.pl).

2. Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia:
•	 kwota niższa – dotyczy nauczycieli pracujących w szkołach i placówek 

oświatowych których organem prowadzącym jest miasto Siedlce lub 
gmina współpracująca 

•	 kwota wyższa – dotyczy pozostałych nauczycieli
3. W przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie naliczane będą 

odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (M.P. 2016 poz. 47)
4. Do dnia wpływu należności SCDiDN wstrzymuje wydanie zaświadczenia  

o ukończeniu formy doskonalenia.
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KURSY I WARSZTATY 
PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Warsztaty:
AKTYWNOŚĆ MUZYCZNO - RUCHOWA NA PODSTAWIE METODY 
AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS 
Adresat:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Treści programowe:
•	 prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
•	 przybliżenie głównych założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu 

zajęć
•	 tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania
•	 ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 90/120 zł
Termin realizacji: 6-7 września 2019 r., SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadząca: Beata Kubiak

Warsztaty:
KODOWANIE BEZ KOMPUTERA
Adresat: 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści programowe: 
•	 podstawowe zagadnienia programistyczne bez użycia tabletów, smartfonów, 

komputerów
•	 zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania w przedszkolu i w domu
•	 możliwości i sposoby wykorzystania maty „Kodowanie na dywanie”
•	 wykorzystanie ozobotów i tabletów w pracy z przedszkolakami
Liczba godzin:  8
Odpłatność: 80/110 zł
Termin realizacji:  19 października 2019 r., SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 
Prowadząca: Anna Świć
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Warsztaty:
ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WG IRENY 
MAJCHRZAK
Adresat:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści programowe: 
•	 teoretyczne założenia i uzasadnienia odimiennej metody nauki czytania
•	 gry i ćwiczenia stanowiące logiczny ciąg zajęć poznawczych od 

rozpoznawania napisu własnego imienia do umiejętności samodzielnego 
czytania ze zrozumieniem

•	 materiały pomocnicze przygotowane specjalnie do pracy z dziećmi 
metodą odimienną

•	 planowanie zajęć
•	 programy pracy Odimienną Metodą Nauki Czytania
•	 poprawne zapisy w dziennikach zajęć przy realizacji omawianej metody
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 80/110 zł
Termin realizacji: październik/listopad 2019 r., SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadząca: Wanda Kostrzyńska – certyfikowany edukator do szkoleń  
z Odimiennej Metody Nauki Czytania

Warsztaty:
BUM BUM RURKI – „RUROWA PETARDA”
Adresat:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści programowe:
•	 jakie są podstawowe i zaawansowane zastosowania Bum Bum Rurek
•	 jakie są nowoczesne metody pracy z utworami – dla starszych zapis 

nutowy, a dla młodszych dzieci gry muzyczne, karciane i pamięciowe
•	 jak angażować dzieci do wspólnego muzykowania
•	 jak w 5 minut przygotować występ dzieci
•	 jakich zasad należy przestrzegać żeby dzieci się nie biły, ale bawiły tak jak 

chce nauczyciel
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 60/90 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r., SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadząca:  Dawid Gacek
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Warsztaty:
KTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA  
CZ. I WIOSNA – LATO
Adresat:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści programowe: 
•	 przykłady prostych zabaw dla młodszych i starszych przedszkolaków
•	 tańce  integracyjne z wykorzystaniem nowych rekwizytów
•	 partytury na instrumenty perkusyjne
•	 proste zabawy plastyczne
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 80/110 zł
Termin realizacji: 12 marca 2020 r., SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Prowadząca: Katarzyna Makarewicz (KLANZA)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Warsztaty:
JAK UCZYĆ ORTOGRAFII? SŁUCHAM, PRZEŻYWAM, ODKRYWAM, 
TWORZĘ, DZIAŁAM, CZYLI… Z ORTOGRAFIĄ W TEATRZE”
Adresat:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, przedszkoli, wychowawcy 
świetlic, pedagodzy specjalni
Treści programowe:
•	 zapoznanie z innowacyjną metodą nauczania ortografii w klasach I – III  

z uwzględnieniem odniesienia do podstawy programowej kształcenia 
ogólnego

•	 ukazanie mocnych stron małych form teatralnych w aspekcie nauczania 
ortografii

•	 opracowanie zasad ortograficznych w oparciu o historie z Literkowa 
•	 kierowanie uwagą uczniów i polisensoryczne nauczanie ortografii
•	 trening rozwijania umiejętności w zakresie ortografii 
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 110/140 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadzący:  Renata Pasymowska - autorka  programu nauczania ortografii  
w klasach I – III. „Moi przyjaciele z Literkowa”
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Warsztaty:
GRY DYDAKTYCZNE I ZABAWY EDUKACYJNE W NAUCZANIU  
I UCZENIU SIĘ
Adresat:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, wychowawcy świetlic, 
pedagodzy specjalni
Treści programowe: 
•	 proces efektywnego nauczania i uczenia się poprzez działanie  

i doświadczanie 
•	 przybliżenie wybranych gier i zabaw aktywizujących uczniów
•	 propozycje zastosowania gier i zabaw w edukacji uczniów 
•	 nauczyciel i uczeń w twórczym procesie uczenia się
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca:  Danuta Lebuda

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
JAK KSZTAŁCIĆ KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ
Opis formy doskonalenia:
•	 5 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 5 godzin zajęć on-line
Adresat:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, wychowawcy świetlic, 
pedagodzy specjalni
Treści programowe:
•	 analiza kompetencji kluczowych
•	 kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej 
•	 kształtowanie kompetencji kluczowych – praktyczne rozwiązania 
•	 wypracowanie propozycji rozwiązań metodycznych 
Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: luty 2020 r.
Prowadząca:  Danuta Lebuda
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SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
(szkolnictwo specjalne i integracyjne)

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE 
OGÓLNODOSTĘPNEJ – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Opis formy doskonalenia:
•	 3 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 17 godziny zajęć on-line
Adresat:
Nauczyciele rozpoczynający pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi
Treści programowe:
•	 edukacja włączająca
•	 prawo na rzecz osób z niepełnosprawnością
•	 prawo oświatowe
•	 różnice między podejściem segregacyjnym, integracyjnym i włączającym
•	 uczeń w edukacji włączającej - najważniejsze grupy, cechy i potrzeby
•	 WOFU i IPET
•	 rola pedagoga specjalnego
•	 współpraca z rodzicami ucznia niepełnosprawnego
Liczba godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: październik 2019 r. 
Prowadząca: Edyta Biernacka

Kurs doskonalący:
ROZBUDZANIE WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI PRZEZ SZTUKĘ
Adresat:
Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, pedagodzy specjalni  
i specjaliści pracujący z uczniem ze SPE
Treści programowe:
•	 planowanie zajęć grupowych i indywidualnych z uczniem.
•	 przypomnienie „zapomnianych” technik rozbudzających wyobraźnię  

i kreatywność ucznia (frotaż, kolaż, techniki graficzne).
•	 ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 80/110 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r. 
Prowadząca: Bożena Skoczeń- Ceranka - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie, kreatywny nauczyciel dzieci i młodzieży
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OPIEKA I WYCHOWANIE
Warsztaty:
DECOUPAGE - TWÓRCZOŚĆ KREATYWNA NA ZAJĘCIACH  
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie świetlic szkolnych i internatów
Treści programowe:
•	 organizacja zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej i w internacie
•	 nowoczesne metody i formy pracy
•	 twórcza praca z przedmiotami codziennego użytku (szkło, drewno)
•	 zastosowanie nowoczesnej techniki zdobienia przedmiotów w pracy  

z uczniem
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca:  Monika Szustkowska

Warsztaty:
ZAJĘCIA RELAKSACYJNE JAKO FORMA ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH W INTERNATACH
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie świetlic w internacie
Treści programowe:
•	 organizacja zajęć pozalekcyjnych w internacie
•	 poszerzanie wiedzy, poznanie ciekawych techniki i metod pracy
•	 ćwiczenia i techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca: Monika Szustkowska
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JĘZYK POLSKI
Warsztaty:
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA JĘZYKA POLSKIEGO. FORMY 
WYPOWIEDZI PISEMNEJ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ
Adresat:
Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych 
Treści programowe:
•	 rozprawka, wypowiedź argumentacyjna, szkic krytyczny, esej i recenzja  

na lekcjach języka polskiego
•	 cele kształcenia i umiejętności kluczowe w liceum i technikum
•	 kompetencje językowe w świetle podstawy programowej 
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.
Prowadząca: Małgorzata Połeć

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Kurs doskonalący prowadzony metodą e-learningową:
PRAWO AUTORSKIE W PRACY NAUCZYCIELA 
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 6 godzin zajęć on-line
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Treści programowe:
•	 przedmiot prawa autorskiego
•	 autorskie prawa osobiste 
•	 autorskie prawa majątkowe
•	 dozwolony użytek chronionych utworów
•	 licencje Creative Commons
Liczba godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: październik/listopad 2019 r.
Prowadząca: Danuta Tatarczak



STRONA 19

OFERTA FORM DOSKONALENIA - ROK SZKOLNY 2019/2020

Warsztaty:
METODYCZNY WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 
BIBLIOTEKARZA 
Adresat: 
Nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 przegląd metod i form pracy z uczniami
•	 portale z zasobami i pomysłami do wykorzystania w pracy pedagogicznej
•	 przykłady dobrych praktyk
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca: Danuta Tatarczak

HISTORIA/WOS
Warsztaty:
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORII  
W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM
Adresaci:
Zainteresowani nauczyciele historii
Treści programowe:
•	 analiza podstawy prawnej: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły II stopnia

•	 zadania nauczyciela wynikające z warunków i sposobów realizacji nowej 
podstawy programowej

•	 dobór programów nauczania, podręczników, metod i technik nauczania 
zapewniających atrakcyjność i skuteczność kształcenia

•	 konstruowanie zadań dydaktycznych kształtujących umiejętności opisane 
w podstawie programowej

Liczba godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca: Anita Woźnica
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Warsztaty:
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
W CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM
Adresaci:
Zainteresowani nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
Treści programowe:
•	 analiza podstawy prawnej: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

•	 zadania nauczyciela wynikające z warunków i sposobów realizacji nowej 
podstawy programowej

•	 dobór programów nauczania, podręczników, metod i technik nauczania 
zapewniających atrakcyjność i skuteczność kształcenia

•	 konstruowanie zadań dydaktycznych kształtujących umiejętności opisane  
w podstawie programowej

Liczba godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca: Anita Woźnica

Warsztaty:
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  
I OBYWATELSKICH NA LEKCJACH HISTORII 
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe: 
•	 kompetencje społeczne i obywatelskie w nowej podstawie programowej 

kształcenia ogólnego
•	 kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich – dobre praktyki 

edukacyjne
•	 metody, techniki oraz materiały dydaktyczne sprzyjające kształtowaniu 

kompetencji społecznych i obywatelskich
•	 konstruowanie zadań dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu kompetencji 

społecznych i obywatelskich
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: listopad/grudzień 2019 r.
Prowadząca: Anita Woźnica
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Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W NAUCZANIU 
HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Opis formy doskonalenia:
•	 5 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 3 godziny obserwacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez doradcę 

metodycznego
•	 7 godzin zajęć on-line
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe: 
•	 ocenianie kształtujące: cele i zasady, strategie
•	 ocenianie kształtujące: od idei do praktyki szkolnej
•	 opracowanie materiałów dydaktycznych – narzędzia oceniania 

kształtującego
Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: luty/marzec 2020 r.
Prowadząca: Anita Woźnica
 

JĘZYKI OBCE
Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
JAK BUDOWAĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH?
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 6 godziny zajęć on-line
Adresat: 
Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Treści programowe: 
•	 metody aktywizujące i techniki pracy motywujące do nauki języków 

obcych
•	 poznanie nowoczesnych narzędzi służących kształceniu umiejętności 

językowych
•	 tworzenie autorskich scenariuszy zajęć
•	 gry i zabawy językowe online
•	 podejście zadaniowe do wymagań programowych
Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: październik/listopad 2019 r.

O
FERTA

D
LA

 N
A

U
CZYCIELI



STRONA 22

SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELISAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
KULTURÓWKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ
Opis formy doskonalenia:
•	 3 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 12 godzin zajęć on-line
Adresat: 
Nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 
Treści programowe: 
•	 propagowanie wiedzy z zakresu kultury, geografii i historii na lekcjach języka 

angielskiego
Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca: Jolanta Król

MATEMATYKA
Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA W CZTEROLETNIM LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I PIĘCIOLETNIM TECHNIKUM
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 13 godziny zajęć on-line
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele matematyki
Treści programowe:
•	 cele kształcenia – wymagania ogólne
•	 treści nauczania – wymagania szczegółowe
•	 zadania nauczyciela wobec warunków i sposobów realizacji nowej podstawy 

programowej
•	 projektowanie pracy dydaktycznej w sposób zapewniający spójność 

programową
•	 dobór form, metod i technik nauczania optymalizujących efektywność 

kształcenia
•	 konstruowanie zadań sprawdzających stopień opanowania przez uczniów 

umiejętności opisanych w podstawie programowej oraz wymaganiach 
edukacyjnych nauczyciela

Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: październik/listopad 2019 r.
Prowadząca:  Dorota Saj
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Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
PROJEKT EDUKACYJNY INACZEJ
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godziny zajęć stacjonarnych
•	 18 godzin on-line
Adresat:
Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Treści programowe:
•	 metoda projektu a metoda WebQuest – podobieństwa i różnice
•	 planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metody WebQuest
•	 sposoby opracowywania WebQuestów
Liczba godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: luty/marzec 2020 r.
Prowadząca:  Dorota Saj

Warsztaty:
KILKA DRÓG DO EFEKTYWNEGO NAUCZANIA
Adresat: 
Nauczyciele matematyki ze stażem 0-5 lat oraz inni zainteresowani
Treści programowe: 
•	 budowanie pozytywnej samooceny ucznia i sposoby motywowania  

go do uczenia się
•	 metody, techniki i formy pracy wspomagające proces uczenia się 

wszystkich uczniów
•	 świadome planowanie lekcji drogą do efektywnego nauczania
•	 rola oceniania i miejsce informacji zwrotnej w procesie nauczania
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: kwiecień 2020 r.
Prowadząca: Dorota Saj

Warsztaty praktyczne:
TERAPIA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE MATEMATYKI
Adresat: 
Nauczyciele matematyki w klasach 4-8 SP , pracownicy PPP, terapeuci 
pedagogiczni, inni specjaliści zainteresowani tematem szkolenia, rodzice
Program:
•	 metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii matematycznej
•	 zasady konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego  

w zakresie matematyki na podstawie analizy indywidualnych przypadków 
(ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia, dysleksja i trudności w matematyce)
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•	 praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej na materiale matematycznym
•	 scenariusze zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii matematycznej
•	 gry dydaktyczne jako sposób kształtowania umiejętności arytmetycznych
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 180 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca: dr Anna Walerzak-Więckowska - dr nauk społecznych w zakresie 
psychologii, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w diagnozie  
i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki

Warsztaty:
UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI ARYTMETYCZNYMI - PRAKTYCZNE 
METODY PRACY DYDAKTYCZNEJ NA LEKCJACH MATEMATYKI
Adresat: 
Nauczyciele matematyki w klasach 4-8 szkół podstawowych, inne osoby 
zainteresowane tematem szkolenia, rodzice
Treści programowe: 
•	 trudności w uczeniu się matematyki - diagnoza poziomu wiadomości 

matematycznych
•	 dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości i ograniczeń 

rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
•	 rekonstruowanie wiadomości matematycznych i rozwijanie umiejętności 

arytmetycznych poprzez zastosowanie alternatywnych metod liczenia - 
praktyczne przykłady kart pracy

•	 wykorzystanie narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych 
kształtujących pojęcie liczby

•	 scenariusze zajęć lekcji matematyki wyrównujące szanse edukacyjne uczniów 
z trudnościami arytmetycznymi kształtujące rozumowanie matematyczne - 
propozycje gier matematycznych

•	 ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach 
matematyki - kryteria oceny

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 180 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca: dr Anna Walerzak-Więckowska - dr nauk społecznych w zakresie 
psychologii, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w diagnozie  
i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
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BIOLOGIA/PRZYRODA
Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
GAMIFIKACJA (GRYWALIZACJA) W EDUKACJI
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 8 godzin zajęć on-line
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele szkół  podstawowych i ponadpodstawowych
Treści programowe:
•	 gamifikacja jako  skuteczne narzędzie motywujące ucznia do nauki
•	 pierwsze kroki gamifatora – amatora
•	 podstawy neurobiologiczne funkcjonowania mózgu w kontekście 

gamifikacji (motywacja gracza – motywacja ucznia)
•	 inspiracje, czyli dobre przykłady gamifikacji w edukacji
Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: październik/listopad 2019 r.
Kierownik formy: Agnieszka Sempruch

Kurs doskonalący:
NAUCZANIE PRZEZ EKSPERYMENTOWANIE – METODA 
EKSPERYMENTU W NAUCZANIU
Adresat:
Nauczyciele przedmiotów biologii i przedmiotów przyrodniczych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych
Treści programowe:
•	 przedstawienie znaczenia metody eksperymentu w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 
•	 charakterystyka postawy badawczej nauczyciela i ucznia
•	 analiza przydatności dydaktycznej metody eksperymentu
•	 przedstawienie możliwości kształtowania u uczniów rozumienia 

i stosowania metody eksperymentu w ramach przedmiotów 
ogólnokształcących

•	 planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperyment
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: luty/marzec 2020 r.
Prowadząca:  Agnieszka Sempruch
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Warsztaty:
EKSPERYMENTUJ Z DZIECKIEM – 30 NIESAMOWITYCH 
EKSPERYMENTÓW DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 złote zasady młodego odkrywcy
•	 projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń
•	 planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: maj 2020 r.
Prowadząca:  Agnieszka Sempruch

Interdyscyplinarne warsztaty terenowe:
NA STYKU KULTUR – PRZEMYŚL I POGÓRZE PRZEMYSKIE 
TRZYDNIOWE WARSZTATY TERENOWE
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 zwiedzanie  zespołu pałacowo – parkowego w Krasiczynie
•	 wędrówka labiryntem krzew, drzew i kwiatów w Arboretum Bolestraszycach
•	 spacer po jednym z najpiękniejszych miast w Polsce - Przemyślu, zwiedzanie 

Zamku Kazimierzowskiego i niezapomniany widok na starówkę przemyską  
z Wieży Zegarowej, w której mieści się Muzeum Fajek i Dzwonów

•	 trochę historii w jednym z najlepiej zachowanych fortów w Twierdzy Przemyśl - 
Fort W I „Salis Soglio” – fort artyleryjski jednowałowy Twierdzy Przemyśl

•	 zwiedzanie podkarpackiej perły - Sanktuarium w Kalwarii Pacławickiej
•	 Rybotycze i zwiedzanie  malowniczego  kanionu- prawego dopływu 

Wiaru. Kanion, to wielka atrakcja okolicy, jest projektowanym rezerwatem 
geologiczno-krajobrazowym o powierzchni 10 ha, leżącym na terenie parku 
krajobrazowego i projektowanego parku narodowego

•	 murowana Cerkiew obronna św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej – najstarsza 
zachowana cerkiew na ziemiach polskich

Liczba godzin: 30
Odpłatność: 400 zł
Termin realizacji: wrzesień 2019 r.
Prowadzący: Agnieszka Sempruch/Grzegorz Matejczuk
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CHEMIA/FIZYKA
Warsztaty:
MYŚLENIE WIZUALNE W CHEMII I FIZYCE
Adresat: 
Nauczyciele chemii i fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Treści programowe:
•	 co to jest myślenie wizualne
•	 pierwsze kroki w graficznym wyrażaniu myśli
•	 tworzenie notatek wizualnych z chemii i fizyki
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.
Prowadząca:  Iwona Kiersztyn, Anna Staręga 

GEOGRAFIA
Kurs doskonalący:
PROJEKT EDUKACYJNY NA LEKCJACH GEOGRAFII SPOSOBEM 
NA ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety
•	 rodzaje  projektów – omówienie cech dobrych projektów
•	 formy pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego
•	 tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów
•	 etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów 
•	 aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu – praca zespołowa 

z uczniami - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 
cyfrowych uczniów

•	 przygotowanie prezentacji efektów pracy oraz ewaluacja projektu
•	 rola nauczyciela w pracy metodą projektu
•	 rola rodziców i środowiska lokalnego w pracy metodą projektu
•	 projekt edukacyjny a realizacja treści podstawy programowej   
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca: Marta Lipińska
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Kurs doskonalący:
SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO PODSTAWA 
NOWOCZESNEJ LEKCJI GEOGRAFII
Adresat:
Kurs przeznaczony dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia ani wiedzy 
o systemach informacji geograficznej
Treści programowe:
•	 tworzenie i udostępnianie mapy GIS za pomocą ArcGIS
•	 wyszukiwanie i organizowanie danych geograficznych potrzebnych  

w projektach GIS
•	 prawidłowe wyświetlanie obiektów na mapach GIS i odczytywanie informacji  

o nich
•	 analizowanie mapy GIS w celu wyszukiwania obiektów spełniających zadane 

kryteria
•	 udostępnianie mapy i wyników analiz, tak, aby mogły być przeglądane  

w aplikacjach desktopowych, na stronach internetowych oraz w urządzeniach 
mobilnych.

Liczba godzin: 2 dni
Odpłatność: ok. 1000 zł
Termin realizacji: wrzesień/październik 2019 r./Warszawa
Prowadzący: ESRI Polska 

INFORMATYKA
Warsztaty:
PAKIET BIUROWY W PRACY NAUCZYCIELA
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
MS Word
•	 elementy ekranu programu MS Word
•	 tworzenie dokumentu
•	 formatowanie tekstu
•	 punktowanie i numerowanie tekstu
•	 podstawowe operacje blokowe
•	 prezentowanie danych w tabelach i kolumnach
•	 praca z grafiką
•	 omówienie nagłówka i stopki dokumentu
•	 korespondencja seryjna
•	 sprawdzanie poprawności tekstu
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•	 znajdź/zamień – wykorzystanie w bieżącej pracy
•	 zapisywanie dokumentów
MS Excel
•	 elementy ekranu programu MS Excel
•	 tworzenie dokumentu
•	 formatowanie arkusza
•	 formuły podstawowe i zaawansowane
•	 sortowanie danych
•	 wydruk – ustawienia dodatkowe
•	 filtrowanie danych za pomocą autofiltra, blokowanie komórek/arkuszy
MS Power Point
•	 elementy ekranu programu MS PowerPoint
•	 tworzenie prezentacji
•	 teksty i ilustracje, autokształty, grafika, animacje
•	 przygotowanie pokazu slajdów
•	 uruchamianie i drukowanie prezentacji
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 100/130 zł
Termin realizacji: luty 2020 r.
Prowadzący: Dariusz Kozioł

Kurs doskonalący:
PROGRAMOWANIE WIZUALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 
Treści programowe:
•	 platforma code.org
•	 platforma scratch.mit.edu oraz środowisko programu Scratch 2.0 , 

przeglądanie projektów umieszczonych na stronie, zapoznanie ze stroną 
ScratchEd – portalem dla nauczycieli

•	 instalowanie programu Scratch 2.0 i aktualnego środowiska Adobe AIR
•	 posługiwanie się programem Scratch
•	 pierwsze proste programy – rysowanie wielokątów rozet i innych 

rysunków
•	 tworzenie gry logicznej oraz zręcznościowe kontrola i sterowanie.
•	 sterowanie ruchem duszka – obsługa zdarzeń (myszka i klawiatura) 

reagujących na naciśnięcie klawisza, z użyciem instrukcji warunkowej oraz 
instrukcji pętli, rozpoznających położenia duszka

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 100/130 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadzący:  Dariusz Kozioł
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Warsztaty:
MS OFFICE 365 DLA SZKÓŁ – WPROWADZENIE
POCZTA OUTLOOK, DYSK ONEDRIVE, PAKIET BIUROWY ONLINE
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 komunikacja  za pomocą szkolnej poczty, kalendarz
•	 dysk sieciowy OneDrive , udostępniania i praca grupowa nad dokumentem
•	 elementy pakietu biurowego Office 365
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60/90 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadzący: Dariusz Kozioł

Warsztaty:
MS OFFICE 365 DLA SZKÓŁ – WSPÓŁPRACA W CHMURZE
TEAMS I ONENOTE
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 tworzenie zespołów 
•	 konfiguracja zespołu
•	 tworzenie notesu zespołu
•	 praca z grupą w oparciu o notes OneNote i zadania
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 60/90 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.
Prowadzący: Dariusz Kozioł

MUZYKA
Warsztaty:
CAŁY JESTEM INSTRUMENTEM - EMISJA GŁOSU NA LEKCJACH 
MUZYKI I ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH
Adresat:
Nauczyciele muzyki, instruktorzy zespołów wokalnych, dyrygenci chórów 
Treści programowe: 
•	 anatomia głosu
•	 różnorodne formy rozśpiewania
•	 łatwy i atrakcyjny repertuar wokalny
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Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadzący: Dariusz Różański

Warsztaty:
FORMY EKSPRESJI MUZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Adresaci:
Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciel
Treści programowe:
•	 ćwiczenia wokalne – różnorodne formy rozśpiewania
•	 przygotowanie do czytania nut
•	 tańce na różne okazje i tańce integracyjne
•	 łatwe lecz atrakcyjne przykłady muzyki instrumentalnej
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: luty 2020 r.
Prowadzący:  Dariusz Różański

PLASTYKA
Warsztaty terenowe:
SKARBY MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE - REMBRANDT
Adresaci:
Nauczyciele plastyki 
Treści programowe:
•	 350 rocznica śmierci artysty
•	 tradycje i innowacje w grafikach artysty
•	 poszukiwanie rozwiązań kompozycyjnych i technicznych, nurtujących 

wyobraźnie artysty
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca:  Agnieszka Bączyk

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
PLASTYKA A EDUKACJA GLOBALNA
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 4 godzin zajęć on-line
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Adresat:
Nauczyciele plastyki, wychowawcy i opiekunowie oraz inni zainteresowani
Treści programowe:
•	 realizacja treści z edukacji globalnej
•	 lokalnie czy globalnie?
•	 drugie życie śmieci, stare nowe 
•	 inspiracje artystyczne: design i sztuka użytkowa
Liczba godzin: 6
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.
Prowadząca: Bożena Prachnio

Warsztaty:
DEKORACJE OKOLICZNOŚCIOWE Z WYKORZYSTANIEM 
SZYDEŁKOWANIA TECHNIKĄ FILET 
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, którzy 
mają opanowane podstawy szydełkowania
Treści programowe:
•	 cechy techniki szydełkowania filet 
•	 projektowanie motywu 
•	 wykonanie zakładki/serwetki/zawieszki
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: grudzień 2019 r.
Prowadząca: Agnieszka Bączyk

Warsztaty:
WIELKANOC ARTYSTYCZNIE I KREATYWNIE 
PRZYKŁADY FORM PLASTYCZNYCH W PRACY Z DZIECKIEM
Adresat: 
Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, nauczyciele edukacji przedszkolnej, 
wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 
Treści programowe:
•	 rozwój świadomości artystycznej poprzez poznanie możliwości warsztatowych
•	 różnorodne techniki plastyczne, zasady ich tworzenia i stosowania
•	 kształcenie sprawności i umiejętności manualnych oraz kreatywności  

w stosowaniu materiałów plastycznych
•	 ćwiczenia praktyczne - świąteczne inspiracje plastyczne
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: luty/marzec 2020 r.
Prowadząca: Bożena Prachnio
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Warsztaty:
ABC GRAFIKI
Adresat: 
Nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/
placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 słów kilka o grafice
•	 podstawy warsztatu graficznego
•	 łączenie technik graficznych
•	 działania praktyczne obejmujące projektowanie z umiejętnością syntezy  

i skrótowego myślenia
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: kwiecień/maj 2020 r.
Prowadząca: Marlena Czajkowska

RELIGIA
Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
WYKORZYSTANIE FORM PLASTYCZNYCH W PRZEKAZYWANIU 
TREŚCI RELIGIJNYCH
Opis formy doskonalenia:
•	 8 godziny stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 7 godziny zajęć on-line
Adresat: 
Katecheci wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 przestrzeganiu podstawowych zasad prawa autorskiego
•	 zmienność sztuki na przestrzeni wieków i jej powiązanie z religią  

i cywilizacją.
•	 metodyka zastosowania form plastycznych na katechezie (również 

integracyjnej i specjalnej)
•	 platforma edukacyjna jako narzędzie pracy z uczniem i miejsce wymiany 

doświadczeń nauczycieli
Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: styczeń 2020 r.
Prowadząca:  Ewa Komorowska
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Warsztaty:
MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENY NA LEKCJI RELIGII - ELEMENTY 
OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
Adresat: 
Katecheci wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 motywujące elementy oceniania kształtującego
•	 wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w pracy na lekcji
•	 zastosowanie zasady czteroelementowej informacji zwrotnej
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.
Prowadząca: Ewa Komorowska 

SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Kurs doskonalący:
OPRACOWANIE LUB MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA 
ZAWODU 
Adresat:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Treści programowe:
•	 podstawa programowa kształcenia w zawodzie a program nauczania zawodu - 

omówienie zasad opracowania programu nauczania zawodu:  
- przedmiotowy program nauczania zawodu - metodologia opracowania 
przedmiotowego programu nauczania zawodu o strukturze spiralnej 
- modułowy program nauczania zawodu 

•	 analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego (praca w grupach)

•	 opracowanie planu nauczania zawodu (praca w grupach) 
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: wrzesień – październik 2019 r.
Prowadząca: Małgorzata Witkowska-Michalak
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Kurs doskonalący: 
OPRACOWANIE LUB MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA 
PRZEDMIOTU ZAWODOWEGO 
Adresat:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Treści programowe:
•	 cele kształcenia i wychowania wynikające z efektów kształcących wiedzę, 

umiejętności  i kompetencje społeczne
•	 cele operacyjne wynikające z kryteriów weryfikacji
•	 działy programowe
•	 tematy zajęć
•	 wymagania programowe
•	 ewaluacja
•	 procedury osiągania założonych efektów kształcenia
•	 propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
•	 formy indywidualizacji pracy uczniów
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2019 r.
Prowadząca: Małgorzata Witkowska-Michalak

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA W REALIZACJI 
PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 8 godzin zajęć on-line
Adresat:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Treści programowe:
•	 metody nauczania i ich podział
•	 metody aktywizujące - omówienie, przykłady zastosowania w nauczaniu 

przedmiotów zawodowych
•	 metody praktyczne – omówienie, przykłady zastosowania w nauczaniu 

przedmiotów zawodowych
•	 ćwiczenia praktyczne słuchaczy kursu (metoda projektów, metoda 

przewodniego tekstu)           
Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: styczeń 2020 r.
Prowadząca: Małgorzata Witkowska-Michalak 
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DORADZTWO ZAWODOWE
Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
GRY I ZABAWY W DORADZTWIE ZAWODOWYM
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 18 godzin zajęć on-line
Adresat:
Doradcy zawodowi, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 
Treści programowe:
•	 prawny aspekt doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole/placówce
•	 zastosowanie gier w rozpoznawaniu umiejętności przedsiębiorczych  

i kształtowaniu kariery zawodowej
•	 lodołamacze i energizery - zabawy w doradztwie zawodowym         
Liczba godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca: Joanna Matysek

Warsztaty:
MAPA KARIER - NOWOCZESNE NARZĘDZIE DORADZTWA 
ZAWODOWEGO
Adresat:
Doradcy zawodowi, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Treści programowe:
•	 czym jest i jak powstała Mapa Karier
•	 co można znaleźć w Mapie Karier i jakie posiada funkcjonalności
•	 jak zaplanować atrakcyjne zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów z Mapą 

Karier
Liczba godzin: 5
Odpłatność: bezpłatnie
Termin realizacji: 5 listopada 2019 r.
Prowadząca: Klaudia Stano

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
NA ZAJĘCIACH DORADZTWA ZAWODOWEGO
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godziny zajęć stacjonarnych
•	 18 godzin zajęć on-line
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Adresat:
Doradcy zawodowi, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Treści programowe:
•	 twórcze techniki pracy doradczej 
•	 metody i techniki pobudzania myślenia kreatywnego i poszukiwania 

rozwiązań
Liczba godzin: 20
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca: Joanna Matysek

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Warsztaty: 
TCHOUKBALL NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Adresat: 
Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Treści programowe:
•	 metodyka i formy w nauczaniu tchoukball
•	 zasady i przepisy gry
•	 metody nauczania podstawowych umiejętności technicznych
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: wrzesień 2019 r.
Prowadzący:  Mariusz Berczyński 

Warsztaty: 
ABC PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Adresat: 
Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół w trakcie awansu 
zawodowego
Treści programowe:
•	 planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego
•	 ocenianie z wychowania fizycznego
•	 zasady konstruowania przedmiotowych zasad oceniania
•	 analiza zajęć obserwowanych
Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatnie/40 zł
Termin realizacji: październik 2019 r. - maj 2020 r.
Prowadzący:  Mariusz Berczyński
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Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
WYCHOWANIE FIZYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
Opis formy doskonalenia:
•	 5 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 5 godzin zajęć on-line
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 rola nauczyciela wychowania fizycznego we współczesnej szkole
•	 akty prawne niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
•	 podstawy programowe dla wszystkich typów szkół
•	 założenia zalecanych nowych form ruchowych w podstawie programowej 
•	 zasady oceniania ukierunkowanego na indywidualny rozwój ucznia
Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.
Prowadzący:  Mariusz Berczyński

Warsztaty: 
ABC LEKKOATLETYKI
Adresat: 
Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Treści programowe:
•	 metodyka nauczania podstawowych umiejętności technicznych
•	 dobór obciążeń w czasie lekcji
•	 dobre praktyki w nauczaniu lekkoatletyki
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: kwiecień 2020 r.
Prowadzący:  Mariusz Berczyński
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KURSY I WARSZTATY 
PONADPRZEDMIOTOWE

Psychologiczno-pedagogiczne umiejętności 
nauczyciela
Warsztaty: 
KREATYWNE LEKCJE, LEKCJE KREATYWNOŚCI
Adresat: 
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 
Treści programowe: 
•	 pobudzanie aktywności i motywacji uczniów na zajęciach lekcyjnych
•	 innowacje i nowatorstwo w praktyce szkolnej
•	 inspiratorium pomysłowej szkoły
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca:  Małgorzata Połeć

Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
UCZNIOWIE ZDOLNI I Z TRUDNOŚCIAMI. SPOSOBY 
WSPOMAGANIA ICH W ROZWOJU
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 3 godzin zajęć on-line
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
•	 dostosowanie warunków i wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem 

zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej
•	 praca z uczniem zdolnym
•	 wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania 

działań doskonalących
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Liczba godzin: 5
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca: Małgorzata Połeć

Kurs doskonalący:
TRENING UWAŻNOŚCI MINDFULNESS
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 wprowadzanie oparcia dla uważności
•	 praca z rozkojarzeniem
•	 badanie nurtu podświadomości
•	 postawa obserwator
•	 samoakceptacja
•	 życie oparte na uważności
Liczba godzin: 16 (8 spotkań x 2 godz.)
Odpłatność: 320 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./marzec 2020 r.
Prowadzący: Łukasz Juszczuk -certyfikowany trener metody Kurs Życia Oparty  
na Uważności(MBLC), certyfikowany terapeuta II stopnia metody pracy z traumą  
i lękami EMDR

Kurs doskonalący:
JAK SOBIE RADZIĆ Z WYPALENIEM ZAWODOWYM?
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 świadomość wypalenia zawodowego
•	 objawy wypalenia zawodowego
•	 umiejętność wybaczania
•	 radzenie sobie ze stratą
Liczba godzin: 20 (5 spotkań x 4 godz.)
Odpłatność: 200 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./marzec 2020 r.
Prowadząca: Wiesława Chalecka - psycholog

Kurs doskonalący:
INTELIGENCJA EMOCJONALNA 
RELACJA UCZEŃ-RODZIC-NAUCZYCIEL
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
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Treści programowe:
•	 inteligencja emocjonalna, znaczenie emocji w życiu zawodowym
•	 umiejętność zarządzania własnymi emocjami-samokontrola
•	 zarządzanie emocjami w relacjach - empatia
•	 zarządzanie konfliktem
Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./marzec 2020 r.
Prowadząca: Wiesława Chalecka - psycholog

Kurs doskonalący:
MEDIACJE – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 konflikty w społeczności szkolnej 
•	 skuteczna komunikacja i asertywność w rzeczywistości szkolnej - 

budowanie postawy mediatora 
•	 przygotowanie do prowadzenia mediacji 
•	 mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze
•	 praktyczne wykorzystanie mediacji  
Liczba godzin: 20
Odpłatność: 90/120 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./marzec 2020 r.
Prowadząca: Wiesława Chalecka - psycholog

Kurs doskonalący:
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z
Adresat:
Nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego
Treści programowe:
•	 podstawa prawna awansu zawodowego
•	 plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
•	 szczegółowa analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego nauczyciela
•	 przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań w tym 

tzw. teczki
Liczba godzin: 5
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: maj 2020 r.
Prowadząca: Joanna Matysek
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Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO  
NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH
Opis formy doskonalenia:
•	 20 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 20 godzin zajęć on-line
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 
Treści programowe:
•	 idea oceniania kształtującego i techniki zadawania pytań
•	 cele i kryteria oceniania kształtującego
•	 informacja zwrotna jako zalecany 
•	 ocenianie kształtujące a sumujące
•	 pytania kluczowe
•	 ocena koleżeńska i samoocena
•	 tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego
Liczba godzin: 40
Odpłatność: bezpłatnie/50 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadząca: Marta Lipińska

Warsztaty:
ETYKIETA NAUCZYCIELA – ZASADY BUDOWANIA 
PROFESJONALNEGO WIZERUNKU
Adresat:
Rady pedagogiczne/nauczyciele zainteresowani poszerzeniem kompetencji 
wychowawczych z zakresu savoir-vivre
Treści programowe:
•	 dress code
•	 zasady przedstawiania się 
•	 budowanie autorytetu 
•	 rola plotki w budowaniu autorytetu
•	 zasady obowiązujące w relacjach poziomych, z przełożonymi,  

z wychowankami, z rodzicami
•	 kiedy można łamać zasady dobrego wychowania
Liczba godzin: 6
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./maj 2020 r.
Prowadząca: Irena Groblewska-Andrzejewska - specjalista PR zewnętrznego  
i wewnętrznego; strateg i praktyk w dziedzinie marketingu i promocji
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Warsztaty:
DOBRY FILM WYKONANY KOMÓRKĄ – JAK UŻYWAĆ KAMERY 
FILMOWEJ W TELEFONIE
Adresat: 
Nauczyciele zainteresowani poszerzaniem kompetencji cyfrowych – 
przygotowanie do prowadzenia zajęć z użyciem kamery filmowej
Treści programowe:
•	 podstawowe zawody filmowe: scenarzysta, reżyser, operator
•	 definicja ujęcia filmowego jako głównego tworzywa filmowego
•	 zasady tworzenia scenariusza i story board
•	 zajęcia praktyczne – terenowe i z informatykiem
•	 omówienie prostych programów montażowych dostępnych w trybie 

samouków
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 70/100 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./maj 2020
Prowadząca: Irena Groblewska-Andrzejewska - specjalista PR zewnętrznego  
i wewnętrznego; strateg i praktyk w dziedzinie marketingu i promocji

Warsztaty:
SZACHY
Adresat: 
Nauczyciele zainteresowani poszerzeniem kompetencji wychowawczych
Treści programowe:
•	 wprowadzenie do gry w szachy
•	 historia gry
•	 omówienie pola szachowego
•	 omówienie figur szachowych
•	 praktyczne zajęcia z figurami na szachownicy
•	 jak przygotować skuteczną zabawę „żywe szachy” dla dzieci i rodziców
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./maj 2020
Prowadząca: Irena Groblewska-Andrzejewska - specjalista PR zewnętrznego  
i wewnętrznego; strateg i praktyk w dziedzinie marketingu i promocji
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Warsztaty:
ABY NAUCZYĆ STASIA TERENOZNAWSTWA MUSZĘ ZNAĆ 
TERENOZNAWSTWO I LUBIĆ STASIA - JA JAKO DOBRY DOROSŁY 
W RELACJI Z DZIECKIEM W RELACJI Z SAMYM SOBĄ” – TUTORING 
SZKOLNY
Adresat: 
Rady pedagogiczne/nauczyciele zainteresowani poszerzeniem kompetencji 
wychowawczych 
Treści programowe:
•	 poznanie uczestników, integracja grupy
•	 kim jest dobry dorosły, analiza doświadczenia
•	 praca z krytykiem wewnętrznym
•	 wprowadzenie do tutoringu - moment tutorski, relacje z dzieckiem
Liczba godzin:  6
Odpłatność: 40/60 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./maj 2020 r.
Prowadząca: Anna Pękala - psychoedukator, mentor, tutor, współtwórczyni m.in. 
projektu Wolnej Szkoły, Certyfikowany Wychowawca Akademii Wychowawców 
Bullerbyn

Warsztaty:
CZEGO NAUCZYŁY MNIE DZIECI - SPOTKANIE Z WEWNĘTRZNYM 
DZIECKIEM I Z DZIEĆMI, KTÓRE WSPIERAM
Adresat: 
Rady pedagogiczne/nauczyciele zainteresowani poszerzeniem kompetencji 
wychowawczych i tutorskich
Treści programowe:
•	 poszerzenie samoświadomości dotyczącej roli i zadań opiekuna/tutora
•	 jak dbam o swoje wewnętrzne dziecko
•	 czym jest monolog wewnętrzny
•	 co to znaczy słuchać, wspierać, rozumieć, wymagać
•	 jak reaguję na opór dziecka
Liczba godzin: 12
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./maj 2020 r.
Prowadząca: Anna Pękala - psychoedukator, mentor, tutor, współtwórczyni m.in. 
projektu Wolnej Szkoły, Certyfikowany Wychowawca Akademii Wychowawców 
Bullerbyn
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Warsztaty:
WPROWADZENIE KRĘGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA GODZINIE 
WYCHOWAWCZEJ - JAK USŁYSZEĆ W SPOŁECZNOŚCI 
SZKOLNEJ WSZYSTKIE GŁOSY, POTRZEBY, EMOCJE
Adresat: 
Rady pedagogiczne/nauczyciele zainteresowani poszerzeniem kompetencji 
wychowawczych
Treści programowe:
•	 stworzenie przestrzeni na wymianę komunikacji w zespole klasowym
•	 poszerzenie wiedzy z zakresu procesu grupowego
•	 krąg naprawczy jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w grupie
•	 stworzenie atmosfery zaufania, szacunku i bezpieczeństwa w klasie
•	 poznanie rodzajów kręgów
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: luty 2020 r.
Prowadząca: Anna Pękala - psychoedukator, mentor, tutor, współtwórczyni 
m.in. projektu Wolnej Szkoły, Certyfikowany Wychowawca Akademii 
Wychowawców Bullerbyn 

Organizacyjne umiejętności nauczyciela
Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową:
PRAWO AUTORSKIE W PRACY NAUCZYCIELA 
Opis formy doskonalenia:
•	 2 godzin stacjonarnych zajęć warsztatowych
•	 6 godzin zajęć on-line
Adresat: 
Nauczyciele wszystkich typów szkół. 
Treści programowe:
•	 przedmiot prawa autorskiego
•	 autorskie prawa osobiste 
•	 autorskie prawa majątkowe
•	 dozwolony użytek chronionych utworów
•	 licencje Creative Commons
Liczba godzin: 8
Odpłatność: bezpłatnie/30 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadząca: Danuta Tatarczak
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Kurs: 
PIERWSZA POMOC
Adresat: 
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 
Treści programowe:
•	 resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej i dziecka 
•	 postępowanie w stanach zagrożenia życia
•	 pomoc osobom poszkodowanym - wstrząs, rany, krwotok, uraz
•	 pomoc dzieciom z chorobami przewlekłymi (padaczka, cukrzyca, astma, 

hemofilia i inne)
Liczba godzin: 8
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: kwiecień 2020 r.
Prowadząca: Małgorzata Mielczarek

Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy 
nauczyciela
Warsztaty:
PAKIET BIUROWY W PRACY NAUCZYCIELA
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
MS Word
•	 elementy ekranu programu MS Word
•	 tworzenie dokumentu
•	 formatowanie tekstu
•	 punktowanie i numerowanie tekstu
•	 podstawowe operacje blokowe
•	 prezentowanie danych w tabelach i kolumnach
•	 praca z grafiką
•	 omówienie nagłówka i stopki dokumentu
•	 korespondencja seryjna
•	 sprawdzanie poprawności tekstu
•	 znajdź/zamień – wykorzystanie w bieżącej pracy
•	 zapisywanie dokumentów
MS Excel
•	 elementy ekranu programu MS Excel
•	 tworzenie dokumentu
•	 formatowanie arkusza
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•	 formuły podstawowe i zaawansowane
•	 sortowanie danych
•	 wydruk – ustawienia dodatkowe
•	 filtrowanie danych za pomocą autofiltra, blokowanie komórek/arkuszy
MS Power Point
•	 elementy ekranu programu MS PowerPoint
•	 tworzenie prezentacji
•	 teksty i ilustracje, autokształty, grafika, animacje
•	 przygotowanie pokazu slajdów
•	 uruchamianie  i drukowanie prezentacji
Liczba godzin: 15
Odpłatność: 100/130 zł
Termin realizacji: luty 2020 r.
Prowadzący: Dariusz Kozioł

Kurs doskonalący:
PROGRAMOWANIE WIZUALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 
Treści programowe:
•	 platforma code.org
•	 platforma scratch.mit.edu oraz środowisko programu Scratch 2.0, 

przeglądanie projektów umieszczonych na stronie, zapoznanie ze stroną 
ScratchEd – portalem dla nauczycieli

•	 instalowanie programu Scratch 2.0 i aktualnego środowiska Adobe AIR
•	 posługiwanie się programem Scratch
•	 pierwsze proste programy – rysowanie wielokątów rozet i innych 

rysunków
•	 tworzenie gry logicznej oraz zręcznościowe kontrola i sterowanie
•	 sterowanie ruchem duszka – obsługa zdarzeń (myszka i klawiatura) 

reagujących na naciśnięcie klawisza, z użyciem instrukcji warunkowej oraz 
instrukcji pętli, rozpoznających położenia duszka 

Liczba godzin: 15
Odpłatność: 100/130 zł
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Prowadzący:  Dariusz Kozioł
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Warsztaty:
MS OFFICE 365 DLA SZKÓŁ – WPROWADZENIE 
POCZTA OUTLOOK, DYSK ONEDRIVE, PAKIET BIUROWY ONLINE
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 komunikacja  za pomocą szkolnej poczty, kalendarz
•	 dysk sieciowy OneDrive, udostępniania i praca grupowa nad dokumentem
•	 elementy pakietu biurowego Office 365
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 100/130 zł
Termin realizacji: październik 2019 r.
Prowadzący:  Dariusz Kozioł

Warsztaty:
MS OFFICE 365 DLA SZKÓŁ – WSPÓŁPRACA W CHMURZE
TEAMS I ONENOTE
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 
Treści programowe:
•	 tworzenie zespołów 
•	 konfiguracja zespołu
•	 tworzenie notesu zespołu
•	 praca z grupą w oparciu o notes OneNote i zadania
Liczba godzin: 4
Odpłatność: 100/130 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.
Prowadzący:  Dariusz Kozioł

Warsztaty:
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W SIECI
Adresat:
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 
Treści programowe:
•	 bezpieczne korzystanie z komputerów i smartfonów
•	 reagowanie na zagrożenia
•	 wyszukiwanie wartościowych zasobów edukacyjnych
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: luty 2020 r.
Prowadząca: Joanna Matysek
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Nauczyciele specjaliści pracujący z uczniami  
ze SPE
Kurs:
STUDIUM SOCJOTERAPII I PROFILAKTYKI
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, pedagodzy, 
psycholodzy
Treści programowe:
•	 podstawy socjoterapii
•	 trening interpersonalny
•	 trening umiejętności wychowawczych
•	 rodzina jako środowisko wychowawcze
•	 metodyka pracy socjoterapeutycznej
•	 profilaktyka i terapia uzależnień
•	 planowanie pracy socjoterapeutycznej
•	 podstawy procesu terapeutycznego
Liczba godzin: 140
Odpłatność: 600/700 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r.

Kurs doskonalący:
GIMNASTYKA MÓZGU Kinezjologia Edukacyjna wg dr. Paula 
Dennisona, stopień I i II 
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 
Treści programowe: 
•	 neurofizjologiczne podstawy działania mózgu 
•	 sposoby zwiększania możliwości potencjału umysłowego ucznia 
•	 nauka ćwiczeń oraz procedury reedukacyjne w zakresie czytania, pisania 

słuchania, zapamiętywania oraz koordynacji ruchów całego ciała
•	 określanie dominującego stylu uczenia się ucznia oraz dostosowanie do 

niego metod pracy nauczyciela 
•	 nauka ćwiczeń: relaksujących, rozciągających, energetyzujących, 

poprawiających koncentrację, organizację oraz komunikację
•	 nabycie umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi 

dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz 
dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych
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Liczba godzin: I stopień-20, II stopień - 20
Odpłatność: 90/120 zł za każdy stopień
Termin realizacji: styczeń - marzec 2020 r.
Prowadząca: Anna Zwoleńska - certyfikowany trener metody Kinezjologia 
Edukacyjna wg dr. Paula Dennisona

KURSY JĘZYKOWE
KURS NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkól/placówek oświatowych
Cele:
•	 przygotowanie nauczycieli do wyzwań współczesnego świata, szczególnie  

w pracy z uczniem zaczynającym naukę języka obcego w okresie 
przedszkolnym

•	 nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1
•	 kształtowanie świadomości językowej (pewność, płynność, poprawność)
•	 doskonalenie sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania  

w języku angielskim
•	 poznanie kultury kraju danego obszaru językowego
Treści programowe:
•	 wprowadzenie zaawansowanych struktur leksykalno-gramatycznych  

i wzbogacenie słownictwa
•	 ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności wypowiadania się na 

różnorodne tematy
•	 ćwiczenia na rozumienie tekstów czytanych i słuchanych
•	 ćwiczenia w pisaniu tekstów użytkowych np. email, list formalny oraz teksty 

typu rozprawka, artykuł
•	 wprowadzenie elementów kulturoznawczych
Liczba godzin: 100
Odpłatność: 1000 zł
Termin realizacji: październik 2019 r. - kwiecień 2020 r.
Prowadząca:  Jolanta Król
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KURSY KWALIFIKACYJNE 
I NADAJĄCE UPRAWNIENIA
Kurs kwalifikacyjny:
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 
Adresat:
Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani 
uzyskaniem kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Treści programowe: 
•	 ogólna teoria organizacji i zarządzania
•	 prawo oświatowe 
•	 zarządzanie i administrowanie placówką oświatową
•	 wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły/ placówki oświatowej
•	 współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym 
Liczba godzin: 236 
Odpłatność: 1100/1300 zł

Kurs:
KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH 
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 wycieczki w planach dydaktycznych i wychowawczych szkoły
•	 przepisy i akty prawne regulujące turystykę szkolną
•	 zasady bezpieczeństwa
•	 dokumenty wycieczek szkolnych
•	 wycieczki w różne regiony Polski
•	 programy i regulaminy wycieczek szkolnych
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: listopad 2019 r./ styczeń 2020 r./ marzec 2020 r.

Kurs:
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe:
•	 planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
•	 organizacja pracy w placówce wypoczynku
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•	 bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
•	 organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-

obsługowym
•	 prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku
Liczba godzin: 10
Odpłatność: 50/80 zł
Termin realizacji: maj/czerwiec 2020 r.

Kurs:
KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
Adresat: 
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych, studenci i absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
•	 organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
•	 organizacja zajęć w placówce wypoczynku
•	 planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej
•	 obowiązki wychowawcy grupy
•	 wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
•	 turystyka i krajoznawstwo
•	 zajęcia kulturalno - oświatowe, zajęcia praktyczno - techniczne
•	 prace społecznie użyteczne
•	 bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
Liczba godzin: 36
Odpłatność: 150/180 zł
Termin realizacji: maj/czerwiec 2020 r.

Kurs: 
SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP  
DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Treści programowe: 
•	 wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy 
•	 identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 

uciążliwymi i niebezpiecznymi
•	 organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy
•	 analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

oraz związana z nimi profilaktyka
•	 organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
•	 zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
•	 skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
Liczba godzin: 16 
Odpłatność: 70/100 zł 
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Kurs:
KURS WSTĘPNY W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. 
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe: 
•	 istota bezpieczeństwa i higieny pracy
•	 zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników 
•	 odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
•	 zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
•	 postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, 

awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
•	 porządek i czystość w miejscu pracy 
•	 profilaktyczna opieka lekarska
•	 podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie 

pożaru
•	 postępowanie w razie wypadku
Liczba godzin: kurs instruktażowy ogólny – 3
Liczba godzin: kurs stanowiskowy – 8
Odpłatność: 90/120 zł 

Kurs: 
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO 
PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE 
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych
Treści programowe: 
•	 podstawy anatomii i fizjologii człowieka
•	 resuscytacja krążeniowo – oddechowa
•	 tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
•	 unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
•	 postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
•	 prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
•	 inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
•	 ewakuacja ze strefy zagrożenia
•	 wsparcie psychiczne poszkodowanych
•	 udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
Liczba godzin: 30 
Odpłatność: 350/400 zł 
Termin realizacji: maj 2020 r.
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DANE KONTAKTOWE
 
Samorządowe Centrum Doradztwa  
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce 
tel.: (25) 794 33 69 - Sekretariat
tel.: (25) 794 33 70 - Sekretariat
tel.: (25) 794 33 72 - Dyrektor
tel.: (25) 794 33 73 - Księgowość
tel.: (25) 794 33 74 - Konsultant

e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
www.scdidn.siedlce.pl

Facebook - SCDiDN Siedlce

DYREKTOR SCDiDN
dr Urszula Wyrzykowska - Dudek
tel. kom. 604-569-581, tel.: (25) 794-33-72
e-mail: Wyrzykowska.Urszula@scdidn.siedlce.pl

KONSULTANT SCDiDN 
Joanna Matysek
tel.: (25) 794-33-74 
e-mail: Matysek.Joanna@scdidn.siedlce.pl
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