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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego, matematyki i języka obcego, dyrek-

torzy szkół 
TYTUŁ: Jak sprawić, by statystyka służyła dydaktyce – analiza  

wyników egzaminu ósmoklasisty 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Elementy analizy wyników egzaminu  ósmoklasisty – podstawowe wskaźniki 

statystyczne, skala staninowa i centylowa, wskaźniki łatwości;  

 Ćwiczenia w obliczaniu, odczytywaniu i interpretowaniu wyników egzaminu 
(praca na wynikach egzaminu ze szkół uczestników szkolenia); 

 Formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy dydaktycznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka obcego, dyrek-

torzy szkół 
TYTUŁ: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty – czyli,  jak sprawić, 

by statystyka służyła dydaktyce? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Elementy analizy wyników egzaminu  ósmoklasisty – podstawowe wskaźniki 

statystyczne, skala staninowa i centylowa, wskaźniki łatwości;  

 Ćwiczenia w obliczaniu, odczytywaniu i interpretowaniu wyników egzaminu 
(praca na wynikach egzaminu ze szkół uczestników szkolenia); 

 Formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy dydaktycznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół 

TYTUŁ: Innowacja pedagogiczna krok po kroku – od pomysłu  
do wdrożenia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Innowacje pedagogiczne w szkole – podstawy prawne, rodzaje innowacji; 

 Innowacja jako odpowiedź na potrzeby uczniów i szkoły. Procedury wdraża-
nia innowacji w szkole. Dokumentowanie działalności innowacyjnej; 

 Tworzenie projektu własnej innowacji pedagogicznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Efektywne techniki notowania wsparciem w naucza-
niu/uczeniu się uczniów (także zdalnym) 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Notatki graficzne (myślografia), mapy myśli wg Tony Buzana, notatka Cornel-

la, notatki przestrzenne (lapbook, leporello, kieszonki), notatki wirtualne z 
użyciem wybranych aplikacji. 

 
 

Liczba godzin: 24  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Od pomysłu do wdrożenia – innowacja pedagogiczna  
krok po kroku 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Innowacje pedagogiczne w szkole – podstawy prawne, rodzaje innowacji. 

 Innowacja jako odpowiedź na potrzeby uczniów i szkoły. Procedury wdraża-
nia innowacji w szkole. Dokumentowanie działalności innowacyjnej. 

 Tworzenie projektu własnej innowacji pedagogicznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele przedszkola i szkoły 

podstawowej 
TYTUŁ: Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem 

literackim 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Chusta animacyjna jako rekwizyt, element scenografii, kostiumu oraz pre-

tekst do zabawy podczas słuchania baśni, bajek i opowiadań; 

 Chusta animacyjna pomocą w omawianiu lektur szkolnych. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Jak aktywizować/ motywować  uczniów podczas  
lekcji on-line? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Sytuacja psychologiczna uczniów w czasie zdalnego nauczania; 

 Zachowania uczniów wynikające z uczenia się w izolacji rówieśniczej; 

 Działania nauczycieli wspierające uczniów w nauczaniu  on-line; 

 Czego nie należy robić w sytuacji stresu, lęku i  obaw uczniów; 

 Dbałość o budowanie relacji w zespole klasowym on-line – integracja. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga  Wysocka 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele świetlicy i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Świetlica i zajęcia pozalekcyjne szkolną przestrzenią  
czasu wolnego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zasady organizowania zajęć i rola nauczyciela; 

 Pobudzanie ciekawości uczestnika świetlicy i zajęć pozalekcyjnych; 

 Projekt jako metoda aktywizująca. 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Justyna Glinkowska 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Wykorzystanie technik zarządzania czasem w pracy nauczyciela 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Analiza wykorzystania czasu. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne; 

 Zarządzanie czasem, jak robić to skutecznie? Metody, techniki i zasady. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Arteterapia wsparciem w rozwijaniu kompetencji  
emocjonalno – społecznych 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Pojęcie arteterapii i możliwości zastosowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

 Planowanie działań i konstruowanie scenariuszy zajęć z zakresu arteterapii; 
rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Usprawnianie narządu głosu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Fizjologia i higiena głosu. Terapia zaburzeń głosu przy pomocy metod LAX 

VOX i Manualnej Terapii Krtani wg Mathieson. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele geografii i zainteresowani tematyką 

TYTUŁ: Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w naszej szkole 
KOMPETENCJE:   

 

 
TREŚCI:  Uczeń z doświadczeniem migracji – niekoniecznie z innego kraju; 

 Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracji – regulacje prawne; 

 Idea i założenia Zespołu Wsparcia Edukacyjnego. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 20 zł  Realizacja: Sieradz 

 


