
 1 

 

EEE   ---   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   
 

W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Moniuszki zapraszamy Państwa do udziału w bez-

płatnym kursie e-learningowym „Stanisław Moniuszko w internetowych źródłach informacji”. 

Mogą Państwo uczestniczyć w kursie i uzyskać zaświadczenie (dla pierwszych 30 osób), wysy-

łając zgłoszenie ze strony www Ośrodka. Można także zalogować się jako „gość” – udział bez 

zaświadczenia. Kurs jest dostępny na platformie szkolenie e-learningowe. 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Stanisław Moniuszko w internetowych źródłach informacji 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wyszukiwanie informacji na temat Stanisława Moniuszki w różnych źródłach 

internetowych  – m. in. archiwach, bibliotekach, serwisach internetowych 

 Rzetelne korzystanie ze źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: e-learning 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  
TYTUŁ: Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację – dla uczniów  

i nauczycieli 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Sposoby na dobrą pamięć 

 Trening skupiania uwagi 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Wykorzystanie biblioterapii i bajkoterapii podczas zajęć  

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Terapeutyczne możliwości literatury 

 Bajki terapeutyczne i teksty literackie – zastosowanie w pracy z uczniem 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy 
dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Przykłady zastosowań darmowych narzędzi dostępnych w chmurze do two-

rzenia, gromadzenia, udostępniania dokumentów i pomocy dydaktycznych 

 Współtworzenie dokumentów, budowanie arkuszy, prezentacji, ankiet, for-
mularzy i automatyczne gromadzenie wyników w arkuszu. Tworzenie repre-
zentacji graficznych danych 

 Wspólna edycja udostępnionych dokumentów 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele i specjaliści zainteresowania powyższą tematyką 

TYTUŁ: Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza 
i terapia z wykorzystaniem metody Delacato 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Ogólne założenia dotyczące metody Delacato 

 Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie sensoryzmów u dzieci 
z zespołem Aspergera lub autyzmem 

 Wybrane elementy terapii z wykorzystaniem metody Delacato, które można 
wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych (np. dieta sensoryczna) 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele i specjaliści zainteresowania powyższą tematyką  

TYTUŁ: Organizacja kształcenia specjalnego, w tym pełna konstrukcja 
 IPET – u w świetle najnowszych rozporządzeń MEN 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji 

kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2019/2020 

 Rozwiązania praktyczne dotyczące wdrażania nowych przepisów prawa 
oświatowego w własnej placówce 

 Konstrukcja IPET – u w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 

 


