
 

INFORMACJA O OFERCIE 

 realizującej „Zadania placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli”  

określone w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie 
sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” – rok szkolny 2021/2022 

 

Nazwa i adres placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona Góra 

 

Oferta na rok szkolny 2021/2022 dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych województwa lubuskiego 

Lp. 

Obszary działań 
(zgodnie z 
Programem 

LKO) 

Nazwa działania 
forma zdalna/ stacjonarna 

 
s – forma stacjonarna,  z – forma zdalna, s/z – forma stacjonarna 
z możliwością zamiany na zdalną, h – forma hybrydowa  Termin 

Odbiorcy 
(planowana 
liczba osób) 

Prowadzący: 
konsultant 

(K), doradca 
metodyczny 

(DM), 
osoba 

zaproszona 
(OZ) 

Forma 
płatna/ 

bezpłatna 

1. 

Konferencje 
przedmiotowo-
metodyczne 
(inna forma 
prowadzona 
przez doradcę 
metodycznego) 
dla nauczycieli 
szkół 
podstawowych, 
uczących 

Nr formy Tytuł formy s/z 

JĘZYK POLSKI 

2020/2021/1/427 
Nowa rola nauczyciela polonisty w 
nauczaniu zdalnym i stacjonarnym 

s 
sierpień 

2021 
15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/191 
Sieć nauczycieli języka polskiego szkół 
podstawowych 

s/z 
 

październik 
–czerwiec 

12 DM bezpłatna 



matematyki, 
języka polskiego 
i języków obcych 

Grant MEiN Lubuski e-nauczyciel 
 

h 
 

październik 
– luty 

12 DM, K bezpłatna 

2021/2022/1/192 
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 
2020/2021 – analiza wyników 

s I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/193 

Streszczenie w roli głównej – 
przygotowanie ucznia do napisania 
streszczenia na egzaminie 
ósmoklasisty 

s/z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/196 

Gramatyka, co uczniowi nie umyka. Jak 
przygotować ucznia ze specjalnymi 
potrzebami do rozwiązywania zadań z 
nauki o języku? 

s/z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/194 Z rozprawką za pan brat s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/195 
Uczyć, żeby nauczyć - elementy zabawy 
na lekcjach powtórzeniowych z języka 
polskiego 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2020/2021/1/096 
Jak pracować z pokoleniem i-Gen na 
lekcjach języka polskiego? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM płatna 

2020/2021/1/212 
Opowiadanie twórcze jako forma 
wypowiedzi pisemnej w szkole 
podstawowej 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM płatna 

JĘZYK ANGIELSKI 

2020/2021/1/428 

Jak pracować z uczniami o 
zróżnicowanych potrzebach 
edukacyjnych na lekcjach języka 
angielskiego w szkole podstawowej? 

z 
sierpień 

2021 
15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/046 
Sieć nauczycieli języka angielskiego 
szkół podstawowych 

 
s/z 

październik 
– czerwiec 

12 DM bezpłatna 

Grant MEiN Lubuski e-nauczyciel 
 

h 
 

październik 
– luty 

12 DM, K bezpłatna 



2021/2022/1/051 
Jak pracować z uczniem zdolnym na 
lekcjach języka angielskiego w klasach I-
III szkoły podstawowej? 

z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/055 
Jak pracować z uczniem zdolnym na 
lekcjach języka angielskiego w klasach 
IV-VIII szkoły podstawowej? 

z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/052 

Efektywne nauczanie i przygotowanie 
ucznia do egzaminu ósmoklasisty z 
języka angielskiego z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania 

s/z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/054 
Praca z podcastem na lekcjach języka 
angielskiego w szkole podstawowej 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/050 
Uczenie poprzez działanie - teatr w 
nauczaniu języka angielskiego w klasach 
I-III 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/056 
Jak przygotować uczniów do konkursu 
przedmiotowego z języka angielskiego w 
szkole podstawowej? 

 
s/z 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/053 

Jak oceniać aby uczyć efektywnie? 
Metody i techniki nauczania języka 
angielskiego wspierające rozwój 
umiejętności językowych uczniów klas 
IV-VIII 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

JĘZYK NIEMIECKI 

2020/2021/1/430 

Motywowanie i wspieranie uczniów na 
lekcjach języka niemieckiego z 
wykorzystaniem narzędzi TIK w nauce 
zdalnej i stacjonarnej 

z 
sierpień 

2021 
15 DM bezpłatna 

Grant MEiN Lubuski e-nauczyciel 
 

h 
 

październik 
– luty 

12 DM, K bezpłatna 

2021/2022/1/021 
Sieć współpracy nauczycieli języka 
niemieckiego 

z 
październik 
– czerwiec 

12 DM bezpłatna 

2021/2022/1/022 
Skuteczne sposoby przygotowania do 
egzaminu ósmoklasisty z języka 
niemieckiego 

s/z I półrocze 15 DM bezpłatna 



2021/2022/1/023 

Efektywny trening językowy z 
wykorzystaniem mediacji językowej. 
Przygotowanie do egzaminu 
ósmoklasisty i matury 2023 

s/z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/024 
Wypowiedź pisemna na egzaminie 
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym 

s/z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/026 
Niemiecki jest "Plusem" - nauczanie 
języka niemieckiego jako drugiego w 
szkole podstawowej 

z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/028 

Wybrane metody i formy pracy 
wykorzystywane podczas nauczania 
stacjonarnego i zdalnego, wspierające 
autonomię uczenia się 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/029 
Landeskunde im DAF. Sposoby 
przekazywania wiedzy kulturoznawczej 
na lekcji języka niemieckiego 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/030 
Film, animacja, podcast. Co wybrać aby 
uatrakcyjnić lekcję języka niemieckiego? 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/031 
Praca z piosenką na lekcji języka 
niemieckiego jako wsparcie procesu 
komunikacji językowej 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/032 
Indywidualizacja pracy z uczniem na 
lekcji języka niemieckiego 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2020/2021/1/102 
Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach 
języka obcego w szkole podstawowej 
(online i offline) 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM,K płatna 

MATEMATYKA 

2021/2022/1/153 Sieć nauczycieli matematyki s/z 
październik 
–czerwiec 

12 DM bezpłatna 

 Grant MEiN Lubuski e-nauczyciel 
 
h 
 

październik - 
luty 

12 DM, K bezpłatna 



2021/2022/1/157 
Strategie rozwiązywania zadań z 
matematyki w szkole podstawowej 

s/z 
realizacja po 
zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

 

2021/2022/1/158 
Jak radzić sobie z zadaniami na 
dobieranie w szkole podstawowej? 

s/z 
realizacja po 
zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

 
2021/2022/1/161 

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych uczniów 

s/z 
realizacja po 
zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/162 
Relacje nauczyciel - uczeń w kontekście 
nauczania hybrydowego 

s/z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2. 

Szkolenia rad 
pedagogicznych                           
nt. egzaminu 
ósmoklasisty. 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Egzamin ósmoklasisty – stres czy szansa 
na sukces 

z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 DM, K bezpłatna 

3. 

Warsztaty 
metodyczne (lub 
inna forma) dla 
nauczycieli 
przedmiotów 
objętych 
egzaminem 
ósmoklasisty  nt.: 
a) realizacji 
obowiązującej 
podstawy 
programowej 
przy 
zastosowaniu 
form i metod 
pracy 
adekwatnych do 
potrzeb 

JĘZYK POLSKI 

2021/2022/1/236 
Motywki i zachętki – tworzymy 
interaktywne ćwiczenia 

z I półrocze 15 K bezpłatna 

2021/2022/1/237 
Ocenianie kształtujące na lekcjach języka 
polskiego krok po kroku 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/238 
Nie dajmy się rutynie – kilka pomysłów 
na lekcje z gramatyką w roli głównej 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/239 
Lekturowy zawrót głowy z Henrykiem 
Sienkiewiczem 

 
s 
 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 OZ płatna 

2021/2022/1/240 Literatura czasu wolnego s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/116 
Jak odczarować lekcje języka polskiego 
w szkole podstawowej? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 



edukacyjnych i 
możliwości 
psychofizycznyc
h uczniów; 
b) umiejętności w 
zakresie 
planowania  
i realizowania 
procesów 
edukacyjnych  
w sposób 
sprzyjający 
uczeniu się; 
c) oceniania 
pomagającego 
uczniom uczyć 
się i planować 
indywidualny 
rozwój; 
d) sposobów 
indywidualizowa
nia procesu 
edukacyjnego 
oraz pracy z 
uczniami 
potrzebującymi 
wsparcia 
edukacyjnego; 
e) sposobów 
kształtowania u 
uczniów 
umiejętności 
uczenia się i 

2020/2021/1/137 Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/042 
Jak uczyć języka polskiego jako obcego 
w szkole podstawowej? 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

JĘZYK OBCY 

2021/2022/1/197 
Analiza wyników egzaminu 
ósmoklasisty z języka obcego 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/199 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi na lekcjach języków 
obcych 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/201 
Akcja - kooperacja. Techniki nauczania i 
uczenia się kooperatywnego 

z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/202 
Aplikacje w służbie nauczyciela języka 
obcego 

z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/244 Genialne prezentacje na genial.ly s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

MATEMATYKA 

2020/2021/1/433 
Jak pracować z formatką do analizy 
wyników próbnych egzaminów 
ósmoklasisty z matematyki?   

z 
sierpień 

2021 
15 K bezpłatna 

2021/2022/1/101 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z 
matematyki - i co dalej? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/102 
Czego możemy się spodziewać na 
egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 
roku szkolnym 2021/2022? 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 



motywowania ich 
do rozwoju; 
f) umiejętności 
rozwijania u 
uczniów 
kompetencji 
kluczowych 
określonych  
w podstawie 
programowej 
kształcenia 
ogólnego; 
g) analizowania 
wyników 
egzaminu 
ósmoklasisty i 
wykorzystywania 
wniosków do 
pracy z uczniami; 
 

2021/2022/1/103 
Jak rozbudzić zainteresowania 
matematyczne uczniów? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

 

2021/2022/1/104 
Matematyczny pokój zagadek (Escape 
Room) 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/105 
Jak stosować ocenianie kształtujące na 
lekcjach matematyki? 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/106 Kodowanie na lekcjach matematyki 
 
s 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 OZ płatna 

2021/2022/1/133 
Praca z uczniem ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się matematyki - 
uczeń z dyskalkulią 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/061 
Ciekawe pomysły na lekcje matematyki - 
piąty stopień wtajemniczenia 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY EGZAMINACYJNE 

2021/2022/1/131 Metody efektywnej nauki 
 
s 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 OZ płatna 

2021/2022/1/189 Neurodydaktyka – od teorii do praktyki 
 
z 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 DM płatna 

2021/2022/1/247 
Od planowania do oceniania - podstawy 
nowoczesnej dydaktyki 
 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2020/2021/1/047 
Ocenianie kształtujące z wykorzystaniem 
TI w klasie wirtualnej i całkiem 
niewirtualnej 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/125 
Sztuka zadawania pytań w pracy 
nauczyciela 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/040 
Strategie uczenia się i oceniania 
wspierające rozwój ucznia 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 



2021/2022/1/080 Uczenie się współpracy i we współpracy s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/183 
Jak zaangażować wszystkich uczniów do 
pracy podczas lekcji zdalnej? 

z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2020/2021/1/147 
Aby nauka sprawiała radość - jak 
skutecznie motywować uczniów do 
nauki i pokonywania trudności? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/005 
Pomysły na zajęcia rozwijające 
kreatywność uczniów w szkole 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/246 
Budowanie motywacji wewnętrznej i 
zarządzanie czasem podczas nauki 

 
z 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 OZ płatna 

2021/2022/1/084 Zarządzanie sobą w procesie uczenia się 
 
s 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 OZ płatna 

2021/2022/1/008 
Darmowe programy i aplikacje w sieci 
Internet w pracy dydaktycznej 
nauczyciela 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/009 Tablety i smartfony na lekcji 
 
s 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 OZ płatna 

2021/2022/1/123 
Gry miejskie i terenowe z 
wykorzystaniem smartfona 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K, OZ płatna 

2021/2022/1/124 
Testowanie na ekranie, czyli jak 
wykorzystać smartfony do 
przeprowadzania testów i quizów 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/218 
Sposoby motywowania uczniów z 
wykorzystaniem aplikacji Quizizz i 
kodów QR 

z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/221 
Pomysł na lekcję – tworzenie 
interaktywnych kart pracy 

h 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM bezpłatna 



2021/2022/1/012 
Canva i Genially – tworzymy genialne 
materiały edukacyjne 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/182 
Metody nauczania z wykorzystaniem 
TIK 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/181 

Nie tylko Kahoot i Learningapps – inne 
ciekawe narzędzia służące do tworzenia 
zadań dla uczniów 
 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

4. 

Formy 
doskonalenia 
zawodowego  
dla dyrektorów 
szkół w zakresie 
planowania, 
organizowania i 
realizowania 
procesów 
edukacyjnych w 
sposób 
sprzyjający 
uczeniu się oraz 
monitorowania 
efektywności 
podejmowanych 
działań. 

2020/2021/1/043 Sieć nowo powołanych dyrektorów s/z 
październik 
– czerwiec 

12 K bezpłatna 

2021/2022/1/044 
Co dyrektor wiedzieć powinien o ... 
kompetencjach kluczowych? 

 
z 

I półrocze 15 K bezpłatna 

2021/2022/1/045 
Co dyrektor wiedzieć powinien o ... 
strategiach uczenia się i oceniania 
wspierających rozwój ucznia 

z I półrocze 15 K bezpłatna 

2021/2022/1/079 
Opracowanie dokumentacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

s I półrocze 15 K bezpłatna 

2021/2022/1/290 
Bez kalendarza ani rusz! Skuteczne 
planowanie pracy pretekstem do 
uniknięcia chaosu w szkole 

s I półrocze 15 K bezpłatna 

2021/2022/1/085 
Dyrektor szkoły jako organizator 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
stacjonarnej lub zdalnej 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/164 
Program wychowawczo-profilaktyczny 
w systemie wychowawczym szkoły 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/222 
Jak kształtować kompetencje kluczowe u 
uczniów? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/223 
Coaching grupowy w szkole – 
rozwiązywanie problemów we 
współpracy 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 



2020/2021/1/226 
W poszukiwaniu programu 
wychowawczego szkoły 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/227 
Podstawa programowa: od intencji do 
klasówki 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

5. 

Formy 
doskonalenia 
zawodowego  
dla dyrektorów 
w zakresie 
wykorzystywania 
wyników i 
wniosków  
z wewnętrznego 
nadzoru 
pedagogicznego 
oraz wniosków z 
nadzoru 
sprawowanego 
przez Lubuskiego 
Kuratora 
Oświaty,  
a także wyników 
badań 
wewnętrznych  
i zewnętrznych 
do doskonalenia 
jakości pracy 
szkoły i 
podnoszenia 
efektywności 
kształcenia 
uczniów. 

seminarium 
Opracowanie planu nadzoru dyrektora 
szkoły na nowy rok szkolny – 
indywidualne seminarium projektowe 

s 
realizacja po 
zgłoszeniu  
dyrektora 

15 K bezpłatna 

seminarium 
Opracowanie raportu z analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych – 
indywidualne seminarium projektowe 

s 
realizacja po 
zgłoszeniu  
dyrektora 

15 K bezpłatna 

seminarium 
Opracowanie Planu szkolnych działań 
naprawczych – indywidualne 
seminarium projektowe 

s 
realizacja po 
zgłoszeniu  
dyrektora 

15 K bezpłatna 

2021/2022/1/127 
Jak sprawować nadzór pedagogiczny w 
zakresie wspomagania w warunkach 
edukacji zdalnej? 

z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2020/2021/1/234 Szkoła bez papierów s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatne 

2020/2021/1/221 Szkoła jako organizacja ucząca się s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatne 

warsztaty podczas 
wyjazdu 

szkoleniowego 

Dyrektor jako przywódca edukacyjny – 
cz. II. 

s marzec 40 K, OZ płatne 

6. 
Konsultacje 
indywidualne 

 
Konsultacje w zakresie: 
 koncepcji sprawowania nadzoru i 

s/z 
wrzesień -
sierpień 

20 K bezpłatna 



dla dyrektorów 
szkół w zakresie 
tematyki 
dotyczącej 
sprawowania 
nadzoru 
pedagogicznego 
nad przebiegiem 
procesu 
kształcenia. 

jego planowania; 
 prowadzenia kontroli i jej 

dokumentowania; 
 prowadzenia obserwacji i ich 

dokumentowania; 
 monitorowania osiągnięć uczniów; 
 realizacji wspomagania pracy 

nauczycieli; 
 opracowania sprawozdania z 

nadzoru, w tym budowania 
wniosków i rekomendacji; 

 wykorzystania wniosków z nadzoru 
do planowania działań rozwojowych 
nauczycieli/szkoły. 

7. 

Inne formy 
doskonalenia 
wspomagające 
szkoły w 
realizacji zadań 
określonych w 
programie 
LKO. 

DOSKONALENIE PROCESU EDUKACYJNEGO 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Informacja zwrotna w procesie uczenia 
się i oceniania 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Nauka bez wysiłku? Kształtowanie 
samodzielności, kreatywności i 
innowacyjności w uczeniu (się) uczniów 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Motywacja uczniów jako ważny czynnik 
w procesie uczenia się 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Metody aktywizujące – celowość ich 
stosowania 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Kiedy praca w grupach staje się 
efektywną strategią uczenia się? 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak efektywnie udzielać informacji 
zwrotnej? 

s 
 

realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Lekcja on-line. Przykładowe zajęcia 
wraz z analizą narzędzi i treści zadań 

z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 



szkolenie rady 
pedagogicznej 

Tworzenie zadania do nauczania 
zdalnego 

z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Tworzenie lekcji w nauczaniu zdalnym z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Ocenianie w nauczaniu zdalnym z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Praca w grupach w nauczaniu zdalnym z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Wykłady interaktywne w nauczaniu 
zdalnym 

z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Tworzenie cyklu lekcji (działu) jako 
części programu nauczania 

z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Nauczycielskie „coś” – jak organizować 
proces edukacyjny sprzyjający uczeniu 
się? 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Efektywne wykorzystywanie technologii 
cyfrowych w pracy z uczniem 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak rozwijać motywację poznawczą u 
uczniów w epoce edukacji cyfrowej? 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Cyberzagrożenia. Jak wspierać uczniów 
w bezpiecznym korzystaniu z Internetu 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak oceniać, by pomagać uczniom uczyć 
się? 

z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak wykorzystać gry w edukacji? s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 



szkolenie rady 
pedagogicznej 

Coaching w edukacji – jak wykorzystać 
go do pracy z uczniami 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Narzędzia G-Suite w pracy z uczniami - 
jak w pełni wykorzystać ich potencjał? 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak pracować metodą projektu 
zespołowego? 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak przygotować się do pracy po 
pandemii - praktyczne rozwiązania w 
oparciu o doświadczenia edukacji 
zdalnej? 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 0Z płatna 

ROZWIJANIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

2021/2022/1/180 
Myślenie krytyczne - kompetencja XXI 
wieku 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2021/2022/1/041 
Projekt edukacyjny jako metoda 
kompleksowego kształcenia kompetencji 
kluczowych 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2020/2021/1/068 ABC… kompetencji kluczowych 
 
z 
 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Istota uczenia się, żeby uczniom chciało 
się uczyć 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Krytyczne myślenie – kompetencja XXI 
wieku 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Krytyczne myślenie: jak rozwijać 
kompetencje informacyjne uczniów 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO 



2020/2021/1/443 

Karty metaforyczne i rozwojowe jako 
narzędzie wspierające pracę 
wychowawcy, pedagoga i psychologa 
szkolnego  

s 
sierpień 

2021 
15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/228 
Sieć współpracy i samokształcenia 
pedagogów i psychologów szkolnych 

s/z 
październik - 

czerwiec 
12 DM bezpłatna 

2021/2022/1/077 
Sieć współpracy i samokształcenie 
pedagogów specjalnych 

s/z 
październik - 

czerwiec 
12 K bezpłatna 

2021/2022/1/139 
Dokumentowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

z I półrocze 15 K bezpłatna 

2021/2022/1/140 
Jak efektywnie realizować edukację 
włączającą? 

z I półrocze 15 K bezpłatna 

2021/2022/1/184 
Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera 
w edukacji włączającej – cz. I 

z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/185 
Uczeń z Autyzmem i zespołem 
Aspergera w edukacji włączającej – cz. 
II 

z I półrocze 15 DM bezpłatna 

2021/2022/1/229 Młodzież z depresją w szkole 
 
z 
 

I półrocze 15 OZ bezpłatna 

2020/2021/1/134 

Co diagnosta miał na myśli? – jak 
interpretować i wdrażać w życie 
zalecenia z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/136 
Warsztat pracy pedagoga szkolnego – 
symulacja pracy z wybranymi 
narzędziami diagnostycznymi 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2020/2021/1/406 
Co każdy nauczyciel o pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wiedzieć 
powinien? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

2020/2021/1/140 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi – zadania i 
odpowiedzialność nauczyciela 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/145 

Jak dostosować wymagania i 
indywidualizować pracę z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych – 
na podstawie orzeczeń i opinii PPP 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 



2020/2021/1/146 
Jak rozpoznać przyczyny niepowodzeń 
szkolnych i wspierać ucznia w ich 
pokonywaniu? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/150 
Jak rozmawiać z uczniem, który stracił 
motywację? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/129 Uczeń z dysfunkcją słuchu w szkole 
 
 
s 

realizacja po 
zebraniu 

grupy 
15 K płatna 

2021/2022/1/136 
Dziecko z zaburzeniami integracji 
sensorycznej – zadania dla nauczyciela 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/135 

Dziecko, nie denerwuj się!  Zarządzanie 
emocjami przez ucznia z 
wykorzystaniem technik 
uważnościowych 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/139 
Kiedy świat wirtualny wygrywa z 
realnym – co robić? 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2020/2021/1/144 
Uczeń z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim w szkole 
masowej lub w klasie integracyjnej 

s 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 OZ płatna 

2021/2022/1/186 
Jak pracować z dzieckiem/uczniem 
nadaktywnym i mało aktywnym? 

z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 DM płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak uczyć dzieci obcojęzyczne w szkole 
podstawowej? 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Praca w klasie zróżnicowanej s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Organizacja i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

s/z 
 

realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 



szkolenie rady 
pedagogicznej 

Wspieranie rady pedagogicznej w 
poszukiwaniu optymalnych rozwiązań 
dla dziecka z trudnościami w 
funkcjonowaniu dydaktycznym, 
społecznym, emocjonalnym 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Dostosowanie wymagań i 
indywidualizacja pracy z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych  
 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Konstruktywna konfrontacja 
odpowiedzią na prowokacje uczniowskie 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Nie szukaj winnych, szukaj rozwiązań – 
jak radzić sobie z agresją u uczniów? 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Trudne zachowania wyzwaniem dla 
nauczyciela 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Dostosowanie wymagań do specjalnych 
potrzeb edukacyjnych uczniów 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Spektrum autyzmu i zespół Aspergera w 
nauczaniu włączającym 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Depresja i autodestrukcja u uczniów – 
rodzaje zachowań i zaburzeń 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Trening myślenia twórczego z 
elementami arteterapii dla starszych i 
młodszych 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA NAUCZYCIELI 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Budowanie zespołów nauczycielskich s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Action learning jako metoda pracy 
zespołowej nauczycieli 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 



szkolenie rady 
pedagogicznej 

Współpraca w radzie pedagogicznej i 
zespole pracowniczym 

s 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

2020/2021/1/446 
Organizacja pracy wychowawcy na 
początku roku szkolnego  

z 
sierpień 

2021 
15 K bezpłatna 

2021/2022/1/251 
Sieć współpracy i samokształcenia dla 
wychowawców klas IV-VIII 

s/z 
październik - 

czerwiec 
12 K bezpłatna 

2021/2022/1/165 
Sieć współpracy realizatorów Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców 

s/z 
październik - 

czerwiec 
12 K bezpłatna 

2021/2022/1/252 
Jak wychowawca i rodzic może wspierać 
ucznia przed egzaminem ósmoklasisty? 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K bezpłatna 

2021/2022/1/255 
Współpraca z rodzicami może być miła i 
efektywna – budowanie relacji 

s/z 
realizacja po 

zebraniu 
grupy 

15 K płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Wspieranie rodziców w nauczaniu 
zdalnym 

z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 OZ płatna 

szkolenie rady 
pedagogicznej 

Relacje rodzic – nauczyciel, trudność czy 
wyzwanie? 

s/z 
realizacja na 
zamówienie 

szkoły 
20 K płatna 

  

 

Data:                                                                                                                                                             Podpis dyrektora: 


