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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ/PLACÓWEK W ROZWOJU 
szczegóły na stronie www.cdnsosnowiec.edu.pl 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
szczegóły na stronie www.cdnsosnowiec.edu.pl 

KURSY JĘZYKOWE 

JA-1b 

Język angielski 
(poziom początkujący) 

 
lektor języka angielskiego 

 690 zł  
Grupa 7- 12 osobowa  

Kurs językowy 
I semestr  

 
30 h  

 (2 h x 15 
 raz  

w tygodniu) 
 

Poziom początkujący – przeznaczony  
jest dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z językiem 
angielskim.  
Na zajęciach nacisk położony jest głównie na komunikację 
werbalną i przełamanie bariery językowej. Kursanci poznają 
także podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz ciekawostki 
kulturowe krajów anglojęzycznych. 
 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

JA-2b 

Język angielski 
(poziom średniozaawansowany 

kontynuacja) 
 

lektor języka angielskiego 
690 zł  

Grupa 7- 12 osobowa 

Kurs językowy 
I semestr  

 
30 h  

 (2 h x 15 
 raz  

w tygodniu) 

Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób, 
które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem 
zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w 
języku angielskim  
oraz poszerzanie znajomości słownictwa  
i gramatyki.  
Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności 
językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy  
o krajach anglojęzycznych  
oraz przygotowanie do egzaminu  
PTE z języka angielskiego. 
 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 
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JA-3b 

Język angielski 
(poziom średniozaawansowany 

kontynuacja) 
 

lektor języka angielskiego 
690 zł  

Grupa 7- 12 osobowa 

Kurs językowy 
I semestr  

 
30 h  

 (2 h x 15 
 raz  

w tygodniu) 

Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób, 
które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem 
zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w 
języku angielskim  
oraz poszerzanie znajomości słownictwa  
i gramatyki.  
Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności 
językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy  
o krajach anglojęzycznych  
oraz przygotowanie do egzaminu  
PTE z języka angielskiego. 
 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

JA-4b 

Język angielski 
(poziom zaawansowany kontynuacja) 

 
lektor języka angielskiego 

690 zł  
Grupa 7- 12 osobowa 

Kurs językowy 
I semestr  

 
30 h  

 (2 h x 15 
 raz  

w tygodniu) 

Poziom zaawansowany – przeznaczony jest dla osób znających 
język angielski  
na poziomie średniozaawansowanym. Kursanci podczas zajęć 
rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, 
czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Celem kursu jest 
rozwinięcie umiejętności swobodnej komunikacji. Zajęcia 
wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych 
oraz przygotowanie  
do egzaminu PTE z języka angielskiego. 
 
 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

AWANS ZAWODOWY 
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95.  

Zbliża się koniec stażu – co robić?! 
Awans zawodowy na stopień 

nauczyciela kontraktowego 
 

50 zł 

Wykład  
z elementami 

warsztatu 
 

3 h 

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na 
stopień nauczyciela kontraktowego. 
Analiza wymagań. 
Dokumentacja. 

Nauczyciele 
stażyści 

ubiegający się  
o stopień 

nauczyciela 
kontraktowego 

96.  

Zbliża się koniec stażu – co robić?! 
Awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego 
 

50 zł  

Wykład  
z elementami 

warsztatu 
 

3 h 

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na 
stopień nauczyciela mianowanego. 
Analiza wymagań. 
Dokumentacja. 
 

Nauczyciele 
kontraktowi 

ubiegający się  
o stopień 

nauczyciela 
mianowanego 

97.  

Zbliża się koniec stażu – co robić?! 
Awans zawodowy na stopień 
nauczyciela dyplomowanego 

 
50 zł 

Wykład 
z elementami 

warsztatu 
 

3 h 

Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na 
stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Analiza wymagań. 
Dokumentacja. 

Nauczyciele 
mianowani 

ubiegający się  
o stopień 

nauczyciela 
dyplomowanego 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 
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98.  

Awans zawodowy nauczycieli – 
obowiązki dyrektora 

 
100 zł 

Wykład 
 

4h 

Ścieżka awansu zawodowego w świetle nowych 
przepisów prawnych. 
Procedura realizacji stażu, terminy i zadania 
Ocena pracy nauczyciela. 
Dokumentowanie podejmowanych czynności. 
 

Kadra zarządzająca 

PROFILAKTYKA, MINDFULNESS, EDUKACJA PROZDROWOTNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

99.  
Trening krytycznego myślenia 

 
70 zł 

Warsztat 
 

4 h 

Jak podejmujemy decyzje - podejście racjonalne kontra 
emocjonalne. 
Heurystyki i błędy w myśleniu. 
Narzędzia krytycznego myślenia i skutecznego działania 
Zasady racjonalnej dyskusji. 
Pytania krytyczne. 
Obrona przed manipulacją i oszustwami. 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

100.  

Budowanie odporności psychicznej  
w profilaktyce wypalenia zawodowego 

 
 

70 zł 

Warsztaty 
 

4h 

Co wiemy o stresie 
5 reakcji stresowych 
Model 4C w budowaniu odporności psychicznej 
Ćwiczenia rozwijające odporność psychiczną 
Trening relaksacyjny 

Zainteresowani 
nauczyciele 
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101.  

Ujarzmij stres! Poznaj sposoby 
radzenia sobie ze stresem 

 
70 zł 

 
(wygodny strój  i obuwie  

oraz własna poduszka) 

Warsztaty 
z elementami 

wykładu 
 

4 h 

Jak reaguje nasze ciało i umysł na stres? Jakie są 
długoterminowe konsekwencje. Jak wprowadzić temat 
stresu do nauczania dzieci i młodzieży. 
Zastosowanie mindfulness w ćwiczeniu osiągania spokoju 
i wyciszenia. Praktyczne wskazówki  
i ćwiczenia do wykorzystania. Korzyści z wykorzystania 
tych technik 
Ćwiczenia oddechowe na rozgrzewkę. Wykorzystanie 
wybranych treningów relaksacyjnych jako sposobów na 
odnowę biologiczną i relaks umysłu. Poczuj na korzyści na 
własnym ciele. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

102.  

Mindfulness w pracy nauczyciela 
 

 70 zł 
 
 

(wygodny strój  i obuwie 
pozwalające na swobodny ruch) 

Warsztaty 
z elementami 

wykładu 
 

4 h 

Mindfulness czyli co? Słów kilka o uważności - jak 
praktykować i co jakie korzyści z tego mamy. 
Mindfulness w praktyce - doświadczenie uważności na 
sobie. 
Mindfulness w szkole - przedstawienie programów 
uważnościowych wprowadzonych w szkołach w innych 
krajach. 
Mindfulness dla dzieci i młodzieży - przedstawienie 
technik możliwych do wykorzystania w pracy z dziećmi  
i młodzieżą. 

Zainteresowani 
nauczyciele  
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103.  

Uczeń z trudnymi zachowaniami  
w szkole – budowanie strategii 

wychowawczej korygującej 
 

140 zł 
 

Warsztaty 
z elementami  

wykładu 
 

10 h 
(2 x 5 h) 

Budowanie strategii korygujących dla dziecka  
w środowisku szkolnym i rodzinnym 
Planowanie działań korygujących oraz planowanie działań 
powstrzymujących zachowania destrukcyjne 

Psycholodzy, 
pedagodzy, 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół/ placówek 

oświatowych 

104.  

Trudne zachowania uczniów. 
Wykorzystanie technik  

behawioralno – poznawczych do 
motywowania uczniów w rozwoju  

i zmian w zachowaniu 
 

70 zł 

Warsztaty 
z elementami  

wykładu 
 

5 h  

Analiza zachowania – podejście behawioralno – 
poznawcze: 
Charakterystyka podejścia behawioralno - poznawczego 
w radzeniu sobie z zachowaniami niepożądanymi. 
Kary i nagrody 
Analiza zachowania 
Behawioralne techniki wzmacniania zachowań 
pożądanych. 
Motywowanie: 
Systemy motywacyjne w klasie 
Zasady i konsekwencje. 

Psycholodzy, 
pedagodzy, 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół/ placówek 

oświatowych 
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105.  

Jak być coachem i tutorem dla ucznia? 
O mocy relacji w uczeniu i wychowaniu 

w działaniach profilaktycznych 
  

 70 zł 

Warsztaty 
z elementami  

wykładu 
 

4 h 

Co się wokół nas zmienia, co powoduje, że metody 
oparte na indywidualnej relacji stają się konieczne? 
Czym są tutoring, coaching, mentoring, a czym nie są? 
Kiedy przydatne są metody tutoringu i coachingu w pracy 
zawodowej nauczycieli? 
Jakie korzyści dla ucznia i szkoły niosą tutoring i coaching? 
Jakimi narzędziami pracujemy, stosując te metody? 
A co z relacją w tutoringu i coachingu? 
Jak można zastosować coaching w edukacji? 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA, EDUKACJA INFORMATYCZNA, KOMPETENCJE INFORMATYCZNE 

106.  

Narzędzia informatyczne  
z eTwinning 

 
bezpłatne 

Warsztaty 
 

3 h 

Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów w 
pracy z uczniami wszystkich typów szkół.  
Możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
uczestnicy poznają działanie narzędzi informatycznych 
eTwinning. 

Nauczyciele 
wszystkich 

 typów szkół 
zarejestrowani 
 w eTwinning 

107.  
Animacja poklatkowa 

60 zl 

Warsztaty  
4 h 

 

Podstawowe pojęcia dotyczące animacji poklatkowej 
Tworzenie animacji przy pomocy darmowych narzędzi 
online 
Wykorzystanie filmu w edukacji - podsumowanie 
warsztatów, inspiracje 

Nauczyciele 
wszystkich 

 typów szkół 
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108.  

 Canva – projektuj wszystko 
Tworzenie grafiki online     

 
40 zł 

Warsztaty 
  

4 h 

  Canva i wprowadzenie do programu 
 Przygotowanie  
 Projektowanie zaproszeń, ulotek i plakatów. 
  

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 

109.  

Szybkie quizy online 
 

60 zł 
 

Warsztaty  
4 h  

Poznanie narzędzi (Kahoot, Quizizz, Plickers, Edmodo, 
LearningApps i inne) 
Stworzenie własnych quizów online 
 Różne formy zastosowania poznanych narzędzi 
(formuła SAMR) 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

oświatowych  

DORADZTWO  ZAWODOWE 

110.  

Ważne wybory – wychowawca 
wspierający uczniów w planowaniu 

ścieżki edukacyjno-zawodowej  
 

60 zł 

Warsztaty 
 

4 h   
 

Rola wychowawcy w planowaniu ścieżki kariery 
uczniów 
Wychowawca wspierający uczniów w wyznaczaniu i 
osiąganiu celów 
Metody i narzędzia doradcze w pracy grupowej 
Metody coachingowe pomocne w wytyczaniu ścieżki 
edukacyjno-zawodowej uczniów 

Nauczyciele  
i wychowawcy 

wszystkich typów 
szkół i placówek 

oświatowych 
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111.  

Projekt „ja”, czyli jak pomóc uczniom 
zaplanować ścieżkę rozwoju 
 i zmotywować się do pracy 

 
60 zł 

Warsztat 
z elementami 

wykładu 
 

4 h 

Szkoła to czas podejmowania najważniejszych decyzji w 
życiu uczniów. Od tego, co teraz postanowią i czy uda im 
się osiągnąć cel, może zależeć to, czy w przyszłości ich 
praca będzie pasją, czy przykrym przymusem. Podczas 
warsztatu nauczymy się jak pomóc młodzieży odnaleźć 
się w gąszczu możliwości, wspólnie zastanowimy się co 
dla dzieci jest ważne, przeanalizujemy ich mocne strony i 
obszary do poprawy. Spotkanie pozwoli poznać metody 
takiego wyznaczania celów, by maksymalizować szanse 
ich realizacji i projektowania działań tak, by podjęte 
wybory nie pozostały w sferze niespełnionych marzeń. Na 
warsztacie poznamy także praktyczne metody, które 
pozwolą uczniom odnaleźć się w przyszłości na rynku 
pracy. 

Zainteresowani 
nauczyciele szkół 

ponadpodstawowy
ch, terapeuci 

zajęciowi, 
psycholodzy, 
pedagodzy, 

pracownicy PPP, 
doradcy zawodowi 

112.  

Nie tylko kariera - metody  
i narzędzia coachingowe w pracy 

doradcy zawodowego 
 
 
 

60 zł 

Warsztaty 
 

4 h   
 

Coaching jako metoda i jego rola w edukacji 
Metody i narzędzia coachingowe w pracy szkolnego 
doradcy zawodowego 
Moc pytań – zastosowanie pytań coachingowych w 
pracy doradczej 
Postawa pro aktywna i jej rola w osiąganiu sukcesów  
Proste pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy 
doradczej 

Nauczyciele  
i wychowawcy 

wszystkich typów 
szkół i placówek 

oświatowych 
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ŚWIETLICOWE 

113.  

Okienne dekoracje na 4 pory roku – 
wiosna i lato 

 
60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Efektowne dekoracje nie muszą być trudne 
Okienne wycinanki – również dla maluchów 
Witraże, z którymi poradzi sobie każde dziecko 

Nauczyciele szkół 
podstawowych  

i przedszkoli, 
wychowawcy 

świetlic szkolnych  
i placówek 

wychowawczych 

114.  

Farbą malowane - nie tylko 
pędzlem i nie tylko na papierze 

 
60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Rodzaje farb i ich zastosowanie 
Czym zastąpić pędzel? 
Nie tylko na papierze – malowanie na różnorodnych 
powierzchniach z wykorzystaniem ich faktury 
I co by tu jeszcze… 

Nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół, 
wychowawcy 

świetlic szkolnych  
i placówek 

oświatowych 

115.  
Decoupage na szkle i drewnie 

 
60 zł 

Warsztat 
z elementami 

wykładu 
 

4 h 

Wprowadzenie do decoupage’u (technika 
serwetkowa). 
Ćwiczenia – wyklejanie i malowanie, suszenie oraz 
lakierowanie. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
przedszkoli,  

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 
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116.  

Dzień Mamy, Dzień Taty – jak 
zrobić proste i efektowne upominki 

nie tylko dla rodziców 
 

60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Wielki efekt małym kosztem – trójwymiarowe kartki i 
laurki 
Proste upominki typu „coś z niczego” 
Efektowne opakowania na upominki 

Nauczyciele szkół 
podstawowych  

i przedszkoli, 
wychowawcy 

świetlic szkolnych  
i placówek 

wychowawczych 

117.  

Cudeńka z makulatury –  
papier mache  i papieroplastyka  

za grosze 
 

120 zł 

Warsztaty 
 

8 h 
(2x 4) 

Jak przygotować masę papier mache – 2 techniki 
Rodzaje klejów do papier mache i ich przygotowanie 
Technika warstwowa – kubki, miseczki i nie tylko 
Maski – technika mieszana 
Papierowa wiklina i co można z niej zrobić 
Inne pomysły na „cudeńka” z papierowych i kartonowych 
odpadów 

Nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół, 
wychowawcy 

świetlic szkolnych i 
placówek 

wychowawczych 

118.  

Wykorzystać Ogrom Wyobraźni – czyli 
jak osiągnąć efekt WOW podczas zajęć 

plastycznych i nie tylko? 
 

Na przerywniki najlepsze guziki 
 

 60 zł 

Warsztaty  
 

4 h  

Kreatywnie o guzikach 
Jak wykorzystać guziki podczas lekcji? - przerywniki 
Matematyka w guzikach 
Pomysły na prezenty z guzików 
 

Nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej, 
wychowawcy 

świetlicy  
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119.  

Wykorzystać Ogrom Wyobraźni – czyli 
jak osiągnąć efekt WOW podczas zajęć 

plastycznych i nie tylko? 
 

Pompon show 
 60 zł 

Warsztaty  
 

4 h 

Pompony -  z czego i jak je zrobić? (Różne rodzaje.) 
Wykorzystanie pomponów w klasie i poza nią 
Układy choreograficzne z pomponami 
Zabawki z pomponów 

 

Nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej  
i przedszkola, 
wychowawcy 

świetlicy 

120.  

Wykorzystać Ogrom Wyobraźni – czyli 
jak osiągnąć efekt WOW podczas zajęć 

plastycznych i nie tylko? 
 

Przekroczyć barierę oczywistości, czyli 
drugie życie guzików, zakrętek, 

patyczków i in. drobiazgów. 
 

60 zł 

Warsztaty  
 

4 h 

Jak w twórczy sposób wykorzystać patyczki, zakrętki, 
klamerki, guziki i in. drobiazgi? 
Patyczki, zakrętki, klamerki, guziki w pracy nauczyciela. 
Przykłady pomysłów na prezenty 
Wykonanie własnych wytworów 

 

Nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej, 
wychowawcy 

świetlicy 

121.  

Quilling – technika „papierowego 
filigranu”, czyli wielki efekt małym 

kosztem. 
 

60 zł  

Warsztaty 
 

4 h 

Quilling jako metoda rozwijająca kompetencje uczniów 
Od czego zacząć?  – najprostsze formy techniki 
papierowego filigranu 
Kompozycje wieloelementowe – jak je tworzyć i gdzie 
wykorzystać? 

Nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół, 
wychowawcy 

świetlic szkolnych 
 i placówek 

oświatowych 

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 
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122.  
Rozwijamy wszystkie zmysły 

   
70 zł 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu 
4 h 

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej  
w pracy z dziećmi zabawy indywidualne i grupowe. 

Nauczyciele 
wychowania 

przedszkolnego  
i edukacji 

wczesnoszkolnej 

123.  
Gimnastyka buzi i języka 

 
 70 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Charakterystyka okresów w rozwoju mowy dziecka. 
Wady wymowy występujące u dzieci. 
Dysfunkcje zaburzające prawidłowy przebieg rozwoju 
mowy u dzieci. 
Zabawy stymulujące rozwój mowy dzieci, uwzględniające 
ćwiczenia: oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, 
logorytmiczne, słuchowe. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
przedszkoli,  

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 

124.  
Dla ucha malucha 

                                                           
70 zł 

Warsztaty 
z elementami 

wykładu 
 

4 h 

Przyczyny i objawy niedosłuchów występujących u 
dzieci. 
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – 
etiologia. 
Trening słuchowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 

Nauczyciele 
wychowania 

przedszkolnego  
i edukacji 

wczesnoszkolnej 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 
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125.  
Jak współpracować z trudnym 

rodzicem? 
 60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Trudne postawy rodziców z jakimi spotykamy się na co 
dzień w szkole.  
Jak radzić sobie z rodzicami prezentującymi trudne 
postawy? 
Oczekiwania rodziców wobec szkoły i szkoły wobec 
nauczycieli. 
Prowadzenie spotkań z rodzicami. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

126.  

Rodzice partnerami szkoły, ale jak 
sobie radzić w trudnych sytuacjach? 

Budowanie relacji opartych na 
współpracy oraz trening umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

 70 zł 
 

Wykład z 
elementami 
warsztatu 

  
4 h 

Style i techniki komunikowania się z rodzicem 
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z udziałem 
rodziców 
Sposoby wychodzenia z sytuacji trudnych 
Jak radzić sobie z krytycznymi opiniami 
Podstawowe techniki negocjacji 
Sedno asertywności. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 

DOBRA LEKCJA, GODZINA WYCHOWAWCZA, METODYKA, KOMUNIKACJA, ASERTYWNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, MINDFULNESS 

127.  
Jak uczyć, żeby nauczyć? 

 
120 zł  

Warsztaty  
z elementami 

wykładu 
 

8 h 
(4 h x 2) 

Nowe metody i strategie nauczania. 
Zasady motywowania uczniów do nauki. 
Planowanie zajęć dydaktycznych. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 
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128.  
Jak pytać, żeby uczyć? 

 60 zł 
 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu 
 4 h 

Jak uczy się człowiek dzięki pytaniom 
Jak zadawać pytania i jakich nie zadawać pytań 
Jak stosować pytania otwarte i kluczowe 
Jak i po co formułować pytania kluczowe  
Jak pytając, angażować, inspirować i pobudzać do 
myślenia uczniów 
Jak skłaniać uczniów do zadawania pytań 
Jak używać metod nauczania opartych na zadawaniu 
pytań 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych  

129.  

 
Kompetencje przyszłości, czyli o 

potrzebie rozwijania samodzielności, 
kreatywności i inicjatywności uczniów 

 
 60 zł 

 

Wykład  
z elementami 

warsztatu 
 

4 h 

O kompetencjach kluczowych – czyli od wiedzy do 
kompetencji  
Czy wiemy jak dzieci/uczniowie się uczą?  
Czego warto uczyć dzisiaj aby przygotować uczniów do 
zawodów przyszłości  
Kompetencje społeczne, czyli uspołecznienie myślenia i 
działania  
Jak rozwijać kreatywność uczniów – klika technik 
„otwierania na kreację” - Zastosowanie gier i grywalizacji 
w edukacji – nowinka czy potrzeba? - Kompetencje 
cyfrowe uczniów – kompetencje cyfrowe nauczycieli 

nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej, 
nauczyciele klas  
IV – VIII szkoły 
podstawowej, 

nauczyciele szkół 
ponadpodstawow

ych 
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130.  
Ocenianie kształtujące na lekcji  

 
 60 zł 

Warsztaty  
 

4 h 

Ocenianie kształtujące - definicja. 
Elementy oceniania kształtującego na lekcji 
Cele i kryteria lekcji 
Samoocena i ocena koleżeńska 
Informacja zwrotna 
Pytanie kluczowe 
Podsumowanie lekcji 

Zainteresowani 
nauczyciele 

131.  

Rola neurodydaktyki w procesie 
kształcenia 

 
70 zł 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu 
 4 h 

Zasady neuropsychologii rozwojowej w trakcie 
konstruowania zajęć z uczniami 
Neurodydaktyczne uwarunkowania procesu  
uczenia się; 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 

132.  
Rysowanki na lekcji, po lekcji i do lekcji 

 
50 zł, 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu 
 

3 h 
 

Przedstawienie metody graficznego sporządzania notatek 
Pokazanie szablonów do wykorzystania 
Praca własna uczestników tzw. ”twórcza kradzież” 
 w oparciu o ikony Bikablo 
Prezentacja miejsc inspiracji i poszukiwań 

Zainteresowani 
nauczyciele 
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133.  

Scena wciąga, scena ludzi zmienia – 
edukacja teatralna 

 
60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Ty i ja, teatry to są dwa - plusy i minusy w pracy z kołem 
teatralnym  
Teatr ludzi zmienia - aspekt wychowawczy  
Teatr uczy nas żyć - dobór repertuaru  
Życie to (nie) teatr  - rola różnych aspektów dzieła 
teatralnego  
Patrz, słuchaj, najlepiej graj – rola edukacji teatralnej 
Teatr wciąga - warsztaty  
/dykcja, emisja, świadomość ciała, ruch sceniczny, 
zaufanie i współpraca z partnerem, interpretacja tekstu, 
kreatywność/ 

Zainteresowani 
nauczyciele 

134.  

Kompetencje kluczowe  
w szkole - wyzwanie edukacyjne  

w XXI w. 
 

70 zł 

Wykład z 
elementami 
warsztatu 

 
4 h 

Czym są kompetencje kluczowe? 
Dlaczego istotne jest ich kształcenie?  
Jak to robić, czyli jak kształcić i rozwijać kompetencje 
kluczowe?  
W jaki sposób podejść do programów nauczania z 
ukierunkowaniem na wszechstronną realizację 
kompetencji kluczowych? 
Jak oddać w dokumentacji szkoły rozwijanie kompetencji 
kluczowych? 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 
 

135.  

W twórczości siła –  
jak rozwijać kreatywność uczniów 

 
60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Kreatywność i twórczość – kluczowe kompetencje 
uczniów 
Rozwijanie elastycznego sposobu myślenia uczniów 
Twórcze rozwiązywanie problemów 
Metody i narzędzia pobudzające kreatywność 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 
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136.  

Style uczenia się. Techniki 
wzmacniania pamięci 

 
60 zł 

Wykład  
z elementami  

warsztatu  
 

4 h  
 

Rodzaje inteligencji 
Stany świadomości.  
Dobowy rytm intelektualny. 
Teoria zapominania  
Odżywianie mózgu 
Metody uczenia się dla poszczególnych typów 
sensorycznych  
Wprowadzenie do mnemotechnik 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 

137.  

Rola neurodydaktyki w procesie 
kształcenia 

 
70 zł 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu 
 4 h 

Zasady neuropsychologii rozwojowej w trakcie 
konstruowania zajęć z uczniami 
Neurodydaktyczne uwarunkowania procesu  
uczenia się; 

Zainteresowani 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół / placówek 

oświatowych 

138.  

Zagrajmy razem! Gry dydaktyczne - 
jak z nich korzystać i konstruować 

wspólnie z uczniami   
 

120 zł 

Warsztaty 
 

8 h 
(2x 4) 

Gry dydaktyczne jako skuteczny sposób nauczania i 
uczenia się  
Metodologia pracy nauczyciela z wykorzystaniem gier 
dydaktycznych 
Grywalizacja i jej zastosowanie w edukacji 
Jak tworzyć gry razem z uczniami? 
Projektowanie własnych gier i ich samodzielne 
wykonywanie 

Nauczyciele i 
wychowawcy 

wszystkich typów 
szkół i placówek 
wychowawczych 
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139.  

Kiedy nauka daje radość -  
gry i zabawy edukacyjne 

 
60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Wpływ atmosfery zabawy na procesy poznawcze 
Nauka przez zabawę – popularne gry i zabawy i czego 
mogą uczyć 
Grywalizacja i jej zastosowanie w edukacji 

Nauczyciele  
i wychowawcy 

wszystkich typów 
szkół i placówek 

oświatowych 

140.  

Design Thinking 
w edukacji  

 
120 zł 

 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu  
 

14 h  
(sobota-

niedziela) 

Co to jest Design Thinking. 
Etapy Design Thinking 
Przykłady zastosowań DT 
praktyczne doświadczenie procesu DT 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

141.  

Jak kształtować kompetencje kluczowe 
metodami aktywizującymi uczniów 

(klas IV-VIII)? 
 60 zł Warsztaty 

 
4 h 

Metody aktywizujące w nauczaniu 
Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów: 
- kreatywne rozwiązywanie problemów  
- poszukiwanie, porządkowanie  
i krytyczna analiza informacji  
- praca w zespole - aktywność, samodzielność i umiejętność 
współpracy 
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie 
wiedzy oraz rozbudzanie i zaspokajanie ciekawości poznawczej 

Nauczyciele szkół 
podstawowych 

uczący w klasach  
IV – VIII  
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142.  

Jak rozwijać wśród uczniów 
umiejętności krytycznego  

i logicznego myślenia? 
 

 60 zł 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu  
 

4 h 

Wybrane metody i techniki rozwijające krytyczne  
i logiczne myślenie. Sytuacje dydaktyczne sprzyjające 
logicznemu i krytycznemu myśleniu. 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

143.  

Kształtowanie postaw innowacyjności, 
kreatywności i umiejętności pracy 

zespołowej 
 

 60 zł 

Warsztaty 
z elementami 

wykładu 
 

4 h 

Definicje pojęcia postawy. Praca zespołowa, kreatywność 
i innowacyjność jako składowe kompetencji społeczno-
obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz 
świadomości i ekspresji kulturalnej. Zadania szkoły w 
zakresie kształtowania postaw w oparciu o zapisy prawa. 
Rola szkoły w zakresie wychowania i kształtowania 
postaw. Obszary pracy szkoły wpływające na 
kształtowanie postaw. Sposoby kształtowania postaw 
uczniów. 

Nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

144.  

Jak rozwijać kreatywne myślenie 
ucznia szkoły podstawowej? 

 
 60 zł 

Warsztaty  
z elementami 

wykładu  
 

4 h 

Odblokowanie schematów myślenia. Zmiana przekonań.  
Zdobycie narzędzi pobudzających kreatywność. Poznanie 
technik i strategii twórczego myślenia. Poznanie nowych 
technik pracy z uczniami. 

Nauczyciele szkół 
podstawowych 

PRZEDMIOTY 
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145.  
Muzyka rozrywkowa w edukacji 

 
60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Muzyka rozrywkowa - czym jest? 
Wykorzystanie muzyki klasycznej w muzyce rozrywkowej. 
Jakiej muzyki rozrywkowej szukać do pracy na zajęciach 
muzyki. 
Analiza i interpretacja wybranych utworów muzyki 
rozrywkowej do wykorzystania na zajęciach muzyki. 

nauczyciele muzyki  

146.  
TIK na lekcjach języka polskiego 

 60 zł 

Wykład z 
elementami 
warsztatu  

 
2 h 

Przedstawienie propozycji pracy z TIK-iem na lekcjach 

języka polskiego. 

Omówienie bezpłatnych programów i aplikacji 

Nauczyciele języka 
polskiego  

147.  

 
Praca z uczniem dyslektycznym  

na lekcjach języków obcych 
 

70 zł  

Warsztaty  
z elementami 

wykładu 
 

4 h 

Definicja dysleksji. 
Terminologia związana z dysleksją. 
Uczniowie z dysleksją jako osoby ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Symptomy dysleksji na lekcjach języków obcych. 
Jak oceniać osoby z dysleksją? 
Metodyka nauczania uczniów z dysleksją. 

 
Nauczyciele 

języków obcych 
 

148.  

Kształtowanie postaw społecznych 
uczniów. Wychowanie do wartości. 

 
 

70 zł 

Warsztaty 
z elementami  

wykładu 
 

5 h 

Rozważania teoretyczne na temat wartości 
System wartości w kształtowaniu postaw 
Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw i wartości 

Psycholodzy, 
pedagodzy, 
nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół/ placówek 

oświatowych 
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

149.  

Piknik rodzinny/święto rodziny – 
pomysły na aranżację przestrzeni i 

przebieg uroczystości. 
 

60 zł 

Wykład  
z elementami 

warsztatu 
 

4 h 

Jak zorganizować piknik/święto rodziny? 
Gdzie szukać pomysłów? 
Sposoby na przyozdobienie miejsca uroczystości? 
Przykładowe pomysły na przebieg uroczystości 
 

Nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej  
i przedszkola 

150.  

Warsztaty logorytmiczne w oparciu o 

Kalendarz Logorytmiczny 

Słowo+ruch+muzyka=logorytmika 
 

  140 zł 
 

Piotr Tolsdorf  
 

Warsztaty 
 

4 h 

Jedyne takie szkolenie stworzone przez muzyka  
i logopedę w jednym, warsztaty, które nie są jedynie 
prezentacją pomysłów i piosenek - podczas spotkania 
odpowiadamy na pytanie „po co” i „dlaczego” 
uczestnicy wychodzący z warsztatów będą wiedzieli jak 
świadomie i mądrze korzystać z aktywności 
logorytmicznych 

Nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej  
i przedszkola 
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151.  

Budowanie kompetencji artystycznych, 
społecznych, prematematycznych, 

matematycznych i językowych poprzez 
działania muzyczno-ruchowe 

 
160 zł 

 
Piotr Kaja 

Warsztaty 
Z elementami   

wykładu 
 

4 h 

Budowanie repertuaru wokalnego dla dzieci zgodnie  
z możliwościami wykonawczymi aparatu głosowego. 
Piosenka dziecięca jako narzędzie do kształtowania 
kompetencji innych niż muzyczne. Muzyka osią 
programową w kształtowaniu umiejętności artystycznych, 
społecznych, prematematycznych, matematycznych 
i językowych. 
 
Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć 
ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie). 

Nauczyciele 
przedszkoli  
i edukacji 

wczesnoszkolnej 

152.  

 
Jak rozwijać kompetencje 

matematyczne, społeczne i inne za 
pomocą nóg, rąk i nie tylko 

 
60 zł 

 

Wykład z 
elementami 
warsztatu 

 
4 h 

Ruch a rozwój intelektualny i emocjonalny małego 
dziecka (ruch kluczem do inteligencji)  
Matematyka, a gry i zabawy (czyli kilka gier i zabawa 
nie koniecznie matematycznych z użyciem rąk, nóg i 
nie tylko)  
Matematyka a uspołecznienie, czyli uspołecznienie 
myślenia i działania  
Doświadczanie matematyki, rozwiązywanie problemów 

nauczyciele 
wychowania 

przedszkolnego, 
nauczyciele 

edukacji 
wczesnoszkolnej 
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153.  

Czynnościowe nauczanie matematyki  
metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej 

 
 

70 zł  

Zajęcia 
warsztatowe  
z elementami 

wykładu  
 

4 h 

Trudności a niepowodzenia. Ich istota, przyczyny i 
mechanizmy. Przebieg procesu uczenia się dzieci w 
różnych obszarach działalności przedszkola. 
Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji 
przestrzennej. 
Rytmy. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. 
Klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci – 
liczenie. Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie 
rozwoju operacyjnego rozumowania. Dodawanie i 
odejmowanie oraz rozdzielanie po kilka. 
Mierzenie długości, ważenie, mierzenie płynów. 
Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych. 

Zainteresowani 
nauczyciele 
przedszkoli 
i edukacji 

wczesnoszkolnej 

154.  

 
Jak rozwijać kreatywność u dzieci?  

 60 zł 

 

Wykład z 
elementami 
warsztatu 

 
4 h 

Kreatywne dookreślenie pojęcia "kreatywność"  

Kreatywność a twórczość, czyli o umiejętnościach  

i postawach  

Techniki "otwierania na kreację" (wybrane zabawy, gry 
i sytuacje edukacyjne)  

Inicjatywność, aktywność i rozwiązywanie problemów - 
czyli jak projektować sytuacje edukacyjne  
w przedszkolu  

nauczyciele 
wychowania 

przedszkolnego, 
nauczyciele 

edukacji 
wczesnoszkolnej 

155.  

Matematyka - czy musi być taka 
trudna? 

 
60 zł 

Warsztaty 
 

4 h 

Liczymy na konkretach - jak długo? 
Uczenie przez zabawę - propozycje. 
Praca z dzieckiem z trudnościami w nauce matematyki. 
Praca z uczniem zdolnym. 

Nauczyciele  
edukacji 

wczesnoszkolnej 
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