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1. Aktywna świetlica w szkole – organizacja pracy i zabawy  

miesiąc realizacji: X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

  

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 charakterystyka pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej 

 organizacja przestrzeni do pracy i zabawy w świetlicy 

 prezentacja gier, zabaw oraz zajęć aktywizujących uczniów 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu pracy nauczyciela świetlicy szkolnej 

 umiejętność zorganizowania przestrzeni do pracy i zabawy w świetlicy szkolnej 

 poznanie gier, zabaw oraz zajęć aktywizujących uczniów 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk  

 Iwona Buchalska  
 e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl 

 

2. Nauka i zabawa – kodowanie w szkole i przedszkolu  

miesiąc realizacji: IX cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zabawy z kodowaniem 

 gry i zabawy na matach do kodowania 

 przygotowanie własnych materiałów 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu kodowania 

 pozyskanie nowych pomysłów w pracy nauczyciela 

 zdobycie umiejętności tworzenia gier i zabaw związanych z kodowaniem 

 zdobycie umiejętności przygotowania lekcji zawierających elementy kodowania 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk,  

  Iwona Buchalska  
 e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl
mailto:k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl
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3. Jak analizować i interpretować rysunki dzieci?  

miesiąc realizacji: IX, X, XII cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja multimedialna „Psychorysunek drogą poznania dziecka” 

 co o dziecku mówią jego rysunki, czyli jak interpretować rysunki małych dzieci 

 kryteria przy analizie rysunku dziecka 

 analiza postaci ludzkiej w rysunkach dzieci w wieku od 3 – 10 lat 

 znaczenie psychologiczne i emocjonalne kolorów, etapy twórczości rysunkowej 

 arteterapia w pracy z dziećmi w wieku od 3 – 10 lat 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 interpretowanie rysunków małych dzieci 

 poznanie kryteriów przy analizie rysunku dziecka 

 wdrażanie do analizy postaci ludzkiej w rysunkach dzieci w wieku od 3 – 10 lat 

 poznanie znaczenia psychologicznego i emocjonalnego kolorów 

 poznanie etapów twórczości rysunkowej 

 organizowanie ciekawych zajęć z arteterapii w pracy z dziećmi w wieku od 3 – 10 lat 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

 

4. Grupowe zabawy logopedyczne  

  miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 grupowe zabawy logopedyczne profilaktyką i wsparciem w rozwoju mowy i komunikacji dzieci 

 zabawy fonacyjne, muzyczno-ruchowe i ćwiczenia oddechowe, emisyjne, artykulacyjne oraz na dobrą 

dykcję dla dzieci, usprawniające ich mowę poprzez wciągające aktywności logopedyczne 

 ważne zasady podczas planowania zabaw dla grupy dzieci 

 aktywności dzieci, aby mogły dłużej skupić uwagę na wykonywanych ćwiczeniach 

 uświadomienie celu zabawy oraz umiejętności, którą podczas danej aktywności ćwiczymy z dziećmi 

 przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie zabaw: fonacyjnych, muzyczno-ruchowych i ćwiczeń oddechowych, emisyjnych, 

artykulacyjnych oraz na dobrą dykcję dla dzieci, usprawniających ich mowę poprzez wciągające 

aktywności logopedyczne 

 poznanie ważnych zasad podczas planowania zabaw dla grupy dzieci 

 różnicowanie aktywności dzieci, by mogły dłużej skupić uwagę na wykonywanych ćwiczeniach 

 uświadomienie celu zabawy oraz umiejętności, którą podczas danej aktywności ćwiczymy z dziećmi 

 przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl
mailto:d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl
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5. Wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnych  

  miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie strategii, zasad i metod nauczania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w celu włączenia wszystkich w proces nauki i pokonywania trudności 

 przedstawienie sposobów na motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie różnorodnych 

metod nauczania w pokonywaniu trudności 

 planowanie i organizowanie pracy nauczyciela I etapu edukacyjnego z nauczaniem włączającym 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania 

w przedszkolu i w klasach I-III włączając uczniów ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami 

i pokonywanie trudności w nauce 

 wymienienie się doświadczeniami w zakresie uatrakcyjniania przekazu i zwiększania skuteczności 

stosowanych metod nauczania w celu lepszego zmotywowania uczniów do nauki w pokonywaniu 

trudności 

 ułatwianie zapamiętywania nowego materiału, ćwiczenie małej motoryki i wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju poznawczego i językowego 

 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

6. Myślę i działam - Metoda Dobrego Startu  

  miesiąc realizacji: V cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja teoretycznych podstaw i zastosowania Metody Dobrego Startu 

 przedstawienie prowadzenia zajęć MDS z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, 

ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe 

 prezentacja indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz etapów prawidłowej diagnozy 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie struktury zajęć Metodą Dobrego Startu 

 zdobycie wiedzy na temat dostosowywania MDS do możliwości i potrzeb dzieci z różnym 

potencjałem rozwojowym w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym 

 poznanie współczesnych tendencji w terapii z dziećmi/uczniami 

 poznanie metod i form pracy z dzieckiem/uczniem w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym 

 wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji 

prowadzący: Bogumiła Rabęda  e-mail: b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl
mailto:b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl
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7. Storytelling w edukacji wczesnoszkolnej  

miesiąc realizacji: V cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja cech dobrej historii 

 prezentacja zasad, elementów i struktury tworzenia opowieści 

 przykłady zastosowania storytellingu na lekcji 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie  wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu konstruowania przyciągających uwagę 

opowieści 

 poznanie podstawowych zasad tworzenia interesujących opowieści 

 zdobycie umiejętności  planowania zajęć z wykorzystaniem opowieści, które motywują, przyciągają 

uwagę, ułatwiają uczenie się i zapamiętywanie 

 wymiana doświadczeń 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl  

 

8. Bawimy się czytaniem – doskonalenie umiejętności czytania  

i pisania poprzez gry i zabawy 
 

  miesiąc realizacji: IV cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie przyczyn trudności w nauce czytania i pisania 

 prezentacja gier i zabaw usprawniających deficyty rozwojowe 

 prezentacja gier i zabaw doskonalących umiejętność pisania i czytania 

 prezentacja gier i zabaw ułatwiających naukę ortografii 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie umiejętności w zakresie tworzenia gier i zabaw w nauce pisania i czytania 

 zdobycie umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery sprzyjającej zdobywaniu umiejętności 

czytania i pisania 

 doskonalenie warsztatu pracy 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl
mailto:m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl
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9. Rozwijanie kreatywności i aktywności uczniów w młodszym 

wieku szkolnym. Wykorzystanie gier w procesie edukacyjnym 
 

  miesiąc realizacji: II cena: 50 zł  

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 znaczenie gier dydaktycznych w procesie kształcenia i rozwoju kreatywności 

 prezentacja zasad tworzenia gier dydaktycznych 

 wykorzystanie gier w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie umiejętności tworzenia gier edukacyjnych 

 zdobycie umiejętności tworzenia bazy zadań i pytań do wykorzystania w grach edukacyjnych 

 poszerzenie warsztatu pracy 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl 

 

mailto:m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl
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10. Jak przygotować ucznia do matury? Edukacja polonistyczna 

w szkołach ponadpodstawowych 
 

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 nowa koncepcja egzaminu dojrzałości – w założeniach ogólnych i w projektach modelowych zadań 

 przygotowanie ucznia do matury zgodnie z zasadami dydaktyki 

 prezentacja i analiza przykładowych zadań krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi na pisemnym egzaminie 

maturalnym z języka polskiego 

 metody przygotowania ucznia do egzaminu ustnego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uporządkowanie wiedzy dotyczącej wymagań szczegółowych określonych w  podstawie programowej 

 poznanie różnych sposobów rozwijania umiejętności zintegrowanej analizy utworu literackiego łączenia 

kształcenia językowego z literackim i kulturowym 

prowadzący: Anetta Grudzień  mail: a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl  

   

11. Retoryka na lekcjach języka polskiego – tworzenie wypowiedzi 

w szkole ponadpodstawowej 
 

miesiąc realizacji: III cena: 50 zł  

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe informacje na temat retoryki, jej zasad i historii 

 retoryka w podstawie programowej 

 retoryka jako sztuka myślenia i mówienia 

 argument – rozwinięcie – przykład 

 nauczyciel jako interesujący mówca 

 zaprezentowanie technik, które warto stosować do sugestywnego zachęcania i przekonywania uczniów 

do czytania 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 przypomnienie i udostępnienie zestawu metod zachęcania do aktywnego czytelnictwa 

 udostępnienie zestawu ćwiczeń dotyczących argumentowania 

 opracowany projekt konkursu edukacyjnego „Szkoła mówców” 

prowadzący: Anetta Grudzień  e-mail: a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl   

mailto:a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl
mailto:a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl
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12. Jakie treści kryją się między słowami? Interpretacja utworów 

poetyckich w praktyce szkolnej 
 

miesiąc realizacji: IX cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przybliżanie najważniejszych zasad, jakimi należy się posługiwać, podczas interpretacji i analizy utworu 

wierszowanego 

 wskazanie nowatorskich technik i osiągnięć współczesnej metodyki nauczania 

 zapoznanie się z różnymi szkołami interpretacyjnymi poezji 

 ćwiczenia warsztatowe w oparciu o różne teksty poetyckie: od poezji ulicy, tekstów reklamowych, tekstów 

piosenek hip-hopowych po utwory liryczne należące do kręgu literatury wysokiej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pozyskanie wiedzy na temat doboru odpowiednich form, metod i technik pracy na lekcji 

 udostępnienie materiału zawierającego scenariusze lekcji 

 udostępnienie materiałów do powielenia dla uczniów – przydatne do przeprowadzenia poszczególnych 

ćwiczeń wiersze, karty pracy, tabele, teksty do ćwiczeń stylistycznych i ortograficzno-interpunkcyjnych 

oraz reprodukcje ikonicznych tekstów kultury 

prowadzący: Anetta Grudzień  e-mail: a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl 

   

13. Dzień Języka Ojczystego – komunikacja ważna sprawa  

miesiąc realizacji: II cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zaprezentowanie sposobów na aktywne i angażujące ucznia poznawanie języka ojczystego 

 poznanie ćwiczeń włączających różne zmysły w zapamiętanie konkretnych informacji na temat języka 

ojczystego 

 przyjrzenie się narzędziom TIK wspierającym rozwój umiejętności komunikacji 

 wspólne tworzenie zasobów na lekcje 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie umiejętności planowania zajęć rozwijających kompetencje językowe uczniów 

 wzrost świadomości, jak ważne w procesie uczenia się jest wielozmysłowe oddziaływanie na ucznia 

 nabycie umiejętności planowania zajęć tak, by nauka była zabawą a zabawa nauką 

 poznanie narzędzi wspierających pracę nauczyciela: chmury wyrazowe, trimino, generatory kart 

ortograficznych, dyktanda online, itp. 

prowadzący: Marlena Kowalska  e-mail: m.kowalska@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl
mailto:m.kowalska@crepiotrkow.edu.pl
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14. Elektroniczne książeczki nie tylko dla humanistów  

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rozwijania uczniowskich kompetencji poprzez kształtowanie umiejętności pracy z książeczkami 

elektronicznymi 

 poznanie narzędzi online do tworzenia elektronicznych książeczek  (Book Creator, Story Jumper, Issuu) 

 zaprezentowanie dobrych praktyk 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami działającymi online w celu wzbogacenia 

warsztatu pracy ucznia i nauczyciela 

 poznanie sposobów umiejętnego zachęcania uczniów do czytania, do poszerzania słownictwa, rozwijania 

wyobraźni i kreatywnego działania 

 kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego 

prowadzący: Marlena Kowalska  e-mail: m.kowalska@crepiotrkow.edu.pl 

   

15. Matura od 2023 r. – symulacja egzaminu ustnego 

z języka polskiego (przebieg, formułowanie pytań, ocenianie) 
 

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 organizacja, przebieg ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

 zasady oceniania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

 symulacja egzaminu – analiza i prezentacja zagadnień, formułowanie pytań, ocenianie 

 tworzenie bazy pytań do jawnych zadań, uwzględniających własną perspektywę ucznia 

 prezentacja narzędzi cyfrowych ułatwiających uczniom gromadzenie materiałów edukacyjnych 

niezbędnych do przygotowania się do egzaminu 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat organizacji i przebiegu ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

 rozwijanie umiejętności oceniania i formułowania pytań uwzględniających własną perspektywę ucznia 

 poznanie narzędzi cyfrowych pomocnych w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego języka 

polskiego 

prowadzący: Anetta Grudzień  e-mail: a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:m.kowalska@crepiotrkow.edu.pl
mailto:a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl
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16. Jak skutecznie aktywizować uczniów na lekcjach WOS?  

miesiąc realizacji: IV cena: 40 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poznanie celów nauczania WOS i roli metod aktywizujących w ich osiąganiu 

 poznanie interdyscyplinarnego charakteru WOS jako przedmiotu nauczania 

 prezentacja różnych metod aktywizujących i sposobów wykorzystania w nauczaniu WOS 

 prezentacja sposobów wzmacniania ciekawości poznawczej ucznia 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat roli metod aktywizujących w nauczaniu WOS 

 rozwinięcie umiejętności stosowania metod aktywizujących 

 nabycie umiejętności doboru metod do wybranych obszarów tematycznych 

 nabycie umiejętności wzmacniania ciekawości poznawczej 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

   

17. Rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów poprzez udział 

w konkursach 
 

miesiąc realizacji: I,II, IV cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poznanie różnych propozycji konkursów historycznych adresowanych do uczniów w roku szkolnym 

2022/2023 

 przedstawienie form pracy z uczniami  mających na celu zaciekawienie uczniów tematyką konkursów 

historycznych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy nt. wymagań edukacyjnych historii 

 zdobycie, rozwinięcie umiejętności wykorzystania zasobów placówek poza oświatowych do realizacji 

celów nauczania historii 

 poznanie różnych sposobów motywowania uczniów do udziału w konkursach historycznych 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl
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18. Historia i teraźniejszość–zmiany w zakresie edukacji historycznej 

i obywatelskiej 
 

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poznanie założeń programowych nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość 

 poszerzenie wiedzy nt. nowego przedmiotu, który zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres 

podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia 

z historii najnowszej – dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie podstawy programowej przedmiotu Historia i teraźniejszość 

 poznanie materiałów dydaktycznych przydatnych do nauczania nowego przedmiotu 

 poszerzenie umiejętności planowania dydaktycznego w zakresie nauczania HiT 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

   

19. „Dzieci z Przemysłowej”– historia niemieckiego obozu w Łodzi  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poznanie historii niemieckiego obozu w Łodzi na ulicy Przemysłowej 

 poszerzenie wiedzy nt. losów dzieci polskich podczas II wojny światowej 

 poszerzenie wiedzy nt. martyrologii dzieci polskich w okresie drugiej wojny światowej 

 kształcenie umiejętności pracy z materiałami edukacyjnymi IPN 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie publikacji IPN poświęconych losom dzieci polskich podczas II wojny światowej 

 poszerzenie kompetencji w zakresie utrwalania pamięci o martyrologii dzieci polskich 

 rozwinięcie umiejętności utrwalania pamięci o niemieckim obozie pracy dla polskich dzieci przy ulicy 

przemysłowej w Łodzi 

 otrzymanie materiałów edukacyjnych IPN poświęconych martyrologii dzieci polskich 

prowadzący: Barbara Śpiewak,  

   Artur Ossowski 
 e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 
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20. Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 

Analiza arkusza zadań oraz sprawdzanie zadań otwartych 
 

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie zakresu wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym 

 omówienie rodzajów zadań zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

w „Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023” oraz w przykładowym zestawie 

maturalnym na rok 2023 

 omówienie podstawowych zagadnień związanych z ocenianiem zadań otwartych na egzaminie pisemnym 

 omówienie zasad przeprowadzenia egzaminu ustnego oraz zagadnień związanych z jego ocenianiem 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z zasadami przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym od roku 2023 

 możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z przyszłymi maturzystami 

 utrwalenie zasad oceniania zadań otwartych na egzaminie pisemnym oraz zasad oceniania egzaminu 

ustnego 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl  

   

21. Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 

Analiza arkusza zadań oraz sprawdzanie zadań otwartych 
 

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie zakresu wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym 

 omówienie rodzajów zadań zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w „Informatorze 

o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023” oraz w przykładowym zestawie maturalnym 

na rok 2023 

 omówienie podstawowych zagadnień związanych z ocenianiem zadań otwartych na egzaminie pisemnym 

 omówienie zasad przeprowadzenia egzaminu ustnego oraz zagadnień związanych z jego ocenianiem 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z zasadami przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym od roku 2023 

 możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z przyszłymi maturzystami 

 utrwalenie zasad oceniania zadań otwartych na egzaminie pisemnym oraz zasad oceniania egzaminu 

ustnego 

 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl
mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl


JĘZYK OBCY 
 

– 13 – 

 

22. Zapoznanie z podstawą programową z języka angielskiego. 

Jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce? 
 

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie podstawowych zagadnień podstawy programowej z języka angielskiego 

 omówienie korelacji między egzaminami zewnętrznymi a podstawą programową 

 prezentacja ćwiczeń pozwalających na świadome wykorzystanie podstawy programowej w przygotowaniu 

ucznia do egzaminu zewnętrznego 

 prezentacja kilku wybranych metod, które pozwolą nauczycielowi na konsekwentne wykorzystanie wiedzy 

teoretycznej dotyczącej podstawy programowej w przygotowaniu poszczególnych zajęć językowych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawy programowej z języka angielskiego 

 umiejętność skorelowania wiedzy na temat podstawy programowej ze znajomością zasad tworzenia 

egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego 

 możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej podstawy programowej z języka angielskiego 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl  

   

23. Reading and comprehension. Jak zachęcić uczniów do czytania 

w języku angielskim? 
 

miesiąc realizacji: IV cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie wybranych metod służących do urozmaicania zajęć z czytania ze zrozumieniem na różnych 

poziomach językowych 

 przedstawienie praktycznych technik oraz ćwiczeń służących do zainteresowania uczniów czytanym 

tekstem na różnych poziomach językowych 

 zaprezentowanie sposobów testowania zrozumienia przeczytanych tekstów na różnych poziomach 

językowych 

 umiejętność wykorzystania materiałów autentycznych do zainteresowania uczniów czytaniem w języku 

angielskim 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z metodami i technikami służącymi do urozmaicania zajęć z czytania ze zrozumieniem 

na różnych poziomach językowych 

 wykorzystanie przedstawionych ćwiczeń, odpowiednio zaadaptowanych do sytuacji, w której nauczyciel 

pracuje (typ szkoły, wiek i poziom uczniów) 

 możliwość wymiany poglądów na temat konieczności zainteresowania uczniów czytanymi tekstami 

na różnych poziomach zaawansowania 

 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl
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24. Five-minute activities. Proste ćwiczenia językowe na początek 

i zakończenie lekcji języka angielskiego 
 

miesiąc realizacji: X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja różnych form ćwiczeń typu „warm-up activities”, możliwych do wykorzystania na początku 

zajęć lub podczas zastępstw doraźnych 

 ćwiczenie umiejętności adaptowania materiału dostępnego w podręczniku, w Internecie, w klasie, itp. 

tworzenia własnych, szybkich ćwiczeń językowych w nieoczekiwanej sytuacji lekcyjnej 

 wykorzystanie materiałów autentycznych do tworzenia własnych ćwiczeń na początek lub podsumowanie 

lekcji 

 prezentacja różnego rodzaju ćwiczeń służących do podsumowania przerobionego na lekcji materiału 

językowego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z różnymi rodzajami krótkich ćwiczeń na rozpoczęcie lub zakończenie lekcji języka 

angielskiego 

 wykorzystanie przedstawionych ćwiczeń, odpowiednio zaadaptowanych do sytuacji, w której nauczyciel 

pracuje (typ szkoły, wiek i poziom uczniów) 

 ćwiczenie umiejętności tworzenia własnych zadań językowych z materiałów dostępnych w czasie lekcji 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl 

   

25. Nauczanie gramatyki na lekcjach języka angielskiego w szkole 

podstawowej. Jak sprostać wyzwaniu? 
 

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie wybranych metod służących do wprowadzania i utrwalania zagadnień gramatycznych 

na różnych poziomach językowych 

 przedstawienie praktycznych technik oraz ćwiczeń służących do utrwalania zagadnień gramatycznych 

 niestandardowe formy testowania utrwalonego materiału gramatycznego 

 prezentacja narzędzi do tworzenia własnych testów gramatycznych na różnych poziomach językowych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z metodami i technikami służącymi do urozmaicania zajęć na których wprowadzane 

i utrwalane są zagadnienia gramatyczne 

 wykorzystanie przedstawionych ćwiczeń gramatycznych, odpowiednio zaadaptowanych do sytuacji, 

w której nauczyciel pracuje (typ szkoły, wiek i poziom uczniów) 

 możliwość wykorzystania narzędzi do tworzenia zróżnicowanych testów gramatycznych 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl   

mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl
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26. Kreatywny uczeń na lekcjach języka angielskiego – pisanie 

kreatywne na lekcjach języka angielskiego 
 

miesiąc realizacji: III cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 kreatywność ucznia, jako jedna z podstawowych umiejętności kluczowych 

 stymulowanie kreatywności uczniów na różnych poziomach zaawansowania językowego 

 wykorzystanie kreatywności uczniów w pracy z grupami na różnych poziomach zaawansowania 

językowego 

 prezentacja ćwiczeń stymulujących uczniów do kreatywności na lekcji języka angielskiego 

 wykorzystanie indywidualnych zainteresowań uczniów w pracy na lekcji języka angielskiego 

 praca w grupach, jako bodziec do prezentowania umiejętności kreatywnych ucznia 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z różnymi sposobami wykorzystania zdolności kreatywnych uczniów 

 wykorzystanie przedstawionych ćwiczeń stymulujących kreatywność uczniów do pracy na lekcji 

 rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem pracy grupowej oraz kreatywności 

i innowacyjności uczniów 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl  

   

27. Efektywne nauczanie słownictwa – zestaw technik i ćwiczeń 

językowych 
 

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie wybranych metod służących do uczenia i utrwalania słownictwa na różnych poziomach 

językowych 

 przedstawienie praktycznych technik oraz ćwiczeń służących do nauczania słownictwa na różnych 

poziomach językowych 

 zaprezentowanie sposobów testowania wprowadzanego i utrwalanego słownictwa na różnych poziomach 

językowych 

 prezentacja sposobów na wykorzystanie poznanego przez uczniów słownictwa w ćwiczeniach z użyciem 

materiałów autentycznych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z metodami i technikami służącymi do uczenia i utrwalania słownictwa na różnych 

poziomach językowych 

 wykorzystanie przedstawionych ćwiczeń, odpowiednio zaadaptowanych do sytuacji, w której nauczyciel 

pracuje (typ szkoły, wiek i poziom uczniów) 

 możliwość wymiany poglądów na temat efektywności nauczania słownictwa na różnych poziomach 

zaawansowania 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl
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28. Kreatywny uczeń na lekcjach języka angielskiego – zabawy 

z tłumaczeniem 

 

miesiąc realizacji: XII cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 kreatywność ucznia, jako jedna z podstawowych umiejętności kluczowych 

 stymulowanie kreatywności uczniów na różnych poziomach zaawansowania językowego 

 wykorzystanie tłumaczenia tekstów w pracy z grupami na różnych poziomach zaawansowania językowego 

 prezentacja ćwiczeń wykorzystujących tłumaczenia różnego typu tekstów na lekcji języka angielskiego 

 praca w grupach i praca indywidualna jako bodźce do prezentowania umiejętności kreatywnych ucznia 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z różnymi sposobami wykorzystania zdolności kreatywnych uczniów 

 możliwość wykorzystania tłumaczenia tekstów w pracy na lekcji 

 rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem pracy grupowej oraz kreatywności 

i innowacyjności uczniów 

prowadzący: Konrad Chęciński   e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl 

   

29. Efektywne nauczanie języków obcych  

miesiąc realizacji: IV cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 nowatorskie metody nauczania języków obcych 

 najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych 

 jak uczyć efektywnie i efektownie? 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie najnowszych trendów i metod nauczania języków obcych  

 poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat najnowszych trendów w metodyce nauczania języków obcych  

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl
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30. Praca domowa z języka obcego inna niż wszystkie – czyli jaka?  

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 odwrócona lekcja (flipped classroom) a praca domowa 

 kiedy praca domowa pomaga, a kiedy szkodzi? 

 fakty i mity dotyczące pracy domowej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie faktów i mitów dotyczących pracy domowej i jej zadawania 

 poznanie sposobów indywidualizowania pracy podczas zadawania prac domowych 

 pogłębienie wiedzy na temat „dobrej pracy domowej” 

 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

31. Najlepsze aplikacje do nauki utrwalania i powtarzania 

słownictwa 
 

miesiąc realizacji: III cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 Smartphone – przyjaciel czy wróg nauczyciela języka obcego? 

 App smashing, czyli jak sprytnie łączyć aplikacje ze sobą, aby wykorzystywać ich potencjał 

 narzędzia i aplikacje do nauki i utrwalania słownictwa 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie sposobów okiełznania smartphone na  języka obcego 

 poznanie w teorii i w praktyce App smashing’u  

 poznanie narzędzi i aplikacji do nauki i utrwalania słownictwa, które sprawdzą się najlepiej 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl
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32. Gry i zabawy na lekcji języka obcego – czyli coś zamiast 

kserówki. Tworzymy materiały wielokrotnego użytku 
 

miesiąc realizacji: I cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 

 game based learning (nauczanie oparte na grach) i grywalizacja 

 stożek doświadczania Dale’a 

 uczniowskie DIY (uczniowie tworzą pomoce do lekcji) 

 bank gier planszowych, zabaw i aktywności na różne poziomy i tematy 

 wykorzystanie różnych gadżetów np. kości, kart, klapek na muchy, talerzyków itp. 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie z game based learning (nauczaniem opartym na grach) i grywalizacją 

 poznanie sposobów zaangażowania uczniów do tworzenia pomocy do lekcji 

 stworzenie banku gier planszowych, aktywności, zabaw na różne poziomy i tematy 

 poznanie gier i zabaw wykorzysujących różne gadżety np. kości, karty, klapki na muchy, talerzyki itp. 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl 

 

33. Flipped Classroom (lekcja odwrócona) – sposób 

na indywidualizację pracy na lekcji języka obcego 
 

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 metoda klasy odwróconej  

 narzędzia wspomagające pracę metodą lekcji odwróconej 

 jak zwiększyć autonomię ucznia w metodzie lekcji odwróconej? 

 indywidualizacja pracy a lekcja odwrócona 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie metody klasy odwróconej  

 zastosowanie narzędzi wspomagających pracę metodą lekcji odwróconej 

 poznanie sposobów zwiększenia autonomii ucznia w metodzie lekcji odwróconej 

 poznanie ćwiczeń wspomagających indywidualizację pracy 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl 
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34. Stacje zadaniowe dobre dla każdego i do każdego tematu – 

kreatywne powtórki na lekcji języka obcego 
 

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z zasadą tworzenia stacji zadaniowych 

 uczniowskie DIY a stacje zadaniowe 

 jak stacje zadaniowe mogą wspomagać współpracę i relacje uczniowskie? 

 stacje zadaniowe jako kreatywne lekcje powtórzeniowe 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie zasad tworzenia stacji zadaniowych 

 stworzenie scenariuszy, materiałów i ćwiczeń do lekcji opartych na stacjach zadaniowych 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl  

   

35. Łatwe piosenki w języku obcym dla najmłodszych  

miesiąc realizacji: II cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 piosenki w języku obcym w podstawie programowej 

 łatwość dzieci w przyswajaniu języka obcego 

 przykłady krótkich i łatwych piosenek w językach rosyjskim, angielskim, niemieckim i propozycje zabaw 

z nimi 

 przykłady piosenek „międzynarodowych”, występujących w kilku językach i propozycje zabaw z nimi 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie łatwych piosenek w językach obcych 

 poznanie sposobów pracy z piosenkami obcojęzycznymi 

 poznanie zabaw z piosenkami obcojęzycznymi 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl  
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36. Jak ciekawie i aktywnie prowadzić lekcje z elementami historii 

muzyki lub sztuki? 

 

 

miesiąc realizacji: I cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zagadnienia z zakresu historii muzyki i historii sztuki w podstawie programowej klas IV-VII 

 metody aktywizujące na lekcjach z elementami historii muzyki/sztuki 

 multimedialne i interaktywne zasoby na lekcję z elementami historii muzyki/sztuki  

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć z elementami muzyki/sztuki 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe narzędzia i metody pracy 

 rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii 

 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl  

   

37. Gdy nie ma chóru w szkole – jak uczynić atut z braku chóru 

szkolnego? 
 

miesiąc realizacji: IV cena: forma bezpłatna  

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zalety śpiewania 

 rola szkolnego zespołu wokalnego 

 pomysły na przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości szkolnych bez chóru szkolnego 

 korzyści wynikające z braku chóru szkolnego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie różnych sposobów przygotowania oprawy muzycznej uroczystości szkolnych 

 kształtowanie umiejętności szukania pozytywów w trudnej sytuacji 

 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl  
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38. Wykorzystanie szkolnych instrumentów perkusyjnych przy 

nauce piosenek 
 

miesiąc realizacji: X cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:  

 instrumenty szkolne i proste pomysły na ich zastąpienie 

 akompaniament uzupełniający rytm (instrumenty perkusyjne) 

 akompaniament ilustrujący tekst piosenki 

 akompaniament melodyczny 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć muzycznych 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody pracy 

 rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze muzykowania 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl  

   

39. Jak nie zanudzić uczniów nauką tekstu piosenki na pamięć – 

inspiracje do pracy z tekstem piosenki 
 

miesiąc realizacji: X cena: 20 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 konieczność nauki piosenek na pamięć 

 wybór piosenek do nauki na pamięć 

 praca z tekstem piosenki bez czytania (wydruku) dla klasy pierwszej, dla klas II-III oraz dla klas IV-VII  

 praca z wydrukowanym tekstem 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody pracy 

 rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z piosenką 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl 
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40. Ciekawe, niekosztowne techniki papierowe: quilling i iris folding  

miesiąc realizacji: XII cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja różnych technik papierowych 

 prezentacja prac powstałych w technikach quilling oraz iris folding 

 tworzenie pracy z technice quilling lub iris folding 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych 

 poznanie ciekawych technik i zabaw plastycznych dla dzieci 

 stworzenie własnych prac w oparciu o wskazówki prowadzącego 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl 

 

41. Wiersze na lekcji muzyki – wykorzystanie wierszy i rymowanek 

polskich poetów o muzyce 
 

miesiąc realizacji: X cena: 20 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:  

 pisarze i poeci poruszający tematykę muzyczną 

 przykłady zabaw i zadań do wybranych wierszy m.in. o znakach muzycznych, instrumentach, tańcach, 

kompozytorach 

 wykorzystanie piosenek z nazwami nut do nauki gry na instrumentach melodycznych (dzwonki/flety) 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe materiały wierszowane 

 rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z instrumentem melodycznym 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl 
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42. Upraszczamy granie na flecie prostym. Alternatywne do zapisu 

muzycznego sposoby zapisu dźwięków na flety proste 
 

miesiąc realizacji: IV cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 charakterystyka fletu prostego 

 notacja muzyczna dla fletu prostego 

 alternatywne sposoby zapisu dźwięków na flet prosty 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie warsztatu pracy 

 zapoznanie się z nowoczesnymi trendami w nauce 

 poszerzenie warsztatu pracy o nowe metody zapisu dźwięków 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl 

 

43. Wizualizacje na lekcjach muzyki i plastyki  

miesiąc realizacji: V cena: 20 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 pojęcie wizualizacji 

 prezentacja wizualizacyjnych metody pracy z uczniami 

 przykłady prac uczniów 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć 

 zapoznanie się z nowoczesnymi trendami w nauce w zakresie wizualizacji 

 poszerzenie warsztatu pracy o metody wizualizacyjne 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl 
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44. Jak dostosowywać wymagania do potrzeb uczniów posiadających 

opinie i orzeczenia z PPP oraz jak oceniać ich postępy 

edukacyjne na lekcji muzyki i plastyki zgodnie z zaleceniami PPP 

 

miesiąc realizacji: IX cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący  liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 typowe trudności uczniów dysfunkcyjnych oraz uczniów z niepełnosprawnościami na lekcjach muzyki 

i plastyki 

 sposoby dostosowywania wymagań, metod oraz form pracy do potrzeb uczniów posiadających opinie 

i orzeczenia na lekcjach muzyki i plastyki 

 sposoby oceniania postępów edukacyjnych uczniów z opiniami i orzeczeniami PPP na lekcjach muzyki 

i plastyki 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie charakterystycznych dla uczniów dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych trudności występujące 

na lekcji muzyki i plastyki 

 poznanie sposobów pracy z uczniami dysfunkcyjnymi i niepełnosprawnymi na lekcjach muzyki i plastyki 

 poznanie sposobów oceniania postępów edukacyjnych uczniów dysfunkcyjnymi i niepełnosprawnymi 

na lekcjach muzyki i plastyki 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl 

   

45. Boże Narodzenie – po polsku i nie tylko  

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 staropolskie tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne 

 mniej znane staropolskie kolędy, pastorałki i kantyczki 

 niemieckie kolędy  

 kolędy i piosenki świąteczne w języku angielskim 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy o tradycjach ludowych związanych z obchodami Narodzenia Pańskiego 

 poznanie mniej znanych kolęd polskich oraz kolęd i piosenek świątecznych w innych językach 

 pozyskanie pomysłów na lekcje o tematyce świątecznej 

 

prowadzący: Jolanta Piekarska,  

 Marlena Kowalska 
 e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl 
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46. Nowa Matura 2023 z matematyki – co się zmienia?  

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym z matury 2022 r., 

analiza wyników 

 prezentacja przykładowych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

na maturę 2023 r., przedstawienie zmian w odniesieniu do lat ubiegłych zgodnych z podstawą programową: 

opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkusza egzaminacyjnego, zasady 

rozwiązań z komentarzem, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami 

 przedstawienie pakietu zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do Nowej Matury 2023 r. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym z matematyki w 2023 r. 

 poszerzenie wiedzy w zakresie wyboru zadań utrwalających wiedzę i kształcących umiejętności określone 

w wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym z matematyki w 2023 r. 

oraz w podstawie programowej 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o pakiet zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do matury 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające w uczniach chęć uczenia się 

i motywację do nauki 

 podnoszenie kompetencji nauczycieli 

prowadzący: Anna Maliszewska  e-mail: a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl  

   

47. Jak zostać milionerem? – czyli o matematyce w różnego rodzaju 

grach losowych 
 

miesiąc realizacji: III cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z zasadami game based learning (uczenie oparte na grach) i grywalizacją 

 DIY – tworzenie gier przez uczniów 

 prezentacja narzędzi cyfrowych i tworzenie różnych gier online 

 prezentacja zadań probabilistycznych i gier losowych 

 prezentacja strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny wraz z wdrażaniem innowacji 

 kształtowanie kompetencji matematycznych w sytuacjach rzeczowych, codziennych w połączeniu 

z pojęciami probabilistycznymi 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania i o ciekawe 

materiały, które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji w połączeniu z grami 

 pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji w kontekście 

probabilistycznym 

 tworzenie banku gier i pakietów zadań, które rozwijają zainteresowania i hobby uczniów oraz rozwijają ich 

kreatywność i fantazję 

 poznanie narzędzi umożliwiających tworzenie gier online, gier losowych, gier planszowych, gier 

karcianych i innych 

 uzyskanie dostępu do uzupełniania wakaletu tematycznego 

prowadzący: Anna Maliszewska  e-mail: a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl 
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48. Jak przygotować lekcje matematyki, gdy w klasie są uczniowie, 

którzy słabo znają język polski? 
 

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja wiedzy dotyczącej kształcenia uczniów, którzy słabo znają język polski 

 komunikacja interpersonalna 

 poznanie metod i technik w aspekcie wychowania i uczenia w kształceniu uczniów 

 prezentacja strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny 

 kształtowanie kompetencji matematycznych w sytuacjach rzeczowych i codziennych 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z uczniem, który słabo zna język polski 

 pogłębienie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania i o ciekawe 

materiały, które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające w uczniach chęć uczenia się 

i motywację do nauki 

 pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji 

prowadzący: Anna Maliszewska  e-mail: a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl 

   

49. Matematyka – i wszystko gra! – innowacyjne lekcje w szkole  

miesiąc realizacji: I cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5  

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z zasadami game based learning (uczenie oparte na grach) i grywalizacją 

 DIY – tworzenie gier przez uczniów 

 prezentacja narzędzi cyfrowych i tworzenie różnych gier online 

 prezentacja strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny wraz z wdrażaniem innowacji 

 kształtowanie kompetencji matematycznych w sytuacjach rzeczowych, codziennych w połączeniu 

z pojęciami fizycznymi, chemicznymi, technicznymi 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania, o ciekawe materiały 

w połączeniu z grami 

 pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji 

 tworzenie banku gier i pakietów zadań, które rozwijają zainteresowania i hobby uczniów oraz rozwijają 

ich kreatywność i fantazję oraz wzmacniające w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki 

 poznanie narzędzi umożliwiających tworzenie gier online i gier planszowych oraz gier terenowych 

 uzyskanie dostępu do uzupełniania wakaletu tematycznego 

 

prowadzący: Anna Maliszewska,  

   Katarzyna Harlejczyk 
 e-mail: a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl 
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50. Trening uważności – mindfullness na zajęciach z matematyki  

miesiąc realizacji: IV cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny 

 prezentacja kształtowania pojęć matematycznych i psychologiczno-pedagogicznych 

 prezentacja materiałów doskonalących myślenie i umiejętności matematyczne 

 przedstawienie indywidualizacji procesu nauczania 

 zapoznanie z metodami wspomagającymi koncentrację i pamięć oraz z metodami rozwijającymi uważność 

oraz skupienie 

 prezentacja podstawowych mnemotechnik i technik relaksacyjnych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania oraz techniki i metody 

wzmacniające w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki oraz pokazanie nauczycielowi właściwych 

etapów wspierających proces edukacyjny min., wstępny test, ćwiczenia i zadania, ewaluacyjny test 

 zapoznanie z materiałami doskonalącymi myślenie i umiejętności matematyczne oraz zdobycie wiedzy 

na temat podstawowych mnemotechnik i metod wzmacniających koncentrację i pamięć oraz technik 

relaksacyjnych i dotyczących treningu uważności 

 podnoszenie kompetencji nauczycieli 

prowadzący: Anna Maliszewska  e-mail: a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl  

   

51. Lwowska szkoła matematyki – przybliżenie postaci 

najwybitniejszego polskiego matematyka Stefana Banacha – 

pomysł na ciekawą lekcję 

 

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 myślenie krytyczne, przykłady dobrych praktyk 

 przybliżenie postaci Stefana Banacha 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie nowych metod pracy na lekcjach matematyki 

 poznanie nieznanych faktów z życia Stefana Banacha 

 poznanie historii Lwowskiej szkoły matematyki 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl  
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52. Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 kształtowanie kluczowych kompetencji matematycznych w przedszkolu i klasach I–III, przykłady dobrych 

praktyk 

 kształtowanie kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach VI–VIII i szkołach 

ponadpodstawowych, przykłady dobrych praktyk 

 strategie i metody skuteczne w kształceniu kompetencji matematycznych na lekcjach 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie dobrych praktyk do kształtowania kompetencji matematycznych na różnych etapach kształcenia 

 poznanie strategii i metod skutecznych w kształceniu kompetencji matematycznych na lekcjach 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl   

   

53. Edukacja włączająca na lekcjach matematyki  

miesiąc realizacji: I cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla wszystkich uczniów 

 zadania nauczycieli matematyki we wdrażaniu edukacji włączającej 

 postawy nauczycieli matematyki wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia edukacji 

włączającej 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 akceptowanie różnorodności uczniów, nauczycieli i rodziców 

 postrzeganie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych jako zjawiska naturalnego 

 przejście od modelu medycznego do psychospołecznego postrzegania niepełnosprawności 

 uznanie szkół ogólnodostępnych za podstawowe miejsce kształcenia dla wszystkich uczniów 

 tworzenie klimatu sprzyjającego optymalnemu rozwojowi i rozwijaniu pozytywnych relacji społecznych 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:k.matczak@crepiotrkow.edu.pl
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54. Wykorzystanie rutyn myślenia krytycznego na lekcjach 

matematyki 
 

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 jak zastosować rutyny myślenia krytycznego, aby z jednej strony zaangażować uczniów do myślenia o 

problemach matematycznych, a z drugiej prowadzić bieżącą diagnozę ich wiedzy i umiejętności 

 zaprezentowanie narzędzi myślenia krytycznego, które pozwalają lepiej dostrzegać związki przyczynowo-

skutkowe i sprawniej rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy matematyczne 

 bank pomysłów do edukacji stacjonarnej i zdalnej, czyli jak w ciekawy sposób zrealizować podstawę 

programową i kształtować kompetencje 4K: komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie i kooperacja 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zwiększenie efektywności nauczania, przy mniejszym zaangażowaniu nauczyciela 

 poszerzenie umiejętności twórczych i kreatywnych lekcji 

 poznanie różnych sposobów na zaangażowanie i zmotywowanie uczniów 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl 

 

55. Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych 

w roku 2023 
 

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych 

 analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule wraz z przykładami zadań 

egzaminacyjnych 

 praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań oraz propozycja modelu 

pracy z uczniami 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych 

 uzyskanie wiedzy na temat wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych 

 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:k.matczak@crepiotrkow.edu.pl
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56. Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych 

do podniesienia efektów kształcenia? 
 

miesiąc realizacji: III cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 interpretacja danych statystycznych 

 raport ilościowy – wnioski 

 raport jakościowy – wnioski 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 interpretacja danych statystycznych 

 raport ilościowy  wnioski 

 raport jakościowy – wnioski 

 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl 

   

57. Ocenianie w szkole – wszystko co musisz wiedzieć  

miesiąc realizacji: XII cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 co to jest pomiar dydaktyczny? 

 rola oceny 

 taksonomia celów 

 typologia testów pisemnych sporządzona w Polsce 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 akceptowanie różnorodności uczniów, nauczycieli i rodziców 

 poznanie na czym polega i co to jest pomiar dydaktyczny 

 poznanie roli oceny dla ucznia, rodzica i nauczyciela 

 przypomnienie taksonomii celów wg B. Niemierko 

 poznanie typów testów pisemnych w Polsce 

 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl 
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58. Praca z uczniem z dostosowaniami na lekcjach geografii  

miesiąc realizacji: XII cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 metody i formy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 organizacja procesu nauczania dzieci z dostosowaniami edukacyjnymi 

 tworzenie warsztatu pracy nauczyciela geografii 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie warsztatu pracy nauczyciela z uczniami z dostosowaniami edukacyjnymi 

  rozwinięcie kreatywności na lekcjach i zdobycie nowych umiejętności 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela geografii 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl  

   

59. Aktywnie i kreatywnie na lekcjach geografii – czyli jak 

aktywizować i motywować uczniów do nauki? 
 

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 metody i techniki pracy aktywizujące pracę uczniów na lekcjach geografii 

 tworzenie materiałów do efektywnego nauczania geografii 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela 

 podniesienie kompetencji nauczyciela geografii 

 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl
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60. „Moja mała ojczyzna” – warsztat terenowy  

miesiąc realizacji: X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 obiekty turystyczne mojej okolicy 

 źródła informacji o mim regionie 

 tworzenie własnych materiałów dydaktycznych 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 doskonalenie przekazywania wiedzy o najbliższym terenie 

 opowieści i legendy zaklęte w mojej małej ojczyźnie 

 wykorzystanie stworzonych materiałów na lekcjach geografii 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl  

   

61. Wypalenie zawodowe nauczyciela geografii  

miesiąc realizacji: IV cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przyczyny i objawy wypalenia zawodowego nauczycieli 

 wypalenie zawodowe i jego konsekwencje 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie objawów i przyczyn wypalenia zawodowego 

 poznanie sposobów radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i uświadomienie sobie pracy nad samym 

sobą 

 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl
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62. Mapa – narzędzie pracy nauczyciela geografii  

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 mapa w nowej podstawie programowej 

 interpretacja różnych rodzajów map na lekcjach geografii 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozwijanie umiejętności czytania i posługiwania się mapami 

 zadania z mapą w nauczaniu geografii 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl 

   

63. Mniej nauczyciela a więcej ucznia na lekcjach geografii  

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poznanie roli ucznia i nauczyciela na lekcjach geografii 

 poznanie warunków efektywnego nauczania 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uświadomienie roli i nauczyciela na lekcjach geografii 

 uświadomienie sobie czy warto zmienić podejście do procesu dydaktycznego na lekcjach geografii 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl
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64. Efektywne nauczanie biologii  

miesiąc realizacji: III cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rola nauczyciela w procesie kształcenia dzieci i młodzieży 

 metody i techniki nauczania 

 formy organizacji i realizacji kształcenia 

 środki i materiały dydaktyczne 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 podniesienie świadomości o potrzebie uczenia się przez całe życie 

 pogłębienie swojej wiedzy w zakresie dydaktyki nauczania biologii 

 podniesienie jakości kształcenia i wychowania w szkole poprzez rozwój zawodowy nauczyciela 

 upowszechnianie nowoczesnych technik komputerowych 

 wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy zawodowej i samodoskonaleniu nauczycieli 

 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl  

   

65. Planowanie pracy nauczyciela biologii w roku szkolnym 

2022/2023 
 

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie edukacji biologicznej 

 szkoła wobec zmian w oświacie 

 twórczy uczeń a twórczy nauczyciel 

 baza dydaktyczna 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy na temat podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie 

edukacji biologicznej 

 podniesienie świadomości o potrzebie uczenia się przez całe życie 

 poszerzenie kompetencji zawodowych 

 upowszechnianie nowoczesnych technik komputerowych 

 korzystanie z technologii informacyjnej w pracy zawodowej i samodoskonaleniu nauczycieli 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl
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66. Konkursy interdyscyplinarne jako formy pracy z uczniem 

zdolnym 
 

miesiąc realizacji: V cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 konkursy o tematyce ekologicznej dla uczniów szkoły podstawowej 

 twórczy uczeń a twórczy nauczyciel 

 zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwoju zainteresowań biologicznych 

 rola konkursów i olimpiad w rozwoju zainteresowań biologicznych uczniów 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat konkursów o tematyce ekologicznej dla uczniów szkoły podstawowej 

 poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli 

 podniesienie jakości kształcenia i wychowania w szkole poprzez rozwój zawodowy nauczyciela 

 doskonalenie umiejętności wykorzystywania materiałów edukacyjnych do rozbudzenia zainteresowań 

ekologicznych uczniów 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl 

   

67. Jak zainteresować uczniów biologią?  

miesiąc realizacji: II cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 twórczy uczeń a twórczy nauczyciel 

 organizacja bazy dydaktycznej nauczyciela biologii 

 wpływ doboru metod, technik i form pracy na zdobywanie wiedzy i kształtowanie określonych umiejętności 

 zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwoju zainteresowań biologicznych 

 rola konkursów i olimpiad w rozwoju zainteresowań biologicznych uczniów 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

- podniesienie świadomości o potrzebie uczenia się przez całe życie 

- poszerzenie kompetencji zawodowych 

- upowszechnianie nowoczesnych metod i form pracy 

- podniesienie jakości kształcenia i wychowania w szkole poprzez rozwój zawodowy nauczyciela 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl
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68. Metody aktywizujące w nauczaniu biologii i przyrody  

miesiąc realizacji: III cena: 20 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wpływ doboru metod, technik i form pracy na zdobywanie wiedzy i kształtowanie określonych umiejętności 

 podział metod i technik nauczania (wg kilku autorów) 

 opis metod i technik aktywizujących 

 praktyczne sposoby wykorzystana metod aktywizujących na lekcji biologii i przyrody 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 podniesienie świadomości o potrzebie uczenia się przez całe życie 

 podniesienie kompetencji zawodowych 

 upowszechnianie nowoczesnych metod i form pracy 

 podniesienie jakości kształcenia i wychowania w szkole poprzez rozwój zawodowy nauczyciela 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl 

   

69. Rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych  

miesiąc realizacji: II cena: 20 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 pojęcie zainteresowań 

 czynniki warunkujące rozwój zainteresowań 

 rodzaje zajęć pozalekcyjnych 

 rola zajęć pozalekcyjnych w rozwoju zainteresowań uczniów 

 praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć pozalekcyjnych – wymiana doświadczeń 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie dodatnich i ujemnych aspektów organizowania zajęć pozalekcyjnych 

 poszerzenie wiedzy na temat różnych rodzajów zajęć pozalekcyjnych 

 wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela 

 wymiana doświadczeń dotyczących praktycznych wskazówek prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl  
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70. Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody  

miesiąc realizacji: X cena: 20 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 metoda badawcza a podstawa programowa kształcenia ogólnego 

 planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów 

 dokumentowanie wyników metody badawczej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzbogacenie wiedzy i umiejętności metodycznych 

 uatrakcyjnienie edukacji biologicznej poprzez obserwacje i doświadczenia 

 wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela 

 praktyczne doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania i przeprowadzenia doświadczeń 

i eksperymentów 

 kształcenie umiejętności zapisu metody badawczej 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl 

 

71. Pozaszkolne formy edukacji biologicznej  

miesiąc realizacji: V cena: 20 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 aspekty prawne związane z przygotowaniem i realizacją zajęć terenowych 

 analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem realizacji edukacji biologicznej w formie 

zajęć terenowych 

 rodzaje zajęć terenowych i ich charakterystyka 

 praktyczne informacje dotyczące planowania i realizacji zajęć terenowych – wymiana doświadczeń 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 doskonalenie praktycznych umiejętności organizowania zajęć w terenie 

 wzbogacenie wiedzy i umiejętności biologicznych 

 upowszechnianie edukacji biologicznej poprzez bezpośrednie zajęcia w terenie 

 wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela 

 poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionu 

 stworzenie kart pracy, materiałów metodycznych do wykorzystania na lekcjach biologii 

prowadzący: Piotr Chruściel  e-mail: p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:p.chrusciel@crepiotrkow.edu.pl
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72. Lekcje z efektem wow – rozszerzona rzeczywistość  

miesiąc realizacji: X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 znaczenie rozszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality) w zapamiętywaniu i uczeniu się 

 podstawowe narzędzia do tworzenia lekcji z elementami AR 

 aplikacje i książki wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość 

 merge cube – zastosowanie na lekcjach 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie różnych stron i aplikacji z zastosowaniem AR  

 stworzenie banku aplikacji i stron do rozszerzonej rzeczywistości 

 poznanie możliwości i zastosowania merge cube na lekcjach 

 uzyskanie dostępu do wakeletu tematycznego i tutoriali 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk 

 Katarzyna Harlejczyk 

 

 e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl  

   

73. Scratch – poziom podstawowy – animacje  

miesiąc realizacji: XI cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przypomnienie podstawowych zasad obsługi programu 

 tworzenie animowanej kartki 

 animacja poklatkowa 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat programowania w Scratch 

 poznanie sposobów tworzenia animacji w Scratch 

 stworzenie prostych programów 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk  e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl  
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74. Platforma Genially – poziom podstawowy  

miesiąc realizacji: X-XI cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 nauka obsługi programu 

 podstawowe aktywności na platformie 

 tworzenie prostej interaktywnej prezentacji w Genially 

 tworzenie własnych projektów na platformie Genially 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy w zakresie obsługi platformy Genially 

 poznanie możliwości wykorzystania platformy w edukacji 

 stworzenie własnych pomocy interaktywnych na platformie 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk  e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

75. CodeWeek – myślę logicznie  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zagadki logiczne i szyfry oparte na kodowaniu 

 kodowanie na macie 

 aktywności z użyciem robotów 

 dzielenie się dobrą praktyką 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu kodowania i programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym 

 pozyskanie nowych pomysłów w pracy nauczyciela 

 zdobycie umiejętności tworzenia gier i zabaw związanych z kodowaniem i programowaniem 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk 

  Marlena Kowalska 
 e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl
mailto:k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl


INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA 
 

– 40 – 

 

76. Od cyfrowej ignorancji do cyfrowej imigracji – ABC 

wykorzystania cyfrowych narzędzi w pracy z uczniami 
 

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 TIK jako narzędzie a nie cel edukacyjny 

 efektywne zastosowanie narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami 

 prezentacja narzędzi umożliwiających ocenianie oraz badanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności 

przez uczniów 

 prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających tworzenie gier edukacyjnych, kart pracy, zadań do pracy 

indywidualnej i grupowej 

 prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających planowanie pracy z uczniami i komunikację 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aplikacji, narzędzi i stron internetowych przydatnych w nauczaniu 

 poszerzenie kompetencji cyfrowych 

 poznanie efektywnych sposobów wykorzystania różnych aplikacji i programów przydatnych w pracy 

z uczniami 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk, 

 Katarzyna Harlejczyk 
 e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl  

   

77. Wakelet, LearningApps, Genially – niezawodne trio w pracy 

nauczyciela 
 

miesiąc realizacji: I cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 efektywne zastosowanie TIK w pracy nauczyciela 

 Wakelet, LearningApps, Genially krok po kroku – instrukcja, wskazówki i zasady tworzenia 

 tworzenie zadań, ćwiczeń i gier w aplikacji Genially i LearningApps 

 wykorzystanie aplikacji Wakelet do porządkowania materiałów edukacyjnych, tworzenia kolekcji 

tematycznych i pracy zespołowej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aplikacji przydatnych w pracy z uczniami 

 poszerzenie kompetencji cyfrowych 

 zdobycie umiejętności wykorzystania różnych aplikacji i programów przydatnych w edukacji 

 dostęp do padletu tematycznego 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk 

   Marlena Kowalska 
 e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl 
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78. Prawidłowy dobór ćwiczeń rozgrzewki do zadania głównego 

lekcji 
 

miesiąc realizacji: XII cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 etapy planowania lekcji wychowania fizycznego 

 typy rozgrzewek 

 dobór ćwiczeń rozgrzewki do zadania głównego lekcji wychowania fizycznego 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki wychowania fizycznego 

 poszerzenie zasobu ćwiczeń wykorzystywanych w rozgrzewce 

 zdobycie lub poprawienie umiejętności doboru ćwiczeń rozgrzewki do zadania głównego lekcji 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl  

   

79. Gry i zabawy lekkoatletyczne – ważny element lekcji 

wychowania fizycznego kształtujący sprawność fizyczną 
 

miesiąc realizacji: IV,V cena: 40 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wymagania szczegółowe podstawy programowej w zakresie lekkoatletyki w szkole podstawowej 

 jak nauczać techniki konkurencji lekkoatletycznych i rozwijać sprawności motoryczne poprzez zabawy? 

 zabawy w nauczaniu konkurencji lekkoatletycznych – zasób zabaw i gier, ćwiczenia 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy nt. wykorzystania zabaw i gier w nauczaniu lekkoatletyki zgodnie z wymaganiami 

podstawy programowej 

 zdobycie umiejętności organizowania zabaw i gier lekkoatletycznych 

 poszerzenie zasobu gier i zabaw lekkoatletycznych 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:a.bak@crepiotrkow.edu.pl
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80. Nauczanie i doskonalenie odbić sposobem oburącz dolnym 

w piłce siatkowej 
 

miesiąc realizacji: XI cena:40 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wymagania szczegółowe podstawy programowej w zakresie nauczania piłki siatkowej 

 metodyka nauczania odbić sposobem oburącz dolnym w piłce siatkowej 

 nauka i doskonalenie odbić oburącz sposobem dolnym – ćwiczenia indywidualne, w parach, trójkach, 

we fragmentach gry 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy, pozna nowe trendy w nauczaniu odbić oburącz dolnych w piłce siatkowej 

 rozwinie umiejętności doboru ćwiczeń w nauczaniu i doskonaleniu odbić oburącz sposobem dolnym w piłce 

siatkowej 

 poszerzy zasób ćwiczeń wykorzystywanych w nauczaniu i doskonaleniu odbić oburącz sposobem dolnym 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl 

   

81. Jak skutecznie zmotywować ucznia na lekcji WF i treningu? – 

podstawy treningu mentalnego 
 

miesiąc realizacji: I cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 metody pracy nad motywacją, samoświadomością, zarządzanie stresem u dzieci  

i młodzieży uprawiającej sport, uczestniczącej w zawodach 

 trening mentalny 

 dobór ćwiczeń do grupy i indywidualnego ucznia 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie metod coachingowych przydatnych w pracy nauczyciela wf 

 zdobycie lub poszerzenie wiedzy o sposobach motywowania uczniów, rozwijaniu ich samoświadomości, 

zarządzaniu stresem związanym z uprawianiem sportu i  udziałem w zawodach sportowych 

 zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w pracy z dziećmi i młodzieżą 

 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl 
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82. Olimpizm i fair play na lekcji wychowania fizycznego  

miesiąc realizacji: IV cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 miejsce edukacji olimpijskiej i olimpizmu w wychowaniu fizycznym i podstawie programowej 

 planowanie edukacji olimpijskiej w procesie wychowania fizycznego 

 propozycje i oferta Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Centrum Edukacji Olimpijskiej oraz Muzeum 

Sportu i Turystyki 

 tworzenie scenariuszy lekcji i wydarzeń o tematyce olimpijskiej 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu olimpizmu 

 zdobycie umiejętności planowania edukacji olimpijskiej oraz realizacji lekcji o tej tematyce 

 poznanie oferty i propozycji edukacji olimpijskiej przedstawionej przez PKOL, CEOl, MSiT 

 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl  

   

83. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego  

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna  

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi 

 etapy planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego 

w świetle obowiązujących aktów prawnych 

 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl 
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84. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji 

wychowania fizycznego – dostosowanie wymagań 
 

miesiąc realizacji: II cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie dostosowań wymagań dla dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 dostosowanie wymagań z wychowania fizycznego w zależności od występującej dysfunkcji lub schorzenia 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 zdobycie umiejętności dostosowywania wymagań do poszczególnych dysfunkcji i schorzeń 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl 

   

85. Gry i zabawy ruchowe i rozwój motoryczny dzieci w młodszym 

wieku szkolnym 
 

miesiąc realizacji: X cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rozwój psychomotoryczny dzieci w młodszym wieku szkolnym 

 wpływ aktywności fizycznej na prawidłowy rozwój i zdrowie dzieci – jak kształtować cechy motoryczne 

w złotym okresie motoryczności 

 gry i zabawy ruchowe dzieci w młodszym wieku szkolnym 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy nt. rozwoju psychomotorycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym 

 powiększenie zasobu zabaw i gier o nowe zabawy i gry ruchowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl 
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86. Jak być kreatywnym katechetą?  

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zasady kreatywności ,,5xT” 

 określenie kreatywności 

 przymioty kreatywnego katechety 

 działania kreatywne 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia 

 poznanie kompetencji kreatywnego nauczyciela 

 przybliżenie technik efektywnego uczenia się 

prowadzący: Izabela Mazurczyk  e-mail: i.mazurczyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

87. Gry, zabawy i aktywności przydatne na katechezie 

w przedszkolu i klasach I -III 
 

miesiąc realizacji: III cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rozwijanie kompetencji miękkich u dzieci takich jak nauka logicznego myślenia czy umiejętność pracy 

w zespole 

 przykłady gier, zabaw i aktywności przydatnych na lekcji religii 

 propozycje zabaw relaksująco-wyciszających 

 zabawy parateatralne 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzbogacenie warsztatu pracy katechety 

 poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych 

 poznanie nowoczesnych metod poprawiających koncentrację i pobudzających wyobraźnię 

prowadzący: Izabela Mazurczyk  e-mail: i.mazurczyk@crepiotrkow.edu.pl 
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88. Wypalenie zawodowe w pracy katechety  

miesiąc realizacji: X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zjawisko wypalenia zawodowego – brak równowagi praca-życie 

 stres – przyjaciel czy wróg?  – różne koncepcje rozumienia stresu 

 techniki i strategie relaksacyjne ułatwiające dojście do równowagi i harmonii 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 doświadczanie na sobie pozytywnego działania różnych technik skutecznie obniżających poziom stresu 

 zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania treningów relaksacyjnych 

 poszerzenie wiedzy na temat oddziaływania stresu na nasz organizm i jego roli w  życiu człowieka 

prowadzący: Izabela Mazurczyk,  

  Dorota Laks 
 e-mail: i.mazurczyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

89. Praca z Pismem Świętym na lekcji religii  

miesiąc realizacji: II cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 narracyjny model katechezy biblijnej 

 prezentacja gier i zabaw inspirowanych Biblią 

 tworzenie bazy przydatnych pomocy i materiałów do prowadzenia katechezy biblijnej 

 wykorzystanie infografiki na katechezie 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy 

 zdobycie umiejętności stosowania różnych narzędzi 

 poznanie nowoczesnych metod aktywizujących 

 rozwijanie umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod nauczania i przygotowania katechezy 

z ich wykorzystaniem 

prowadzący: Izabela Mazurczyk  e-mail: i.mazurczyk@crepiotrkow.edu.pl 
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90. Praca z uczniem/dzieckiem z deficytami rozwojowymi na lekcji 

religii 
 

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 definicja i przyczyny zaburzeń rozwojowych 

 rodzaje zaburzeń rozwojowych 

 indywidualne podejście do ucznia z deficytami rozwojowymi (dostosowania) 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy o przyczynach i rodzajach zaburzeń rozwojowych 

 poszerzenie zasobu wiedzy na temat upośledzeń umysłowych oraz specyficznych zaburzeń rozwojowych 

 poszerzenie wiedzy z zakresu dostosowań na lekcji religii w ramach pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej 

prowadzący: Izabela Mazurczyk,  

 Dorota Laks 
 e-mail: i.mazurczyk@crepiotrkow.edu.pl   
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91. Szkoła rodzinie – rola zajęć wychowania do życia w rodzinie 

we wspieraniu najważniejszego czynnika chroniącego rozwój 

dziecka i ucznia 

 

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 miejsce wychowania do życia w rodzinie w zadaniach wychowawczo-profilaktycznych szkoły 

 programy, podręczniki i materiały dydaktyczne dla nauczycieli 

 współpraca z rodzicami w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 treści podkreślające rolę więzi w rodzinie 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uporządkowanie wiedzy na temat podstaw realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 zapoznanie z aktualnymi materiałami i podręcznikami dla ucznia i nauczyciela 

 poszerzenie umiejętności w zakresie współpracy z rodzicami 

 zapoznanie z przykładami realizacji treści z zakresu roli rodziny w rozwoju dziecka 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl  

   

92. Internet, seksualizacja, pornografia i inne zagrożenia rozwoju 

psychoseksualnego młodego człowieka – wyzwania 

dla wychowawców, nauczycieli i rodziców 

 

miesiąc realizacji: I cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 źródła współczesnych problemów wychowawczych 

 przykłady zaburzeń rozwoju psychoseksualnego 

 warunki i podstawy prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

 skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne wychowawców i rodziców 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy na temat wpływu współczesnych mediów na rozwój dzieci i młodzieży oraz źródeł 

problemów wychowawczych 

 poszerzanie wiedzy w zakresie podstaw działań wychowawczych i psychoprofilaktycznych 

 rozwijanie umiejętności tworzenia warunków wychowawczych do prawidłowego rozwoju dzieci w szkole 

i w domu 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl 
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93. Rozmowy z młodzieżą o wartościach, celach, przyjaźni, miłości… 

W poszukiwaniu aktywizujących metod dialogu i wsparcia 
 

miesiąc realizacji: II cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 cele, wartości, przyszłość – dlaczego warto i trzeba rozmawiać z młodzieżą? 

 przyjaźń, zakochanie, miłość czy zauroczenie – jak rozróżnić? 

 dobór metod i argumentacji w pracy wychowawczej z nastolatkiem 

 wychowawca jako osoba towarzysząca rozwojowi młodego człowieka 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozwijanie umiejętności rozmów z młodzieżą o potrzebach wieku dorastania i wartościach będących 

podstawą człowieczeństwa i dających poczucie szczęścia 

 pogłębienie umiejętności wykorzystania metod aktywizujących i doboru argumentacji w dyskusjach  

z młodzieżą 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl 

   

94. Warsztat pracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.  

Jak zainteresować uczniów? 
 

miesiąc realizacji: X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zagadnienia programowe a dobór materiałów dydaktycznych 

 promocja zajęć wśród rodziców – wartość treści programowych przedmiotu. 

 wychowawca  jako osoba towarzysząca rozwojowi młodego człowieka 

 efektywne metody aktywizujące 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozwijanie umiejętności doboru materiałów i metod do realizowanych treści 

 zdobycie umiejętności pozyskiwania do współpracy rodziców 

 uświadomienie roli postawy i osobowości nauczyciela 

 pogłębienie umiejętności wykorzystania efektywnych metod aktywizujących 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl 
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95. O wartościach i nie tylko – metody aktywizujące w pracy 

wychowawczo-profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 
 

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawy wychowania i profilaktyki w ujęciu systemowym 

 rola wychowania do wartości 

 efektywne metody realizacji zagadnień wychowawczo-profilaktycznych 

 wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach z dziećmi i młodzieżą 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw wychowania i psychoprofilaktyki oraz efektywnych 

metod wychowania i profilaktyki 

 poszerzanie umiejętności realizacji zagadnień wychowawczo-profilaktycznych z wykorzystaniem 

adekwatnych metod aktywizujących 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl 
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96. Fiński system edukacji  

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 co zrobić, żeby dzieci czuły się dobrze w szkole 

 zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa 

 kształtowanie samodzielności 

 modele nauczania 

 sposób myślenia 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z fińskim modelem edukacji 

 poznanie dobrych wzorców pracy z uczniem 

 poznanie sposobów na zwiększenie wydajności procesu kształcenia 

 poznanie sposobów budowania przyjaznej atmosfery, sprzyjającej procesowi uczenia się 

 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl 

   

97. Jak pokierować uczniem, aby poczuł się odpowiedzialny za swój 

rozwój? 
 

miesiąc realizacji: IV, V cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 organizacja pracy uczniów 

 rola pracy z błędem i pracy z pytaniami 

 metody wzmacniające odpowiedzialność uczniów w procesie uczenia się 

 rola nauczyciela w kształtowaniu odpowiedzialności ucznia za własne uczenie się 

 czynniki sprzyjające przejmowaniu odpowiedzialności przez uczniów w procesie uczenia się 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy dotyczącej związków dydaktyki i pedagogiki z nowymi odkryciami w zakresie nauk 

społecznych oraz neurobiologii decydujących o podstawowych czynnikach angażowania się w procesie 

uczenia się uczniów 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl
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98. Mindfulness – trening uważności dla ucznia i nauczyciela  

miesiąc realizacji: II, III cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 korzyści ze stosowania uważności podczas zajęć lekcyjnych 

 prezentacja zestawu ćwiczeń uważności 

 techniki relaksacyjne 

 instrukcje ćwiczeń do wykorzystania podczas lekcji 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy dotyczącej korzyści z praktykowania uważności, jej wpływu na naukę, samopoczucie, 

funkcjonowanie, zdrowie 

 przyswojenie przykładowych ćwiczeń uważności możliwych do zastosowania w szkole i w domu 

 zdobycie wiedzy na temat wpływu uważności na samopoczucie i aktywność ucznia i nauczyciela 

 umiejętność wykorzystania ćwiczeń uważności w celu poprawy samopoczucia, funkcjonowania i zdrowia 

własnego i swoich uczniów 

 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl  

   

99. Trudne sytuacje w zespole klasowym – identyfikacja i propozycje 

rozwiązań 
 

miesiąc realizacji: V cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 niezgrana, niezdyscyplinowana i skonfliktowana klasa 

 agresja i przemoc w klasie 

 nadmierna rywalizacja 

 niska motywacja do nauki i ściąganie 

 mobbing elektroniczny 

 uczniowie odmienni kulturowo i językowo 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie umiejętności diagnozowania różnorakich problemów pojawiającymi się w klasie 

 nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i eliminowania ich 

 możliwość skorzystania z proponowanych scenariuszy zajęć z wychowawcą 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl
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100. Lekcje wychowawcze na różne okazje  

miesiąc realizacji: X cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wykorzystanie procesu grupowego do pracy wychowawczej z uczniami 

 zaprezentowanie sposobów na integrację zespołu klasowego i animację czasu wolnego 

 kształcenie kompetencji miękkich na lekcjach z wychowawcą 

 przedstawienie pomysłów na atrakcyjne zajęcia 

 wspólne tworzenie scenariuszy lekcji okolicznościowych 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzrost sprawczości w pracy wychowawcy 

 zdobycie umiejętności przygotowania intrygujących zajęć dla wychowanków 

 poznanie sposobów rozwijania społeczno-emocjonalnych kompetencji uczniów 

 rozwinięcie umiejętności korzystania z dostępnych narzędzi i zasobów 

 otrzymanie dostępu do tematycznej kolekcji wakelet wspomagającej przygotowanie pomysłowych lekcji 

z wychowawcą 

 

prowadzący: Marlena Kowalska, 

 Wiesława Kubicka 
 e-mail: m.kowalska@crepiortkow.edu.pl 

   

101. Jakich dorosłych potrzebują uczniowie po pandemii?  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wnioski z aktualnych badań dotyczących wpływu pandemii na kondycję psychofizyczną uczniów 

 jak skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży 

 co robić, by chronić uczniów przed zachowaniami ryzykownymi i destrukcyjnymi? 

 wymiana doświadczeń 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 aktualizacja wiedzy na temat kondycji psychofizycznej uczniów 

 wymiana doświadczeń 

 wzrost pewności siebie w działaniach wychowawczych 

prowadzący: Wiesława Kubicka  e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:m.kowalska@crepiortkow.edu.pl
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102. Na dobry początek – o relacjach, motywacji i pracy z klasą, 

grupą i rodzicami po pandemii 
 

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna  

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 jak dobrze zacząć pracę z klasą, grupą i rodzicami – kiedy mniej znaczy więcej 

 rozpoznanie grupy 

 wpływ oczekiwań a rezultaty w pracy nauczyciela, wychowawcy 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzrost świadomości o pracy wychowawczej z uczniami, wychowankami; 

 wzrost satysfakcji w pracy z uczniami 

prowadzący: Wiesława Kubicka  e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl 

   

103. Koncentracja uwagi dzieci na zajęciach, rozwijanie 

samodzielności 
 

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie metod pracy ułatwiających koncentrację dzieci na zajęciach oraz rozwijających ich 

samodzielność 

 przedstawienie głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 

 przedstawienie organizacji pracy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań 

nauczycieli/wychowawców 

 zapoznanie z przepisami w obszarze bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, zwłaszcza po epidemii 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie metod pracy ułatwiających koncentrację dzieci na zajęciach oraz rozwijających ich samodzielność 

 zapoznanie z głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 

 poznanie zasad postępowania nauczycieli i innych pracowników przedszkola w związku 

z bezpieczeństwem dziecka/ wychowanka, szczególnie po okresie epidemiologicznym 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:w.kubicka@wodn.piotrkow.pl
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104. Technika FUO i skuteczne wydawanie poleceń  

miesiąc realizacji: X, XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie czynników zaburzających prawidłową komunikację, analiza i dostosowanie sposobu 

komunikowania się z dziećmi, rola emocji i procesu grupowego w komunikacji, komunikatów JA/TY, 

techniki FUO, skutecznego wydawania poleceń, pozytywnego podsumowania i udzielania pochwał, 

ustalania zasad oraz reagowania na sytuacje trudne „wybuch złości” 

 zapoznanie z koncepcją  Marshalla B. Rosenberga, czyli z dwoma symbolicznymi sposobami 

komunikowania się: tzw. „językiem żyrafy” (serca) i tzw. „językiem szakala” oraz korzyściami 

ze stosowania „języka żyrafy”  w praktyce przedszkolnej i szkolnej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 dostosowanie sposobu komunikowania się z dziećmi, 

 przeanalizowanie emocji i procesu grupowego w komunikacji, komunikatów JA/TY, techniki FUO, 

skutecznego wydawania poleceń, pozytywnego podsumowania i udzielania pochwał, ustalania zasad 

oraz reagowania na sytuacje trudne „wybuch złości” 

 poznanie koncepcji  Marshalla B. Rosenberga, czyli z dwóch symbolicznych sposobów komunikowania 

się: tzw. „języka żyrafy” (serca) i tzw. „języka szakala” oraz korzyści ze stosowania „języka żyrafy”  

w praktyce przedszkolnej i szkolnej 

 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

105. Kompetencje społeczne, empatia, asertywność – konieczność 

czy potrzeba kształtowania? Metody i narzędzia pracy 
 

miesiąc realizacji: I, II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja istoty kompetencji społecznych i właściwości pojęcia asertywność, empatia 

 przedstawienie typów zachowań i postaw 

 tworzenie profilu osoby asertywnej, empatycznej 

 rozwijanie umiejętności społecznych i bycia asertywnym, empatycznym wśród najbliższych 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, uporządkowanie wiedzy o empatii, asertywności i prawach osoby asertywnej 

 pogłębienie umiejętności asertywnych i rozwijających kompetencje społeczne 

 poznanie metod, narzędzi służących kształtowaniu kompetencji społecznych i bycia osobą asertywną, 

empatyczną 

 tworzenie zasobów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl  
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106. Planuj, wyznaczaj, działaj. Zmiana i jej wprowadzanie  

miesiąc realizacji: I – III cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zmiana jako zjawisko, znaczenie celu w zmianie i specyfika zmiany 

 wpływ zmiany na człowieka i skuteczne techniki określania celów 

 prezentacja metody nastawienia na zmiany 

 opór przed zmianami i role w procesie zmian 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzmacnianie i kształtowanie konkretnych kompetencji, postawy wobec zmian oraz proaktywności 

i inicjatywy kreatywnego, twórczego szukania rozwiązań 

 ustalanie i uporządkowanie priorytetów wartości 

 zdobycie wiedzy o zmianie i oporze wobec zmian 

 poznanie sposobów pozyskiwania informacji i budowania autorytetu lidera zmiany 

 poznanie i zwiększenie zasobów metod, narzędzi pracy w doradztwie zawodowym 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl 

   

107. Zrozumieć niezrozumianych – o podwójnym wykluczeniu  

miesiąc realizacji: IV cena: forma bezpłatna  

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja – wykluczenie społeczne – zrozumieć dzieci/uczniów, przyczyny, wymiary i kierunki działań, 

a komunikacja interpersonalna 

 profilaktyka i wychowanie, podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne 

 metodyka profilaktyki pozytywnej – zrozumieć niezrozumianych 

 przedstawienie warsztatu pracy z dzieckiem wykluczonym  

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat sposobów wzmacniania dziecka wykluczonego w celu prawidłowego rozwoju 

 rozwijanie umiejętności wspierania dziecka/ ucznia wykluczonego 

 poznanie pracy wychowawczej i socjalizacyjnej, wymiana doświadczeń 

 kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem 

prowadzący: Bogumiła Rabęda  e-mail: b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl  
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108. Edukacja zdrowotna w lekcji wychowawczej – jak efektywnie 

uczyć o zdrowiu? 
 

miesiąc realizacji: cały rok cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi wskazującymi rolę i miejsce edukacji zdrowotnej w procesie 

nauczania i wychowania 

 szkolny program promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

 rola wychowawcy w kształtowaniu postaw prozdrowotnych 

 metodyka edukacji zdrowotnej, tworzenie scenariuszy lekcji 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

 poszerzenie wiedzy dotyczycącej zadań, obowiązków nauczyciela w zakresie promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej 

 zdobycie umiejętności metodycznych w zakresie planowania i realizacji edukacji zdrowotnej w ramach lekcji 

do dyspozycji wychowawcy klasy 

 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl 

   

109. Bezpieczeństwo, zdrowie i zagrożenia we współczesnej 

szkole/przedszkolu 
 

miesiąc realizacji: III cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zdrowie jako dobrostan człowieka, edukacja zdrowotna w przedszkolu/szkole 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole 

 bezpieczne i higieniczne warunki w przedszkolu/szkole 

 rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym dla przedszkoli i szkół 

 zajęcia i wycieczki poza terenem przedszkola/szkoły 

 wypadki, opieka medyczna 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozszerzenie wiedzy na temat zdrowia i edukacji zdrowotnej w przedszkolu/szkole 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole 

 poznanie rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych 

w przedszkolach/szkołach 

 wymienianie doświadczeń 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl 
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110. Dzień Bezpiecznego Internetu wieczorową porą  

miesiąc realizacji: II cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 Dzień Bezpiecznego Internetu – zasoby które można znaleźć w sieci 

 scenariusze lekcji DBI na każdym etapie edukacyjnym 

 DBI dla rodziców – o czym warto wiedzieć? 

 dzielenie się dobrą praktyką 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pozyskanie scenariuszy zajęć, które można wykorzystać podczas lekcji o bezpieczeństwie 

w Internecie 

 pozyskanie nowych pomysłów do pracy nauczyciela 

 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk, 

 Marlena Kowalska 
 e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl  

   

111. Grać czy nie grać? – gry komputerowe w edukacji  

miesiąc realizacji: III cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rodzaje gier komputerowych 

 gry odpowiednie do wieku dziecka 

 edukacyjne aspekty gier komputerowych 

 uzależnienie od gier komputerowych 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat edukacyjnych aspektów gier komputerowych 

 poznanie sposobów na rozpoznanie uzależnienia do gier komputerowych 

 poznanie oznaczeń gier i dostosowania do odpowiedniego wieku dziecka 

 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk  e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl 
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112. Samoregulacja – czyli jak osiągnąć mierzalny sukces edukacyjny 

i zadowolenie z pracy? 
 

miesiąc realizacji: I cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie podstawowych zasad pracy w oparciu o metodę Self-Reg 

 omówienie czynników stresujących w oparciu o pięć obszarów samoregulacji 

 praca warsztatowa, ćwiczenie technik na przykładzie wybranych zachowań 

 wykorzystanie zasad Self-Reg w sytuacjach szkolnych 

 wprowadzenie do technik związanych z regulacją emocji 

 sposoby na  dostrzeganie sygnałów i wytwarzanie nawyków Self-Reg 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uzyskanie dostępu do szkolenia w formie nagrań audio do odsłuchania w dowolnym miejscu i czasie 

 zdobycie wiedzy na temat stresorów dziecka z pięciu obszarów samoregulacji 

 nabycie umiejętności stosowania technik opartych na metodzie SELF-REG 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl  

   

113. Jak nie dać się wypalić? - w poszukiwaniu „motyw-akcji”  

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rozpoznawanie objawów przeciążenia, zagrożenia wypaleniem i wypalenia zawodowego 

 profilaktyka wypalenia zawodowego – jak sobie pomóc? – przydatne techniki 

 realistyczne spojrzenie na zawód nauczyciela 

 analiza obszarów wpływu 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uporządkowanie wiedzy o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu 

 wzmocnienie motywacji do realistycznych działań 

 wzmocnienie siebie w roli nauczyciela 

 

prowadzący: Wiesława Kubicka  e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl 
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114. Co warto wiedzieć o Niebieskiej Karcie?  

miesiąc realizacji: V cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie procedury „Niebieskiej Karty” 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie informacji jak krok po kroku przeprowadzić procedurę „Niebieskiej Karty”? 

 zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności nauczycieli w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz udzielania wsparcia uczniom 

 pozyskanie ciekawych materiałów ze szkolenia 

prowadzący: Dorota Laks  e-mail: d.laks@crepiotrkow.edu.pl 

   

115. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami odżywiania 

w szkole/przedszkolu? 
 

miesiąc realizacji: I cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 pojęcie i rodzaje zaburzeń odżywiania 

 niepokojące zachowania u dzieci 

 problemy w odżywianiu małych dzieci 

 leczenie i terapia zaburzeń odżywiania 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat przyczyn Anoreksji, Bulimii oraz innych zaburzeń odżywiania 

 zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących pomocy uczniowi/dziecku cierpiącemu 

na zaburzenia odżywiania 

prowadzący: Dorota Laks  e-mail: d.laks@crepiotrkow.edu.pl 
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116. Trening koncentracji uwagi  

miesiąc realizacji: IV cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja wiedzy na temat procesu koncentracji uwagi 

 omówienie sposobu pracy z  uczniem z nadpobudliwością psychoruchową ADHD w szkole 

 znaczenie koncentracji w osiąganiu dobrych wyników w nauce 

 prezentacja ćwiczeń wzmacniających koncentrację uwagi 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń koncentracji uwagi 

 wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji 

 zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu zajęć mających na celu poprawę koncentracji 

uwagi u uczniów 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl  

   

117. Relacja nauczyciel – uczeń – rodzic, czyli jak osiągnąć sukces 

dydaktyczno – wychowawczy 
 

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 2 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 nauczyciel jako podstawa relacji 

 prezentacja sposobów komunikacji 

 poznanie przyczyn agresji słownej w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń 

 prezentacja sposobów skutecznej komunikacji z rodzicami? 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wsparcie wychowawców w procesie budowania relacji z uczniami i rodzicami 

 zapoznanie nauczycieli i wychowawców z metodami pracy i narzędziami wspierającymi budowanie dobrych 

relacji w środowisku szkolnym 

 wsparcie w zakresie opracowania planu budowania relacji z uczniem i jego rodzicem 

 zapoznanie z modelem komunikacji sprzyjającej budowaniu dobrych relacji w środowisku 

 doskonalenie warsztatu pracy 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl 
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118. Zdrowy styl życia – działania podejmowane w szkole 

i w przedszkolu 
 

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 planowanie zadań promujących zdrowie 

 dokumentowanie działań na stronie www 

 dokumentowanie współpracy z rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi 

 idea sieci szkół promujących zdrowie 

 przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów i wytycznych MEiN, ORE i koordynatora krajowego w zakresie 

certyfikowania działań sieci szkół/placówek 

 pozyskanie wiedzy o sposobach realizacji i dokumentowania promocji zdrowia 

 wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy o dobrych praktykach 

 

prowadzący: Witold Stawski  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl  

   

119. Promocja zdrowia w szkole ponadpodstawowej  

miesiąc realizacji: cały rok cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 diagnoza i planowanie zadań promujących zdrowie 

 aktywizacja uczniów  

 współpraca z rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi 

 przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów i wytycznych MEiN, ORE i koordynatora krajowego w zakresie działania 

sieci szkół/placówek 

 pozyskanie wiedzy o sposobach realizacji promocji zdrowia w przedszkolu 

 wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy o dobrych praktykach 

 

prowadzący: Witold Stawski  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl 
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120. Promocja zdrowia w szkole podstawowej  

miesiąc realizacji: cały rok cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 diagnoza i planowanie zadań promujących zdrowie 

 aktywizacja uczniów  

 współpraca z rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi 

 przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów i wytycznych MEiN, ORE i koordynatora krajowego w zakresie działania 

sieci szkół/placówek 

 pozyskanie wiedzy o sposobach realizacji promocji zdrowia w przedszkolu 

 wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy o dobrych praktykach 

 

prowadzący: Witold Stawski  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl 

   

121. Promocja zdrowia w przedszkolu  

miesiąc realizacji: cały rok cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 diagnoza i planowanie zadań promujących zdrowie 

 współpraca z rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi 

 przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów i wytycznych MEiN, ORE i koordynatora krajowego w zakresie działania 

sieci szkół/placówek 

 pozyskanie wiedzy o sposobach realizacji promocji zdrowia w przedszkolu 

 wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy o dobrych praktykach 

 

prowadzący: Witold Stawski  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl 
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122. Rok 2022 – Europejskim Rokiem Młodzieży  

miesiąc realizacji: XII cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja działań uczniów dokumentujących trudne doświadczenia  młodzieży 

 przedstawienie różnych obrazów życia codziennego młodzieży wynikających z zagrożeń 

 poznanie różnych sposobów komunikacji i kontaktów młodzieży 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy nt. problemów młodzieży XXI wieku 

 rozwinięcie umiejętności dialogu z młodzieżą 

 poznanie różnych sposobów komunikacji i kontaktów społecznych 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

   

 

 

  

mailto:b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl


SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 
 

– 65 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotrkowska Regionalna Sieć  

Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie  
  

 

 

 

 

CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim wspiera działania szkół i przedszkoli w zakresie 

promocji zdrowego stylu życia, m. in. poprzez koordynowanie działania Piotrkowskiej 

Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, która skupia obecnie ponad 30 

placówek. Sieć regionalna jest częścią ogólnopolskiej sieci współpracy należącej do Europejskiej 

Sieci Szkół Promujących Zdrowie (1991 r.). 

Zachęcamy do przystąpienia do sieci! 

 

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów i promujemy Państwa osiągnięcia 

oraz Prowadzimy specjalne formy szkoleń dla uczestników sieci.  

 

Okres przygotowawczy przystąpienia do sieci trwa minimum 6 miesięcy. Szkoły 

i przedszkola mogą zgłaszać rozpoczęcie okresu przygotowawczego do końca września danego 

roku. Okres przygotowawczy trwa co najmniej do końca roku szkolnego następnego roku 

kalendarzowego. Od lipca do września roku, w którym zakończył się okres przygotowawczy, 

placówki mogą składać wniosek o nadanie Akcesu Przynależności do Piotrkowskiej Regionalnej 

Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  

 

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem rejonowym Piotrkowskiej Regionalnej Sieci 

Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Witoldem Stawskim. 

 

 

Informacje znajdują się również na naszej stronie internetowej w specjalnie dedykowanej 

zakładce: 

 https://wodn.piotrkow.pl/dzialania/szkoly-promujace-zdrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator: Witold Stawski,  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl 
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123. Jak uczyć, aby uczniowie zapamiętywali a nie tylko „wkuwali”?  

miesiąc realizacji: IV cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 pogłębione przetwarzanie materiału – narracja 

 zapamiętywanie liczb i dat – technika POV 

 przetwarzanie materiału tak, żeby sam się zapamiętywał 

 wspomaganie zapamiętywania poprzez wizualizację 

 zapamiętywanie poprzez zabawę (metafory, akronimy, asocjogramy, quizowanie) 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie sposobów wykorzystywania narracji w przetwarzaniu materiału oraz na czym polega technika POV 

w zapamiętywaniu liczb i dat 

 poznanie sposobów przetwarzania materiałów, żeby uczeń miał łatwość w jego zapamiętywaniu 

 zdobycie umiejętności wykorzystywani wizualizacji, metafory, asocjogramów i quizowania, by wspomagać 

proces zapamiętywania przez ucznia 

 

prowadzący: Anetta Grudzień  e-mail: a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl  

   

124. Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu ucznia  

miesiąc realizacji: XII cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 możliwości wykorzystania coachingu w pracy z uczniem 

 poznanie wybranych metod coachingowych 

 zastosowanie wybranych metod w symulacjach 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzrost zadowolenia z relacji z uczniami 

 lepsze efekty edukacyjne 

 wzrost satysfakcji z pracy 

prowadzący: Wiesława Kubicka  e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl 
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125. Praca w grupie integracyjnej metodą projektów  

miesiąc realizacji: I cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z prezentacją multimedialną „Metoda projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

zachętą do współpracy i współdziałania ” 

 zapoznanie z przykładową tematyką projektów 

 analizowanie przykładowych projektów inspiracją do tworzenia własnych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie i zgłębianie metody projektów 

 poznanie przykładów wykorzystywania metody projektu w dydaktyce przedszkolnej i w klasach I-III 

 dokonanie analizy obowiązującej podstawy programowej pod kątem zastosowania w praktyce metody 

projektu 

 

 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

126. Indywidualizacja i personalizacja kształcenia  

miesiąc realizacji: IV cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja znaczenia indywidualizacji i personalizacji kształcenia 

 przedstawienie zadań w zakresie indywidualizacji i personalizacji kształcenia, motywowania dzieci 

 przedstawienie diagnozy potrzeb i możliwości dziecka oraz inteligencji wielorakiej i stylów uczenia 

 prezentacja metod i form pracy dostosowanych do możliwości dziecka/ucznia 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat znaczenia indywidualizacji i personalizacji kształcenia oraz na temat diagnozy 

inteligencji wielorakiej 

 poznanie koncepcji, metod i form pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów 

 kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem 

 wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji 

prowadzący: Bogumiła Rabęda  e-mail: b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl  
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127. Wspieranie rozwoju dzieci/uczniów  

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja wiedzy i przepisów dotyczących pracy z dziećmi i uczniami 

 przedstawienie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ucznia 

 prezentacja problemów oraz wspierania rozwoju dzieci/uczniów 

 przedstawienie sposobów organizacji pracy z dziećmi/uczniami 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat, metod pracy i wspierania dzieci/uczniów 

 poznanie metod  wspierania rozwoju dzieci i uczniów 

 poznanie sposobów organizacji pracy z uczniami 

 kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem 

  nabywanie nowych kompetencji 

 

prowadzący: Bogumiła Rabęda  e-mail: b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl 

   

128. Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości dzieci/uczniów  

miesiąc realizacji: III cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja sposobów wzmacniania wartości dzieci/uczniów 

 przedstawienie przyczyn poczucia niskiej wartości 

 prezentacja metod wzmacniania poczucia wartości dzieci/uczniów 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat wzmacniania poczucia wartości dziecka dla prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i społecznego 

 rozwijanie umiejętności wspierania dziecka, aby osiągało sukcesy edukacyjne 

 kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem 

 nabywanie nowych kompetencji, wymiana doświadczeń 

prowadzący: Bogumiła Rabęda  e-mail: b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl 
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129. Kompetencje kluczowe z perspektywy nauczyciela i ucznia  

miesiąc realizacji: X, XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 znaczenie kompetencji kluczowych w rozwoju zawodowym nauczyciela i pracy z uczniem 

 poznanie powiązań podstawy programowej z kompetencjami kluczowymi 

 wykorzystanie wiedzy o kompetencjach kluczowych podstawą do opracowania lekcji 

 sprawdzanie stopnia opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uświadomienie sobie, czym są kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się 

 nabycie umiejętności analitycznego czytania podstawy programowej w celu wskazania kompetencji 

kluczowych 

 doskonalenie biegłości w doborze metod i form pracy 

 opracowanie testu sprawdzającego stopień opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów 

 umożliwienie kontaktu z kolegami z innych placówek – wymiana doświadczeń 

 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl  
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130. Jak organizować kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej?  

miesiąc realizacji: XII cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rodzaje niepełnosprawności 

 specyficzne potrzeby uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności 

 dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności 

 integracja w środowisku rówieśniczym 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy z zakresu rodzajów niepełnosprawności 

 poznanie specyficznych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami 

 poznanie działań dostosowujących proces edukacyjno-wychowawczy dla uczniów z wybranymi 

niepełnosprawnościami do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń 

 wymiana doświadczeń w zakresie integracji uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku rówieśniczym 

 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl 

   

131. Jak nie zagubić się w dokumentacji ucznia z SPE? - IPET, 

WOPFU bez tajemnic 
 

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 PET – konstrukcja dokumentu 

 wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia 

 ocena efektywności programu, modyfikacja, ewaluacja 

 współpraca z rodzicami w zakresie opracowywania i modyfikacji IPET 

 określenie zakresu dostosowań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie z obowiązującą dokumentacją tworzoną dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

 poznanie zasad konstruowania dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne 

 poszerzenie wiedzy z zakresu działań dostosowujących proces edukacyjno-wychowawczy uczniów 

niepełnosprawnych do ich indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń 

 wymiana doświadczeń 

 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl 
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132. Indywidualnie oraz z grupą – jak pracować z uczniem 

słabowidzącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością 

intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem 

i Zespołem Aspergera? 

 

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 organizacja kształcenia specjalnego w szkole 

 charakterystyka potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 

 charakterystyka potrzeb ucznia słabowidzącego, słabosłyszącego, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 

podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne 

 wymiana doświadczeń 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie symptomów specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 

 udoskonalenie umiejętności analizy zaleceń opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych 

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 udoskonalenie warsztatu pracy w zakresie doboru metod i form pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 udoskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb ucznia i planowania pracy z uczniem 

z niepełnosprawnością 

 poszerzenie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia 

w praktyce 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl 

   

133. Uczeń z Zespołem Aspergera – praktyczne wskazówki dla 

nauczyciela 
 

miesiąc realizacji: III cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 ogólna charakterystyka ucznia z Zespołem Aspergera 

 zaburzenia komunikacyjne i społeczne ucznia z Zespołem Aspergera 

 stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania 

 gospodarka żetonowa jako forma kierowania zachowaniem 

 formy pomocy, terapia, wskazania do kształcenia specjalnego 

 integracja w środowisku rówieśniczym 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania uczniów z ZA 

 poznanie specyficznych potrzeb uczniów 

 poznanie skutecznych form wsparcia, terapii 

 poznanie działań dostosowujących proces edukacyjno-wychowawczy dla uczniów z wybranymi 

niepełnosprawnościami do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń 

 poznanie roli i zadań nauczyciela wspomagającego, nauczycieli i specjalistów 

 wymiana doświadczeń w zakresie integracji uczniów z ZA w środowisku rówieśniczym 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl 
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134. Autyzm – wyzwanie i zadanie  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 funkcjonowanie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 przygotowanie szkoły na przyjęcie ucznia z autyzmem 

 diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych 

 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – zasady tworzenia, metody, techniki i formy 

pracy z uczniem z autyzmem, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych 

 zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z autyzmem – analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i 

zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie specyfiki funkcjonowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 poznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz sposoby ich 

zaspakajania 

 rozszerzenie warsztatu pracy w zakresie umiejętności praktycznego wspierania uczniów 

 poznanie zasad tworzenia IPET dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl 

   

135. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole  

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rodzaje niepełnosprawności 

 specyficzne potrzeby uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności 

 integracja w środowisku rówieśniczym 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy z zakresu rodzajów niepełnosprawności 

 poznanie specyficznych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami 

 wymiana doświadczeń w zakresie integracji uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku rówieśniczym 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl 
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136. Jak pracować z uczniem/dzieckiem z mutyzmem wybiórczym 

w szkole/przedszkolu? 
 

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 pojęcie mutyzmu wybiórczego 

 czynniki przyczyniające się do rozwoju mutyzmu 

 metody pracy z uczniem cierpiącym na mutyzm wybiórczy 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy o mutyzmie wybiórczym 

 zdobycie umiejętności rozmowy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym 

 poznanie konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych do pracy z uczniem 

prowadzący: Dorota Laks  e-mail: d.laks@crepiotrkow.edu.pl 

   

137. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów 

z autyzmem? 
 

miesiąc realizacji: IV cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przyczyny gwałtownych zachowań u dziecka 

 praca z dzieckiem agresywnym i autoagresywnym 

 terapia agresji i autoagresji 

 ćwiczenia na rozładowanie agresji 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

Poznanie odpowiedzi na pytania: 

 Jak postępować, jeżeli do szkoły uczęszcza agresywny uczeń z autyzmem? 

 Jakie działania terapeutyczne na terenie szkoły podejmować wobec agresywnego ucznia? 

 Czy można prosić rodzica o przyjazd i interwencję, wezwać pogotowie? 

 Jak zrobić dobry plan interwencji terapeutycznej? 

prowadzący: Dorota Laks  e-mail: d.laks@crepiotrkow.edu.pl  
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138. Całościowe zaburzenia rozwoju u dzieci  

miesiąc realizacji: XII cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 pojęcie całościowych zaburzeń rozwojowych 

 rodzaje całościowych zaburzeń rozwojowych 

 czym charakteryzują się całościowe zaburzenia rozwojowe? 

 w  jaki sposób diagnozuje się całościowe zaburzenia rozwojowe? 

 jak wygląda terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju? 

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju 

 zdobycie wiedzy na temat chorób wchodzących w skład całościowych zaburzeń rozwoju takich jak: Autyzm, 

Zespół Aspergera, Zespół Retta, Zespół Hellera 

 zdobycie wiedzy o niepokojących zachowaniach dziecka, które mogą wynikać z zaburzeń ze spektrum 

autyzmu 

 poszerzenie wiedzy na temat diagnozy i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 

prowadzący: Dorota Laks  e-mail: d.laks@crepiotrkow.edu.pl 

   

139. Diagnoza funkcjonalna dziecka/ ucznia  

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja indywidualnych potrzeb, możliwości dziecka oraz etapów prawidłowej diagnozy 

 przedstawienie  rozwoju i możliwości psychofizycznych dziecka 

 tworzenie technik budowania kontaktu diagnostycznego 

 poznanie metod diagnozy funkcjonalnej dziecka/ucznia 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie się z etapami oraz uwarunkowaniami  prawidłowej diagnozy 

 poszerzenie wiedzy na temat  diagnozy funkcjonalnej dziecka/ucznia 

 poznanie  metod i form pracy z dzieckiem/uczniem 

 wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji 

prowadzący: Bogumiła Rabęda  e-mail: b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl  
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140. Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu i szkole  

miesiąc realizacji: III cena: 50 zł  

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja wiedzy na temat  zaburzeń rozwoju dziecka z autyzmem 

 przedstawienie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów w bieżącej pracy 

z dzieckiem/uczniem 

 organizowanie, realizowanie i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 przedstawienie metod i form pracy z dzieckiem/ uczniem autystycznym 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat rozpoznawania autyzmu i sposobów dostosowania wymagań 

 poszerzenie wiedzy na temat kształtowania umiejętności organizacji pracy z dzieckiem/uczniem 

 poznanie  metod i form pracy wspierania dzieci/uczniów z autyzmem 

 wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji 

prowadzący: Bogumiła Rabęda  e-mail: b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl 

   

141. Jak sobie radzić ze złością i agresją dzieci w przedszkolu 

i szkole? 
 

miesiąc realizacji: XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wprowadzenie w tematykę złości i agresji u dzieci 

 atak szału – jak sobie radzić? – zjawisko dysocjacji 

 skutki nierozładowanej złości 

 wymiana doświadczeń – zabawy na rozładowanie agresji 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzrost sprawczości w reagowaniu na złość i agresję u dzieci 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela 

 wymiana doświadczeń 

prowadzący: Wiesława Kubicka  e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl  
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142. Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami 

grafomotorycznymi 
 

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 motoryka duża i jej wpływa na motorykę małą 

 wpływ percepcji wzrokowej, koordynacji i lateralizacji na motorykę małą 

 rozwój sprawności rąk 

 diagnoza i terapia, zasady i wskazówki do pracy terapeutycznej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat różnych technik pracy z uczniami wykazującymi problemy związane 

z pisaniem 

 uzyskanie praktycznej wiedzy na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami grafomotorycznymi 

 wzbogacenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl  
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143. Akademia doradztwa zawodowego w edukacji  

miesiąc realizacji: IX, X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja treści wynikające z przepisów prawa 

 znaczenie doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych 

 zapoznanie ze strukturą programu do realizacji doradztwa zawodowego 

 prezentacja programu doradztwa zawodowego WSDZ i programu dla przedmiotu doradztwo zawodowe 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA 

 aktualizacja wiedzy o przepisach prawnych dotyczących doradztwa zawodowego w edukacji 

 określenie znaczenie doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych 

 poznanie struktury i zasad tworzenia programu realizacji doradztwa zawodowego 

 określenie możliwości realizacji programu doradztwa zawodowego 

 poznanie przykładów dobrych praktyk w realizacji programu doradztwa zawodowego Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego programu dla przedmiotu doradztwo zawodowe 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl 

   

144. Jak stworzyć klasę patronacką w kształceniu zawodowym? 

Współpraca pracodawców ze szkołami 
 

miesiąc realizacji: II-IV cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja podstawnych wiadomości o klasach patronackich 

 przedstawienie zagadnień branżowego szkolnictwa zawodnego 

 prezentacja współpracy pracodawcy ze szkołą 

 dobre praktyki w funkcjonowaniu klas patronackich 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 aktualizacja zmian o branżowym szkolnictwie zawodowym 

 poznanie zalet klas patronackich 

 pogłębienie umiejętności stosowania bhp w kształceniu zawodowym 

 niezbędne zasoby, sposoby i narzędzia współpracy pracodawców ze szkołą 

 poznanie dobrych praktyk współpracy 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl 
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145. Mentor, nauczyciel wspierający i wygrywający w koncepcji 

Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej 
 

miesiąc realizacji: XI, XII cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja istoty modelu uczenia się przez doświadczenie 

 zapoznanie z podstawowymi założeniami teoretycznymi i wybranymi technikami Analizy Transakcyjnej 

w edukacji zawodowej 

 warunki układów transakcji w Edukacyjnej Analizie Transakcyjnej 

 prezentacja Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej jako pomocnego narzędzia w pracy nauczyciela 

 rozwijanie kompetencji kluczowych, umiejętności społecznych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie cyklu Kolba 

 doskonalenie skuteczności komunikacji międzyludzkiej z zastosowaniem Analizy Transakcyjnej 

 kreślenie układów transakcji w Edukacyjnej Analizie Transakcyjnej 

 konieczność zaangażowania zmiany 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl  

   

146. Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży oraz zachowania 

prozdrowotne. Metoda projektu edukacyjnego 
 

miesiąc realizacji: IX, X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja wiedzy o znaczeniu nawyków żywieniowych, zachowań prozdrowotnych, zbilansowanej diety 

i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka 

 wskazanie wybranych elementów edukacji konsumenckiej 

 znaczenie i wykorzystanie programów edukacyjnych dotyczących wpływu żywienia i aktywności fizycznej 

na zdrowie 

 prezentacja metody projektu edukacyjnego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 aktualizacja wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych i nawykach żywieniowych 

 poznanie programów edukacyjnych przydatnych w kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych 

oraz związanych z prawidłowym żywieniem i zdrowiem 

 zwiększenie zaangażowania uczestników w metodę projektu edukacyjnego 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl 
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147. Zmiany programowe w kształceniu zawodowym. Szkolnictwo 

branżowe 
 

miesiąc realizacji: II, III cena: forma bezpłatna  

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja aktualnego stanu przepisów prawa i zagadnień podstawowych szkolnictwa zawodowego 

 wskazanie przykładów dobrych praktyk w kształceniu zawodowym i pracowników młodocianych 

 przedstawienie znaczenia wyboru zawodu i kształcenie zawodowe z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 

edukacyjnych 

 zaprezentowanie organizacji praktycznej nauki zawodu i egzaminów potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat przepisów prawa i zagadnień kształcenia zawodowego 

 dostrzeżenie ważności wyboru zawodu i kształcenie zawodowe, w tym u uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 pogłębienie wiedzy na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

 budowanie i doskonalenie warsztatu pracy 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl 

 

148. Moja przyszłość na moich zasadach. Budowanie kompetencji 

w doradztwie zawodowym 
 

miesiąc realizacji: X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie przepisów prawa dotyczących doradztwa zawodowego w edukacji 

 prezentacja podstaw teoretycznych doradztwa zawodowego 

 rozwijanie warsztatu pracy doradcy zawodowego – dobre praktyki w pracy zawodowej 

 przedstawienie dokumentacji doradztwa zawodowego w edukacji 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, uporządkowanie wiedzy o doradztwie zawodowym w edukacji 

 poznanie, aktualizacja metod, narzędzi pracy w doradztwie zawodowym 

 tworzenie zasobów dydaktycznych do wykorzystania w pracy doradcy zawodowego 

 poznanie zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego w edukacji 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl 
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149. Bezpieczny start z bhp w kształceniu zawodowym  

miesiąc realizacji: IX, X cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja podstawowych wiadomości z bhp 

 przedstawienie zagadnienia bhp w programie kształcenia zawodowego 

 prezentacja ergonomia w kształceniu zawodowym w życiu osobistym 

 przedstawienie materiałów ćwiczeniowych przydatnych w kształtowaniu kompetencji u uczestników 

procesu edukacyjnego 

 tworzenie materiałów metodycznych z bhp i elementów prawa pracy do wykorzystania na zajęciach 

edukacyjnych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 aktualizacja zmian w przepisach bhp i prawie pracy 

 pogłębienie umiejętności stosowania bhp w kształceniu zawodowym 

 poznanie sposobów i narzędzi pracy z bhp, elementów prawa pracy 

 tworzenie zasobów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach 

prowadzący: Iwona Przewoźnik  e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl


DZIAŁANIA INNOWACYJNE 

– 81 – 

 

150. Podstawy myślenia wizualnego dla każdego  

miesiąc realizacji: I cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin:10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 znaczenie myślenia wizualnego w zapamiętywaniu i uczeniu się 

 podstawy sketchnotingu – rysowanie podstawowych ikonek i szablonów 

 tworzenie notatek graficznych dopasowanych do danego przedmiotu 

 tworzenie własnego alfabetu wizualnego 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie różnych sposobów projektowania i tworzenia wizualnych notatek 

 stworzenie banku ikon i szablonów 

 uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali 

 notatki graficzne – inny sposób na kreatywne przedstawienie treści 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl  

   

151. Dom szkołą, szkoła domem – efektywne wykorzystanie metody 

lekcji odwróconej 
 

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 trochę teorii – czym jest lekcja odwrócona, wady i zalety pracy tą metodą 

 etapy pracy przy stosowaniu odwróconej lekcji 

 lekcja odwrócona w praktyce – opracowanie scenariusza lekcji 

 lekcja odwrócona i – metody pracy przydatne w lekcji odwróconej 

 narzędzia cyfrowe przydatne do przygotowania i przeprowadzenia lekcji odwróconej 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie różnych sposobów wykorzystania lekcji odwróconej w pracy z uczniami 

 poznanie zasad tworzenia i etapów pracy metodą lekcji odwróconej 

 opracowanie przykładowych zadań i ćwiczeń przydatnych w pracy metodą lekcji odwróconej 

 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk  e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl  
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152. Studium przypadku, gra w edukacji polonistycznej 

i matematycznej jako sposób motywowania uczniów 
 

miesiąc realizacji: II cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin:5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 czym jest studium przypadku? 

 czym jest gra edukacyjna 

 w jaki sposób budować zajęcia oparte na tych metodach? 

 praktyczne przykłady zastosowania studium przypadku i gier podczas zajęć 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy na temat sposobów budowania warsztatu, lekcji, szkoleń opartych na metodzie studium 

przypadku 

 pozyskanie  przykładowych  case study, które będzie można wykorzystać w swojej pracy z grupą 

 poznanie przykładowych studiów  przypadku: zagadka Einstein'a, zarządzaj zainteresowaniami, bunkier, 

ścieżka zawodowa, walka z depresją 

 nauczenie się  jak zbudować własny case oraz z jakich źródeł i materiałów w tym celu korzystać 

 

prowadzący: Anetta Grudzień  

  Anna Maliszewska 
 e-mail kierownika formy: a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl  

   

153. Projekt edukacyjny przyjazny dla ucznia  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poznanie metody projektu w oparciu o zapisy podstawy programowej 

 wskazanie, w jaki sposób działania projektowe wpływają na motywację uczniów 

 zapoznanie z elementami neurodydaktyki w kontekście zasad działania mózgu 

 wskazanie przykładów dobrych praktyk 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie umiejętności przygotowania interesującego projektu 

 rozwinięcie umiejętności holistycznego podejścia do procesu nauczania 

 rozwijanie umiejętności świadomego posługiwania się różnymi metodami i formami pracy podczas lekcji 

w celu podniesienia atrakcyjności zajęć 

prowadzący: Marlena Kowalska  e-mail: m.kowalska@crepiortkow.edu.pl 
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154. Dot Day – kreatywność jako kompetencja przyszłości  

miesiąc realizacji: IX cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin:4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poznanie idei Dot Day 

 zapoznanie z kompetencjami 4K i „oczekiwaniami świata” wobec młodych ludzi; 

 zaprezentowanie ćwiczeń rozwijających uczniowską kreatywność bez względu na wiek ucznia 

 dzielenie się dobrą praktyką 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie zasad, które są ważne dla idei Dnia Kropki 

 świadome korzystanie z banku kreatywnych ćwiczeń 

 umiejętne włączanie się w krajowe i międzynarodowe projekty poświęcone Dot Day 

prowadzący: Marlena Kowalska, 

 Katarzyna Harlejczyk 
 e-mail kierownika formy: m.kowalska@crepiortkow.edu.pl 

   

155. Formy papierowe jako metoda utrwalania treści podstawy 

programowej 
 

miesiąc realizacji: XII cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zaprezentowanie form papierowych jako formy przekładu intersemiotycznego na lekcjach 

 rozwijania uczniowskich kompetencji poprzez umiejętność pracy z formami papierowymi 

 przedstawienie ćwiczeń z wykorzystaniem form papierowych na lekcjach 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 tworzenie zajęć przyjaznych dla ucznia 

 poszerzenie umiejętności rozwijania uczniowskich kompetencji 

 umiejętność tworzenia haków pamięciowych 

 możliwość indywidualizacji zadań w pracy nad określonymi treściami programowymi 

prowadzący: Marlena Kowalska  e-mail: m.kowalska@crepiortkow.edu.pl 
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156. Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
 

miesiąc realizacji: IX, X cena: 500 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 34 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawy anatomii i fizjologii człowieka 

 zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłych zachorowań, zagrożenia zdrowia i życia 

 resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

 wsparcie psychiczne poszkodowanego 

 ewakuacja ze strefy zagrożenia 

 udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie wiedzy i umiejętności praktyczne z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia 

i życia 

 nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych 

 nabycie umiejętności stosowania różnych metod i form niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie 

pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących i praktycznych 

 nabycie uprawnienia do prowadzenia z uczniami zajęć z pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja 

dla bezpieczeństwa 

 

prowadzący: specjaliści z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy 
 

e-mail kierownika formy: 

b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl  
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157. Kurs kierowników wypoczynku  

miesiąc realizacji: V cena: 150 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący nadający 

uprawnienia 

liczba godzin: 10 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 planowanie pracy wychowawczej 

 organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 

 organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi  

 elementy zarządzania kryzysowego 

 prowadzenie dokumentacji wypoczynku 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku 

 poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wypoczynku 

 nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji 

prowadzący: Witold Stawski,  

 specjaliści zewnętrzni 
 e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl  

 

158. Kurs wychowawców wypoczynku  

miesiąc realizacji: XII lub V cena: 170 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący nadający 

uprawnienia 

liczba godzin: 36 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 

 planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej 

 ruch i rekreacja 

 turystyka i krajoznawstwo 

 zajęcia kulturalno-oświatowe 

 zajęcia praktyczno-techniczne 

 prace społecznie użyteczne 

 bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 

 egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku 

 poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wypoczynku 

 nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji imprezy turystycznej 

prowadzący: Witold Stawski,  

 specjaliści zewnętrzni 
 e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl 
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159. Kurs kierowników wycieczek szkolnych  

miesiąc realizacji: XI lub IV cena: 110 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący nadający 

uprawnienia 

liczba godzin: 15 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zasady organizacji wycieczek szkolnych i obozów wędrownych 

 BHP w turystyce w świetle przepisów prawa 

 obowiązki i zadania kierownika wycieczki szkolnej i obozu wędrownego 

 praktyczne przedstawienie zasad organizacji wycieczek i imprez turystycznych 

 dokumentacja wycieczki szkolnej i obozu wędrownego 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika imprez turystyki szkolnej 

 poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wycieczki szkolnej i obozu wędrownego 

 nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji imprezy turystycznej 

 

prowadzący: Witold Stawski  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl 
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160. Młody Nauczyciel – jak się odnaleźć w nowych obowiązkach?  

miesiąc realizacji: XI cena: 50 zł  

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 nauczyciel wobec współczesnej rzeczywistości społecznej uregulowanej przepisami 

 nauczyciel w warunkach dynamicznych zmian społecznych – misja, służba, czy zawód na rynku pracy? 

 dokumenty szkoły/placówki i dokumenty nauczyciela 

 przedstawienie awansu zawodowego młodego nauczyciela. 

 kształcenie umiejętności metodycznych i pedagogicznych - tutor, trener, mentor i coach 

 planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez młodego nauczyciela 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie przepisów prawa regulujących obowiązki nauczyciela – wychowawcy w warunkach dynamicznych 

zmian społecznych 

 poznanie aktualnej procedury awansu zawodowego nauczyciela 

 uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących dokumentów szkoły/placówki  i nauczyciela – 

wychowawcy w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania 

 stworzenie plakatu: Wzór osobowy nauczyciela gwarancją sukcesu - cechy i umiejętności dobrego 

nauczyciela – wychowawcy, niezbędne w jego pracy z uczniami/wychowankami 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

161. Mentor i opiekun stażu - kompendium wiedzy  

miesiąc realizacji: X - XI cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie zadań mentora, opiekuna stażu 

 określenie oczekiwań dyrektora szkoły, nauczyciela – podopiecznego od mentora, opiekuna stażu 

 opracowanie warunków dobrej współpracy mentora, opiekuna stażu z: dyrektorem, nauczycielem 

ubiegającym się o awans zawodowy 

 tworzenie propozycji oceny pracy i dorobku zawodowego podopiecznego przez mentora, opiekuna stażu 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie zadań mentora, opiekuna stażu 

 nauczenie się sporządzania harmonogramu przebiegu stażu 

 doskonalenie umiejętności budowania relacji 

 doskonalenie wiedzy i umiejętności w edukowaniu osoby dorosłej 

 nabieranie biegłości w opracowywaniu propozycji oceny pracy i dorobku zawodowego 

 umożliwienie wymiany doświadczeń z innymi  uczestnikami szkolenia, opiekunami stażu 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl  
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162. Awans zawodowy w okresie nauczania hybrydowego  

miesiąc realizacji: X - XI cena: 40 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli 

 omówienie zmian w planowaniu i dokumentowaniu awansu zawodowego 

 prezentowanie dorobku zawodowego 

 poznanie procedur pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej 

 przedstawienie czynników warunkujących uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wykształcenie w sobie pozytywnego nastawienia do awansu zawodowego 

 zmotywowanie do zdobywaniu wyższego stopnia awansu zawodowego 

 poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego 

 poznanie nowych sposobów dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela 

 umożliwienie wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl  

   

163. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego 

się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 
 

miesiąc realizacji: X - XI cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie podstaw prawnych awansu nauczyciela mianowanego na dyplomowanego 

 omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego 

 dokumentowanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego 

 poznanie strategii prezentacji dorobku zawodowego 

 poznanie procedury postępowania kwalifikacyjnego 

 symulacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 

 nabycie umiejętności dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela 

 nabycie umiejętności prezentacji dorobku zawodowego 

 wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia 

 uzyskanie dostępu do materiałów prezentowanych i wypracowanych na szkoleniu 

 nawiązanie znajomości z kolegami z innych placówek 

 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl 
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164. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego 

się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 
 

miesiąc realizacji: X - XI cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie podstaw prawnych awansu nauczyciela kontraktowego na mianowanego 

 omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego 

 dokumentowanie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na mianowanego 

 prezentacja dorobku zawodowego 

 poznanie procedury postępowania egzaminacyjnego 

 symulacja pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 

 nabycie umiejętności dokumentowania  awansu zawodowego 

 nabycie umiejętności prezentacji dorobku zawodowego 

 wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia 

 uzyskanie dostępu do materiałów prezentowanych i wypracowanych na szkoleniu 

 nawiązanie znajomości z kolegami z innych placówek 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl 

   

165. Nauczyciel rozpoczynający pracę – przygotowanie do awansu 

zawodowego 
 

miesiąc realizacji: X - XI cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie podstaw prawnych awansu nauczyciela rozpoczynającego pracę 

 omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego 

 dokumentowanie efektów pracy do awansu zawodowego nauczyciela 

 prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela 

 poznanie procedury przygotowania do awansu zawodowego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela 

 nabycie umiejętności dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela 

 nabycie umiejętności prezentacji dorobku zawodowego 

 wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia 

 uzyskanie dostępu do materiałów prezentowanych i wypracowanych na szkoleniu 

 nawiązanie znajomości z kolegami z innych placówek 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl 
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166. Dokumentowanie awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego 
 

miesiąc realizacji: XI, III cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie regulacji prawnych i wymagań  dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 

 omówienie zmian w zakresie dokumentowania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 

 przedstawienie najnowszych uregulowań prawnych dotyczących oceny za okres stażu 

 próba tworzenia propozycji dokumentacji na stopień nauczyciela mianowanego 

 poznanie procedur postępowania egzaminacyjnego 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego 

 rozwinięcie umiejętności właściwej interpretacji wymagań na stopień nauczyciela mianowanego 

 poznanie zasad dokumentowania działań zgodnie z wymaganiami 

 nabycie umiejętności autoprezentacji przed komisją egzaminacyjną 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

   

167. Jak zaprezentować dorobek zawodowy na nauczyciela 

mianowanego przed komisją egzaminacyjną? 
 

miesiąc realizacji: II cena:40 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja wymagań  niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego 

 przedstawienie zasad autoprezentacji przed komisją egzaminacyjną i sposobu przygotowania do egzaminu  

 tworzenie propozycji autoprezentacji nauczyciela przed komisją kwalifikacyjną 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego 

zawartych w aktach prawa oświatowego 

 zdobycie, rozwinięcie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań na stopień nauczyciela mianowanego 

 poznanie różnych form prezentacji dorobku przed komisją egzaminacyjną 

 stworzenie zestawu zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na nauczyciela mianowanego 

 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 
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168. Dokumentowanie awansu zawodowego na nauczyciela 

dyplomowanego 
 

miesiąc realizacji: XI, II cena: 100 zł 

rodzaj formy: kurs doskonalący liczba godzin: 10 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie regulacji prawnych i wymagań  dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 

 omówienie zmian w zakresie dokumentowania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego 

 przedstawienie najnowszych uregulowań prawnych dotyczących oceny za okres stażu 

 próba tworzenia propozycji dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego 

  poznanie procedur postępowania kwalifikacyjnego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego 

 rozwinięcie umiejętności właściwej interpretacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego 

 poznanie zasad dokumentowania działań zgodnie z wymaganiami 

 nabycie umiejętności prezentacji wybranego wymagania przed komisją kwalifikacyjną 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl  
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169. Zastosowanie przepisów i technik prawodawczych w tworzeniu 

statutu, uchwał rady pedagogicznej i innych dokumentów 

szkoły/przedszkola 

 

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące statutów szkół, budowa statutu 

 przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, nowelizacja statutu 

 uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu 

 techniki prawodawcze w zastosowaniu do dokumentów szkolnych 

 protokołowanie zebrań rady pedagogicznej 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących statutów szkół 

 poprawne budowanie statutu szkoły podstawowej 

 utrwalenie wiedzy na temat wprowadzania zmian do statutu 

 rozszerzenie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania uchwał rady pedagogicznej 

 usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania zarządzeń dyrektora 

 poznanie zasad tworzenia dokumentów szkolnych 

 wymienianie doświadczeń 

 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl 

 

170. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przepisy prawne dotyczące dokumentacji szkoły/przedszkola 

 podstawowe zadania rady pedagogicznej 

 protokołowanie zebrań rady pedagogicznej 

 uchwały rady pedagogicznej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących tworzenia, realizacji i modyfikacji 

podstawowych dokumentów koniecznych w funkcjonowaniu szkoły/przedszkola 

 zdobycie umiejętności budowania i nowelizowania statutu szkoły/przedszkola 

 poznanie sposobu protokołowania zebrań rady pedagogicznej 

 zdobycie umiejętności prawidłowego formułowania uchwał rady pedagogicznej 

 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl 
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171. Rzetelna i poprawna dokumentacja szkoły/przedszkola  

miesiąc realizacji: X cena: 30 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły 

 budowa statutu szkoły, przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły 

 nowelizacja statutu, uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu 

 techniki prawodawcze w zastosowaniu do dokumentów szkolnych 

 protokołowanie zebrań rady pedagogicznej 

 zarządzenia dyrektora, archiwizowanie dokumentacji szkolnej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnętrznego dotyczącego dokumentowania 

pracy szkoły 

 uporządkowanie wiedzy na temat tworzenia i nowelizowania statutu szkoły 

 rozszerzenie wiedzy na temat technik prawodawczych w zastosowaniu do dokumentów szkolnych 

 uporządkowanie wiedzy na temat protokołowania zebrań  rady pedagogicznej, zarządzeń dyrektora 

i archiwizowania dokumentacji szkolnej 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl 

   

172. RODO w pracy nauczyciela  

miesiąc realizacji: X cena: forma bezpłatna  

rodzaj formy: konferencja liczba godzin: 3 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 dane zwykłe i szczególne kategorie danych 

 bezpieczne przetwarzanie  danych osobowych w systemach informatycznych 

 realizacja obowiązku informacyjnego w kontekście prowadzenia kształcenia, udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, organizacji wydarzeń i uroczystości szkolnych i innych sytuacji szkolnych 

 udzielenie odpowiedzi na konkretne potrzeby uczestników konferencji 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie wiedzy umożliwiającej prowadzenie świadomych i odpowiedzialnych działań związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych 

 poznanie rodzajów zagrożeń oraz podatności sieci na zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji 

 nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji określonej przepisami RODO 

 poznanie zasad przetwarzania danych osobowych w Internecie 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl 
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173. Elektroniczne dokumentowanie działań promujących zdrowie  

miesiąc realizacji: X lub XI cena: 50 zł 

rodzaj formy: warsztat metodyczny liczba godzin: 5 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 organizacja dokumentacji elektronicznej 

 galerie i zakładki na stronie www 

 teksty edytowalne i nieedytowalne 

 filmy z działań szkolnych nagrywane telefonem i aparatem fotograficznym 

 parametry techniczne i opisy fotografii 

 prawo autorskie a publikacja w Internecie 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie umiejętności organizowania dokumentacji elektronicznej  

 poznanie zasad prowadzenia archiwum elektronicznego 

 poznanie parametrów technicznych materiałów zamieszczanych w sieci 

 poznanie przepisów prawa określających ochronę danych osobowych w publikacjach szkolnych 

 

prowadzący: Witold Stawski  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl  
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174. Zarządzanie finansami w szkole  

miesiąc realizacji: X, XI cena: forma bezpłatna  

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące finansów w oświacie, źródła środków finansowych szkoły 

 rola organu prowadzącego szkołę w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania szkoły 

 szkoła jako jednostka budżetowa, plan finansowy i zasady jego realizacji, klasyfikacja budżetowa 

 zamówienia publiczne, kontrola zarządcza w szkole 

 dyscyplina finansów publicznych – zakres naruszeń i odpowiedzialności dyrektora szkoły 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uporządkowanie wiedzy w zakresie aktów prawnych dotyczących finansów w oświacie 

 poznanie mechanizmów planowania wydatków oraz monitorowania wykonania planu finansowego w ciągu 

roku 

 rozszerzenie wiedzy na temat części oświatowej subwencji ogólnej, z czego wynika  i jaki ma wpływ na 

finanse szkoły 

 usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych; 

 wymienianie doświadczeń 

 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl 

   

175. Wewnętrzne akty prawne w szkole – struktura i zasady 

tworzenia 
 

miesiąc realizacji: X,XI, I cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły/przedszkola 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące statutów szkół, budowa statutu, przykłady zapisów statutowych 

dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, przedszkola, nowelizacja statutu 

 uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu 

 techniki prawodawcze w zastosowaniu do wewnętrznych aktów prawnych w szkole/przedszkolu 

 protokołowanie zebrań rady pedagogicznej, zarządzenia dyrektora 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących wewnętrznych aktów prawnych w szkole/przedszkolu 

 poprawne budowanie statutu szkoły podstawowej 

 utrwalenie wiedzy na temat wprowadzania zmian do statutu 

 rozszerzenie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania uchwał rady pedagogicznej 

 usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania zarządzeń dyrektora 

 poznanie zasad tworzenia dokumentów szkoły/przedszkola, wymienianie doświadczeń 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl 
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176. Przegląd prawa oświatowego dla dyrektorów  

miesiąc realizacji: X, XI, I cena: forma bezpłatna 

rodzaj formy: seminarium liczba godzin: 4 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 stosowanie prawa powszechnego i lokalnego 

 ustawy i rozporządzenia – gdzie ich szukać i jak wykorzystywać, przegląd zapisów podstawowych aktów 

prawnych obowiązujących w oświacie 

 ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa karta nauczyciela 

 stosowanie prawa wewnętrznego – statut, regulaminy, zarządzenia 

 podstawowe dokumenty prawa wewnątrzszkolnego, rada pedagogiczna jej rola i kompetencje 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w oświacie 

 rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy prawo oświatowe 

 rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy o systemie oświaty 

 rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy karta nauczyciela 

 rozszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia i stosowania prawa wewnętrznego 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl 
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177. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

 
miesiąc realizacji: IX – VIII cena: 420 zł 

rodzaj formy: kurs pedagogiczny liczba godzin: 48 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 

 elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” 

 metodyka praktycznej nauki zawodu 

 umiejętności dydaktyczne 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie specyfiki pedagogiki pracy i zadań instruktora praktycznej nauki zawodu 

 nabycie umiejętności określania zasad organizowania praktycznej nauki zawodu 

 doskonalenie umiejętności stosowania poznanej wiedzy z psychologii rozwojowej w procesie nauki zawodu 

 poznanie sposobów diagnozowania możliwości i potrzeb uczących się 

 nabycie biegłości w formułowaniu celów edukacji zawodowej z uwzględnieniem edukacji ogólnej 

 zdobycie umiejętności planowania zajęć praktycznych: scenariusz, materiały, instrukcja stanowiska pracy, 

karta pracy, kryteria oceny 

 nabycie umiejętności w przygotowaniu, przeprowadzeniu i omówieniu pokazu 

prowadzący: wykładowcy zatwierdzeni przez 

Kuratorium Oświaty w Łodzi 
 

e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl,  

s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl  

   

178. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą  

miesiąc realizacji: IX-VIII cena: 1200 zł 

rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny liczba godzin: 210 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przywództwo edukacyjne w szkole 

 przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego 

 polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku 

 zarządzanie zasobami ludzkimi 

 zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym 

 zarządzanie własnym rozwojem zawodowym 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie sposobów nowoczesnego planowania nadzoru pedagogicznego 

 doskonalenie umiejętności stosowania i tworzenia przepisów prawa 

 poznanie metod i form motywowania pracowników 

 inspiracja do budowania zaufania we współpracy i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 

 poznanie sposobów sprawnego zarządzania finansami i majątkiem szkoły 

 pozytywna motywacja do rozwoju zawodowego, kreatywności pedagogicznej i współpracy z dyrektorem 

 

prowadzący: wykładowcy zatwierdzeni przez 

  Kuratorium Oświaty w Łodzi 
 e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl  

Pro
moc

ja! 
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179. Turystyka drogą do rozwoju kompetencji   

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 metody i formy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 organizacja procesu nauczania dzieci z dostosowaniami edukacyjnymi 

 tworzenie warsztatu pracy 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie warsztatu pracy nauczyciela z uczniami z dostosowaniami edukacyjnymi 

 rozwinięcie kreatywności na lekcjach i zdobycie nowych umiejętności 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela 

 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl   

   

180. Szkoła wobec wyzwań migracyjnych  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wyzwania i podstawy prawne współpracy szkoły i rodziców 

 obszary współpracy wychowawcy, nauczycieli i rodziców w wychowaniu 

 nawiązanie dobrego dialogu efektem skutecznego sukcesu nauczycieli, rodziców i młodego migranta 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 umiejętność pozytywnego tworzenia wspierania rodziców i dziecka w nowym środowisku szkolnym 

 pogłębienie wiedzy w zakresie efektywnej współpracy z rodzicami 

 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych 

prowadzący: Joanna Bisaga  e-mail: j.bisaga@crepiotrkow.edu.pl   
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181. Coaching edukacyjny - rozwój kompetencji coachingowych 

nauczycieli 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 czym jest, a czym nie jest coaching 

 pytania coachingowe  

 kompetencje coachingowe nauczycieli 

 jak rozwijać kompetencje coachingowe 

 coaching edukacyjny – korzyści dla nauczyciela i uczniów znaczenie narzędzi cyfrowych w kształceniu 

tradycyjnym i na odległość 
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy związanej z coachingiem 

 rozwinięcie umiejętności tworzenia pytań coachingowych 

 rozwinięcie kompetencji coachingowych: aktywnego słuchania, uważności, komunikacji bez przemocy 

 poznanie schematu budowy lekcji z wykorzystaniem coachingu 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl  

   

182. Jak skutecznie realizować edukację zdrowotną i promocję 

zdrowia w szkole? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi wskazującymi rolę i miejsce edukacji zdrowotnej 

w procesie nauczania i wychowania 

 miejsce Edukacji zdrowotnej w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów 

 szkolny program promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

 metody stosowane w edukacji zdrowotnej 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

 poszerzenie wiedzy dotyczycącej zadań, obowiązków nauczyciela w zakresie promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej 

 zdobycie umiejętności metodycznych w zakresie planowania i realizacji edukacji zdrowotnej 

prowadzący: Aldona Bąk  e-mail: a.bak@crepiotrkow.edu.pl  
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183. Rozwój umiejętności językowych uczniów i jego wpływ 

na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie głównych aspektów wpływu umiejętności językowych na wzbogacenie ofert edukacyjnej szkoły 

 przykłady wykorzystania umiejętności językowych uczniów w życiu społeczności szkolnej 

 wypracowanie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie umiejętności językowych uczniów w konkretnej 

placówce 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 możliwość wykorzystania umiejętności językowych uczniów we wzbogacaniu oferty szkoły 

 ukazanie możliwości wykorzystania wiedzy językowej uczniów przez nauczycieli języków obcych w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły 

 pogłębienie świadomości nauczycieli innych przedmiotów na temat możliwości wykorzystania umiejętności 

językowych uczniów 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl  

   

184. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako integralny 

element ewaluacji wewnętrznej 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie podstawowych sposobów analizowania wyników egzaminów zewnętrznych, ewaluacja ilościowa 

oraz ewaluacja jakościowa 

 sposoby wykorzystania ewaluacji jakościowej egzaminów zewnętrznych w przygotowaniu uczniów do 

kolejnych egzaminów oraz poprawienia wyników przez nich osiąganych 

 sposoby prezentacji wyników egzaminów, skala staninowa i centylowa, wnioski wynikające z analizy 

egzaminów i ich interpretacja 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 umiejętność analizowania wyników egzaminów zewnętrznych 

 pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania ewaluacji jakościowej w analizowaniu wyników egzaminów 

zewnętrznych 

 wykorzystanie wniosków wypływających z analizy wyników egzaminów w nauczaniu, pracy szkoły oraz jej 

planowaniu na kolejne lata 

prowadzący: Konrad Chęciński  e-mail: k.checinski@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl
mailto:k.checinski@crepiotrkow.edu.pl


SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 
 

– 101 – 

 

185. Uczeń z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – prezentacja wyników i wniosków z badań 

 problemy adaptacyjne, językowe i kulturowe uczniów cudzoziemskich 

 znaczenie pracy nad rozwijaniem umiejętności językowych uczniów przybywających z zagranicy 

 przykłady dobrych praktyk – sposoby rozwijania umiejętności komunikacyjnych, metody i formy pracy 

z uczniami przybywającymi z zagranicy 

 wykorzystanie różnych narzędzi cyfrowych przydatnych w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy 

(m.in. Flipgrid, Vocaroo, aplikacje z czytnikiem immersyjnym) 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie problemów, z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie przybywający z zagranicy i ich rodziny 

 zdobycie umiejętności planowania pracy z uczniami cudzoziemskimi 

 poznanie różnorodnych metod i form pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy ułatwiającymi 

ich adaptację kulturowo-językową w polskiej szkole 

 poznanie narzędzi cyfrowych przydatnych w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy 

 uzyskanie dostępu do padletu tematycznego 

prowadzący: Agnieszka Czarczyk 

 Małgorzata Kudyba 
 e-mail: a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl   

   

186. Agresja w szkole/przedszkolu, zasady bezpieczeństwa 

wynikające z prawa powszechnego i wewnętrznego 

 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i zachowań agresywnych w szkole wynikające 

z prawa powszechnego i wewnętrznego 

 przyczyny zachowań agresywnych 

 rodzaje, przejawy zachowań agresywnych uczniów/wychowanków 

 rekomendacje dla działań nauczycieli 

 procedury postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole/przedszkolu 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole wynikających z prawa 

powszechnego i wewnętrznego 

 rozszerzenie wiedzy na temat zachowań agresywnych uczniów/wychowanków 

 poznanie rodzajów zachowań agresywnych i procedur postępowania w sytuacji wystąpienia agresji wśród 

dzieci i młodzieży 

 wymienianie doświadczeń 

 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:a.czarczyk@crepiotrkow.edu.pl
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187. Odpowiedzialność i obowiązki dyrektora, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły/placówki w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom/wychowankom 

 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole 

 bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów/wychowanków w szkole/przedszkolu 

 zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym 

 zajęcia, imprezy i wycieczki poza terenem szkoły 

 wypadki uczniów, opieka medyczna 

 odpowiedzialność prawna nauczycieli i jej rodzaje, sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole/przedszkolu 

 zapoznanie z rodzajami odpowiedzialności prawnej nauczycieli 

 poznanie zakresu odpowiedzialności nauczyciela 

 uporządkowanie wiedzy na temat powierzenia mienia 

 uporządkowanie wiedzy na temat odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ucznia lub uczniowi 

 pogłębienie wiedzy na temat procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, wymienianie doświadczeń 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl  

   

188. Jak organizować w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

i kształcenie specjalne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształceniu specjalnemu 

po zmianach w prawie oświatowym 

 organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego zgodnie 

z aktualnymi przepisami prawa 

 tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia 

 przygotowanie przestrzeni w szkole i klasie 

 trudne zachowania uczniów – jak przeciwdziałać i reagować? 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie podstawy prawnej i definicji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 poznanie organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 poznanie aktualnych przepisów dotyczących doradztwa zawodowego 

 poznanie podstawowych przepisów dotyczących  kształcenia specjalnego i jego dokumentowania 

 wymienianie doświadczeń 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl
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189. Odpowiedzialność prawna nauczyciela, dyrektora 

szkoły/placówki 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawowe przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności prawnej nauczycieli i dyrektorów 

szkół/przedszkoli 

 odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły jako funkcjonariusza publicznego 

 odpowiedzialność cywilna, pracownicza, karna 

 odpowiedzialność za wykroczenia 

 odpowiedzialność dyscyplinarna 

 odpowiedzialność dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

 odpowiedzialność moralna i etyczna 

 ochrona prawna nauczyciela, zatarcie kary 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie podstawowych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności nauczyciela i dyrektora szkoły 

jako funkcjonariuszy publicznych 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności cywilnej 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności pracowniczej 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności karnej 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za wykroczenia 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej 

 poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych 

prowadzący: Konrad Czyżyński  e-mail: k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl  

   

190. Wdrażanie do wartości i kształtowanie postaw opartych 

na wartościach 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 pojęcie wartości, ich klasyfikacja, ewolucja filozoficznych systemów wartości 

 wpływ nauczyciela, wychowawcy, pedagoga na budowę własnego, spójnego systemu wartości dzieci 

i młodzieży 

 wpływ środowiska i procesu edukacyjnego na budowanie systemu wartości dzieci i młodzieży oraz 

kształtowanie postaw zewnątrz i wewnątrzsterowności 

 praktyczne przykłady ćwiczeń i struktur. propozycje scenariuszy zajęć, ćwiczenia praktyczne warsztatowe 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pozyskanie wiedzy o tym, jak realnie wspomóc dzieci i młodzież podczas zajęć edukacyjnych, w budowaniu 

zdrowego obrazu siebie i kształtowaniu postaw opartych na świecie wartości 

 zdobycie ciekawych pomysłów na zajęcia, kilka scenariuszy zajęć w obszarze pracy z wartościami 

 otrzymanie praktycznych treści, do zastosowania w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga 

prowadzący: Anetta Grudzień  e-mail: a.grudzien@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:k.czyzynski@crepiotrkow.edu.pl
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191. Kodowanie w przedszkolu i klasach I-III-twórczo i aktywnie  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci 

 mata do kodowania - gry i zabawy 

 przykłady zajęć z wykorzystaniem robotów 

 przygotowanie własnych materiałów do pracy z dziećmi 

 zaprezentowanie dobrych praktyk 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy na temat kodowania i algorytmiki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej  

 zdobycie umiejętności tworzenia gier i zabaw min. na macie do kodowania  

 poznanie możliwości wykorzystania robotów na zajęciach 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela nowymi narzędziami i metodami 

 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk 

 Marlena Kowalska 
 e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl  

   

192. Nowoczesne technologie w nauczaniu – rozwijanie kompetencji 

cyfrowych 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przykłady nowych technologii 

 wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu 

 kompetencje cyfrowe w pracy nauczyciela i procesie dydaktycznym 

 efektywne zastosowanie TIK w pracy z uczniami 

 tworzenie narzędzi edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy na temat nowych technologii 

 zdobycie umiejętności wykorzystania nowych technologii w praktyce 

 poznanie różnych aplikacji i stron wspomagających pracę nauczyciela 

 poszerzenie kompetencji cyfrowych nauczyciel  

 stworzenie banku TIK-owych pomocy do lekcji 

 uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali 

 

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk 

 Agnieszka Czarczyk 
 e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl   

mailto:k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl
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193. Jak rozróżniać informacje prawdziwe od fałszywych?-

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych 

 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 myślenie krytyczne jako kompetencja kluczowa 

 myślenie krytyczne w praktyce – ćwiczenia 

 kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych 

na zajęciach lekcyjnych 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie i rozszerzenie wiedzy na temat myślenia krytycznego 

 poznanie praktycznych ćwiczeń kształtujących krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie 

i mediach społecznościowych 

 poznanie ciekawych stron i materiałów edukacyjnych  

prowadzący: Katarzyna Harlejczyk  e-mail: k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl   

   

194. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi z uwzględnieniem zaleceń opinii lub orzeczeń. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia 

 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 organizacja pracy dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 specyficzne potrzeby uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności 

 dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności 

 integracja w środowisku rówieśniczym 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 poznanie specyficznych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami 

 poznanie działań dostosowujących proces edukacyjno-wychowawczy dla uczniów z wybranymi 

niepełnosprawnościami do ich możliwości i ograniczeń 

 wymiana doświadczeń w zakresie integracji uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku rówieśniczym 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:k.harlejczyk@crepiotrkow.edu.pl
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195. Poradnik dla nauczyciela – jak indywidualizować pracę 

z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 funkcjonowanie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 przygotowanie szkoły na przyjęcie ucznia z autyzmem 

 diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych 

 zaburzenia komunikacyjne ucznia 

 zaburzenia społeczne a funkcjonowanie w klasie 

 formy pomocy, terapia, wskazania do kształcenia specjalnego 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie specyfiki funkcjonowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 poznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz sposoby ich 

zaspakajania 

 rozszerzenie warsztatu pracy w zakresie umiejętności praktycznego wspierania uczniów 

 poznanie zasad pracy z uczniem oraz form terapii 

 poznanie sposobów integrowania zespołu klasowego w kontekście rozumienia potrzeb ucznia z autyzmem 

 

prowadzący: Aldona Kacpura  e-mail: a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl  

   

196. RODO w szkole - praktyczne aspekty ochrony danych 

osobowych 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przechowywanych w szkole 

 dokumentacja ochrony danych na gruncie RODO 

 przedstawienie zasad przetwarzania danych podczas pracy zdalnej 

 omówienie zasady wynoszenia danych i sposobów ich zabezpieczania 

 określenie zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 

 możliwość uzyskania gotowych wzorów dokumentów dedykowanych placówkom oświatowym 

 zdobycie umiejętności tworzenia dokumentacji ochrony danych towarzyszącej różnym wydarzeniom 

 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:a.kacpura@crepiotrkow.edu.pl
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197. Jak opanować stres, budować dobre relacje i umożliwić 

realizację potencjału rozwojowego – metoda SELF-REG 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie podstawowych zasad pracy w oparciu o metodę samoregulacji 

 schemat pobudzenia i poziomu energii dziecka 

 omówienie czynników stresujących w oparciu o pięć obszarów samoregulacji 

 wykorzystanie zasad Self-Reg w sytuacjach szkolnych 

 wprowadzenie do technik związanych z regulacją emocji 

 kształtowanie nawyków sprzyjających samoregulacji 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie wiedzy na temat stresorów dziecka z pięciu obszarów samoregulacji 

 nabycie umiejętności stosowania technik opartych na metodzie SELF-REG 

 nabycie umiejętności: wpływania na zdolność koncentracji, kontrolowania impulsywności, łatwiejszego 

przyswajania wiedzy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przezwyciężania frustracji, rozwinięcia 

współpracy 

prowadzący: Anna Kosmowska  e-mail: a.kosmowska@crepiotrkow.edu.pl 

   

198. Komunikacja, kreatywność, kooperacja i krytyczne myślenie 

jako niezbędne kompetencje młodego człowieka 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 wskazanie zasadności rozwijania kompetencji przyszłości w szkołach 

 poznanie sposobów rozwijania kompetencji 4K podczas lekcji 

 zaprezentowanie narzędzi wspierających nauczyciela w kształceniu wśród uczniów kreatywności, myślenia 

krytycznego, współpracy i komunikacji 

 dzielenie się dobrą praktyką 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie, czym są kompetencje przyszłości i dlaczego ich rozwój jest ważny dla młodego człowieka 

 zdobycie umiejętności tworzenia lekcji rozwijających kompetencje przyszłości – pracy w grupie, wyrażania 

własnego stanowiska, myślenia twórczego, logicznego i krytycznego 

 sprawne posługiwanie się narzędziami wzmacniającymi pracę nauczyciela w przygotowywaniu uczniów 

do funkcjonowania w dorosłym życiu 

 

prowadzący: Marlena Kowalska 

 Katarzyna Harlejczyk 
 e-mail: m.kowalska@crepiortkow.edu.pl  

mailto:m.kowalska@crepiortkow.edu.pl
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199. Nauczyciel w obliczu nowych wyzwań wychowawczych  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z badań prowadzonych w okresie pandemii 

 opracowanie plany pracy wychowawczej z klasą  dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów 

 nowe/stare wyzwania wychowawcze 

 rozpoznawanie niepokojących sygnałów w zachowaniach uczniów 

 rola zespołów wychowawczych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uwrażliwienie na nowe problemy uczniów 

 wnikliwsze rozpoznawanie niepokojących sygnałów 

 uporządkowanie wiedzy na temat kompetencji nauczyciela, wychowawcy i szkolnych specjalistów 

prowadzący: Wiesława Kubicka  

 Witold Stawski 
 e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl  

   

200. Co warto wiedzieć o depresji, by efektywnie wspierać uczniów?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 analiza przyczyn, objawów, masek depresji u dzieci i młodzieży 

 rozróżnianie myśli i tendencji samobójczych – jak na nie reagować? 

 szacowanie ryzyka samobójstwa 

 omówienie przyczyn i funkcji samookaleczeń 

 analiza zadań szkoły i nauczyciela – prawny aspekt zagadnienia 

 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy o depresji, samookaleczeniach i zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży 

 nabycie umiejętności właściwego reagowania na depresję, samookaleczenia, myśli i deklaracje samobójcze 

w szkole 

 redukcja lęku związanego z reagowaniem w sytuacjach emocjonalnie trudnych 

 

prowadzący: Wiesława Kubicka   e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl
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201. Gdy współpraca się nie układa – trudne sytuacje  

we współpracy z rodzicami 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł  

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zrozumienie jako warunek współpracy – jak zrozumieć współczesnych rodziców? 

 analiza pozycji w kontakcie z rodzicem – postawy interpersonalne 

 rozmowa z rodzicem o problemach dziecka – warunki konieczne 

 poznanie ciekawych strategii i technik komunikacyjnych ułatwiających porozumiewanie się 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do współpracy z tzw. „trudnym” rodzicem” 

 pogłębienie wiedzy o własnych zasobach 

 wprowadzenie do swojej praktyki przydatnych sposobów pracy z rodzicami 

 wzrost pewności siebie w relacjach z rodzicami 

prowadzący: Wiesława Kubicka   e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl  

   

202. Przemoc rówieśnicza – co trzeba wiedzieć, by skutecznie działać?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 
PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 formy przemocy rówieśniczej 

 typy ról w zjawisku dręczenia wg Ch. Salmivaliego 

 reakcje świadków w sytuacji dręczenia, koło dręczenia 

 czynniki sprzyjające reagowaniu 

 interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy 

 nabycie wiedzy o rodzajach ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji przemocy rówieśniczej, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania świadków 

 uwrażliwienie na rozpoznawanie sygnałów przemocy 

prowadzący: Wiesława Kubicka   e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl
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203. Jak „wyrwać” ucznia z sieci?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zespół stresu elektronicznego – obszary zachowań problemowych 

 media społecznościowe, pornografia, gry cyfrowe a dopaminowy „haj” 

 rola zajęć pozalekcyjnych 

 stworzenie różnych obszarów aktywności dla uczniów wykazujących różnorodną aktywność 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 aktualizacja wiedzy o aktywności uczniów w sieci 

 praktyczne rozwiązania i podpowiedzi 

 dostęp do ciekawych stron i materiałów edukacyjnych 

prowadzący: Wiesława Kubicka  

 Witold Stawski 
 e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl  

   

204. Stres w pracy nauczyciela – jak sobie radzić ze zmianami i dbać 

o kondycję psychiczną? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 psychologiczne mechanizmy stresu 

 stresory w pracy nauczyciela 

 sposoby rozładowywania stresu 

 sposoby dbania o kondycję psychiczną 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozumienie istoty stresu 

 autorefleksja o reagowaniu na zmiany 

 poszerzenie repertuaru technik i metod niwelowania stresu 

prowadzący: Wiesława Kubicka   e-mail: w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:w.kubicka@crepiotrkow.edu.pl
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205. Uczeń chory przewlekle – jak zorganizować pracę w szkole?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji pracy szkoły, edukacji i opieki nad uczniami z chorobami 

przewlekłymi 

 upowszechnienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczniów z chorobami przewlekłymi oraz działań 

szkoły w zakresie zaspokajania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

 podnoszenie jakości kształcenia i wychowania 

 dobrostan kadry jako element znaczący w budowaniu relacji z uczniem z chorobą przewlekłą 

 wsparcie społeczne i funkcjonowanie uczniów z chorobą przewlekłą w szkole i poza nią 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 podnoszenie jakości kształcenia i wychowania 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o podstawowe przepisy, aspekty prawne i praktyczne dotyczące 

funkcjonowania ucznia z chorobą przewlekłą 

 doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej 

 wymiana dobrych praktyk 

 

prowadzący: Anna Maliszewska 

  Anetta Grudzień 
 e-mail:a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl 

   

206. Motywowanie uczniów  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 jak motywujemy? 

 co motywuje uczniów do podejmowania wysiłku? 

 nagroda – czy i kiedy motywuje do działania? 

 DNA motywacyjne – kwestionariusz 

 demotywatory 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie skutecznych metod motywacji 

 poznanie różnych styli motywacyjnych 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:a.maliszewska@crepiotrkow.edu.pl
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207. Oceniać czy nie? – inne podejście do oceniania w szkole  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 analiza obowiązujących przepisów prawa o systemie oświaty w ocenianiu 

 funkcje oceny i kontroli w procesie kształcenia 

 dekalog oceniania 

 pułapki oceniania 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie obowiązujących przepisów prawa o systemie oświaty w ocenianiu 

 poznanie funkcji oceny i kontroli w procesie kształcenia 

 poznanie dekalogu oceniania i pułapek oceniania 

 

prowadzący: Krzysztof Matczak  e-mail: k.matczak@crepiotrkow.edu.pl  

   

208. Książki, książeczki i lapbooki – jak pracować metodą lapbooka 

z uczniami w szkole? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 lapbook jako aktywizująca metoda pracy, jej zalety i wady 

 proces powstawania lapbooka 

 pomysły na proste zastosowanie lapbooków w edukacji wczesnoszkolnej i w klasach starszych 

 pomysły na kreatywne wykorzystanie lapbooków w edukacji 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu metod pracy  

 poznanie zasady projektowania i wykonywania lapbooka 

 otrzymanie bazy materiałów dotyczących wzorów i szablonów lapbooka 

 wykonanie własnego lapbooka 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:k.matczak@crepiotrkow.edu.pl
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209. Gry i zabawy muzyczne w przedszkolu  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 rola muzyki w rozwoju dziecka 

 pląsy 

 przykłady zabaw przy muzyce poważnej 

 zabawy w oparciu o tańce ludowe i narodowe 

 przykłady zabaw z instrumentami perkusyjnymi 

 polskie tradycyjne zabawy ruchowe z piosenką 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uświadomienie roli zajęć rytmiczno-muzycznych w ogólnym rozwoju dziecka 

 nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i tańców 

 nabycie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki 

 poznanie pląsów i tradycyjnych polskich zabaw ruchowych z piosenką 

prowadzący: Jolanta Piekarska  e-mail: j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl  

   

210. Psychorysunek drogą poznania dziecka  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja multimedialna „Psychorysunek drogą poznania dziecka” 

 co o dziecku mówią jego rysunki, czyli jak interpretować rysunki małych dzieci 

 kryteria przy analizie rysunku dziecka 

 analiza postaci ludzkiej w rysunkach dzieci w wieku od 3 – 10 lat 

 znaczenie psychologiczne i emocjonalne kolorów 

 etapy twórczości rysunkowej 

 arteterapia w pracy z dziećmi w wieku od 3 – 10 lat 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 interpretowanie rysunków małych dzieci 

 poznanie kryteriów przy analizie rysunku dziecka 

 wdrażanie do analizy postaci ludzkiej w rysunkach dzieci w wieku od 3 – 10 lat 

 poznanie znaczenia psychologicznego i emocjonalnego kolorów 

 poznanie etapów twórczości rysunkowej 

 organizowanie ciekawych zajęć z arteterapii w pracy z dziećmi w wieku od 3 – 10 lat 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:j.piekarska@crepiotrkow.edu.pl
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211. Dobrostan nauczyciela  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 czym jest dobrostan nauczyciela? 

 przedstawienie problematyki stresu i wypalenia zawodowego – przyczyny, syndromy i stopnie 

 poznawanie syndromów stresu i stopnia wypalenia zawodowego 

 uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych 

 tworzenie planu dnia, tygodnia, miesiąca, roku 

 uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie wiedzy na temat stresu w zawodzie nauczyciela – teorie, przyczyny, syndromy, stopnie 

 poszerzenie samoświadomości nauczycieli w zakresie rozpoznawania i diagnozowania stopnia wypalenia 

zawodowego 

 poznanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zjawisku 

 stworzenie planów do realizacji na przyszłość w oparciu o cele SMART: planu dnia, tygodnia, miesiąca 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

212. Muzykoterapia w codziennej pracy z dziećmi  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 stymulowanie dzieci do aktywności i kreatywności w zakresie śpiewu, gry na instrumentach perkusyjnych, 

tworzenia muzyki; dowartościowanie emocjonalne, wygaszanie agresywnych reakcji, doskonalenie 

komunikacji w grupie; improwizacje ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe ilustrujące treści emocjonalne 

w muzyce, zabawy naśladowczo – ilustracyjne do muzyki 

 czytanie i realizowanie partytur słowno-rytmicznych i rytmicznych na instrumenty perkusyjne do muzyki 

klasycznej 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie roli muzykoterapii i jej znaczenia w codziennej pracy z dziećmi 

 poznanie metod muzykoterapii: m.in. Batti, Strauss 

 poznanie zabaw  i ćwiczeń przy muzyce klasycznej do wykorzystania w pracy z dziećmi 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:d.pietrzyk@wodn.piotrkow.pl
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213. Bajkoterapia w przedszkolu  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja multimedialna „Bajka w terapii dzieci” – rola bajkoterapii w kontekście oswajania negatywnych 

emocji i radzenia sobie z sytuacjami lękotwórczymi  

 poznanie cech, rodzajów bajek terapeutycznych – planowanie i organizowanie procesu nauczania 

i wychowania przez nauczyciela z uwzględnieniem bajki dydaktycznej, „bajki dla niejadków”, bajki 

terapeutycznej, która „leczy”, „bajecznych mikstur”, bajki-rymowanki 

 przedstawienie bajek i baśni – jak korzystać, czego unikać? 

 wdrażanie do współpracy z rodzicami w zakresie wspólnych zabaw, edukacji czytelniczej i medialnej 

poprzez poszukiwanie dobrych wzorców, wspólne prace manualne, wybór wartościowej literatury, wspólne 

czytanie, oglądanie i omawianie oraz budzenie świadomości na temat zagrożeń we współczesnych 

produkcjach telewizyjnych i internetowych bajek 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania 

z uwzględnieniem bajki dydaktycznej, terapeutycznej, która „leczy”, „bajecznych  mikstur”, bajki 

„dla niejadków”, bajki-rymowanki 

 poznanie walorów terapeutycznych i dydaktycznych przykładowych bajek i baśni oraz ich funkcji w życiu 

dzieci 

 porównanie współczesnych produkcji telewizyjnych i internetowych, w celu selektywnego spojrzenia 

na prezentowane treści 

 zachęcanie do korzystania z literatury dla dzieci w toku codziennej pracy i rozbudzania zamiłowania do niej 

poprzez ciekawe zajęcia, zabawy i inscenizacje, dziecięcą dramę i storytelling 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

   

214. Nauczyciel w tempie slow – czyli jak się nie wypalić?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja multimedialna „Nauczyciel w tempie slow, czyli jak się nie wypalić” 

 przedstawienie problematyki stresu i wypalenia zawodowego – przyczyny, syndromy i stopnie 

 rozpoznawanie syndromów stresu i stopnia wypalenia zawodowego 

 uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych 

 tworzenie planu dnia, tygodnia, miesiąca, roku 

 uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 nabycie wiedzy na temat stresu w zawodzie nauczyciela – teorie, przyczyny, syndromy, stopnie 

 poszerzenie samoświadomości nauczycieli w zakresie rozpoznawania i diagnozowania stopnia wypalenia 

zawodowego 

 poznanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zjawisku 

 stworzenie planów do realizacji na przyszłość w oparciu o cele SMART: planu dnia, tygodnia, miesiąca 

prowadzący: Dagmara Pietrzyk  e-mail: d.pietrzyk@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:d.pietrzyk@wodn.piotrkow.pl
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215. „Góra lodowa topnieje” – zmiana i jej wprowadzanie  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zmiana jako zjawisko, znaczenie celu w zmianie i specyfika zmiany 

 wpływ zmiany na człowieka i skuteczne techniki określania celów (SMART-ER, EXACT, RUMAK, 

KOMOZI. POKARM) 

 prezentacja metody nastawienia na zmiany CTQ Tony’ego Buzana 

 opór przed zmianami i role w procesie zmian 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wzmacnianie i kształtowanie konkretnych kompetencji, postawy wobec zmian oraz proaktywności 

i inicjatywy kreatywnego szukania rozwiązań 

 ustalanie i uporządkowanie priorytetów wartości 

 dostarczenie wiedzy o zmianie i oporze wobec zmian 

 rozwinięcie umiejętności pozyskiwania informacji i budowania autorytetu lidera zmiany 

 poznanie i zwiększenie zasobów metod i narzędzi pracy 

prowadzący: Iwona Przewoźnik 
 

e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl  

   

216. Wartość pracy – praktyka, nauka, zawód.  

Zintegrowany System Kwalifikacji 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja zagadnień wychowanie przez pracę i do pracy 

 zapoznanie z podstawami teoretycznymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

 poznanie różnych sposobów uczenia się zawodu 

 prezentacja metody bilansu kompetencji 

 wykorzystanie w warsztacie pracy nauczyciela MBK, zalety i korzyści z bilansu kompetencji 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, pogłębienie, uporządkowanie wiedzy na temat zagadnień teoretycznych Zintegrowanego 

System Kwalifikacji 

 poznanie metody bilansu kompetencji 

 poznanie i zwiększenie zasobów metod i narzędzi pracy 

prowadzący: Iwona Przewoźnik 
 

e-mail: i.przewoznik@crepiotrkow.edu.pl  



SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 
 

– 117 – 

 

217. Wychowanie i profilaktyka we współpracy z rodzicami. 

Jak wspólnie zadbać o prawidłowy rozwój dziecka i ucznia? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 podstawy prawne współpracy szkoły i rodziców 

 co wzmacnia, a co zagraża rozwojowi dzieci? 

 obszary współpracy nauczycieli i rodziców w wychowaniu i profilaktyce 

 podstawy dobrego kontaktu z rodzicami, wspólne towarzyszenie rozwojowi młodego człowieka 

 metody i formy współpracy z rodzicami poprzez dialog i aktywizację 

 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 rozwijanie umiejętności pozytywnego towarzyszenia i wspierania dziecka i nastolatka w rozwoju 

 pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru efektywnych form i metod współpracy z rodzicami 

 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji wychowawczych 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl  

   

218. Wychowanie i profilaktyka dziś a cyfrowy świat.  

Kto, kiedy i jak wychowuje? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 elementy antropologii i aksjologii w wychowaniu 

 warunki i podstawy prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

 rozwój dziecka w cyfrowym świecie –szanse i zagrożenia 

 skuteczne strategie wychowawczo-profilaktyczne wychowawców i rodziców 

 efektywne metody realizacji zagadnień wychowawczo – profilaktycznych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu antropologicznych, aksjologicznych i psychologicznych podstaw wychowania 

 pogłębienie wiedzy na temat podstaw oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych i zadań nauczyciela 

 poszerzenie wiedzy na temat wpływu zmian cywilizacyjnych oraz cyfrowego świata na rozwój dzieci 

i młodzieży 

 rozwijanie umiejętności stosowania skutecznych strategii wychowawczo-profilaktycznych w planowaniu 

i realizacji zadań nauczyciela i wychowawcy 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl  
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219. Homo sapiens czy homo tabletis?  

Wspierajmy a nie krzywdźmy dzieci. Moc rodzicielskiej 

obecności. Spotkanie dla nauczycieli i rodziców 

 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 warunki i podstawy prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

 rozwój dziecka w cyfrowym świecie – szanse i zagrożenia 

 detoks cyfrowy – znak czasu 

 zadania dla rodziców i wychowawców – budowanie więzi, stawianie granic, wzorce zachowań i postaw 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie wiedzy z zakresu potrzeb rozwojowych dzieci i uczniów 

 poszerzenie wiedzy na temat wpływu zmian cywilizacyjnych oraz cyfrowego świata na rozwój dzieci 

i uczniów 

 pogłębienie wiedzy na temat roli więzi, postaw, stawiania wymagań oraz kompetencji wychowawczych 

prowadzący: Alina Rataj  e-mail: a.rataj@crepiotrkow.edu.pl  

   

220. Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli 

niezbędnych do prowadzenia efektywnego dialogu 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 charakterystyka typów postaw rodzicielskich 

 przyczyny agresji słownej w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel  – uczeń 

 prezentacja sposobów skutecznej komunikacji z rodzicami 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 wsparcie wychowawców w procesie budowania relacji z uczniami i rodzicami 

 zapoznanie nauczycieli i wychowawców z metodami pracy i narzędziami wspierającymi budowanie dobrych 

relacji w środowisku szkolnym 

 wsparcie w zakresie opracowania planu budowania relacji z uczniem i jego rodzicem 

 doskonalenie warsztatu pracy 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:a.rataj@crepiotrkow.edu.pl
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221. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole 

i przedszkolu 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 przedstawienie organizacji i warunków nauczania dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 prezentacja obowiązków placówki edukacyjnej 

 prowadzenie niezbędnej dokumentacji – IPET, WOPFU 

 przedstawienie zadań i obowiązków zespołu nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem 

 prezentacja rodzajów zajęć prowadzonych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 planowanie procesu kształcenia 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 umiejętność pisania indywidualnego programu terapeutycznego 

 umiejętność pisania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 

 poszerzenie wiedzy na temat organizacji, warunków nauczania, zadań i obowiązków zespołu nauczycieli 

i specjalistów pracujących z uczniem ze spektrum autyzmu 

 wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji 

prowadzący: Małgorzata Rucińska  e-mail: m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl  

   

222. Modelowanie postaw uczniów – od nauczania do aktywnego 

uczenia się 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 określenie roli nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów i rodziców w aktywnym uczeniu się 

 przedstawienie sposobów motywacji sprzyjającej aktywnemu uczeniu się 

 wybranie metod i form nauczania sprzyjających aktywnemu uczeniu się 

 tworzenie materiałów dydaktycznych zachęcających do aktywnego uczenia się 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie elementów oceniania sprzyjających nauczaniu i uczeniu się 

 świadome stosowanie różnych technik motywacyjnych i metod aktywizujących w nauczaniu, uczeniu się 

 poznanie sposobów tworzenia materiałów dydaktycznych zachęcających do aktywnego uczenia się 

 doskonalenie systemu oceniania, przy wykorzystaniu metod aktywizujących i technik motywacyjnych 

 doskonalenie umiejętności oceniania, motywowania i aktywizowania uczniów 

 poznanie sposobów opracowywania materiałów dydaktycznych wspierających aktywne uczenie się 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl   

mailto:m.rucinska@crepiotrkow.edu.pl
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223. Skuteczne metody i formy pracy z uczniem w nauczaniu zdalnym 

i stacjonarnym – ćwiczenia 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 omówienie metod nauczania i form pracy rekomendowanych w podstawie programowej 

 diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doboru odpowiednich metod i form nauczania/uczenia się 

 przedstawienie metod i form pracy wynikających z indywidualnej i zespołowej diagnozy potrzeb uczniów 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych i zespołowych potrzeb uczniów 

 ćwiczenia praktyczne – dobieranie metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb uczniów 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie metod i form pracy rekomendowanych w podstawie programowej 

 poznanie nowoczesnych sposobów diagnozowania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów 

 świadome stosowanie metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości ucznia 

 inspiracja do poszukiwania i stosowania skutecznych metod i form nauczania, uczenia się 

 udoskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl   

   

224. RODO a nauczanie hybrydowe – jak nie naruszać przepisów 

o ochronie danych osobowych? 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja zasad ochrony danych osobowych w placówce oświatowej 

 omówienie warunków niezbędnych do ochrony danych w trakcie edukacji on-line 

 tworzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z zapisami RODO 679 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 uporządkowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w trakcie edukacji hybrydowej 

 zdobycie wiedzy o odpowiedzialności prawnej za naruszenie zasad ochrony danych osobowych 

 tworzenie dokumentacji zgodnej z normami 

 

prowadzący: Sławomir Stankiewicz  e-mail: s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl  

mailto:s.stankiewicz@crepiotrkow.edu.pl
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225. Jak zdobyć certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin:5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 zapoznanie nauczycieli z aktualnym stanem organizacyjnym Piotrkowskiej Sieci Szkół Promujących 

Zdrowie 

 określenie warunków ubiegania się o certyfikat wojewódzki i krajowy 

 autoewaluacja i planowanie działań prozdrowotnych w szkole 

 dokumentacja działań promujących zdrowie 
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i organizacyjnym sieci szkół promujących zdrowie 

 poznanie zakresu i przykładów działań, które mogą być realizowane w szkole w zakresie promocji zdrowia 

 uświadomienie roli poszczególnych działań w celu uzyskania certyfikatu wojewódzkiego i krajowego 

 poznanie sposobów ewaluacji prowadzonych zajęć i prezentacji efektów 

 

prowadzący: Witold Stawski  e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl  

   

226. Jak oceniać ucznia z Ukrainy w polskiej szkole?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 potrzeby i możliwości wsparcia uczniów 

 rodzaje wsparcia dla uczniów cudzoziemców 

 oddział przygotowawczy 

 uzupełnianie różnic programowych 

 klasyfikacja, ocenianie i promowanie uczniów z Ukrainy w „zwykłym” oddziale 

 

  

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i organizacyjnym 

 ukazanie możliwości wsparcia uczniów cudzoziemców w codziennych działaniach 

 uwrażliwienie na potrzeby i problemy adaptacyjne uczniów 

prowadzący: Witold Stawski,  

 Wiesława Kubicka 

 
e-mail: w.stawski@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:w.stawski@crepiotrkow.edu.pl
mailto:w.stawski@crepiotrkow.edu.pl


SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 
 

– 122 – 

 

227. Jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela?  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja  autorytetu jako wartości 

 przedstawienie roli autorytetu i wychowaniu młodzieży 

 tworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 zdobycie, rozwinięcie umiejętności budowania przyjaznych relacji między nauczycielami a uczniami 

 poznanie znaczenia autorytetu i wychowaniu młodzieży 

 stworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

   

228. Wychowania do wartości poprzez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 prezentacja istoty wychowania do wartości oraz edukacji obywatelskiej, społecznej i patriotycznej w szkole 

 przedstawienie aktów prawnych, które regulują kwestie kształtowania postaw uczniów w toku edukacji 

szkolnej 

 tworzenie zasad doboru materiałów do pracy z uczniami służących kształtowaniu postaw patriotycznych, 

obywatelskich i społecznych 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poszerzenie, pogłębienie uwrażliwienia na problematykę związaną z kształtowaniem właściwych postaw 

dzieci i młodzieży 

 zdobycie, rozwinięcie umiejętności doboru tematyki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych służącej 

wychowaniu patriotycznemu, obywatelskiemu i społecznemu 

 poznanie zasad dialogu z uczniami nt. wartości 

 stworzenie materiałów metodycznych do pracy z uczniami 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl
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229. Nauczycielu naucz ucznia uczyć się – style uczenia się  

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1200 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 poszerzenie wiedzy nt. stylów uczenia się 

 poznanie  sposobów  rozpoznawania stylów  uczenia się i wpływu, jaki może on mieć na dobór metod 

i technik prowadzenia zajęć lekcyjnych. w jaki sposób uczeń lubi się uczyć 

 kształcenie umiejętności doboru metod do stylu uczenia się  danego ucznia 

 wzbogacenie nauczycieli w umiejętność planowania zajęć tak, by były atrakcyjne dla uczniów  

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie różnych styli uczenia się uczniów 

 urozmaicenie zajęć, na których każdy, niezależnie od preferowanego stylu, znajdzie coś dla siebie 

 nabycie umiejętności motywowania uczniów do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy i wspierania ich 

w korzystaniu z nich 

prowadzący: Barbara Śpiewak  e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

   

230. Podstawowe zasady i techniki udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej 
 

rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej liczba godzin: 5 cena: 1500 zł 

 

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY: 

 aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy 

 podstawowe czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy 

 zasady i techniki udzielania pierwszej pomocy 

 zaopatrywanie ran i zabiegi reanimacyjne 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

 poznanie podstawowych czynności wykonywanych przy udzielaniu pierwszej pomocy 

 utrwalenie zasad i technik udzielania pierwszej pomocy 

 uświadomienie ważności szybkości reakcji na zdarzenie wypadkowe 

 

prowadzący: specjaliści z zakresu pierwszej  

   pomocy przedmedycznej 
 e-mail: b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl 

mailto:b.spiewak@crepiotrkow.edu.pl
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WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WŁ  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 ROK SZKOLNY 2022/23 

 

 

 

W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych oferujemy: 

 wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły/placówki; 

 wsparcie w wykonywaniu zadań umożliwiających realizację kierunków polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2022/23; 

 wsparcie w wykonywaniu zadań zgodnych z wymaganiami stawianymi wobec szkół i placówek 

z zakresu nadzoru pedagogicznego przez KO w Łodzi; 

 wsparcie w zakresie diagnozy potrzeb szkoły/placówki; 

 wsparcie w ustaleniu sposobów działania prowadzących do zaspokojenia  potrzeb szkoły/placówki 

oraz zaplanowaniu form wspomagania wynikających z diagnozy; 

 realizację 1 rady pedagogicznej i 1 seminarium lub konferencji o tematyce wynikającej 

ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki; 

 wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań i   monitorowaniu zmian; 

 wspólną ewaluację, podsumowanie efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy; 

 konsultacje stacjonarne i online; 

 sieci przedmiotowe i problemowe dla nauczycieli; 

 promocję osiągnięć i przykładów dobrych praktyk realizowanych w szkole/placówce. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 

e-mail: biuro@crepiotrkow.edu.pl tel: (44) 649 65 66  www.crepiotrkow.edu.pl 
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Iwona Buchalska 

Absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kilka różnych studiów 

podyplomowych związanych z nauczaniem: Logopedia, Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

z elementami pedagogiki Montessori, Bibliotekoznawstwo Terapia Pedagogiczna, Oligofrenopedagogika. 

W dziedzinie zarządzania ukończyła: Zarządzanie Oświatą oraz Executive Master of Business Administration 

na prestiżowych studiach podyplomowych w Collegium Humanum-Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie. 

Ukończyła wiele szkoleń usprawniających nauczanie. Obecnie uczęszcza na seminarium doktorskie z Pedagogiki. 

 

Aldona Bąk 

Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z fakultetem wychowania 

na prawach drugiego kierunku studiów - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Joanna Bisaga 

Nauczyciel dyplomowany z 21 letnim stażem pracy na etapach gimnazjum, szkoły podstawowej oraz studiach 

wyższych. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Kielcach. Ukończone 

studia podyplomowe z przyrody w zreformowanej szkole z realizacją ekologicznej ścieżki dydaktycznej, 

bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnych. Ukończyła różnorodne formy szkoleń udoskonalające nauczanie. 

 

Konrad Chęciński 

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Piotrkowie Trybunalskim oraz Filologii Angielskiej 

Uniwersytetu Łódzkiego, magister nauczania języka angielskiego. 26 lat pracy pedagogicznej, od 2007 roku 

wicedyrektor i Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Egzaminator 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego (gdzie pełni funkcję Egzaminatora 

Drugiego Oceniania) oraz egzaminu ósmoklasisty. Od września 2019 roku zatrudniony jako doradca metodyczny 

z języka angielskiego przy WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek, 

prowadzi różnorodne formy szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego. 

 

Piotr Chruściel 

Magister biologii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje z zakresu 

zarządzania oświatą Ukończone studia podyplomowe z zakresu przyrody i wychowania do życia w rodzinie. Autor 

licznych publikacji dla nauczycieli biologii i przyrody. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszarów: 

technologia informacyjna w nauczaniu biologii i przyrody, indywidualizacja pracy z uczniem, pomiaru 

dydaktycznego, metod aktywizujących, egzaminów zewnętrznych, wdrażania nowej podstawy programowej oraz zajęć 

terenowych. 

 

Agnieszka Czarczyk  

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodnio-słowiańskich 

- lingwistyka stosowana - specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa z języka niemieckiego. Nauczyciel dyplomowany 

z 20 letnim stażem. Od 2017 roku konsultant WODN ds. języków obcych. Prowadzi szkolenia z zakresu nauczania 

języków obcych i zastosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych na lekcjach.  

 

Konrad Czyżyński 

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach-

magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  

w Katowicach Kolegium Zarządzania, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w oświacie i dydaktyka 

przedsiębiorczości. Doświadczenie w zakresie zarządzania oświatą, jako dyrektor szkoły oraz Łódzki Wicekurator 

Oświaty, po. Łódzkiego Kuratora Oświaty. Nauczyciel konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzi szkolenia w zakresie prawa oświatowego. 
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Anetta Grudzień 

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła studia podyplomowe z historii 

na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny OKE 

w Łodzi. Od 29 lat nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Piotrkowie Trybunalskim. 

Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Humanistów wspierając rozwój i doskonalenie nauczycieli w pracy 

polonistów, przeprowadzając szkolenia na temat egzaminów zewnętrznych z języka polskiego, reform programowych, 

nowoczesnej metodyki. 

 

Katarzyna Harlejczyk 

Absolwentka Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, magister 

matematyki w zakresie specjalności informatycznej. Nauczycielka matematyki i informatyki z doświadczeniem 

w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i gimnazjum. Od 2019r. pełni funkcję nauczyciela konsultanta w WODN 

w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, 

rozszerzoną rzeczywistością, kodowaniem, robotyką i programowaniem. 

 

Aldona Kacpura 

Terapeuta pedagogiczny z ukończonym kursem Polskiego Języka Migowego (PJM). Terapeuta Treningu 

Umiejętności Społecznych oraz Stosowanej Analizy Zachowania dla osób z autyzmem i zaburzeniami mieszczącymi 

się w spektrum autyzmu. Pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy w ośrodku dla niewidomych i słabowidzących 

ze sprzężeniami, w przedszkolu integracyjnym oraz w szkole ponadpodstawowej realizującej kształcenie specjalne 

w oddziałach integracyjnych oraz w klasach ogólnodostępnych. 

 

Anna Kosmowska 

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy na etapach szkoły policealnej, średniej, gimnazjum oraz 

szkoły podstawowej. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydział chemiczny, specjalizacja: chemia strukturalna. 

Studia podyplomowe ukończone na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe na Wydziale 

Informatyki Politechniki Łódzkiej. 

 

Marlena Kowalska 

Absolwentka Wyższej szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - magister filologii polskiej 

nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej 

oraz bibliotekoznawstwa, licencjat na kierunku teologia w zakresie nauczania religii na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od pięciu lat związana z programem eTwinning. Zwolenniczka pracy metodą 

projektową i holistycznego podejścia do procesu nauczania. Ambasador programu eTwinning w województwie 

łódzkim, zdobywczyni wielu Krajowych Odznak Jakości za zrealizowane projekty. Rozwijając kompetencje cyfrowe, 

stara się umiejętnie wprowadzać narzędzia IT na lekcje. Pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu “Okładki, jakże 

żywe”, propagatorka idei Dot Day w Polsce. Członek grupy Superbelfrzy RP. 

 

Wiesława Kubicka 

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener 

programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Ukończyła szkolenia w zakresie treningu 

interpersonalnego, pracy z dorosłymi, przywództwa edukacyjnego, zarządzania oświatą, audytora wewnętrznego 

Systemu ISO, pracy z rodzicami w ujęciu systemowym, szkolenia z zakresu wspomagania szkół i placówek, pracy 

zespołowej, rozwiązywania konfliktów w szkole, coachingu, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, szkolenia z motywowania. Doświadczenie w realizacji 

ogólnopolskich projektów badawczych i edukacyjnych z obszaru wychowania i profilaktyki, doświadczenie 

w przygotowywaniu i realizacji projektów grantowanych, doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Prowadzi szkolenia z obszaru wychowania i profilaktyki. 
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Dorota Laks 

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, mgr psychologii specjalność kliniczna. Studia podyplomowe w 

zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) w Instytutucie 

Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. 

Certyfikowany terapeuta SI II stopnia uprawniony do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji 

sensorycznej. Certyfikowany terapeuta terapii ręki w teorii integracji sensorycznej”. Kurs specjalizacyjny 

„Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. Certyfikat ukończenia kursu 

„Kompleksowy model pracy w diagnozie i terapii osób z autyzmem”. 

 

Anna Maliszewska 

Nauczyciel konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., nauczyciel 

dyplomowany matematyki. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. 

Organizatorka wielu projektów w szkole i na terenie Piotrkowa Tryb., oraz powiatu m.in.: „Dnia Liczby PI”, „100 

minut matematyki na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” oraz wielu konkursów i turniejów matematycznych. 

Organizatorka wielu akcji charytatywnych np.: zbiórki krwi, zbiórki karmy dla Schroniska „Zwierzak”, „Szlachetna 

Paczka”. Egzaminator z matematyki w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

Krzysztof Matczak 

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Świętokrzyskiej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego 

w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz doradztwo edukacyjno -

 zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i realizator form 

doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego, metod aktywizujących, egzaminów zewnętrznych, wdrażania nowej 

podstawy programowej z matematyki. 

 

Izabela Mazurczyk 

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego na Wydziale Teologii oraz podyplomowych studiów  

z etyki i filozofii na KUL. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny. Konsultant WODN 

w Piotrkowie Tryb., nauczyciel w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb. Przez ponad dwadzieścia lat katechizowania poznała 

specyfikę pracy z uczniem na wszystkich poziomach nauczania. Jest współautorką nowych podręczników do 

nauczania religii w szkole podstawowej. W WODN współpracuje z nauczycielami w zakresie katechezy i wychowania 

do wartości. 

 

Jolanta Piekarska 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, licencjat na kierunku germanistyka i kulturoznawstwo, magister filologii 

germańskiej, ponadto absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Piotrkowie Trybunalskim w klasie 

gitary klasycznej. Ukończone studia podyplomowe z zakresu nauczania muzyki i plastyki. Od ponad 10 lat uczy języka 

niemieckiego, muzyki i plastyki. Zwolenniczka interdyscyplinarnego kształcenia i łączenia zagadnień z różnych 

dziedzin wiedzy. 

 

Dagmara Pietrzyk 

Dagmara Pietrzyk – mgr wychowania muzycznego, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, 

Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe o kierunku Nauczanie sztuki w 

zreformowanej szkole w Akademii Muzycznej G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Studium Nauczycielskie w Piotrkowie 

Trybunalskim o kierunku wychowanie przedszkolne oraz Studium wiedzy o teatrze w TWP w Piotrkowie 

Trybunalskim, a także Certyfikowaną Akademię Arteterapii. Jest nauczycielem dyplomowanym, posiada 35 lat pracy 

pedagogicznej, 17 lat jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej oraz nauczyciel sztuki w gimnazjum, od 2002 r. 

doradca metodyczny w zakresie muzyki, od 18 lat jest nauczycielem konsultantem w WODN. Wpisana na listę liderów 

MEN przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek, opracowuje 

programy i prowadzi różnorodne formy szkoleń. 
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Iwona Przewoźnik 

Nauczyciel mianowany z 12 letnim stażem pracy w systemie edukacji. Doświadczenie w zakresie pracy 

pedagogicznej i metodycznej kształcenia zawodowego, w tym kształcenia specjalnego, pedagogiki, doradztwa 

zawodowego. Egzaminator OKE w zakresie kształcenia zawodowego. 

 

Bogumiła Rabęda 

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - magister pedagogiki 

wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości, 

administracja publiczna, prawo pracy, historia, nauczanie przyrody i oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. 

Ponadto ukończyła kursy i szkolenia, m.in.: oświatowe prawo pracy w praktyce, aktualne problemy prawa 

oświatowego, indywidualizacja nauczania, planowanie i dostosowanie działań wychowawczych w szkole, pomiar 

dydaktyczny i wiele innych. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje prowadząc szkolenia rad 

pedagogicznych, warsztaty, seminaria i konferencje. 

 

Alina Rataj 

Absolwentka pedagogiki w zakresie nauczania początkowego Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów 

Nauk o Rodzinie, oligofrenopedagogiki, plastyki i muzyki, zarządzania w oświacie i dydaktyki przedsiębiorczości, 

licznych form doskonalenia o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; nauczyciel dyplomowany, ekspert z listy 

MEN do spraw awansu zawodowego. Od 20 lat konsultant WODN w Piotrkowie Trybunalskim w obszarze 

wychowania i profilaktyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Posiada doświadczenie w kierowaniu szkołą 

i przedszkolem, prowadzeniu konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, rad 

pedagogicznych, organizowaniu i prowadzeniu zajęć na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych. 

 

Małgorzata Rucińska 

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Od kilkunastu lat wychowawca 

w klasach integracyjnych. Posiada bogate doświadczenie w kształceniu dzieci zdrowych jak i dzieci ze specyficznymi 

i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej 

w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Sławomir Stankiewicz 

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, konsultant WODN w Piotrkowie Trybunalskim, 

ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, edukator MEN w programach „Nowa Szkoła”, „Ocenianie 

w Nowej Szkole”, „Szkolenie dla Ekspertów MEN wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych”, „Szkolenie dla Przewodniczących komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych”, egzaminator 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, audytor Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Gdańsku do spraw ISO, 

autor wielu projektów edukacyjnych z zakresu zarządzania oświatą, oceniania zewnętrznego i wewnątrzszkolnego, 

indywidualizacji nauczania realizowanych w ramach grantów MEN i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Inicjator 

i realizator wielu szkoleń wyjazdowych dla dyrektorów i nauczycieli organizowanych w Niemczech, Francji, 

Szwajcarii i Austrii. Wieloletni współpracownik wyższych uczelni i ośrodków doskonalenia nauczycieli w zakresie 

realizacji studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. Autor 13 publikacji w periodykach oświatowych. 

 

Witold Stawski 

Magister ekonomii, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Ukończone 

studia podyplomowe z zakresu nauczania na odległość, liczne szkolenia z zakresu technologii informacyjnych 

i edukacji multimedialnych w praktyce szkolnej, szkolnictwa zawodowego, pozyskiwania funduszy europejskich, 

wspomagania szkół i placówek, funkcjonowania oświaty w krajach UE, regionalizmu i ekologii, zajęć pozalekcyjnych, 

kontroli zarządczej, zarządzania zasobami ludzkimi. Uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu turystyki 

kwalifikowanej. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszarów: technologia informacyjna w zarządzaniu 

oświatą i nauczaniu różnych przedmiotów, metodyka kształcenia na odległość, indywidualizacja pracy z uczniem, 

funkcjonowanie sieci współpracy szkół, bezpieczeństwo w Internecie, innowacje pedagogiczne, prawne aspekty 

organizacji turystyki szkolnej i wypoczynku. 
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Barbara Śpiewak 

Magister historii, absolwentka WSP w Krakowie. Wieloletni doradca metodyczny i konsultant WODN, edukator 

„Nowej szkoły”, ekspert komisji ds. awansu zawodowego, egzaminator matury z historii, nauczyciel dyplomowany, 

posiada III stopień specjalizacji zawodowej. Autorka i realizatorka wielu form doskonalenia z zakresu pomiaru 

dydaktycznego, metod aktywizujących, egzaminów zewnętrznych, wdrażania nowej podstawy programowej oraz form 

terenowych min. do Muzeum Powstania Warszawskiego, Katyńskiego, Muzeum Polin. Inicjatorka seminariów 

europejskich, licznych konkursów o tematyce historycznej, regionalnej i europejskiej, przewodnicząca komisji 

konkursu „W imię miłości Ojczyzny”. Autorka wielu artykułów w Forum Nauczycielskim, oraz opinii nt. programu 

nauczania WOS dla gimnazjum. Aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego - sekcji dydaktycznej. 
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