OFERTA DLA NAUCZYCIELI
Lp.

Nazwa szkolenia

Rodzaj
szkolenia

Adresat

Specjalność/
przedmiot

Tematyka

Liczba
godzin

Termin
realizacji

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

Procedury reagowania w przypadku
cyberprzemocy,
rola świadka cyberprzemocy,
polityka bezpieczeństwa w sieci

4

6.04.2018r.

Tomasz
Kocur

50 zł

1,2,5

Przykłady sytuacji konfliktowych na lekcjach,
wspólne omawianie niepożądanych
zachowań, symulacje rozwiązań

4

Ok.
15.05.2018r.

Elżbieta
Drgas

40 zł

5, 6

Przykłady dobrych praktyk, zadania
nauczyciela, katechety w wychowaniu i
kształtowaniu właściwych postaw
uczniowskich.

5

12.04.2018r.

Gabriela
Rumińska

bezpła
tne

5,6

3

18.04.2018r.

Tomasz
Kocur

40 zł

2,3,4

Cele

Zarządzanie placówką

1.

Procedury reagowania
w przypadku cyberprzemocy.
1
Polityka bezpieczeństwa w
sieci.

warsztat

SP, PP

dyrektorzy,
pedagodzy,
wychowawcy

2.

Jak zapewnić dyscyplinę, ład
5
i uwagę na lekcji?

warsztaty

SP, PP

nauczyciele
wszystkich
specjalności

3.

Praca wychowawcza na lekcji
8
religii językiem żyrafy

SP, PP

nauczyciele
religii

warsztaty

Wypracowanie procedur
reagowania w przypadku
cyberprzemocy, wobec
sprawcy i ofiary,
omówienie roli świadka
cyberprzemocy w profilaktyce
bezpieczeństwa,
zapoznanie ze standardami
polityki bezpieczeństwa
cyfrowego,
Omówienie różnych
zaburzonych zachowań
uczniów, poszukiwanie
rozwiązań
Wzbogacenie warsztatu pracy
o ciekawe metody
wychowawcze w pracy z
uczniami.

Dydaktyka i metodyka nauczania
4.

Metoda eksperymentu
wspomaganego
1
komputerowo na zajęciach
przyrodniczych

warsztat

SP

fizyka, przyroda

Zapoznanie z metodą
eksperymentu wspomaganego
komputerowo, przygotowanie
scenariuszy lekcji na zajęcia
z fizyki i przyrody,

1

Wykorzystanie komputera na lekcjach fizyki i
przyrody

Lp.

5.

2

Nazwa szkolenia

Rodzaj
szkolenia

Adresat

Specjalność/
przedmiot

Roboty na zajęciach
przyrodniczych

warsztat

SP, PP

fizyka, przyroda

6.

Kultura wizualna czyli twórcza
3
realizacja lekcji plastyki

warsztat

SP

7.

Programowanie wizualne na
II etapie
4
kształcenia (klasa IVVI) - gry i animacje w Scratchu

warsztat

SP

Programowanie tekstowe na
II etapie kształcenia (klasa VII5
VIII) - wprowadzenie do
języka C++

warsztat

Programowanie tekstowe na
II etapie kształcenia (klasa VIIVIII)
6 - grafika żółwia w języku
Python i projektowanie
graficzne w Processingu

warsztat

8.

9.

10.

Programowanie w języku
warsztat
Python
7 - algorytmy iteracyjne
stacjonarny
i rekurencyjne

SP

SP

SP, PP

11.

Flażolet - prosty sposób na
miłe
9 muzykowanie w klasach
młodszych

warsztat

SP

12.

Programowanie bez
komputera
1
w przedszkolu
i edukacji wczesnoszkolnej

warsztat

SP

Cele
Ukazanie zastosowania
robotów w praktyce szkolnej
na lekcjach fizyki i przyrody
Wzbogacenie warsztatu pracy
nauczyciela w zakresie
poznania różnorodnych
technik plastycznych

Tematyka

Liczba
godzin

Termin
realizacji

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

Robotyka na zajęciach przyrodniczych

3

7.05.2018 r.

Tomasz
Kocur

40 zł

2,3,4

4

Kwiecień
2018

Anita
Przybyszews
ka Pietrasiak

50 zł

2

Grażyna
SzabłowiczZawadzka

60 zł

2

Grażyna
SzabłowiczZawadzka

60 zł

2

Grażyna
SzabłowiczZawadzka

60 zł

2

60 zł

2

14.00-18.45

Grażyna
SzabłowiczZawadzka

12

IV/V
2018

Teresa
Thiem

100 zł

2

4

Kwiecień
2018 r.

Teresa
Thiem

40 zł

2

Wykonanie zadań plastycznych zgodnych z
zagadnieniami eksponowanymi w podstawie
plastyka
programowej - inspiracja językiem sztuki:
barwa, kompozycja, bryła
Prezentacja sposobów skutecznego rozwijania
algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem
Programowanie wizualne
informatyka
wizualnego języka programowania Scratch,
w języku Scratch
zapoznanie z podstawowymi narzędziami
języka Scratch - realizacja gier i animacji,
Prezentacja sposobów skutecznego rozwijania
algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem
Programowanie tekstowe
tekstowego języka programowania C++,
informatyka
w szkole podstawowej
zapoznanie ze środowiskiem programowania
w języku C++
i z podstawowymi instrukcjami języka C++, w
tym instrukcjami warunkowymi i iteracyjnymi,
Prezentacja sposobów skutecznego rozwijania
algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem
tekstowych języków programowania Python
i Processing,
Programowanie tekstowe
zapoznanie ze środowiskiem programowania
informatyka
w szkole podstawowej
i z podstawowymi instrukcjami języka Python
w językach Python i Processing
w zakresie "grafiki żółwia",
zapoznanie ze środowiskiem programowania
i z podstawowymi instrukcjami języka
Processing w zakresie projektowania
graficznego
Prezentacja sposobów skutecznego rozwijania
algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem
tekstowego języka programowania Python,
Programowanie tekstowe
informatyka
zapoznanie ze środowiskiem programowania
w języku Python
i z podstawowymi instrukcjami języka Python,
w tym instrukcjami warunkowymi,
iteracyjnymi, funkcjami
Spopularyzowanie gry na
edukacja
flażolecie, przygotowanie do
Metodyka gry na flażolecie.
wczesnoszkolna
pracy z symboliką
Wpływ muzyki na rozwój i kreatywność dzieci.
beznutową
Wzbogacenie warsztatu pracy
Programowanie jako kompetencja kluczowa
edukacja
nauczyciela w zakresie
XXI wieku oraz miejsce programowania w PP
wczesnoszkolna
przygotowania dzieci do
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej -

2

30.05.2018r.
6
14.00-18.45

17.04.2018r.
6
14.00-18.45

12.06.2018r.
6
14.00-18.45

15.05.2018r.
6

Lp.

Nazwa szkolenia

Rodzaj
szkolenia

Adresat

Specjalność/
przedmiot

Cele

Tematyka

kodowania i programowania

P

wychowanie
przedszkolne

Wzbogacenie warsztatu pracy
nauczyciela w zakresie
przygotowania dzieci do
kodowania i programowania

warsztaty

SP, PP

nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

Poznanie metod nauczania i
uczenia się

Jak przygotować dobry
uczniowski
1
projekt badawczy
na olimpiadę biologiczną?

warsztaty

PP

biologia

Doskonalenie metod pracy
z uczniem zdolnym

16.

IBSE - nauczanie przez
badanie
1
w przedmiotach
przyrodniczych

warsztaty

SP, PP

biologia

Zapoznanie z metodą IBSE

17.

Praca metodą odwróconej
1
klasy

warsztaty

SP, PP

wszystkie
przedmioty

Zapoznanie i wdrożenie
innowacyjnej metody pracy

matematyka

Odkrywanie i przekazywanie
nowych rozwiązań
metodycznych.
Wymiana poglądów
dotyczących pracy
dydaktycznej nauczyciela
matematyki na każdym
poziomie.
Wymiana poglądów

13.

Nauka kodowania
1 i programowania
w przedszkolu

warsztaty

14.

Myślografia - myślenie
1
wizualne w edukacji

15.

18.

Seminarium z dydaktyki
1
matematyki

warsztaty

SP, PP

3

Liczba
godzin

Termin
realizacji

próba oswojenia pojęcia..
Programowanie bez komputera - metodyka
wprowadzania najmłodszych w świat
programowania oraz wprowadzanie
kluczowych pojęć i reguł programowania.
Nowa podstawa programowa.
Nauka kodowania i programowania w
przedszkolu,
15
Technologie informacyjno-komunikacyjne w
(w tym
edukacji najmłodszych,
3h pracy
Nauka kodowania przez zabawę i ruch,
IV/V
online
Przykłady zabaw, gier i ćwiczeń
na
2018 r.
wprowadzających kodowanie i
platform
programowanie w przedszkolu.
ie
Dostępne narzędzia przygotowujące do
moodle)
programowania,
Scratch Junior – programowanie dla
najmłodszych.
Zasady tworzenia notatek wizualnych,
techniki wizualizacji myśli,
8
28.04.2018r.
wybrane techniki myślenia wizualnego
Jak przygotować pracę badawczą na
Olimpiadę Biologiczna?,
jak przygotować plakat naukowy na Olimpiadę
Biologiczną?,
Po zebraniu
4
literatura pomocna przy przygotowaniu pracy
grupy
badawczej,
lista sprawdzająca przed oddaniem plakatu do
oceny
Przedstawienie podstawowych założeń
metody IBSE. Praca metodą IBSE.
4
16.04.2018r.
Przykładowe scenariusze zajęć
z wykorzystaniem metody
Czym jest metoda edukacji wyprzedającej?
Skąd czerpać inspirację do pracy metodą
4
23.04.2018r.
odwróconej klasy?
13.04.2018
 escaproom – jak zamienić lekcję
matematyki w przygodę;
 przykład innej lekcji powtórzeniowej

wykorzystanie zadań z konkursu Kangur
Matematyczny 2018 na lekcjach
matematyki na różnych poziomach
edukacyjnych.

2
spotka
nia

13.04.2018r.
11.05.2018r.

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

Teresa
Thiem

100 zł

2, 3

Anna
Smolar

140 zł

2

Anna
Smolar

120 zł

2,4

Anna
Smolar

30 zł

2, 4

Aleksandra
PietkiewiczGraczyk

40 zł

2, 4

Ewa Sosna

30 zł

2

Lp.

Nazwa szkolenia

Rodzaj
szkolenia

Adresat

Specjalność/
przedmiot

Cele

Tematyka

dotyczących zmian
w podstawie programowej.

19.

20.

21.

22.

2

OK na lekcjach języka
polskiego

Zajęcia
2 umuzykalniające
w przedszkolu

Jak przygotować
dziecko do
2
prawidłowego
rysowania i pisania?

2Matematyka w ruchu

warsztaty

warsztaty

warsztaty

warsztaty

SP

P

P

P

język polski

wychowanie
przedszkolne

wychowanie
przedszkolne

wychowanie
przedszkolne

Praktyczne stosowanie
elementów oceniania
kształtującego na lekcjach
języka polskiego.

Zapoznanie z metodyką
prowadzenia zajęć
umuzykalniających w
przedszkolu

Ukazanie różnych możliwości
przygotowania dziecka
do rysowania i nauki pisania

Ukazanie różnych możliwości
kształtowania pojęć
matematycznych poprzez ruch

4

Liczba
godzin

Termin
realizacji

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

3

Po
15.05.2018r.

Jolanta
Kusznirenko

30 zł

2,3

Małgorzata
Koc

80 zł

2,3,4

Małgorzata
Koc

80 zł

2,3,4

Małgorzata
Koc

80 zł

2,3,4

11.05.2018 :
 egzamin po ósmej klasie szkoły
podstawowej;
 matemaTIKa – z technologią na lekcji.

Formułowanie celów, kryteria sukcesu;
poprowadzenie OK zeszytu;
stosowanie samooceny, ocena koleżeńska;
udzielanie informacji zwrotnych różnymi
technikami;
wykorzystanie aplikacje mobilnych w OK.
Formy wychowania muzycznego w
przedszkolu
śpiew, ruch, gra, słuchanie - przykłady zabaw,
Planowanie, organizacja i
struktura zajęć umuzykalniających,
Kryteria doboru piosenek, nauka i sposoby
pracy z piosenką,
Zabawy uwrażliwiające dzieci na różne
elementy muzyki / tempo, dynamika, barwa,
wysokość, kierunek itd/,
Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych,
Rozwijanie inwencji twórcze
Zabawy wzmacniające mięśnie ręki, dłoni i
paluszków różnymi przedmiotami / nakrętki,
klamerki, kamyki, kreatywne druciki, itp./,
Ilustrowanie wierszy ruchem rąk i paluszków–
propozycje zabaw,
Ilustrowanie piosenek
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

Zabawy z wykorzystaniem taśm gumowych,
kolorowych chusteczek, kubeczków
plastikowych i tacek realizujące obszary
rozwoju kompetencji matematycznych
zgodnych z koncepcja E. GruszczykKolczyńskiej

Po zebraniu
grupy

10

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

Po zebraniu
grupy

10

1 spotkanie
w sobotę lub
2 spotkania
w terminie
ustalonym
z grupą
Po zebraniu
grupy

10

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

Lp.

23.

Nazwa szkolenia

Praca metodą projektu

24.

Postawy społeczeństwa
polskiego w czasie II wojny
światowej

25.

Ocenianie kształtujące jako
czynnik motywujący do
uczenia się

26.

Gleboznawstwo – Toruń
i okolice

27.

Jak bawić się muzyką.
Aktywne działania poprzez
zabawę, śpiew, grę na
instrumentach i taniec"

Rodzaj
szkolenia

warsztaty

warsztaty

warsztaty

zajęcia
terenowe

warsztat

Adresat

Specjalność/
przedmiot

Cele

Tematyka

Liczba
godzin

Termin
realizacji

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

SP, PP

nauczyciele
wszystkich
specjalności, ale
przede
wszystkim
języków obcych

Wzbogacenie warsztatu pracy
o ciekawą metodę pracy z
uczniami i jej różne sposoby
wykorzystania na zajęciach
z uczniami

Fenomen metody projektu, różne formy
pracy, ocenianie uczniów, przykłady różnych
projektów

4

Czerwiec
2018 r.

Elżbieta
Drgas

40 zł

2,3,4

SP, PP

Nauczyciele
historii i języka
polskiego

Wykorzystanie fragmentów
filmów dokumentalnych
i fabularnych do omawiania
postaw społeczeństwa
polskiego pod okupacją
niemiecką i sowiecką

Maria
Jadczak

40 zł

2,3,4

PP

Nauczyciele
matematyki

Doskonalenie umiejętności
w stosowaniu oceniania
kształtującego w pracy
nauczyciela.

SP, PP

Nauczyciele
geografii,
chemii
i przyrody

Aktualizacja wiedzy
i umiejętności w zakresie
podstawowych technik
i narzędzi badawczych
stosowanych w
gleboznawstwie.

Wychowanie
przedszkolne

Wzbogacenie warsztatu pracy
o nowe pomysły pracy
z piosenką , ruchem,
instrumentami perkusyjnymi

P

Fragmenty filmów - (5 minutowe)
dokumentalnych: na temat PPP, Życie za życie,
relacja Michała Głowińskiego, i fabularnych:
Zakazane piosenki, akcja pod Arsenałem,
Kamienie na szaniec, Popiół i diament,
Syberiada polska.
Idea oceniania kształtującego.
Elementy oceniania kształtującego.
Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące.
Motywacyjny charakter oceniania
kształtującego.

4

11.04.2018
I część
18.04.2018
II część

4

28.05.2018r.

Barbara
Szefler

40 zł

2

8

Maj 2018r.

Elżbieta
Tomaszews
ka

60 zł

2,3,4,7

7

20.05.2018 r.
godz. 9:0015:00

Małgorzata
Koc

80 zł

2,3,4

Opracowanie narzędzi do wewnętrznego
monitorowania realizacji podstawy
programowej z chemii

4

7.05.2018r.

Aleksandra
PietkiewiczGraczyk

20 zł

1, 2

Analiza podstawy programowej pod kątem
wymagań dotyczących przeprowadzania
zalecanych doświadczeń; planowanie zadań
dot. wyposażenia pracowni; prowadzenie
dokumentacji w szkolnej pracowni chemicznej

10

21.05.2018r.

Aleksandra
PietkiewiczGraczyk

50 zł

2, 3

Analiza zależności pomiędzy czynnikami
i procesami glebotwórczymi a morfologią
i właściwościami gleb w Kotlinie Toruńskiej.
Piosenki i utwory muzyczne o tematyce
wiosennej i letniej.
Propozycje tańców i zabaw ruchowych
wykonywanych w parach i w kole.
Instrumenty perkusyjne w pracy z dziećmi.

Podstawy programowe i programy

28.

29.

Monitorowanie wdrażania
1podstawy programowej
z chemii

Doświadczenia w nowej
2
podstawie programowej

warsztaty

warsztaty

SP, PP

SP

chemia

chemia

Uświadomienie potrzeby
bieżącego prowadzenia
dokumentacji ,
przygotowanie diagnozy,
zapoznanie z metodami
planowania pracy
Uświadomienie potrzeby
prowadzenia dokumentacji
pracowni chemicznej;
bezpieczne i prawidłowe
prowadzenie doświadczeń
w szkole podstawowej

5

Lp.

30.

31.

Nazwa szkolenia

Nowa podstawa programowa
a przygotowanie i realizacja
wycieczek szkolnych oraz
zajęć terenowych

Geologia, geomorfologia
i hydrologia – Toruń i okolice

Rodzaj
szkolenia

Warsztat

Zajęcia
terenowe

Adresat

Specjalność/
przedmiot

SP, PP

Nauczyciele
geografii
i przyrody

SP, PP

Nauczyciele
geografii
i przyrody

Tematyka

Liczba
godzin

Termin
realizacji

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

Przepisy prawa, obowiązki kierownika
wycieczek i opiekunów, zasady
bezpieczeństwa, przygotowanie programów
i scenariuszy zajęć, kalkulacja kosztów,
zamawianie świadczeń, realizacja i rozliczenie
wycieczek szkolnych i zajęć terenowych.

4

Kwiecień
2018 r.

Elżbieta
Tomaszews
ka

bezpła
tne

2,3,7

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.

8

Czerwiec
2018 r.

Elżbieta
Tomaszews
ka

60 zł

2, 3, 7

Edukacja medialna,
bezpieczeństwo w sieci

3

11.05.2018r.

Tomasz
Kocur

50 zł

5

Sytuacje konfliktowe w szkole, efektywna
komunikacja, procedura postępowania
mediacyjnego

5

11.06.2018r.

Aleksandra
PietkiewiczGraczyk

50 zł

4

Idea włączenia, zwyczajne potrzeby ucznia
niepełnosprawnego, uczeń niepełnosprawny
w szkole ogólnodostępnej - model wsparcia

2

Czerwiec
2018r.

Maciej
Pasternak

bezpł

5,6,8

Jak pracować z uczniem mającym trudności
z matematyką podczas lekcji i w systemie
pozalekcyjnym?
Jak oceniać pracę ucznia mającego trudności
w uczeniu się matematyki?

4

16.04.2018 r.

Barbara
Szefler

40

3

30

18/19.05.
2018
25/26.05.
2018

Aleksandra
Plec

280 zł

5,6,8

Cele
Aktualizacja wiedzy
i umiejętności na temat
przepisów prawa, zasad
bezpieczeństwa , metodologii
organizacji wycieczek
szkolnych oraz zajęć
terenowych.
Aktualizacja wiedzy
i umiejętności w zakresie
budowy geologicznej,
geomorfologii i warunków
hydrologicznych Torunia
i okolic.

Wychowanie i profilaktyka
32.

1Bezpieczeństwo w sieci

warsztat

SP, PP

wszyscy
nauczyciele

33.

2 Mediacje w edukacji

warsztat

SP, PP

wszyscy
nauczyciele

Uświadomienie zagrożeń
w sieci,
działania profilaktyczne
i prawne
Zapoznanie z mediacją jako
formą rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w szkole

Specjalne potrzeby edukacyjne
34.

35.

36.

1 Edukacja włączająca

Praca z uczniem mającym
trudności z matematyki

Dostosowanie wymagań
edukacyjnych do możliwości
ucznia

wykład

warsztat

warsztat

SP, PP

PP

SP, PP

kształcenie
specjalne

nauczyciele
matematyki

wszyscy
nauczyciele;
wychowawcy

Realizacja zadania
z podstawowych kierunków
polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/2018
Doskonalenie form i metod
pracy z uczniem mającym
trudności w uczeniu się
matematyki.
Przygotowanie nauczycieli
do prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
w tym z uczniem
z niepełnosprawnością,
do udzielania wsparcia
uczniom, którzy mają
trudności w spełnianiu
wymagań edukacyjnych.

6

Dostosowanie wymagań edukacyjnych
do możliwości psychofizycznych ucznia
na każdym etapie edukacyjnym.
Dokumentacja ucznia ze SPE (IPET, WOPFU).
Ocenianie. Metody i formy pracy.

Lp.

37.

Nazwa szkolenia

Rodzaj
szkolenia

Adresat

Jak pomóc uczniowi
w skutecznym i efektywnym
uczeniu się

warsztat

SP,PP

Specjalność/
przedmiot
zainteresowani
nauczyciele

Cele

Tematyka

Liczba
godzin

Termin
realizacji

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

Poznanie skutecznych i
efektywnym technik nauczania
i uczenia się.

Style, strategie i sposoby uczenia się
i nauczania.

4

Kwiecień
2018

Elżbieta
Tomaszews
ka

bezpła
tne

2,6

Projektowanie programów nauczania

20

W okresie
21.05.2018r10.06.2018r.

Michał
Szymczak

100 zł

2

Ewaluacja programów nauczania

20

W okresie
21.05.2018r10.06.2018r

Michał
Szymczak

100 zł

2

Prezentacja najnowszych trendów
w dziedzinie systemów informacji
geograficznej.

8

Maj 2018 r.

Elżbieta
Tomaszews
ka

70 zł

2,3,7

4

Czerwiec
2018r.

Teresa
Thiem

bezpła
tne

2,4

4

23.05.2018r.

Anna
Smolar

bezpla
tne

2,3

4

16.05.2018r.

Anna
Smolar

bezpła
tne

1,2,3

4

Po
15.05.2018r.

Maciej
Pasternak

50 zł

8,12

4

Po
15.05.2018r

Maciej
Pasternak

50 zł

8,12

4

Po
15.05.2018r

Maciej
Pasternak

50 zł

8,12

Kształcenie zawodowe
38.

Projektowanie programów
1
nauczania dla zawodów

39.

Ewaluacja programów
2
nauczania dla zawodów

40.

Kartografia z teledetekcją
i elementami GiSu

warsztat

warsztat

warsztat

PP

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

PP

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

SP, PP

Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych,
geografii, fizyki
i przyrody

Przygotowanie programów
nauczania dla zawodów
Opracowanie dokumentów
do wykorzystania podczas
ewaluacji programów
nauczania
Aktualizacja wiedzy
i umiejętności w zakresie
podstawowych technik
i narzędzi badawczych
stosowanych we współczesnej
kartografii.

Wspieranie rozwoju nauczyciela
SP

edukacja
wczesnoszkolna

Doskonalenie umiejętności
tworzenia prezentacji
z wykorzystaniem
nowoczesnych możliwości TIK
Doskonalenie umiejętności
tworzenia prezentacji
z wykorzystaniem
nowoczesnych możliwości TIK

41.

Prezentacja multimedialna
1
inaczej

42.

Sztuka tworzenia prezentacji
2
multimedialnych

warsztat

SP, PP

nauczyciele
wszystkich
przedmiotów

43.

Uczymy nowocześnie grywalizacja

warsztat

SP, PP

biologia

Nabycie umiejętności
grywalizowania zajęć

44.

Awans zawodowy nauczyciela
stażysty

warsztat

SP, PP

n-le wszystkich
przedmiotów

Przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej, uzyskanie
stopnia awansu n-la
kontraktowego

45.

Awans zawodowy nauczyciela
kontraktowego

warsztat

SP, PP

n-le wszystkich
przedmiotów

Przygotowanie do egzaminu
oraz uzyskanie stopnia n-la
mianowanego

46.

Awans zawodowy nauczyciela
mianowanego

warsztat

SP, PP

n-le wszystkich
przedmiotów

Uzyskanie stopnia nauczyciela
dyplomowanego

warsztat

7

Funkcje aplikacji Prezi – poznanie programu,
wykonanie własnej prezentacji
ciekawe narzędzie online do tworzenia
dynamicznych prezentacji – Emaze,
Zasady przydatne przy projektowaniu
prezentacji multimedialnych,
aplikacje TIK jako nowoczesny sposób na
udany pokaz, kryteria stosowane przy
ocenianiu prezentacji multimedialnych
przygotowanych przez uczniów
Zasady grywalizowania zajęć,
stosowanie mechanizmów gier na zajęciach,
projektowanie prostych zgrywalizowanych
zajęć
Procedura awansu (zmiany), sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego,
wymagania do uzyskania stopnia awansu n-la
kontraktowego
Procedura awansu (zmiany), sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego,
wymagania do uzyskania stopnia awansu n-la
mianowanego
Dokumentacja potwierdzająca spełnianie
wymagań na stopień n-la dyplomowanego

Lp.

Nazwa szkolenia

Rodzaj
szkolenia

Adresat

Specjalność/
przedmiot

Cele

Tematyka

Liczba
godzin

Termin
realizacji

Kierownik

Opłat
a

Numer
wymagania
z nadzoru

kwiecień

Anita
Przybyszews
ka Pietrasiak

40 zł

2,3,4

Inne
47.

Warsztaty
1
technik graficznych

warsztaty

SP

wszystkie
przedmioty i
specjalności

Zapoznanie z technikami
grafiki artystycznej

Działania twórcze

8

4

