OFERTA DLA NAUCZYCIELI
Lp.

Nazwa szkolenia

Rodzaj szkolenia:
warsztat stacjonarny
seminarium
konferencja
kurs e-learningowy

Adresat:
etap edukacyjny
lub wpisać kogo
dotyczy

Specjalność/
przedmiot

Cele

Tematyka

Liczba godzin

Kierownik

Opłata

Numer
wymagania
wynikające
go z
nadzoru

6

Jolanta
Kusznirenk
o

80 zł

2

60 zł

2,3,4

40 zł

2,3,4

Anita
Przybyszew
ska Pietrasiak

40 zł

2,3,4

Ewa Sosna

30 zł

2,3,7,8

Dydaktyka i metodyka nauczania

język polski

Uświadomienie potrzeby
planowania pracy dydaktycznowychowawczej na lekcjach j.
polskiego

Poznanie metod diagnozowania ucznia,
co o egzaminie po szkole podstawowej
powinien wiedzieć nauczyciel,
praca z uczniem jako odbiorcą i
interpretatorem różnych tekstów kultury,
budowanie wiązek zadań rozwijających
umiejętności uczniów w zakresie kształcenia
literackiego i kulturowego, językowego,
tworzenia wypowiedzi oraz samokształcenia.
Poznanie sposobów i aktywnych metod
prowadzenia plastycznych zajęć
arteterapeutycznych

5

4

1.

Planowanie
pracy polonisty
w ośmioletniej
szkole
podstawowej

2.

Arteterapia na
lekcjach plastyki

warsztat

II

plastyka

Ukazanie terapeutycznych
możliwości sztuki w pracy z dziećmi

3.

Muzykoteka
w praktyce
szkolnej

warsztat

II

muzyka

Ukazanie możliwości wykorzystania
portalu edukacyjnego na lekcjach
muzyki

Poznanie metod prowadzenia lekcji muzyki
z wykorzystaniem portalu edukacyjnego
MUZYKOTEKA

II

muzyka i
plastyka

Ukazanie możliwości wykorzystania
tablicy multimedialnej na lekcjach
muzyki i plastyki

Poznanie metod prowadzenia lekcji muzyki
i plastyki z wykorzystaniem tablicy
multimedialnej

matematyka

Ukazanie różnych możliwości
realizacji zagadnień podstawy
programowej matematyki w szkole
podstawowej.
Przedstawianie pomysłów na pracę
z uczniami.

Zadania konkursowe jako praca z uczniami
uzdolnionymi jak i mającymi trudności z
nauką,
Zapoznanie z warsztatem pracy innych
nauczycieli,
Wymiana doświadczeń.

4.

5.

Tablica
multimedialna
w nauczaniu
przedmiotów
artystycznych
Seminarium
z dydaktyki
matematyki szkoła
podstawowa
i gimnazjum

warsztat

warsztat

warsztaty

II

II, III

1

4

Anita
Przybyszew
ska Pietrasiak
Anita
Przybyszew
ska Pietrasiak

25
5 spotkań po 5h
w piątki
w godzinach
16.00-20.00

6.

7.

Zajęcia
umuzykalniające
w przedszkolu

Jak przygotować
dziecko do
prawidłowego
rysowania
i pisania?

warsztaty

warsztaty

P

P

wychowanie
przedszkolne
/
muzyka(sztuk
a)

wychowanie
przedszkolne
/
plastyka(sztu
ka)

Formy wychowania muzycznego w
przedszkolu- śpiew, ruch, gra, słuchanie –
przykłady zabaw, Planowanie, organizacja i
struktura zajęć umuzykalniających,
Zapoznanie z metodyką
Kryteria doboru piosenek, nauka i sposoby
prowadzenia zajęć
pracy z piosenką,
umuzykalniających w przedszkolu
Zabawy uwrażliwiające dzieci na różne
elementy muzyki / tempo, dynamika, barwa,
wysokość, kierunek itd/,
Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych,
Rozwijanie inwencji twórczej
Zabawy wzmacniające mięśnie ręki, dłoni i
paluszków różnymi przedmiotami / nakrętki,
klamerki, kamyki, kreatywne druciki, patyczki
itp./,
Ukazanie różnych możliwości
Ilustrowanie wierszy ruchem rąk i paluszków
przygotowania dziecka do rysowania – propozycje zabaw, Ilustrowanie piosenek
i nauki pisania
ruchem całego ciała – propozycje zabaw,
Perkusja ciała – propozycje zabaw rytmicznych
granych na samym sobie,
„Karuzela” i „Ściana zabaw” do wykorzystania
w codziennej pracy z dziećmi

10
1 spotkanie
w sobotę lub
2 spotkania
w terminie
ustalonym
z grupą

Małgorzata
Koc

80 zł.

2,4

Małgorzata
Koc

80 zł.

2,3,4

Małgorzata
Koc

80 zł.

3,4

Małgorzata
Koc

80 zł

3,4

Małgorzata
Koc

160 zł

2,7

10
1 spotkanie
w sobotę lub
2 spotkania
w terminie
ustalonym
z grupą
10

8.

Jak rozwijać
mowę i myślenie
dziecka?

9.

Edukacja
matematyczna
w przedszkolu

10.

Metodyka
wychowania
przedszkolnego
w pigułce

warsztaty

warsztaty

warsztaty

Zapoznanie z metodami i formami
rozwijającymi mowę i myślenie
dziecka

P

wychowanie
przedszkolne

P

wychowanie
Poznanie programu i metody
przedszkolne
E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca
/
matematyka"
matematyka

P

wychowanie
przedszkolne

Poznanie metodyki procesu
wspomagania rozwoju i edukacji
dziecka w przedszkolu

2

Aktywna nauka wierszy poprzez
wykorzystanie ruchów, gestów i muzyki,
metodyka pracy z obrazkiem i historyjką
obrazkową, Obrazki i piktogramy w wierszach
i opowiadaniach, Wyliczanki – rymowanki
różnorodne zabawy w mówienie

Struktura programu,
Organizacja zabaw matematycznych,
Kompetencje dziecięce,
Metody i formy edukacji matematycznej,
Dokumentacja, Ćwiczenia praktyczne
Zasady, metody i formy pracy w przedszkolu,
Organizacja przestrzeni edukacyjnej,
Uwagi o sposobie realizacji treści
programowych z poszczególnych obszarów,
/edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa,
edukacja matematyczna, edukacja językowa,
edukacja przyrodnicza, edukacja artystyczna,
rozwój procesów poznawczych, rozwój

1 spotkanie
w sobotę lub
2 spotkania
w terminie
ustalonym
z grupą
10
1 spotkanie
w sobotę lub
2 spotkania
w terminie
ustalonym
z grupą
20
2 spotkania
w sobotę lub
w terminie
ustalonym
z grupą

emocjonalny i społeczny/,
Organizacja i planowanie pracy przez
nauczyciela,
Współpraca z rodzicami,
Podstawowa dokumentacja nauczyciela
Edukacyjne zastosowanie telefonu
Doskonalenie wykorzystania
komórkowego,
język
nowoczesnych technologii
tworzenie i prowadzenie blogu klasowego,
angielski
komputerowych na lekcjach języka
edukacyna "chmura",
angielskiego
atrakcyjne prezentacje- Glogster, Wordle
Uatrakcyjnienie pracy z lekturą na lekcjach j.
polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum,
j. polski
Poznanie różnych twórczych metod
różne sposoby i metody pracy z lekturą na
/biblioteka
pracy z książką
lekcji i w domu,
edukacyjne wykorzystanie technologii
komputerowych na lekcji j. polskiego.
Jak rozpoznać ucznia mającego trudności z
Rozpoznawanie przyczyn trudności
nauką?
uczniów w nauce. Poznanie form
matematyka
Jak pracować z uczniem mającym trudności z
i metod pracy z uczniem mającym
matematyką podczas lekcji i w systemie
trudności w uczeniu się matematyki.
pozalekcyjnym?
Idea oceniania kształtującego.
Elementy oceniania kształtującego.
zainteresowa
Doskonalenie umiejętności
Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące.
ni
w posługiwaniu się ocenianiem
Motywacyjny charakter oceniania
nauczyciele
kształtującym w pracy nauczyciela
kształtującego.
Ocenianie kształtujące w praktyce.
Nauczyciele
Wyliczanki (mentowanie), tańce kujawskie przedszkoli i
Praktyczne poznanie dziecięcych
dyna, czapnik, kujawiak, mazurek, tańce
edukacji
zabaw i tańców ludowych z Kujaw
kaszubskie - dżek, nasza nenka, Maruszka,
wczesnoszkol
i Kaszub.
zabawy dziecięce: jaworowi ludzie, wilk i
nej
gęsior, przepióreczka.
Jak przygotować pracę badawczą na
Olimpiadę Biologiczna?,
Jak przygotować plakat naukowy na
Biologia,
Doskonalenie metod pracy
Olimpiadę Biologiczną?,
przyroda
z uczniem zdolnym
Literatura pomocna przy przygotowaniu pracy
badawczej,
Lista sprawdzająca przed oddaniem plakatu
do oceny

11.

ICT na lekcjach
języka
angielskiego

warsztat

II,III,IV

12.

Jak twórczo
omawiać lekturę
szkolną?

warsztat

II,III

13.

Praca z uczniem
mającym
trudności
z matematyką

warsztat

II,III,IV

14.

Ocenianie
kształtujące jako
czynnik
motywujący do
uczenia się

warsztat

II,III,IV

15.

Dziecięce zabawy
i tańce ludowe.

warsztat

P/ I etap

16.

Jak przygotować
dobry uczniowski
projekt badawczy
na olimpiadę
biologiczną?

warsztat

III, IV

warsztat

II, III, IV

zainteresowa
ni
nauczyciele

Poznanie metod nauczania i uczenia
się

warsztat

P, I

zainteresowa
ni
nauczyciele

Wzmocnienie kompetencji
nauczycieli w realizacji zadań
podstawy programowej w tym

17.

18.

Myślografia myślenie
wizualne
w edukacji
Książki pachnące
przygodamiwrażeniowe

3

6

Beata
Tomaszews
ka

50 zł

2,3

6

Jolanta
Kusznirenk
o

60 zł

2,4,8

4

Barbara
Szefler

40 zł

2,6

4

Barbara
Szefler

40 zł

2,3,4

5

Maciej
Pasternak

80 zł

1,3,6

4

Anna
Smolar

120 zł

2,4,6

Zasady tworzenia notatek wizualnych,
techniki wizualizacji myśli,
wybrane techniki myślenia wizualnego

4

Anna
Smolar

50 zł

2,3,4

Nowatorskie pomysły na aktywne czytanie
tekstów literackich z małymi dziećmi.
Zapoznanie z nowymi lekturami szkolnymi,

6

Teresa
Thiem,
Krystyna

35 zł

2,6

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

czytanie wierszy,
opowiadań
i książek w
przedszkolu oraz
szkole
Flażolet - prosty
sposób na miłe
muzykowanie w
klasach
młodszych
Moja
interaktywna
książka. Od
lapbooka do ebooka

Wszechnica
Akademicka

Okiem Socjologa

Jak realizować
nową podstawę
programową
w szkole
podstawowej?
Świat wartości
w baśniach
i innych
utworach
literackich
Monitorowanie
wdrażania nowej
podstawy
programowej
z chemii w szkole
podstawowej
Doświadczenia
i eksperymenty
w nowej

rozwijanie kompetencji
czytelniczych uczniów

związanymi ze współczesnymi zagadnieniami,
które dotyczą małych dzieci.

I

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkol
nej/muzyki
(sztuki)

I

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkol
nej

II, III, IV

Nauczyciele
historii i
WOS/
zainteresowa
ni
nauczyciele

seminarium

II, III, IV

Nauczyciele
historii i
WOS/
zainteresowa
ni
nauczyciele

Poznanie wyników badań
socjologicznych dotyczących
społeczeństwa otwartego

Propozycje zgłoszone przez badaczy z UMK i
IPN

warsztaty

II, III, IV

Nauczyciele
historii

Poznanie przykładów
przeprowadzania lekcji w klasie IV
i VII SP

Odniesienia do wybitnych postaci z programu
dla klasy IV i VII

warsztaty

P, I, II

Zainteresowa
ni
nauczyciele

Ćwiczenie umiejętności
rozpoznawania wartości moralnych
w literaturze (baśniach i innych
utworach)

Wartości moralne deklarowane a wyznawane.
Utwór literacki jako nośnik wartości.
Zapoznanie z utworami literackimi bogatymi
w przykłady postaw. Prezentacja różnych
sposobów pracy z utworami literackimi.

warsztaty

II, III

nauczyciele
chemii

Opracowanie narzędzi do
monitorowania podstawy
programowej

Cel, przebieg i formy stosowane podczas
monitorowania realizacji podstawy
programowej

warsztaty

II,III

nauczyciele
chemii

Zapoznanie się z zestawem
zalecanych doświadczeń
i eksperymentów zgodnie z nową

Odczynniki i sprzęt potrzebny do wykonania
doświadczeń,
propozycje modyfikacji doświadczeń w celu

warsztat

warsztat

seminarium

Spopularyzowanie gry na flażolecie,
Metodyka gry na flażolecie.
przygotowanie do pracy z symboliką Wpływ muzyki na rozwój i kreatywność dzieci.
beznutową
Praktyczne poznanie różnych
twórczych metod pracy z książką

Lapbook – książka na kolanach narzędziem do
indywidualizacji procesu nauczania -uczenia
się.
Tworzenie elektronicznej książeczki i komiksu
jako narzędzi edukacyjnych.

Wijaczka

5

Teresa
Thiem

50 zł

2,3

5

Teresa
Thiem

30 zł

2,3

Maria
Jadczak

bezpłat
ne

2,3

Maria
Jadczak

bezpłat
ne

5

Maria
Jadczak

30 zł

2,3

Krystyna
Wijaczka

100 zł

5

Aleksandra
bezpłat
Pietkiewicz
ne
-Graczyk

7

Aleksandra
Pietkiewicz
-Graczyk

3

20
Poznanie nowych wyników badań
nad poszczególnymi epokami

Propozycje zgłoszone przez badaczy z UMK
i IPN

2h w każdą
ostatnią środę
miesiąca
20

4

2h w każdy
pierwszy
czwartek
miesiąca od
października

4

20
3 spotkania po
5h + 5h on-line
Czw/piąt/sob

4

10
5 spotkań po 2h

50 zł

podstawie
programowej
z chemii w szkole
podstawowej
27.

Gleboznawstwo Toruń i okolice zajęcia w terenie

30.

Kartografia
z teledetekcją
i elementami
GIS-u
Geologia,
geomorfologia
i hydrologia Toruń i okolice zajęcia w terenie
Praca metodą
projektu na
lekcjach geografii

31.

Wykorzystanie
ICT w nauczaniu
geografii

28.

29.

podstawą programową

warsztaty

warsztaty

warsztaty

warsztaty

warsztaty

II - IV

nauczyciele
geografii i
przyrody

II - IV

nauczyciele
geografii i
przyrody

II - IV

nauczyciele
geografii i
przyrody

II - IV

nauczyciele
geografii i
przyrody

II - IV

nauczyciele
geografii i
przyrody

dostosowania ich do warunków danej szkoły

Aktualizacja wiedzy i umiejętności
w zakresie podstawowych technik
i narzędzi badawczych stosowanych
w gleboznawstwie.
Aktualizacja wiedzy i umiejętności
w zakresie podstawowych technik
i narzędzi badawczych stosowanych
we współczesnej kartografii.
Aktualizacja wiedzy i umiejętności
w zakresie budowy geologicznej,
geomorfologii i warunków
hydrologicznych Torunia i okolic.
Doskonalenie umiejętności pracy
metodą projektu edukacyjnego na
lekcjach geografii

Doskonalenie kompetencji
nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjnokomunikacyjnych na lekcjach
geografii

Analiza zależności pomiędzy czynnikami i
procesami glebotwórczymi a morfologią i
właściwościami gleb w Kotlinie Toruńskiej.
Prezentacja najnowszych trendów w
dziedzinie systemów informacji geograficznej.

Metody badań geologicznych
i hydrogeologicznych w terenie. Zjawiska
i procesy geologicznych mające wpływ na
współczesną rzeźbę i warunki wodne obszaru.
Rzeźba terenu i osady polodowcowe.
Prezentacja przykładowych projektów
przedmiotowych i międzyprzedmiotowych.
Elementy projektu.
Przygotowanie scenariuszy projektów
edukacyjnych.
Tablica interaktywna
Programy użytkowe w geografii
Platforma Moodle
Edukacyjna „chmura”

8

Elżbieta
Tomaszews
ka

60 zł

2,3,4,7

8

Elżbieta
Tomaszews
ka

70 zł

2,3,7

8

Elżbieta
Tomaszews
ka

60 zł

2,3,7

4

Elżbieta
bezpłat
Tomaszews
nie
ka

4

Elżbieta
Tomaszews 50 zł
ka

2,3

5

Beata
Tomaszews
ka

2,6

4

Aleksandra
bezpłat
Pietkiewicz
nie
-Graczyk

5

mgr Anita
Przybyszew
ska Pietrasiak

1,2,3,4

Specjalne potrzeby edukacyjne

32.

Praca z uczniem
dyslektycznym
na lekcjach
języka
angielskiego

warsztat

33.

Uczeń o SPE na
lekcjach chemii
w szkole
podstawowej przykłady
dobrych praktyk

warsztat

34.

Arteterapia na
lekcjach plastyki

warsztaty

II,III,IV

język
angielski

Poznanie sposobów efektywnego
planowania procesu nauczania
z uwzględnieniem problemów
i potrzeb uczniów z dysleksją

Co to jest dysleksja,
przyczyny trudności w nauce języka
angielskiego i ich przejawy,
inne zaburzenia utrudniające naukę,
wskazówki dotyczące postępowania
z dyslektykami na lekcjach języka angielskiego
(metody, techniki usprawniania funkcji
percepcyjnych, poszczególnych sprawności)

II, III

chemia

Nauczyciel świadomie zastosuje
zadania dostosowane do potrzeb
ucznia

Przykłady zadań edukacyjnych dostępnych
w literaturze,
tworzenie własnych zadań edukacyjnych

plastyka

Ukazanie terapeutycznych
możliwości sztuki w pracy z dziećmi

Poznanie sposobów i aktywnych metod
prowadzenia plastycznych zajęć
arteterapeutycznych

II

5

50zł

60 zł

6

2,3,4

35.

Praca z uczniem
mającym
trudności
z matematyką

warsztaty

II,III,IV

matematyka

36.

Jak pomóc
uczniowi
w skutecznym
i efektywnym
uczeniu się

warsztaty

I - IV

zainteresowa
ni
nauczyciele

Rozpoznawanie przyczyn trudności
uczniów w nauce. Poznanie form i
metod pracy z uczniem mającym
trudności w uczeniu się matematyki.

Jak rozpoznać ucznia mającego trudności z
nauką?
Jak pracować z uczniem mającym trudności z
matematyką podczas lekcji i w systemie
pozalekcyjnym?

4

Poznanie skutecznych i efektywnym
technik nauczania i uczenia się.

Style, strategie i sposoby uczenia się
i nauczania.

4

Barbara
Szefler

40 zł

Elżbieta
bezpłat
Tomaszews
nie
ka

2,6

2,6

Wychowanie i profilaktyka
37.

Praca
wychowawcza
z uczniami na
lekcji religii

warsztaty

38.

Zabawy
relaksacyjne
w przedszkolu

warsztaty

39.

Mediacje
w edukacji

warsztat

I, II

religia

Zapoznanie się z elementami pracy
wychowawczej na lekcjach religii

P

wychowanie
przedszkolne

Uświadomienie potrzeby i poznanie
sposobów stosowania technik
relaksacyjnych w pracy z małym
dzieckiem

II, III, IV

zainteresowa
ni
nauczyciele

Poznanie metody rozwiązywania
sytuacji konfliktowych

Religia w szkole miejscem oddziaływań
wychowawczych,
jak skutecznie oddziaływać wychowawczo na
uczniów.
Jak nauczyć dziecko wypoczywać,
Zabawy na odreagowanie niepokoju
i podenerwowania,
Zabawy na uspokojenie i odprężenie,
Relaksująca pozycja ciała, relaksowanie oczu
i ćwiczenia oddechowe,
Odprężające opowiadania dla dzieci,
Wierszyki masażyki,
Kącik relaksacyjny w przedszkolu i na placu
zabaw
Założenia i przebieg postępowania
mediacyjnego,
przegląd metod efektywnej komunikacji

Gabriela
Rumińska

bezpłat
nie

4,5

Małgorzata
Koc

80 zł

2,5

4

Aleksandra
Pietkiewicz
-Graczyk

40 zł

5

Cel, przebieg i formy monitorowania
wdrażania podstawy programowej

4

Aleksandra
bezpłat
Pietkiewicz
nie
-Graczyk

7

4

Aleksandra
bezpłat
Pietkiewicz
ne
-Graczyk

7

Aleksandra
Pietkiewicz
-Graczyk

3

5

10
1 spotkanie
w sobotę lub
2 spotkania
w terminie
ustalonym
z grupą

Podstawy programowe i programy

40.

41.

42.

Monitorowanie
wdrażania nowej
podstawy
programowej
w szkole
podstawowej
Monitorowanie
wdrażania nowej
podstawy
programowej
z chemii w szkole
podstawowej
Doświadczenia
i eksperymenty
w nowej
podstawie

zainteresowa
Opracowanie narzędzi do
ni
monitorowania wdrażania podstawy
nauczyciele
programowej

warsztat

II, III

warsztat

II, III

nauczyciele
chemii

Opracowanie narzędzi do
monitorowania podstawy
programowej

Cel, przebieg i formy stosowane podczas
monitorowania realizacji podstawy
programowej

II, III

nauczyciele
chemii

Zapoznanie z zestawem zalecanych
doświadczeń i eksperymentów
zgodnie z nową podstawą
programową

Odczynniki i sprzęt potrzebny do wykonania
doświadczeń,
propozycje modyfikacji doświadczeń w celu
dostosowania ich do warunków danej szkoły

warsztaty

6

10
5 spotkań po 2h

50 zł

43.

44.

45.

programowej
z chemii w szkole
podstawowej
Jak realizować
nową podstawę
programową
w szkole
podstawowej?
Książki pachnące
przygodamiwrażeniowe
czytanie wierszy,
opowiadań
i książek w
przedszkolu oraz
szkole
Seminarium
z dydaktyki
matematyki szkoła
podstawowa
i gimnazjum

warsztat

warsztaty

warsztaty

II, III, IV

Nauczyciele
historii

Poznanie gotowych przykładów na
przeprowadzenie lekcji w klasie IV
i VII SP

Odniesienia do wybitnych postaci z programu
dla klasy IV i VII

P,I

zainteresowa
ni
nauczyciele

Wzmocnienie kompetencji
nauczycieli w realizacji zadań
podstawy programowej w tym
rozwijanie kompetencji
czytelniczych uczniów

Nowatorskie pomysły na aktywne czytanie
tekstów literackich z małymi dziećmi.
Zapoznanie z nowymi lekturami szkolnymi,
związanymi ze współczesnymi zagadnieniami,
które dotyczą małych dzieci.

II, III

Ukazanie różnych możliwości
realizacji zagadnień podstawy
programowej matematyki w szkole
matematyka
podstawowej.
Przedstawianie pomysłów na pracę z
uczniami.

Zadania konkursowe jako praca z uczniami
uzdolnionymi jak i mającymi trudności z
nauką,
Zapoznanie z warsztatem pracy innych
nauczycieli,
Wymiana doświadczeń.

4

Maria
Jadczak

30 zł

2,6

6

Teresa
Thiem,
Krystyna
Wijaczka

35 zł

2,6

Ewa Sosna

30 zł

2,3,7,8

5

Gabriela
Rumińska

60zł

2,7,10

4

Maciej
Pasternak

50 zł

8

4

Maciej
Pasternak

60 zł

8

4

Anna
Smolar

bezpłat
ne

2,4

25
5 spotkań po 5h
w piątki
w godzinach
16.00-20.00

Wspieranie rozwoju nauczyciela
46.

Czas moim
sprzymierzeńcem
w drodze...

warsztat

I - IV

47.

Nauczyciel
kontraktowy
przed Komisją
Egzaminacyjną

warsztat

I - IV

48.

Nauczyciel
mianowany
przed Komisją
Kwalifikacyjną

warsztat

I - IV

49.

Sztuka tworzenia
prezentacji
multimedialnych

warsztat

II, III, IV

Organizacja własnego wypoczynku,
właściwe planowanie pracy w celu
podniesienia efektywności swojego działania,
samorozwój
Wymagania wynikające z Rozporządzenia nt
awansu zawodowego,
zainteresowa Jak dobrze przygotować prezentację
zasady autoprezentacji,
ni n-le
dorobku zawodowego?
zakres tematyczny pytań zadawanych przez
Komisję Kwalifikacyjną
Analiza wymagań na stopień nauczyciela
Przygotowanie dokumentacji na
zainteresowa
dyplomowanego,
postępowanie kwalifikacyjne na
ni n-le
opis i analiza jako forma przygotowania
stopień nauczyciela dyplomowanego
dokumentacji
Zasady projektowania prezentacji
multimedialnych,
Doskonalenie umiejętności
aplikacje TIK jako nowoczesny sposób na
zainteresowa
tworzenia prezentacji z
udany pokaz,
ni n-le
wykorzystaniem nowoczesnych
kryteria stosowane przy ocenianiu prezentacji
możliwości TIK
multimedialnych przygotowanych przez
uczniów
Religia/
zainteresowa
ni n-le

Jak zaplanować swój czas pracy
i wypoczynku?

7

