
     Lekcja wychowawcza                                          

w szkole średniej 

TEMAT: Debata w pracy edukacyjnej i wychowawczej. 

CEL OGÓLNY: Stworzenie uczniom okazji do ćwiczenia umiejętności społecznych 
przydatnych w życiu każdego człowieka. 

ABSTRAKT: Debata jest swoistą formą komunikacji, dzięki której można stworzyć 
młodzieży szansę formułowania i wyrażania własnych myśli, budowania uważnego                
i starannego przekazu oraz rozwijania ciekawości wobec sposobu myślenia innych 
osób. 

TREŚCI:  
√ Słucham, żeby rozumieć 

√ Pytam, tak jak myślę  
√ Wyrażam własne zdanie 

√ Czuję, to czego potrzebuję 

ADRESACI: Wychowawcy szkół średnich i burs 

FORMA: Debata 

TERMIN: 6.03.2019r.           

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska 

KOSZT: Bezpłatne 

UWAGA!: Szkolenie o limitowanej liczbie osób. Tydzień przed datą spotkania otrzymacie Państwo 

informację z prośbą o zarejestrowanie się przez formularz rekrutacyjny. Pomyślna rejestracja 

stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 

 

 

        Lekcja wychowawcza                                             

w szkole podstawowej 

TEMAT: Prospołeczne lekcje wychowawcze 

CEL OGÓLNY: Poznanie i przećwiczenie narzędzi wspierających rozwój pasji oraz 
budowanie wspólnoty uczniowskiej. 

TREŚCI:  
√ Jak pasja zmienia życie 

√ Razem znaczy lepiej 

√ Rola nauczyciela w kształtowaniu u uczniów postaw prospołecznych 

ADRESACI: Wychowawcy szkół podstawowych  

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 8.05.2019r.          

START:  godz. 15.30 



CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska 

KOSZT: Bezpłatne 

UWAGA!: Szkolenie o limitowanej liczbie osób. Tydzień przed datą spotkania otrzymacie Państwo 

informację z prośbą o zarejestrowanie się przez formularz rekrutacyjny. Pomyślna rejestracja 

stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

Warsztaty matematyczne    

    

TEMAT: Matematyka inaczej  

ABSTRAKT: Matematyka jest często odbierana jako najtrudniejszy przedmiot, który 
wielu uczniom sprawia kłopoty, a konieczność ponownego zdawania egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu jest stałym motywem sennych horrorów. Ale tak być 
nie musi! Matematyki można uczyć inaczej jednocześnie ciesząc się dobrymi 
wynikami egzaminacyjnymi uczniów.  
 
TREŚCI:  
√ Nauczanie czy uczenie się matematyki? Nauka jako proces oparty na współpracy   
uczniów z sobą i nauczycielem.                    
√ Praca z błędem jako szansa efektywnego kształcenia i  rozwoju ucznia; czyli                       
o tym, czy nauczyciel sprawdzając klasówki może kierować uwagę tylko na to,                    
co uczeń zrobił dobrze? 

√ Jak sprawdzać, poprawiać i oceniać sprawdziany i klasówki, żeby uczniowie chcieli 
przyjąć odpowiedzialność za swój proces uczenia się? 

√  Rola odpowiedzialności w procesie uczenia. 
 

ADRESACI: Nauczyciele matematyki 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 16.03.2019r. (sobota)          

GODZINA:  9.00 – 17.00 (w tym godzinna przerwa obiadowa) 

PROWADZĄCA: Anna Szulc, nauczycielka matematyki ucząca w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli  

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 100 zł.  
UWAGA: Szkolenie o limitowanej liczbie osób. Tydzień przed datą spotkania otrzymacie Państwo 

informację  z prośbą o zarejestrowanie się przez formularz rekrutacyjny. Pomyślna rejestracja 

stanowi gwarancję udziału  w szkoleniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 



Profilaktyka i interwencja 

                                                       

TEMAT: Przemoc rówieśnicza - jak prowadzić profilaktykę i interwencję. 

TREŚCI:  
1. Podstawy przeciwdziałania przemocy. 
2. Problematyka przemocy rówieśniczej na terenie szkoły. 
3. Oferta programów profilaktycznych dotyczących przemocy rówieśniczej. 
4. Analiza dostępnych programów profilaktycznych. 
5. Reagowanie na sytuacje przemocy w szkole. 
 

ADRESACI: Pedagodzy, psychologowie, nauczyciele wszystkich typów szkół                                               
i placówek 

FORMA: Warsztat 

TERMIN:  19.03.2019r.                     

START:  godz. 15.30 

CZAS TRWANIA:  4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCY: Mateusz Rainka - psycholog 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 30 zł. 

 

Wsparcie psychologiczne dzieci                               

w wieku przedszkolnym                                                

i wczesnoszkolnym                                         

TEMAT: Emocje i rozwój dzieci młodszych - Wstęp do metody Kids Sklills 

TREŚCI:  
1. Podstawowe założenie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. 
2. Budowania zasobów i poczucia kompetencji dziecka na każdym etapie 
rozwojowym. 
3. Metoda 15 kroków we wspieraniu rozwoju dziecka w wieku 3 - 11 lat. 
4. Kids Skills w pracy indywidualnej i grupowej. 
5. Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach jako metoda pracy z dziećmi. 
 
ADRESACI: Wychowawcy przedszkoli oraz nauczyciele klas I-III 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 26.02.2019r.   

START:  godz. 15.30 

CZAS TRWANIA:  4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCY: Mateusz Rainka - psycholog 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 30 zł. 



Tylko dla kobiet 

 ‘wSPAniała nauczycielka’ 

 
TEMAT: Sztuka zdrowego życia. 

CEL OGÓLNY: Poprawa efektywności życia osobistego i zawodowego 

TREŚCI:  

√ znaczenie równowagi w różnych obszarach funkcjonowania człowieka 

√ kompas marzeń 

√ mapa uważności 
 

ADRESACI: Nauczycielki wszystkich typów szkół i placówek 

FORMA: Trening relaksacyjny 

TERMIN: 21.05.2019r.  

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCE: Małgorzata Dąbrowska (pedagog PPP), Marta Brzozowska,                             

gość specjalny 

KOSZT: 40 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tylko dla mężczyzn                         

‘MOCny nauczyciel’ 

 

TEMAT: Sztuka zdrowego życia. 

CEL OGÓLNY: Wzmocnienie siły fizycznej i psychicznej nauczycieli. 

ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek  

FORMA: Trening wytrzymałościowy, wspinaczkowy, sprawnościowy 

MIEJSCE: Rybaki gm. Miastkowo 

TERMIN: 24.05.2019r.        

START: godz. 16.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCY: Mirosław Walczyk  

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 40 zł. 

UWAGA! Wymagany własny transport, mile widziany spożywczy wkład ogniskowy. 

 

 

 

Język angielski                                                                        

w edukacji wczesnoszkolnej 

TEMAT: Metody aktywizujące  w nauczaniu języków obcych 

CELE: 

Nabycie  umiejętności  stosowania  technik  aktywnych  w  trakcie  nauczania ję-
zyka obcego   

   Kształtowanie postawy nauczyciela zorientowanego na aktywny rozwój uczniów   

   Stworzenie  bazy materiałów dydaktycznych  na potrzeby realizacji zajęć przez 
uczestników szkolenia 
 

TREŚCI:  

ADRESACI: Nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III  

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 5.04.2019r. 

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Kamila Nowocińska – ekspert zewnętrzny, nauczyciel praktyk 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 40zł. 

 



Co wspólnego ma zabawa w „policjantów                  

i złodziei” z pracami domowymi?  

TEMAT: Praca domowa w procesach edukacyjnych. 

CEL OGÓLNY: Zweryfikowanie wiedzy z zakresu skuteczności pracy domowej. 

TREŚCI:  

uczeń obciążony nauką 

(bez)wartościowe prace domowe 

   wybór nauczyciela i wybór ucznia 

ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół. 

FORMA: Warsztat 

TERMIN:  2.04.2019r.      

START:  godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCY: Mateusz Rainka & Marta Brzozowska 

KOSZT: 40 zł. 

 

                  

Wyjazd do szkoły No Bell 
 
ABSTRAKT 
Dzielenie się doświadczeniem to jeden z najbardziej efektywnych sposobów 
budowania wiedzy. Ucząc się od innych, mamy szansę na wymianę doświadczeń i 
pomysłów, udoskonalanie rozwiązań oraz wzajemnie inspirowanie się.  
 
Pobyt w szkole No Bell pozwoli:  

    √ zobaczyć jak wygląda codzienna praca uczniów i nauczycieli,  

    √ zapoznać się z konkretnymi przykładami rozwiązań edukacyjnych, 

    √ przyjrzeć się innowacyjnym metodom i formom kształcenia,  

    √ wymienić doświadczenia. 

 
Szkoła No Bell w konkursie Edumission 2017 zdobyła tytuł najlepszej szkoły                            
na świecie. 
 

ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół.  

FORMA: Wyjazd studyjny 

TERMIN: 25.04.2019r. 

MIEJSCE: Konstancin - Jeziorna          

CZAS POBYTU: 9.00 – 14.00  

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 



KOSZT: 160 zł. Cena zawiera dojazd w obie strony, „know-how” szkoły, udział                          
z zajęciach otwartych, spotkanie z dyrekcją No Bell, rozmowy                                   
z nauczycielami, obiad i słodki poczęstunek w stołówce szkolnej. 

 
UWAGA!: Wydarzenie o limitowanej liczbie osób. 2 tygodnie przed datą wyjazdu otrzymacie 

Państwo informację z prośbą o zarejestrowanie się przez formularz rekrutacyjny. Pomyślna 

rejestracja stanowi gwarancję udziału w wydarzeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

Język polski 

 

 
TEMAT: Kreatywna lekcja polskiego (bez wysiłku i spięcia). 

CEL: przedstawienie metod pracy w grupach oraz zadań polonistycznych 
rozwijających kreatywność i innowacyjność uczniów 

TREŚCI:  
1. Wprowadzenie do pracy w grupach: zasady, dobieranie, przebieg, ocenianie, 

ewaluacja. 

2. Rodzaje zadań polonistycznych rozwijających kreatywność i innowacyjność. 

3. Przepracowanie metodą warsztatów przykładowych ćwiczeń. 

4. Przygotowanie własnych propozycji zadań i przećwiczenie je na grupie. 

 
ADRESACI: Poloniści oraz  nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów. 

FORMA: Warsztat 

TERMIN:  2.03.2019r. (sobota)     

START:  godz. 9.00 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Aleksandra Bieńkowska – ekspert zewnętrzny, nauczycielka języka 

polskiego i historii w szkole podstawowej. 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 50 zł. 

 

 

 

 



Historia 

 

 
TEMAT: Pogromcy zagadek historycznych – niebanalnie o historii Polski i świata. 

TREŚCI:  
1. Współczesny patriotyzm – skąd się bierze problem z jego rozumieniem wśród 

uczniów? 

2. Niełatwa sztuka zainteresowania historią i przekonania do jej poznawania. 

3. Wspieranie zainteresowań historycznych uczniów zdolnych. 

4. Zagadki historyczne – czym są, jak je tworzyć, jak przedstawiać.  
 
ADRESACI: Historycy oraz nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów. 

FORMA: Warsztat 

TERMIN:  1.03.2019r.  

START:  godz. 16.00 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Aleksandra Bieńkowska – ekspert zewnętrzny, nauczycielka historii                               

i języka polskiego w szkole podstawowej. 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 50 zł. 

 

Katecheza 

 

 
TEMAT: Ocena pracy nauczyciela religii w świetle nowych przepisów prawa 
oświatowego. 

 
TREŚCI:  

● analiza rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 roku, 

● ocena merytoryczna wizytatorów religii, 

● zapoznanie z arkuszem obserwacji. 

 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

FORMA: Wykład z elementami warsztatu 

TERMIN:  22.02.2019r.   

START:  godz. 16.00 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCE: Anna Domurat, Bogumiła Rzepnicka 

ORGANIZATOR: Anna Domurat 

KOSZT: Bezpłatne 

 



Katecheza 

 

 
TEMAT: Zmiany w nowej Podstawie Programowej Kościoła Katolickiego. 

TREŚCI:  

● zapoznanie z nową Podstawą Programową  Kościoła Katolickiego, 

● cele katechezy, 

● wymagania ogólne. 

 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

FORMA: Konsultacje grupowe 

TERMIN: 29.03.2019r.   

START: godz. 16.00 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCE: Anna Domurat, Bogumiła Rzepnicka 

ORGANIZATOR: Anna Domurat 

KOSZT: Bezpłatne 

 

Neurodydaktyka 

 

 
TEMAT: Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach.  
TREŚCI:  

● elementy neurobiologii w nauczaniu i uczeniu się, 

● mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela, 

● mechanizmem motywacji wewnętrznej. 

 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 12.04.2019r.   

START:  godz. 16.00 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska 

ORGANIZATOR: Anna Domurat 

KOSZT: Bezpłatne      

 

 

 



Interaktywne lekcje  

 

 
TEMAT:  Wykorzystanie aplikacji LearningApps w tworzeniu pomocy 
interaktywnych. 

TREŚCI:  

● atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem aplikacji LearningApps, 

● samodzielne tworzenie pomocy na lekcyjnych. 

 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

FORMA: Warsztat 

TERMIN:  5.06.2019r.   

START:  godz. 16.00 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Anna Domurat 

KOSZT: Bezpłatne      

 

Informatyka  

 

 

TEMAT: Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela – kurs podstawowy. 

   IV edycja kursu e-learningowego. 
 
CEL KURSU: poznanie podstawowych informacji na temat obsługi i wykorzystania 
arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela, poprzez wykonywanie ćwiczeń uwzględ-
niających standardowe funkcje oraz graficzną prezentację danych i wyników. 

OPIS KURSU: kurs składa się z czterech bloków tematycznych, plus blok pierwszy -
organizacyjny. Do każdego bloku dostaniecie Państwo materiał źródłowy, zadania do 
wykonania i przesłania ich na platformę. Zadania będą oceniane i uzyskacie Państwo 
informacje zwrotną do swojej pracy. O ile gotowi jesteście do poświęcenia maksy-
malnie cztery godziny własnej pracy w tygodniu, to zapewniam, że kurs przyniesie 
Wam dużo wiadomości i umiejętności w pracy z arkuszem kalkulacyjnym w zastoso-
waniach szkolnych. Dlatego serdecznie zapraszam.  

Z dokładnym scenariuszem kursu można zapoznać się na stronie internetowej na-
szego ośrodka, http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/, w zakładce Do-
radcy/Konsultanci/(TIK)Janusz Kossakowski/Szkolenia e-learningowe. 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia. 

CZAS TRWANIA: od 04.02.2019 do 09.03.2019 – około 20 godzin samodzielnej pracy 
w dowolnie wybranym czasie. 

DATA: zapisy na szkolenie  do 30 01.2019 – przesłane na pocztę jkossako@inte-
ria.eu. 

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski 

http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/


FORMA: E-learning 

KOSZT: Bezpłatne 

 
 

Informatyka 

 

 

TEMAT: Podstawy obsługi komputera i wykorzystania Internetu 

   II edycja kursu e-learningoweg 
CEL: 
a) poznanie zasad obsługi komputera, programów pakietu Ms Office, wykorzystania 
Internetu; 
b) umiejętność korzystania ze szkoleń e-learningowych. 

Z dokładnym scenariuszem kursu można zapoznać się na stronie internetowej na-
szego ośrodka, http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/, w zakładce Do-
radcy/Konsultanci/(TIK)Janusz Kossakowski/Szkolenia e-learningowe. 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia. 

CZAS TRWANIA: od 15.04.2019 do 18.05.2019 – około 20 godzin samodzielnej pracy 
w dowolnie wybranym czasie. 

DATA: zapisy na szkolenie  do 22 02.2019 – przesłane na pocztę jkossako@inte-
ria.eu. 

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski 

FORMA: E-learning 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 

 

 

 

 

 

http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/


Informatyka 

TEMAT: Razem odkryjmy świat programowania.Programowanie wizualne                            
z wykorzystaniem programu Scratch 2.0. - II edycja kursu 

 
NAUCZYSZ SIĘ: 

 myśleć logicznie i kreatywnie; 

 tworzyć kształty z wykorzystaniem funkcji rysowania; 

 tworzyć zmienne, listy, pętle i instrukcje warunkowe; 

 układać własne programy; 

 pisać własne gry. 
 
ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia. 

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 09 02.2019 – przesłane na pocztę jkossako@interia.eu. 

CZAS TRWANIA: 4 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745. 

DATA: 07.02.2019; 14.02.2019; 21.02.2019; 28.02.2019. 

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski 

FORMA: warsztaty 

KOSZT: Bezpłatne 

 
 

Informatyka 

TEMAT: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej 

CELE: 

1.  Zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy uczniów w wieku wczesnoszkol-
nym wykorzystujących nowoczesne technologie w uczeniu się. 

2.  Zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć z komputerem poprzez ich korela-
cję z pozostałymi obszarami edukacji. 

3.  Nabycie umiejętności wykorzystania pakietów edukacyjnych w pracy z 
dziećmi w nauczaniu zintegrowanym. 

ADRESACI: nauczyciele kształcenia wczesnoszkolnego. 

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 22 02.2019 – przesłane na pocztę jkossako@interia.eu. 

CZAS TRWANIA: 3 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745. 

DATA: 21.03.2019; 28.03.2019; 04.04.2019. 

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski 

FORMA: warsztaty 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 



Informatyka 

 

 

TEMAT: Warsztaty z programem Hot Potatoes. Tworzenie multimedialnych mate-
riałów dydaktycznych wspomagających proces nauczania i uczenia się. 

CELE: 

1. Tworzenie multimedialnych ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań, za-
dań testowych, zadań typu dopasowanie (dobierz w pary), krzyżówek, zadań 
z rozsypanką wyrazową. 

2. Tworzenie zestawu ćwiczeń z internetową stroną główną zawierającą linki 
do stron z ćwiczeniami. 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia. 

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 22 02.2019 – przesłane na pocztę jkossako@interia.eu. 

CZAS TRWANIA: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745. 

DATA: 11.04.2019 ; 18.04.2019. 

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski 

FORMA: warsztaty 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Języki obce  

 

 

TEMAT: Myślenie wizualne w pracy nauczyciela języka obcego 

TREŚCI:  
• Myślenie Wizualne – podstawowe zasady i korzyści płynące z zastosowania go 

w pracy nauczyciela języka obcego. 
• Narzędzia do rysowania myśli. 

• Wizualne przedstawianie treści – alfabet wizualny, podstawy sketchnotingu. 

• Dynamika i emocje. 

• Praktyczne zastosowanie Myślenia Wizualnego na języku obcym – przygotowanie 
notatki wizualnej. 

 
ADRESACI: Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 1.03.2019r.       

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Katarzyna Zając-Malinowska 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 80 zł. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetencje kluczowe   

 

 

TEMAT: Umiejętność uczenia się kompetencją kluczową. Rób to z wyobraźnią. 

TREŚCI:  
• rodzaje pamięci i jej zaburzenia 
• przyczyny dekoncentracji i ich eliminowanie 
• stres i mobilizacja przed „sprawdzianem” 
• efektywne uczenie się 
• poprawa koncentracji (ćwiczenia) 
• techniki i metody zapamiętywania treści szkolnych 
• praktyczne wykorzystanie technik pamięciowych (warsztat) 
• optymalne powtórki i zapominanie (krzywa Ebbinghausa) 
 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 6.04.2019r. (sobota)    

START: godz. 9.00 

CZAS TRWANIA: 6 godzin dydaktycznych 

PROWADZĄCE: Katarzyna Zając-Malinowska, Marta Ogonowska-Stolarczyk  

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 80 zł. 

 
 

 Bezpieczeństwo w sieci 

 

TEMAT: Zagrożenia XXI wieku – cyberprzemoc. 

CEL OGÓLNY: uświadomienie następstw nadużywania nowoczesnych środków 
przekazu, zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej. 
 
TREŚCI:  
- czym jest cyberprzemoc i jak ją rozpoznać, 
- formy cyberprzemocy, 
- konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar oraz sprawców cyberprzemocy 
  
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

FORMA: Warsztat 

TERMIN:  16.05.2019r.      

START:  godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCE: Sylwia Lutostańska, Marzena Wasilewska 

KOSZT: Bezpłatne 



Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 

 
TEMAT: Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych. 

CELE:   
•  Identyfikacja korzyści, jakie daje poradnictwo zawodowe prowadzone od najmłodszych lat                            
w edukacji formalnej i nieformalnej.  
•  Zapoznanie z organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem MEN                              
z 16.08.2018 r. 
•  Prezentacja sposobów wdrażania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych 
(przykłady dobrych praktyk). 
 
ADRESACI: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

FORMA: Wykład z elementami warsztatu 

TERMIN: 13.02.2019r.   

START: godz. 16.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Anna Borawska 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 

Komunikacja  

 

 
TEMAT: Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży. 

CELE:   
•  Rozwijanie umiejętności rozszyfrowania języka współczesnej młodzieży    
(„słownik” w pigułce). 

•  Identyfikacja barier w komunikacji dorosłych i młodzieży oraz  kształtowanie 
umiejętności ich likwidowania. 

 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 03.04.2019r. 

START: godz. 16.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Anna Borawska 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 

 

 



Procesy edukacyjne 

 

 
TEMAT: Jak ucząc aktywnie uczyć efektywnie. 

CELE:   
•  Uporządkowanie wiedzy na temat aktywnych metod nauczania. 

•  Identyfikacja czynników podwyższających i obniżających aktywność uczniów. 

•  Identyfikacja determinant skuteczności metod aktywizujących. 

•  Kształtowanie umiejętności dobierania metod nauczania w zależności od różnych 
kryteriów. 

 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 25.04.2019r. 

START: godz. 16.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Anna Borawska 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 

 

Sztuka życia  

 

 
TEMAT: Diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym. 

CELE:   
•  Identyfikacja cech indywidualnych sprzyjających wypaleniu zawodowemu 
(Odpowiedź na pytanie: ”Czy jestem w grupie ryzyka?”). 

•  Kształtowanie umiejętności profilaktyki i zarządzania stresem w ujęciu 
globalnym i indywidualnym, korzystania z metod walki ze stresem. 

 
ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 05.06.2019r. 

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Anna Borawska 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 



Wielojęzyczny pokój zagadek 

 

 
TEMAT: Nauczanie przez granie: gamifikacja i escape room. 

AGENDA: 

Nauka w szkole XXI w. zdecydowanie wychodzi poza tradycyjne formy 

oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego, bowiem współczesne pokolenie 

dzieci i młodzieży potrzebuje aktywności, sprawczości i wyzwań. Coraz częściej my 

nauczyciele szukamy nowych metod, które pobudzą ciekawość poznawczą uczniów. 

Dziś dzięki wiedzy o psychologicznych warunkach aktywizacji uczniów 

modernizujemy narzędzia dydaktyczne. Jednym ze sprawdzonych już kierunków 

innowacyjności jest umiejętność tworzenia nastroju zabawy i sytuacji przygody, 

które sprzyjają uczeniu się i budowaniu więzi emocjonalnych. 

Aby rzeczywiście pomagać sobie w doskonaleniu umiejętności uczenia właśnie 

tworzymy przestrzeń do wspólnych działań zaczynając od gamifikacji. W trakcie 

dokładnie zaplanowanych spotkań i w klimatycznych warunkach będziemy pracowali 

nad unowocześnianiem stylu w pracy, czyli przygotowaniu ciekawych strategii 

edukacyjnych. 

Wielojęzyczny pokój zagadek otwarty zostanie 5 marca 2019r. w Łomżyńskim 

Centrum Rozwoju Edukacji. Dostępny bezpłatnie do zabawy w dni robocze                               

w godzinach pracy Centrum.  

 

 
 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

 

 
TEMAT: Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole (zaburzenia depresyjne, lękowe, 
astma, cukrzyca). 
 
CELE:   
•  Zaprezentowanie specyfiki chorób przewlekłych. 

•  Przedstawienie specyfiki funkcjonowania dziecka z różnymi chorobami 
przewlekłymi. 

•  Omówienie aspektów pracy szkoły, w ramach których należy dostosować 
wymagania wobec dzieci chorych oraz formy tych dostosowań. 

  
ADRESACI: Pedagodzy, psychologowie, nauczyciele wszystkich typów szkół i 

placówek 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: do uzgodnienia 

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 



PROWADZĄCA: Magdalena Pękalak-Pawłowicz – psycholog PPP 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

dziecka w przedszkolu 

 

 
TEMAT: Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. 
 
CELE:   
Przekazanie istotnych informacji dotyczących rozwoju mowy dziecka w wieku 
przedszkolnym. 
 
TREŚCI: 
- nieprawidłowości w wymowie dziecka w wieku przedszkolnym, które mieszczą się 
normie rozwojowej 
- przyczyny wad wymowy u dzieci 
- prezentacja przykładowych ćwiczeń wspomagających rozwój mowy dziecka: 
(m.in. ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne). 
 
ADRESACI: Nauczyciele edukacji przedszkolnej 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: do uzgodnienia 

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Alicja Pyczot – PPP 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja wczesnoszkolna 

 

TEMAT: Mniej nauczania, więcej uczenia się – kształcenie rozwijające 
samodzielność, kreatywność  i innowacyjność uczniów. 

 
CEL: Zapoznanie z alternatywnymi formami pracy z dziećmi. 

TREŚCI:  

    ● Pedagogiką C. Freineta  

    ● „Technika swobodnych tekstów” – jako metoda kształcenia myślenia twórczego 

    ● Doświadczenia poszukujące – innowacyjna forma pracy z dziećmi. 
    ● Uczenie się, jako proces aktywny – idea lapbooka 

    ● Co to jest lapbook – zalety i wady. 
    ● Tworzenie lapbooka na temat: „Cztery pory roku – wiosna” 

 
ADRESACI: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 12.03.2019r.   

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Elżbieta Szumowska – nauczyciel praktyk 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 30zł. 

 

Uwaga! Potrzebne materiały: 
Sztywny karton format A3, kolorowe kartki, koperty, klej nożyczki, dziurkacz, zszy-
wacz, przybory do pisania, malowania, rysowania 

 

 

 

 

 

 



 

Język angielski w szkole podstawowej 

 

 

TEMAT: Teach’em to learn!  - Coś, co każdy umieć powinien, a nie potrafi! 

CEL OGÓLNY: Zaprezentowanie metod pozwalających na rozwijanie 

podstawowych kompetencji językowych – czytanie, pisanie, mówienie oraz 

słuchanie.  Pozyskanie umiejętności  poszukiwania własnych, skutecznych 

metod uczenia się przez ucznia. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

√ przedstawienie skutecznych metod uczenia się w zależności od   umiejętności 
(czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) 

√ implementacja technik uczenia się na innych przedmiotach szkolnych 

 
ADRESACI: Angliści uczący w szkołach podstawowych 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: 11.03.2019r.  

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCY: Piotr Kalinowski – nauczyciel praktyk 

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska 

KOSZT: 40 zł. 

 

 

 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

 

 
TEMAT: Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności                
wychowawcze oraz wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami językowymi                             
i ryzykiem zaburzenia uczenia się? 
 
CELE:   
•  Wsparcie w diagnozach oraz w pracy z  uczniami sprawiającymi z trudności     

    wychowawcze 



•  Poznanie metod pracy z dziećmi z zaburzeniami uczenia się. 

  
ADRESACI: Nauczyciele zainteresowani tematyka szkolenia 

FORMA: Warsztat 

TERMIN: do uzgodnienia 

START: godz. 15.30 

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne 

PROWADZĄCA: Angelika Wincenciak – pedagog PPP 

KOSZT: Bezpłatne 

 

 

 


