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Szanowni Państwo!

Przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Nowy informator obejmuje propozycję warsztatów, szkoleń oraz 

kursów kierowanych do kadry kierowniczej, nauczycieli oraz osób 
niezwiązanych z oświatą.

Zapewniamy profesjonalną i  doświadczoną kadrę, efektywne 
metody pracy, przydatne dla uczestników materiały szkoleniowe, 
dobrze wyposażoną bazę lokalową.

Proponowane przez nas formy doradztwa metodycznego 
i doskonalenia kadry pedagogicznej mają charakter otwarty.

Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna naszego Ośrodka spotka 
się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Dyrektor PODiDN
Jolanta Maślicha
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PODSTAWOWE KIERUNKI  
REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodo-
wej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty 
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponad-
podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, in-
nowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psycho-
logiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnie-
niem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne 
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształ-
towanie postaw i respektowanie norm społecznych.
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SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

I. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Diagnoza w planowaniu procesu edukacyjnego.
3. Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego.
4. Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej.
5. Indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
6. Nowatorskie metody pracy w przedszkolu.
7. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i in-

formatycznej.
8. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się.
9. Motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania.
10. Nowoczesne metody aktywizujące w nauczaniu.
11. Rozwijanie dziecięcych pasji.
12. Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów.
13. Praca z uczniem zdolnym.
14. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego.
15. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowa-

niu działań naprawczych i doskonalących.
16. Edukacyjna Wartość Dodana.
17. Trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania. 
18. Ocenianie jako forma motywowania uczniów do nauki. 
19. Pułapki i błędy w ocenianiu.
20. Zespołowa praca nauczycieli.
21. Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące w praktyce szkolnej. 
22. Ocenianie kształtujące.
23. Metoda projektu jako narzędzie kształtowania kompetencji klu-

czowych.
24. Kształtowanie kompetencji kluczowych w  procesie dydaktycz-

nym.
25. Kształcenie kompetencji informacyjnych u uczniów. 
26. Biblioterapia w teorii i praktyce.
27. Neurodydaktyka a proces rozwoju ucznia.
28. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w  pracy 

z dzieckiem z ryzykiem dysleksji.
29. Kształcenia włączające.
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II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

1. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na te-
renie szkoły?

2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Diagnoza na poziomie szkoły jako rozpoznawanie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych uczniów.
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – model 

współpracy różnych instytucji.
5. Diagnoza gotowości szkolnej. 
6. Wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym 

i przedszkolnym.
7. Rola i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi w  świetle obowiązujących 
przepisów.

8. Terapia pedagogiczna - zagadnienia praktyczne, propozycje 
zajęć.

9. Rola szkoły i nauczyciela w postępowaniu z dzieckiem uzdol-
nionym.

10. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole.

11. Zaburzenia komunikacji jako jedna z kategorii specjalnych po-
trzeb edukacyjnych.

12. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Tera-
peutycznych.

13. Rewalidacja w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
14. Praca z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania.
15. Uzależnienie od Internetu.
16. Depresja wśród dzieci i młodzieży.
17. Rola mass mediów w kształtowaniu postaw młodego człowieka.
18. Uczeń z zaburzeniami lękowymi.
19. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?
20. Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania.
21. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej.



8 szkolenia

22. Uczeń z zespołem FAS.
23. Uczeń z zespołem Aspergera.
24. Uczeń z autyzmem.
25. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
26. Profilaktyka depresji – depresja jako choroba XXI wieku – mity 

i rzeczywistość.
27. Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia.
28. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i  możli-

wości ucznia.
29. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodo-

stępnych.
30. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej 

w pracy z dziećmi i młodzieżą.
31. Psychologia konfliktów – mediacje, negocjacje.
32. Aspekty psychologiczne w  pracy z  uczniami przejawiającymi 

zaburzone zachowania.
33. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placów-

kach systemu oświaty.
34. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 

dyskalkulia w praktyce szkolnej.
35. Zaburzenia depresyjno-lękowe wśród dzieci i młodzieży.

III. Umiejętności wychowawcze nauczyciela:

1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
2. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną?
3. Rodzice są partnerami szkoły.
4. Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania.
5. Nauczyciele, rodzice, uczniowie – partnerzy w wychowaniu.
6. Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie.
7. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
8. Negatywne emocje u młodzieży – jak sobie z nimi radzić?
9. Dyscyplina w klasie.
10. Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i  rodzi-

ców.
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11. Klasa jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy.
12. Mediacje - jako sposób rozwiązywania konfliktów szkolnych. 

Mediacje rówieśnicze.
13. Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami?
14. Dopalacze i inne substancje psychoaktywne. 
15. Wagary – jak im przeciwdziałać?
16. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
17. Internet a trudności w nauce. 
18. Internet - zagrożenia dla uczniów.
19. Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc.
20. Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, spo-

soby przeciwdziałania.
21. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań 

szkoły.
22. Problemy wychowawcze jak je rozwiązywać i  jak sobie z nimi 

radzić?
23. Formy i metody pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
24. Organizacja godzin wychowawczych.
25. Integracja klasy – wspólne tworzenie wartości wychowawczych.
26. Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów – praca ze-

społowa.

IV. Organizacja pracy szkoły/placówki:

1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Tworzenie planu pracy szkoły.
3. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.
4. Zasady i formy organizacji WDN w placówkach oświatowych.
5. Kompetencje rady pedagogicznej.
6. Zadania i obowiązki nauczyciela.
7. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w  środowisku 

lokalnym.
8. Prawo autorskie w praktyce szkolnej.
9. Prawa człowieka i prawa dziecka w praktyce szkolnej.
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10. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów ze-
wnętrznych do podniesienia efektów kształcenia.

11. Analiza i  interpretacja danych statystycznych egzaminów ze-
wnętrznych.

12. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej.
13. Model i procedura ewaluacji zewnętrznej.
14. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podnie-

sienia jakości pracy placówki oświatowej.
15. Zbieranie informacji zwrotnej jako sposób doskonalenia warsz-

tatu pracy nauczyciela.
16. Doradztwo zawodowe w szkole - rola nauczyciela i wychowawcy.
17. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie - wy-

bór - ewaluacja.
18. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
19. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?
20. Zmiany w prawie oświatowym.
21. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.
22. Wolontariat w szkole.

V. Wspieranie kompetencji zawodowych nauczyciela:

1. Umiejętności kluczowe w edukacji. 
2. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole – status na-

uczyciela w dokumentach.
3. Wspomaganie naturalnego procesu uczenia się.
4. Kreatywne kompetencje nauczyciela.
5. Kompetencje interpersonalne nauczyciela.
6. Wiedza czy umiejętności - czego bardziej potrzebuje uczeń?
7. Etyka zawodu nauczyciela.
8. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców.
9. Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela.
10. Wypalenie zawodowe nauczyciela. 
11. Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem.
12. Eustres i dystres. Techniki relaksacyjne.
13. Dojrzała asertywna komunikacja interpersonalna.



11szkolenia

14. Zdrowy styl życia.
15. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach.
16. Praca z tablicą interaktywną.
17. Facebook jako narzędzie w edukacji.
18. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie.
19. Umiejętność pracy w zespole.
20. Samoocena w pracy nauczyciela.
21. Sprawozdanie z pracy nauczyciela - przykłady działań.
22. Wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej.
23. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
24. Bezpieczeństwo w  Internecie. Odpowiedzialne korzystanie 

z mediów społecznych.
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WARSZTATY:

 WRZESIEŃ 

Temat: Edukacja filmowa w edukacji
Prowadzący: Teresa Wójcik

Liczba godzin: 3

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 7 września 2020 r., godz. 1530

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli języka polskiego.

Cele warsztatu:
 ➢ korelowanie treści literackich i filmowych na zajęciach poloni-

stycznych;
 ➢ umiejętność doboru materiału filmowego do omawianych 

tekstów i wątków w kulturze.

Treści warsztatu:
 ➢ wykaz filmów i wątków, które można realizować na zajęciach 
polonistycznych;

 ➢ przykład scenariusza zajęć;
 ➢ wartościowanie oferty filmowej w kontekście prac pisemnych.

Temat: Diagnoza poziomu opanowania umiejętności 
matematycznych uczniów po szkole podstawowej

Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 8 września 2020 r., godz. 1515

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.
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Cel warsztatu:
 ➢ wypracowanie, wspólnego dla wszystkich zainteresowanych 
nauczycieli szkół ponadpodstawowych, narzędzia do badania 
poziomu umiejętności matematycznych uczniów na progu 
kolejnego etapu kształcenia.

Treści warsztatu:
 ➢ analiza umiejętności jakie powinien posiadać uczeń po ósmej 
klasie szkoły podstawowej zgodnie z zapisami nowej podstawy 
programowej;

 ➢ wypracowanie narzędzia diagnozującego podstawowe umie-
jętności matematyczne uczniów po szkole podstawowej;

 ➢ ujednolicenie sposobu podsumowania wyników diagnozy.

Temat: Znaczenie diagnozy w pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej nauczycieli różnych etapów edukacji

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 9 września 2020 r., godz. 1515

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców różnych etapów edukacji oraz szkol-
nych pedagogów.

Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy nauczyciel-

skiej;
 ➢ poznanie wybranych narzędzi do rozpoznawania indywidual-

ności uczniów;
 ➢ poznanie wybranych narzędzi do analizowania sytuacji w kla-

sie jako grupie;
 ➢ rozwijanie umiejętności interpretacji wyników diagnozy 

specjalistycznej;
 ➢ planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem na 

bazie uzyskanych wyników diagnozy.
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Treści warsztatu:
 ➢ wybrane techniki nauczycielskiej diagnozy indywidualnej 
i grupowej;

 ➢ wykorzystywanie wyników profesjonalnej diagnozy psycholo-
giczno-pedagogicznej w planowaniu oddziaływań indywidual-
nych;

 ➢ analiza przypadku jako metoda służąca planowaniu pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.

Temat: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty*
Prowadzący: Jolanta Maślicha

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 15 września 2020 r., godz. 1515

* - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 
41-378-18-56

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowe-
go na nauczyciela kontraktowego.

Cel warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznego prezento-
wania.

Treści warsztatu:
 ➢ zagadnienia profesjonalnego rozwoju nauczycieli we współcze-
snej szkole;

 ➢ procedury awansu nauczyciela stażysty i interpretacja aktual-
nych przepisów prawa, w tym związanych;

 ➢ planowanie i dokumentowanie dorobku zawodowego w proce-
durze awansu zawodowego nauczycieli starzystów;

 ➢ sztuka autoprezentacji.
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Temat: Zespołowe projektowanie oddziaływań edukacyjno-
-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 16 września 2020 r., godz. 1515

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców różnych etapów edukacji oraz szkol-
nych pedagogów, którzy tworzą lub modyfikują IPET dla ucznia 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności prowadzenia wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU);

 ➢ rozwijanie umiejętności interpretacji wyników diagnozy specja-
listycznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia i inne dokumenty 
ucznia);

 ➢ umiejętność planowania, monitorowania i ewaluacji pracy 
edukacyjno-terapeutycznej z uczniem posiadającym orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET).

Treści warsztatu:
 ➢ prawne aspekty projektowania działań edukacyjno-terapeu-
tycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego;

 ➢ procedura prowadzenia diagnozy funkcjonalnej;
 ➢ interpretacja zapisów orzeczenia;
 ➢ opracowanie WOPFU oraz IPET – ocena przykładowych progra-
mów;

 ➢ trud pracy zespołowej.

Temat: Rozwój i awans nauczyciela kontraktowego*
Prowadzący: Jolanta Maślicha
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Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 17 września 2020 r., godz. 1515

* - osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 
41-378-18-56

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli kontraktowych odbywających ostatni rok stażu
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Cel warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności w zakresie planowania działań 
oraz dokumentowania dorobku zawodowego nauczyciela 
kontraktowego.

Treści warsztatu:
 ➢ zagadnienia profesjonalnego rozwoju nauczycieli we współcze-
snej szkole;

 ➢ procedury awansu nauczyciela kontraktowego i interpretacja 
aktualnych przepisów prawa z tym związanych;

 ➢ planowanie i dokumentowanie dorobku zawodowego w proce-
durze awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;

sztuka autoprezentacji.

Temat: ZOOM, czyli jak zdalnie pracować z uczniami
Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 21 września 2021 r., godz. 1515

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.
Cele warsztatu:

 ➢ prezentacja programu ZOOM do spotkań online, webinariów 
i transmisji;

 ➢ przedstawienie propozycji wykorzystania programu do prowa-
dzenia lekcji online.
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Treści warsztatu:
 ➢ zapoznanie z możliwościami wykorzystania programu ZOOM;
 ➢ udostępnianie ekranu, prezentacje, ćwiczenia interaktywne, 
webinaria, możliwość nagrywania;

 ➢ zapoznanie z ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem 
programu ZOOM;

 ➢ przedstawienie warunków korzystania z programu ZOOM.

Temat: Korzystanie z platformy epodreczniki.pl
Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 22 września 2020 r., godz. 1530

* prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ wykorzystanie platformy epodreczniki.pl w nauczaniu przed-
miotowym;

 ➢ korzystanie z gotowych materiałów;
 ➢ tworzenie własnych zasobów na platformie epodreczniki.pl.

Treści warsztatu:
 ➢ wyszukiwanie materiałów dydaktycznych;
 ➢ tworzenie własnych zasobów;
 ➢ dodawanie własnych materiałów do platformy;
 ➢ tworzenie testów i zadań;
 ➢ udostępnianie lekcji.

Temat: Wychowanie do wartości, a kształcenie postaw 
młodego człowieka

Prowadzący: Anna Śledzik

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój
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Termin: 23 września 2020 r., godz. 1515

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ wskazanie uniwersalnych wartości mających wpływ na kształtowa-
nie życia i wychowania młodego człowieka;

 ➢ doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy o wartościach.

Treści warsztatu:
 ➢ wartości w procesie wychowania wg Miltona Rokeach’a;
 ➢ wartości w procesie wychowania wg Maxa Schelera;
 ➢ wartości w procesie wychowania wg Józefa Tischnera;
 ➢ hierarchia wartości wg Abrahama Maslowa;
 ➢ modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego pod 
względem wychowania do wartości.

Temat: Narzędzia do tworzenia interaktywnych materiałów 
dydaktycznych (LearningApps, Wordwall)

Prowadzący: Aneta Poniewierska
Liczba godzin: 4
Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój
Termin: 24 września 2020 r., godz. 1515

* prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli.

Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;
 ➢ poznanie przykładowych narzędzi do wykorzystania w codzien-
nej pracy nauczyciela;

 ➢ nabycie umiejętności tworzenia zadań interaktywnych.

Treści warsztatu:
 ➢ zapoznanie z narzędziami do tworzenia interaktywnych mate-
riałów: LearningApps i Wordwall;
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 ➢ jak korzystać z gotowych aplikacji?
 ➢ jak stworzyć własną aplikację?
 ➢ jak zapisać aplikację?
 ➢ ćwiczenia w tworzeniu aplikacji.

Temat: Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie 
uczniów niepełnosprawnych

Prowadzący: Agnieszka Kaszewska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: 28 września 2020 r., godz. 1515

Warsztat kierowany jest do:
do zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel warsztatu:
 ➢ omówienie zakresu obowiązków, specyfiki pracy nauczyciela 
współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Treści warsztatu:
 ➢ zadania spoczywające na nauczycielu współorganizującym 
kształcenie uczniów niepełnosprawnych;

 ➢ zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami 
dzieci;

 ➢ formy wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi;

 ➢ dokumentacja prowadzona przez nauczyciela współorganizują-
cego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Temat: Innowacje pedagogiczne w przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej

Prowadzący: Soja Lidia
Liczba godzin: 4
Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój
Termin: 30 września 2020 r. , godz. 1515
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Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cele warsztatu:
 ➢ aktualizacja warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkol-
nego i edukacji wczesnoszkolnej;

 ➢ doskonalenie umiejętności opracowania i wdrażania nowator-
stwa pedagogicznego.

Treści warsztatu:
 ➢ podstawa prawna prowadzenia działalności innowacyjnej 
w szkołach;

 ➢ definicja, rodzaje innowacji pedagogicznych;
 ➢ opis zasad innowacji;
 ➢ konstrukcja programu innowacji;
 ➢ procedura wdrażania innowacji.

 PAŹDZIERNIK 

Temat: Rola i zadania opiekuna stażu*
Prowadzący: Jolanta Maślicha

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.
*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 
41-378-18-56

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wszystkich typów szkół – opiekunów stażu.

Cele warsztatu:
 ➢ przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu;
 ➢ wsparcie nauczycieli w ich działaniach związanych z pełnieniem 
funkcji opiekuna stażu.

Treści warsztatu:
 ➢ zadania opiekuna stażu;
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 ➢ pomoc opiekuna stażu w przygotowaniu i realizacji planu 
rozwoju nauczyciela;

 ➢ dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela;
 ➢ obserwacja zajęć nauczyciela odbywającego staż;
 ➢ przykładowe arkusze obserwacji lekcji i prowadzenie rozmowy 
pohospitacyjnej;

 ➢ prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela;
 ➢ gry dydaktyczne;
 ➢ przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczy-
ciela za okres stażu.

Temat: Tworzenie interaktywnych materiałów w genial.ly
Prowadzący: Aneta Poniewierska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.
* prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli.

Cele warsztatu:
 ➢ wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej;
 ➢ poznanie narzędzia genial.ly do wykorzystania w codziennej 
pracy nauczyciela;

 ➢ nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych 
materiałów dydaktycznych.

Treści warsztatu:
 ➢ zakładanie konta w aplikacji genial.ly;
 ➢ tworzenie interaktywnej prezentacji w aplikacji genial.ly;
 ➢ dodawanie animacji i interaktywnych elementów do prezentacji;
 ➢ zapisywanie, publikowanie i udostępnianie prezentacji;
 ➢ linki do przykładowych prezentacji;
 ➢ tworzenie quizu;
 ➢ łączenie dwóch prezentacji ze sobą;
 ➢ tworzenie interaktywnego obrazu.
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Temat: Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami 
emocjonalnymi?

Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców, pedagogów przedszkoli i szkół 
podstawowych.

Cele warsztatu:
 ➢ wsparcie wychowawców w pomaganiu uczniowi w zrozumieniu 
samego siebie;

 ➢ modelowanie otwartości emocjonalnej;
 ➢ psychoedukacja w dziedzinie sfery uczuć;
 ➢ bezpośrednie interwencje.

Treści warsztatu:
 ➢ praca wychowawcza w sferze emocjonalnej;
 ➢ rozwój emocjonalny ucznia;
 ➢ wsparcie psychiczne, pomoc w sytuacjach trudnych;
 ➢ specyfika wsparcia psychicznego;
 ➢ zaburzenia emocjonalne.

Temat: Dostępne programy i aplikacje do zastosowania na 
przedmiotach przyrodniczych

Prowadzący: Anna Masłowska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
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Cel warsztatu:
 ➢ wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK 
(LearningApps, Wordwall…), pomocnych w przygotowaniu i prowa-
dzeniu lekcji.

Treści warsztatu:
 ➢ zasoby Internetu wykorzystywane w naukach przyrodniczych;
 ➢ tworzenie indywidualnych ćwiczeń, gier dla klasy;
 ➢ aktywizujące metody pracy i wykorzystanie różnorodnych 
pomocy dydaktycznych.

Temat: Diagnoza przedszkolna - wspomaganie dzieci 
w osiąganiu dojrzałości szkolnej

Prowadzący: Soja Lidia

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkol-
nej.

Cele warsztatu:
 ➢ aktualizacja warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolne-
go i edukacji wczesnoszkolnej;

 ➢ doskonalenie umiejętności przeprowadzenia diagnozy przedszkol-
nej oraz wykorzystania wyników w pracy wychowawczej i dydak-
tycznej przedszkola.

Treści warsztatu:
 ➢ kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 
2020/2021;

 ➢ podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
 ➢ dokumentacja obowiązująca nauczyciela przedszkola;
 ➢ obowiązek przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej;
 ➢ metody i formy diagnozowania dzieci w edukacji przedszkolnej;
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 ➢ planowanie procesu edukacyjnego w oparciu o przeprowadzo-
ną diagnozę;

 ➢ wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu.

Temat: Zadania dla nauczycieli, wychowawców i specjali-
stów w zakresie organizacji pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej

Prowadzący: Anna Śledzik, Agnieszka Kaszewska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel warsztatu:
 ➢ zapoznanie nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.

Treści warsztatu:
 ➢ prawo na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 ➢ formy udzielanej pomocy;
 ➢ dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Temat: Analiza wyników matury z matematyki na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym

Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.
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Cele warsztatu:
 ➢ analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym przeprowadzonej w maju 2020 roku; 

 ➢ wyciągniecie wniosków do pracy w roku szkolnym 2020/2021.

Treści warsztatu:
 ➢ zapoznanie nauczycieli z danymi statystycznymi dotyczącymi 
wyników matury z matematyki w sesji wiosennej 2020 r.;

 ➢ analiza wyników pod kątem stopnia opanowania przez 
uczniów poszczególnych umiejętności matematycznych obję-
tych arkuszem egzaminacyjnym;

 ➢ wyłonienie zadań typowych i problemowych oraz zapro-
ponowanie zadań analogicznych do wykorzystania w pracy 
z uczniem na lekcji matematyki;

 ➢ wnioski do pracy na lekcjach matematyki.

Temat: Omówienie wyników pisemnej matury
Prowadzący: Teresa Wójcik

Liczba godzin: 3

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli języka polskiego.

Cele warsztatu:
 ➢ omówienie uwag OKE w Łodzi;
 ➢ zapoznanie uczestników ze spostrzeżeniami po sesji w czerwcu 
2020 r.

Treści warsztatu:
 ➢ analiza arkuszy z poziomu podstawowego;
 ➢ szczegółowe omówienie punktacji;
 ➢ wyniki egzaminu – wnioski na przyszłość.
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Temat: Innowacje pedagogiczne i eksperyment w szkole cz. I
Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ przybliżenie pojęcia innowacja pedagogiczna i eksperyment;
 ➢ przedstawienie procedury wprowadzania innowacji i ekspery-
mentu;

 ➢ zapoznanie z dokumentacją związana z wprowadzaniem 
innowacji i eksperymentu.

Treści warsztatu:
 ➢ pojęcie innowacji i eksperymentu w świetle obowiązujących 
przepisów prawa oświatowego;

 ➢ procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu;
 ➢ dokumentacja związana z innowacją;
 ➢ przykładowe wzory kart innowacji;
 ➢ przykładowy wzór zgłoszenia innowacji i eksperymentu.

Temat: Microsoft Teams jako narzędzie nauczania on-line
Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.
* uczestnicy przynoszą własne laptopy oraz mają konta w Microsoft Office 365

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ tworzenie zespołów i kanałów na platformie;
 ➢ planowanie spotkań on-line;
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 ➢ korzystanie z Notatnika zajęć;
 ➢ tworzenie i udostępnianie zadań i testów w Microsoft Forms.

Treści warsztatu:
 ➢ dodawanie uczniów do zespołów klasowych i zadaniowych;
 ➢ korzystanie z kalendarza;
 ➢ udostępnianie treści i materiałów w Notatniku zajęć;
 ➢ tworzenie, udostępnianie i ocenianie testów w Microsoft Forms.

Temat: Kim jest mój uczeń – rozpoznawanie i uwzględnia-
nie indywidualności ucznia w procesie nauczania

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli, wychowawców wszystkich typów 
szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ rozwijanie umiejętności planowania zajęć edukacyjnych dla 
uczniów o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym;

 ➢ poznanie sprawdzonych metod pracy dydaktycznej w klasach 
o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym uczniów;

 ➢ doskonalenie umiejętności projektowania spersonalizowanych 
pomocy dydaktycznych (karty pracy) dla uczniów;

 ➢ rozwijanie umiejętności różnych sposobów oceniania uczniów 
z uwzględnieniem ich indywidualności.

Treści warsztatu:
 ➢ planowanie lekcji z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb 
uczniów (dostosowania w zakresie celów i procedur oraz 
sposoby wsparcia edukacyjnego);

 ➢ przegląd skutecznych metod pracy dydaktycznej w klasach 
o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym uczniów – badania 
Davida Mitchell’a;
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 ➢ wielowariantowość materiałów dydaktycznych – generowanie 
spersonalizowanych kart pracy dla uczniów;

 ➢ sposoby oceniania – jako odpowiedź na zróżnicowane możli-
wości uczniów.

Temat: Budowanie właściwych relacji wychowawca – 
wychowanek (elementy komunikacji interpersonal-
nej)

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli, wychowawców wszystkich typów 
szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 ➢ poznanie różnych stylów kierowaniem uczniem;
 ➢ rozwijanie umiejętności dostosowywania stylu komunikacji do 
potrzeb rozmówcy;

 ➢ doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej uczniom.

Treści warsztatu:
 ➢ elementy komunikacji interpersonalnej (rodzaje ekspresji oraz 
poziomy otwartości; pięć aksjomatów komunikacji; aktywne 
i empatyczne słuchanie; rodzaje komunikatów, zasady udziela-
nia i przyjmowania informacji zwrotnej);

 ➢ style kierowania procesem wychowania (liberalny, klubowy, 
demokratyczny, autorytarny);

 ➢ dostosowanie stylu komunikacji do potrzeb rozmówcy (regulo-
wanie stopnia otwartości i pewności siebie w procesie komuni-
kacji.
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Temat: Analiza wyników matury z biologii - czerwiec 2020 r.
Prowadzący: Anna Kosela

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Październik 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

Cele warsztatu:
 ➢ analiza ilościowa i jakościowa zadań maturalnych;
 ➢ zapoznanie z uwagami, wskazówkami i wnioskami egzaminato-
rów.

Treści warsztatu:
 ➢ analiza zadań maturalnych;
 ➢ poziom trudności i łatwości zadań;
 ➢ sposoby uzasadniania dokonanego wyboru odpowiedzi;
 ➢ propozycje form i metod pracy, które rozwijają umiejętności 
sprawdzane podczas egzaminu maturalnego.

 LISTOPAD 

Temat: Mandala i jej zastosowanie
Prowadzący: Anna Masłowska, Lidia Soja

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Listopad 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel warsztatu:
 ➢ zapoznanie uczestników z metodami aktywizującymi, sprzyjają-
cymi rozwijaniu zainteresowań uczniów.
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Treści warsztatu:
 ➢ istota mandali – wprowadzenie teoretyczne;
 ➢ zasady pracy z mandalą;
 ➢ wykorzystanie mandali dla polepszenia zdolności kojarzenio-
wych, efektywniejszej nauki pojęć związanych z przyrodą;

 ➢ wykorzystanie różnych materiałów do tworzenia mandali;
 ➢ posługiwanie się mandalą w terenie (obserwacje kształtów 
roślin, układanie kompozycji z naturalnych materiałów).

Temat: Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela. 
Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne

Prowadzący: Anna Śledzik

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Listopad 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy z zakresu funkcjonowania narządu mowy;
 ➢ kształtowanie prawidłowych nawyków w posługiwaniu się 
głosem.

Treści warsztatu:
 ➢ przedmiot emisji głosu – zagadnienia wstępne. Podstawowe 
wiadomości z anatomii i fizjologii narządu głosu (krtani);

 ➢ warunki prawidłowej emisji głosu;
 ➢ etiologia i rodzaje zawodowych zaburzeń głosu;
 ➢ ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie aparatu oddechowe-
go, ćwiczenia oddychania przeponowo – żebrowego, ćwiczenia 
oddechowo – artykulacyjne;

 ➢ ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych;
 ➢ ćwiczenia artykulacyjno – dykcyjne.
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Temat: Edukacja i wspomaganie uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych

Prowadzący: Agnieszka Kaszewska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Listopad 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
do zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel warsztatu:
 ➢ omówienie zagadnień odnoszących się do specjalnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, autyzmem i zespołem Aspergera.

Treści warsztatu:
 ➢ organizacja kształcenia specjalnego;
 ➢ uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego;

 ➢ zadania zespołu pracującego z uczniem posiadającym orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 ➢ wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi.

Temat: Realizacja programu nauczania matematyki w kla-
sie II czteroletniego liceum i pięcioletniego techni-
kum

Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Listopad 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.
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Cel warsztatu:
 ➢ wybór niezbędnych ćwiczeń i zadań pozwalających na reali-
zację wymagań zapisanych w nowej podstawie programowej 
w kontekście zaleceń ujętych w warunkach i sposobie realizacji 
podstawy programowej.

Treści warsztatu:
 ➢ przypomnienie zapisów nowej podstawy programowej 
i analiza pod tym kątem stopnia realizacji podstawy w klasie II 
w oparciu o wybrany program nauczania;

 ➢ wybór niezbędnych ćwiczeń i zadań pozwalających na realiza-
cję celów zawartych w nowej podstawie programowej, obję-
tych programem nauczania w klasie II.

Temat: Innowacje pedagogiczne i eksperyment w szkole cz. II
Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Listopad 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ przybliżenie poszczególnych etapów innowacji i eksperymentu;
 ➢ zapoznanie z przykładami innowacji realizowanymi w szkołach.

Treści warsztatu:
 ➢ omówienie poszczególnych etapów innowacji i eksperymentu;
 ➢ aktualne regulacje prawne;
 ➢ przedstawienie przykładowych innowacji pedagogicznych.

Temat: Aplikacje do quizów i ankiet
Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój
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Termin: Listopad 2020 r.

*prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ wykorzystanie darmowych aplikacji do tworzenia quizów 
i ankiet;

 ➢ udostępnianie quizów i ankiet tworzonych w różnych aplika-
cjach.

Treści warsztatu:
 ➢ tworzenie quizów i ankiet: Mentimeter, Formularze Google, 
Quizziz;

 ➢ publikowanie i udostępnianie wyników.

Temat: Rola wychowawcy klasy w budowanie zespołu 
uczniowskiego

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Listopad 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli pełniących rolę wychowawcy klasy, wychowawców 
z różnych placówek edukacyjnych oraz szkolnych pedagogów.

Cele warsztatu:
 ➢ poznanie przebiegu i cech poszczególnych faz procesu grupo-
wego;

 ➢ rozwijanie umiejętności rozpoznawania klasy jako grupy (po-
trzeby zespołu i pojedynczych jego członków);

 ➢ doskonalenie umiejętności kierowania procesem grupowym 
(integracja, konflikt, współpraca);

 ➢ poznanie technik, metod i narzędzi pracy wychowawczej 
z zespołem klasowym.
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Treści warsztatu:
 ➢ fazy procesu rozwoju grupy – potrzeby zespołu i pojedynczych 
uczniów;

 ➢ analiza struktury i dynamiki grupy (karta diagnozy klasy – Mar-
ka Grondasa);

 ➢ działania służące integracji zespołu (zwiększanie poczucia 
bezpieczeństwa, gotowości do otwartości, spójności zespołu);

 ➢ przygotowanie zespołu do rozwiązywania ujawnianych konflik-
tów;

 ➢ przegląd metod aktywizujących stosowanych w procesie 
wspierania rozwoju grupy.

Temat: Konflikt w klasie – rola wychowawcy w ujawnianiu 
i rozwiązywaniu konfliktów

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Listopad 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców różnych etapów edukacji oraz szkol-
nych pedagogów.

Cele warsztatu:
 ➢ przypomnienie wiedzy na temat rodzajów konfliktów i ich 
psychologicznych mechanizmów;

 ➢ poznanie różnorodnych strategii obchodzenia się z konfliktem;
 ➢ kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów interperso-
nalnych metodą „Bez porażek”;

 ➢ doskonalenie umiejętności rozwiazywania konfliktów między 
grupowych metodą „Lustra”.

Treści warsztatu:
 ➢ rodzaje konfliktów;
 ➢ psychologia konfliktu;
 ➢ strategie obchodzenia się z konfliktem;
 ➢ metody ujawniania i rozwiazywania konfliktów.
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 GRUDZIEŃ 

Temat: Młodzież z zaburzeniami depresyjno-lękowymi
Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli, wychowawców wszystkich typów 
szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie uczestników szkolenia z klasyfikacją zaburzeń 
lękowych;

 ➢ wczesna interwencja w przypadku dziecka depresyjnego;
 ➢ kształcenie umiejętności wczesnego rozpoznawania zaburzeń 
lękowych.

Treści warsztatu:
 ➢ zaburzenia depresyjne w ujęciu poznawczo – behawioralnym;
 ➢ różnicowanie zaburzeń;
 ➢ praca z dzieckiem depresyjnym;

rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku zaburzeń 
depresyjnych.

Temat: Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ele-
mentów Metody Krakowskiej®

Prowadzący: Aneta Poniewierska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedów, 
oligofrenopedagogów.
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Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/specjalistów;
 ➢ przedstawienie uczestnikom 17 elementów Metody Krakow-
skiej®.

Treści warsztatu:
 ➢ współczesne poglądy na mechanizm uczenia się;
 ➢ neurobiologiczne podstawy terapii prowadzonej elementami 
Metody Krakowskiej®;

 ➢ stymulacja rozwoju dziecka;
 ➢ podstawowe elementy Metody Krakowskiej®.

Temat: Tworzenie ozdób bożonarodzeniowych 
z materiałów pochodzenia naturalnego

Prowadzący: Anna Masłowska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ kultywowanie ludowej tradycji;
 ➢ rozwijanie umiejętności manualnych.

Treści warsztatu:
 ➢ twórcze wykorzystanie materiałów przyrodniczych (szyszki, 
kora, patyki, słoma itp.) do tworzenia ozdób bożonarodzenio-
wych;

 ➢ wykonywanie ekologicznych ozdób i dekoracji;
 ➢ rozwijanie umiejętności manualnych.

Temat: Rozwijanie kompetencji nauczyciela w procesie 
integracji klasy

Prowadzący: Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik
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Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ rozwijanie umiejętności pracy z klasą jako grupą społeczną;
 ➢ zapoznanie z procesami interpersonalnymi w grupie;
 ➢ przedstawienie celu zabawy w procesie integracji zespołu 
klasowego.

Treści warsztatu:
 ➢ rola nauczyciela w integracji zespołu klasowego;
 ➢ zabawa sposobem na poznanie siebie i innych;
 ➢ zapobieganie wykluczeniu z grupy;
 ➢ motywowanie uczniów do pracy i współpracy.

Temat: Wybrane elementy coachingowe jako sposób na 
motywację do pracy nad sobą

Prowadzący: Anna Śledzik

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli.

Cele warsztatu:
 ➢ propagowanie modelu człowieka uczącego się przez całe życie;
 ➢ uświadomienie skuteczności realizacji osobistych celów;
 ➢ koncentracja na tym, co jest ważne;
 ➢ dostrzeganie różnych rozwiązań dla jednego celu.

Treści warsztatu:
 ➢ czym jest coaching i jego cele?
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 ➢ definicje coachingu; 
 ➢ cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny;
 ➢ kluczowe umiejętności coacha;
 ➢ wybrane metody i techniki stosowane w coachingu;
 ➢ model KOLBA;
 ➢ model GOW;
 ➢ coaching nauczycielski;
 ➢ przykłady ćwiczeń wspomagających.

Temat: Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie 
dzieci

Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ pogłębienie wiedzy o postawach rodziców;
 ➢ przypomnienie typów postaw rodzicielskich;
 ➢ zwrócenie uwagi na zależność między postawą rodzica a kom-
petencjami dziecka.

Treści warsztatu:
 ➢ omówienie potrzeb dziecka;
 ➢ zdefiniowanie pojęcia postawa rodzicielska;
 ➢ charakterystyka poszczególnych typów postaw;
 ➢ postawy a poczucie kontroli;
 ➢ postawy a kompetencje dziecka.

Temat: Praca z uczniem, którego indywidualne potrzeby 
edukacyjne wynikają ze szczególnych zdolności

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4
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Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców różnych etapów edukacji oraz szkol-
nych pedagogów.

Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojo-
wych uczniów szczególnie zdolnych;

 ➢ poznanie wybranych narzędzi do rozpoznawania zdolności 
uczniów;

 ➢ poznanie różnorodnych strategii pracy edukacyjnej z uczniami 
zdolnymi oraz ram prawnych;

 ➢ doskonalenie umiejętności planowanie działań dydaktyczno-
-wychowawczych dla uczniów, których specjalne potrzeby 
wynikają ze szczególnych zdolności (lekcji, zajęć dodatkowych, 
długoterminowej strategii IPN, ITN).

Treści warsztatu:
 ➢ kim jest uczeń zdolny – jak nie przegapić zdolności i talentów?
 ➢ prawne i organizacyjne uwarunkowania pracy z uczniem 
zdolnym (Szkolny System Wspierania Zdolności, IPN, ITN);

 ➢ rozwiązania metodyczne w pracy z uczniem zdolnym – przykła-
dy dobrej praktyki;

 ➢ sojusznicy w pracy z uczniem zdolnym.

Temat: Dziecko z cechami autyzmu w grupie rówieśniczej – 
wyzwania dla rodziców i pedagogów

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców różnych etapów edukacji oraz szkol-
nych pedagogów.
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Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyj-
nych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu;

 ➢ zapoznanie się z modelem włączania dziecka z autyzmem do 
grupy przedszkolnej lub szkoły;

 ➢ kształtowanie umiejętności planowania pracy edukacyjno-te-
rapeutycznej z uczniem, którego specjalne potrzeby wynikają 
z zaburzeń ze spektrum autyzmu;

 ➢ rozwijanie umiejętności tworzenia lokalnych koalicji na rzecz 
dziecka z autyzmem i jego rodziny.

Treści warsztatu:
 ➢ autystyczne spektrum zaburzeń źródłem specjalnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym lub 
wczesnoszkolnym;

 ➢ poglądy badaczy na temat udzielania pomocy dzieciom ze 
spektrum zaburzeń autystycznych w rozwoju kompetencji 
społecznych (model pomocy domowej a model ekspozycji 
społecznej);

 ➢ rola rówieśników w rozwoju społecznym dzieci ze spektrum 
zaburzeń autystycznych (przegląd badań);

 ➢ etapy wprowadzania dziecka z autyzmem do grupy rówieśni-
czej (przykłady dobrej praktyki);

 ➢ współdziałanie rodziców i pedagogów na rzecz społecznej 
integracji dzieci z cechami autyzmu w przestrzeni edukacji.

Temat: Stres - przyjaciel czy wróg?
Prowadzący: Anna Kosela

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Grudzień 2020 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.
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Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie z definicją i rodzajami stresu;
 ➢ przedstawienie skutków działania stresu na organizm człowieka;
 ➢ zapoznanie z technikami redukcji stresu.

Treści warsztatu:
 ➢ pojęcie stresu;
 ➢ stresory i ich wpływ na organizm człowieka;
 ➢ eustres i dystres;
 ➢ style i techniki redukcji stresu;
 ➢ działania profilaktyczne.

 STYCZEŃ 

Temat: Dziecko jako badacz - nauczanie oparte na 
metodzie odkrywania przez dociekanie

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli I etapu edukacji oraz nauczycieli przedmiotów przy-
rodniczych.

Cele warsztatu:
 ➢ zdobycie wiedzy na temat metodyki nauczania - uczenia się 
przez dociekanie;

 ➢ rozwijanie umiejętności planowania zajęć zgodnie z metodyką 
odkrywania przez dociekanie; 

 ➢ poznanie narzędzia do autoanalizy umiejętności pracy metodą 
odkrywania przez dociekanie;

 ➢ doskonalenie umiejętności oceny gotowych propozycji meto-
dycznych, doboru doświadczeń i eksperymentów.

Treści warsztatu:
 ➢ podstawy odkrywania przez dociekanie;
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 ➢ implementacja metodyki odkrywania przez dociekanie w ra-
mach edukacji przedszkolnej lub szkolnej;

 ➢ przykłady scenariuszy zajęć dla dzieci/uczniów z wykorzysta-
niem metodyki odkrywania przez dociekanie;

 ➢ przykłady eksperymentów, pokazów, doświadczeń dla dzieci/ 
uczniów.

Temat: LEGO® w terapii autyzmu
Prowadzący: Aneta Poniewierska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
oligofrenopedagogów, zainteresowanych nauczycieli.

Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;
 ➢ zapoznanie z metodą wykorzystującą klocki LEGO® w terapii;
 ➢ poznanie sposobu prowadzenia treningu umiejętności społecz-
nych poprzez zabawę klockami LEGO®.

Treści warsztatu:
 ➢ historia powstania metody;
 ➢ wdrażanie terapii z zastosowaniem klocków LEGO®;
 ➢ terapia z wykorzystaniem klocków LEGO® - metody interwencji;
 ➢ zajęcia grupowe w terapii z wykorzystaniem klocków LEGO®;
 ➢ kierowanie zachowaniem i nagradzanie;
 ➢ wybór materiałów LEGO®;
 ➢ procedury oceniania.

Temat: Wspomaganie rozwoju dziecka w początkowym 
okresie szkolnym

Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak

Liczba godzin: 4
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Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców szkół podstawowych.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie uczestników szkolenia z procedurą organizowania 
wspomagania rozwoju dziecka;

 ➢ uwrażliwienie na rozpoznawanie dzieci wymagających wcze-
snej interwencja w przypadku dziecka zagrożonego niepełno-
sprawnością.

Treści warsztatu:
 ➢ zaburzenia w sferze dynamiki procesów nerwowych dziecka;
 ➢ różnicowanie zaburzeń;
 ➢ organizowanie pomocy dzieciom wymagającym objęcia ich 
wspomaganiem rozwoju; 

 ➢ rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego.

Temat: Porozumienie bez przemocy – rozwijanie 
umiejętności komunikacyjnych

Prowadzący: Anna Masłowska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ poznanie cech porozumienia bez przemocy;
 ➢ budowanie konstruktywnych relacji z uczniami.

Treści warsztatu:
 ➢ założenia porozumienia bez przemocy; 
 ➢ komunikaty blokujące kontakt i jak ich unikać;
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 ➢ słuchanie z empatią – podstawą prawidłowej komunikacji;
 ➢ budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy;
 ➢ rozwiązywanie konfliktów w klasie, w grupie, między uczniami.

Temat: Nauka kodowania i programowania w edukacji 
przedszkolnej

Prowadzący: Soja Lidia

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Cel warsztatu:
 ➢ doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli przedszkola pod 
kątem kodowania i programowania w przedszkolu.

Treści warsztatu:
 ➢ podstawa programowa wychowania przedszkolnego; 
 ➢ technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji najmłod-
szych;

 ➢ podstawowe umiejętności niezbędne do uczenia dzieci progra-
mowania;

 ➢ nauka kodowania przez zabawę i ruch;
 ➢ dostępne narzędzia przygotowujące do programowania;
 ➢ praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania zmian we 
własnej praktyce edukacyjnej.

Temat: Mediacje jako sposób na pokojowe rozwiązywanie 
konfliktów w szkole i w relacjach międzyludzkich

Prowadzący: Anna Śledzik

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.
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Warsztat kierowany jest do:
wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli.

Cele warsztatu:
 ➢ kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach konflikto-
wych;

 ➢ kształtowanie postawy asertywności;
 ➢ przezwyciężanie zachowań agresywnych;
 ➢ kształtowanie prawidłowych, nieagresywnych kontaktów 
z otoczeniem.

Treści warsztatu:
 ➢ umiejętne rozwiązywanie konfliktów;
 ➢ znaczenia konfliktów dla relacji między ludźmi;
 ➢ mediacje jako metoda walki z konfliktem; 
 ➢ postawa asertywna jako sposób na konflikt.

Temat: O myśleniu krytycznym – zastosowanie narzędzi 
Theory of Constraints w rozwoju kompetencji 
kluczowych

Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zrozumienie pojęcia „ myślenie krytyczne”;
 ➢ uświadomienie barier utrudniających myślenie krytyczne;
 ➢ zapoznanie z wybranymi narzędziami Theory of Constraints.

Treści warsztatu:
 ➢ rozwijanie myślenia krytycznego w domu i klasie;
 ➢ bariery w rozwoju myślenia krytycznego;
 ➢ zdefiniowanie narzędzi Theory of Constraints;
 ➢ charakterystyka wybranych narzędzi.
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Temat: Tworzenie grafiki w sieci
Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

* prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ tworzenie własnych materiałów graficznych;
 ➢ korzystanie z darmowych zdjęć i grafik;
 ➢ pobieranie i udostępnianie własnych materiałów.

Treści warsztatu:
 ➢ wykorzystanie darmowych aplikacji i stron do tworzenia wła-
snych grafik i graficznych materiałów edukacyjnych;

 ➢ prawa autorskie.

Temat: Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji 
kluczowych

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Styczeń 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych i ich 
znaczenia w życiu współczesnego człowieka;

 ➢ wzbudzenie refleksji na temat roli szkoły w rozwijaniu kompe-
tencji kluczowych (działania na poziomie szkoły i nauczanego 
przedmiotu);
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 ➢ rozwijanie umiejętności planowania zajęć, z uwzględnieniem 
rozwijania kompetencji kluczowych;

 ➢ zapoznanie z gotowymi materiałami metodycznymi opisujący-
mi zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

Treści warsztatu:
 ➢ kompetencje kluczowe – istota i rodzaje, miejsce w Podstawie 
programowej;

 ➢ znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji i życiu człowieka;
 ➢ ocena dotychczasowych działań służących realizacji wybranych 
kompetencji kluczowych w szkole;

 ➢ opracowanie nowych rozwiązań dydaktycznych wspierających 
rozwój kompetencji kluczowych.

 LUTY 

Temat: Geometria analityczna w zadaniach maturalnych - 
przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego 
z matematyki

Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Luty 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.

Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie metod pracy z uczniem w zakresie rozwiązywania 
zadań z geometrii analitycznej w celu podniesienia poziomu 
rozwiązywalności wymienionych zadań na egzaminie matural-
nym;

 ➢ podniesienie poziomu umiejętności matematycznych w kon-
tekście rozwiązywania zadań na egzaminie maturalnym.
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Treści warsztatu:
 ➢ przykładowe zadania z geometrii analitycznej – zbudowanie 
zestawu zadań powtórzeniowych na poziomie podstawowym;

 ➢ zadania geometryczne na poziomie rozszerzonym w kontekście 
wymagań podstawy programowej;

 ➢ doskonalenie umiejętności kategoryzacji błędów i umiejętności 
oceniania rozwiązań zadań maturalnych.

Temat: Sutori jako sposób na polonistyczne powtórki 
z uwzględnieniem zdalnego nauczania

Prowadzący: Teresa Wójcik

Liczba godzin: 3

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Luty 2021 r.
Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli języka polskiego wszystkich eta-
pów.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie z metodą sutori;
 ➢ wykorzystanie metody sutori na lekcjach podsumowujących 
i powtórkowych.

Treści warsztatu:
 ➢ zalety sutori jako metody prezentacji;
 ➢ podsumowanie zajęć o Adamie Mickiewiczu metodą sutori;
 ➢ omówienie Dziadów II metodą sutori z uwzględnieniem biogra-
fii, cytatów, quizu.

Temat: Egzamin ósmoklasisty – odkrywamy tajemnice 
rozprawki – narzędzia Theory of Constraints

Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Luty 2021 r.
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Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie z jednym z narzędzi Theory of Constraints – gałązką 
logiczną;

 ➢ rozwijanie umiejętności tworzenia kryteriów sukcesu rozprawki;
 ➢ doskonalenie umiejętności pisania rozprawki.

Treści warsztatu:
 ➢ zdefiniowanie narzędzi Theory of Constraints;
 ➢ zaprezentowanie logicznej gałązki jako narzędzia;
 ➢ wartość zadania edukacyjnego w procesie lekcyjnym;
 ➢ tworzenie planu rozprawki w postaci logicznej gałązki.

Temat: Etyka zawodu nauczyciela
Prowadzący: Anna Kosela

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Luty 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie z zasadami kodeksu etycznego nauczyciela;
 ➢ przedstawienie pozytywnych i negatywnych cech nauczyciela 
wpływających na jego autorytet.

Treści warsztatu:
 ➢ ogólne zasady etyki nauczycielskiej;
 ➢ zasady regulujące kontakty nauczyciel – uczeń;
 ➢ cechy osobowościowe nauczyciela budujące jego autorytet;
 ➢ normy regulujące współpracę w zespołach nauczycielskich.
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 MARZEC 

Temat: Sztuka autoprezentacji*
Prowadzący: Jolanta Maślicha

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 
41-378-18-56

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli kontraktowych odbywających ostatni rok stażu 
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Cel warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznego prezento-
wania własnego dorobku zawodowego przed komisją egzami-
nacyjną.

Treści warsztatu:
 ➢ warunki skutecznej prezentacji;
 ➢ struktura prezentacji;
 ➢ elementy komunikacji niewerbalnej:

1. język ciała;
2. zachowania parajęzykowe;
3. czynniki środowiskowe, otoczenie;

 ➢ zasady argumentacji;
 ➢ czynniki wpływające na pozytywny odbiór mówiącego.

Temat: Fobia szkolna
Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.
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Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie uczestników warsztatów z kryteriami klasyfikacyj-
nymi zaburzeń i rodzajami fobii;

 ➢ zasady postępowania nauczycieli w przypadku ucznia z fobią 
szkolną;

 ➢ kształcenie umiejętności uwrażliwiania na wczesne objawy 
zaburzeń w funkcjonowaniu ucznia z zaburzeniami sfery emo-
cjonalnej. 

Treści warsztatu:
 ➢ zaburzenia lękowe w ujęciu terapeutycznym;
 ➢ różnicowanie zaburzeń sfery emocjonalno-motywacyjnej;
 ➢ praca z dzieckiem z fobią szkolną;
 ➢ rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku 
uczniów wymagających wsparcia ze strony specjalistów pracu-
jących w szkole.

Temat: Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej

Prowadzący: Aneta Poniewierska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
logopedów, oligofrenopedagogów, zainteresowanych nauczycieli.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie z problemami w funkcjonowaniu osób niemówią-
cych;

 ➢ poszerzenie wiedzy na temat metod komunikacji alternatywnej;
 ➢ nabycie umiejętności korzystania z narzędzi do porozumiewa-
nia się;

 ➢ wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.
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Treści warsztatu:
 ➢ wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposo-
bów porozumiewania się – definicje, rozwój AAC w Polsce i na 
świecie;

 ➢ założenia metodyczne wprowadzania systemów AAC;
 ➢ przegląd systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej;
 ➢ zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komu-
nikacji w terapii dzieci;

 ➢ szczegółowa charakterystyka wybranych metod.

Temat: Jak uczyć, żeby odnieść sukces edukacyjny?
Prowadzący: Anna Masłowska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności skutecznego nauczania.

Treści warsztatu:
 ➢ metody i style uczenia się;
 ➢ zalety, metody LtL;
 ➢ zasady motywowania uczniów do nauki.

Temat: U progu klasy pierwszej - gotowość szkolna 
przedszkolaków

Prowadzący: Soja Lidia

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
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Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności przeprowadzenia diagnozy przed-
szkolnej oraz wykorzystania wyników w pracy dydaktycznej;

 ➢ aktualizacja warsztatu pracy nauczycieli wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Treści warsztatu:
 ➢ podstawa programowa wychowania przedszkolnego a diagno-
za gotowości szkolnej;

 ➢ planowanie procesu edukacyjnego w oparciu o przeprowadzo-
ną diagnozę;

 ➢ profil dziecka jako przyszłego ucznia klasy pierwszej;
 ➢ wspomaganie dzieci 6-letnich w osiąganiu dojrzałości do 
podjęcia nauki w szkole;

 ➢ informacja dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej (formularz MEN).

Temat: Ćwiczymy koncentrację. Techniki efektywnego 
uczenia się

Prowadzący: Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ omówienie metod wspomagających proces efektywnego ucze-
nia się skierowany do osób z różnymi stylami sensorycznymi;

 ➢ przedstawienie efektywnych metod uczenia się w trakcie lekcji;
 ➢ omówienie praw uczenia się i zapamiętywania przekazywanych 
treści.

Treści warsztatu:
 ➢ pamięć i jej funkcjonowanie;
 ➢ techniki efektywnego uczenia się;
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 ➢ style uczenia się;
 ➢ wykorzystanie technik pamięciowych w nauce;
 ➢ graficzne notatki myśli.

Temat: Praca z uczniem mającym trudności z nauką mate-
matyki – przygotowanie do sprostania wymogom 
egzaminu maturalnego

Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.

Cel warsztatu:
 ➢ wypracowanie metod pracy z uczniem mającym problemy 
z nauką matematyki.

Treści warsztatu:
 ➢ dobór zadań powtórzeniowych w zakresie wiadomości 
i umiejętności niezbędnych do zdania matury z matematyki – 
ukierunkowanie pod kątem zmian w formie zapisu treści zadań 
maturalnych;

 ➢ omówienie zadań arkuszy próbnych matur przeprowadzonych 
w roku szkolnym 2020/2021 i wyciągnięcie wniosków do 
dalszej pracy;

 ➢ analiza nowości wydawniczych w zakresie przygotowania 
uczniów do obowiązkowej matury z matematyki.

Temat: Stanisław Lem i jego obecność w szkole
Prowadzący: Teresa Wójcik

Liczba godzin: 3

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.
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Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ przypomnienie przeglądu twórczości Stanisława Lema;
 ➢ przypomnienie miejsca twórcy na zajęciach języka polskiego;
 ➢ przypomnienie przykładowego scenariusza zajęć.

Treści warsztatu:
 ➢ kalendarium twórczości literackiej pisarza;
 ➢ osiągnięcia pisarza w kontekście fantastyki europejskiej;
 ➢ opracowanie scenariusza „Bajek robotów” z wykorzystaniem 
metod aktywizujących;

 ➢ dyskusja za i przeciw dotycząca popularności pisarza wśród 
młodzieży.

Temat: Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego
Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli języka polskiego.

Cele warsztatu:
 ➢ przypomnienie znanych metod aktywizujących;
 ➢ poszerzenie wiedzy o nowych metodach pracy z uczniami;
 ➢ metody aktywne a rola nauczyciela.

Treści warsztatu:
 ➢ omówienie metod aktywnych;
 ➢ podział metod;
 ➢ stożek Dale’a;
 ➢ zastosowanie metod Jigsaw, World, Cafe, Sześciu kapeluszy na 
lekcjach języka polskiego;

 ➢ efekty stosowania metod aktywnych.
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Temat: Webquest – metoda wykorzystania TIK w nauczaniu 
historii

Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

*prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli historii szkół podstawowych.

Cele warsztatu:
 ➢ poznanie metody webquestu;
 ➢ opracowanie własnego webquestu.

Treści warsztatu:
 ➢ czym jest webquest?
 ➢ rodzaje i struktura webquestu;
 ➢ tworzenie własnego webquestu.

Temat: Nauczanie przez współpracę – istota i planowanie 
zajęć dydaktycznych

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat wpływu konstruktywizmu na 
współczesne rozwiązania dydaktyczne;

 ➢ poznanie nowoczesnych sposobów organizacji pracy grupowej 
– nauczania kooperatywnego;
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 ➢ rozwijanie umiejętności planowania nauczania kooperatywne-
go, z uwzględnieniem stanu rozwoju grupy;

 ➢ zapoznanie z gotowymi materiałami metodycznymi opisujący-
mi zajęcia oparte na nauczaniu kooperatywnym.

Treści warsztatu:
 ➢ konstruktywizm a nauczanie-uczenie się kooperatywne;
 ➢ analiza struktury i dynamiki grupy;
 ➢ istota i formy nauczania kooperatywnego;
 ➢ techniki kooperatywnego nauczania-uczenia się;
 ➢ planowanie lekcji w wykorzystaniem technik nauczania koope-
ratywnego;

 ➢ analiza propozycji metodycznych w ramach nauczania koope-
ratywnego.

Temat: Rodzina – Szkoła wzmacnianie partnerstwa
Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie z modelem partnerstwa rodziny i szkoły wg Joyce L. 
Epstein;

 ➢ wzbudzenie refleksji na temat aktualnego stanu współdziałania 
rodziny i szkoły na rzecz dziecka/ucznia (sukcesy i trudności);

 ➢ rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji rodzic – na-
uczyciel; 

 ➢ doskonalenie umiejętności organizowania pracy zespołu 
rodzicielskiego. 

Treści warsztatu:
 ➢ model partnerstwa wg Joyce L. Epstein;
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 ➢ rozwiązania praktyczne i ich uwarunkowania kontekstowe – 
analiza SWOT;

 ➢ budowanie relacji indywidualnej Rodzic – Nauczyciel – elemen-
ty skutecznej komunikacji;

 ➢ rodzice uczniów jako grupa – analiza procesu grupowego oraz 
rola wychowawcy w dynamizowaniu procesu.

Temat: Wychowanie ku wartościom – rola wychowawcy 
klasy

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat wartości i wychowania aksjolo-
gicznego;

 ➢ rozwijanie umiejętności poznawania hierarchii wartości dzieci 
i młodzieży;

 ➢ doskonalenie umiejętności organizowania sytuacji eduka-
cyjnych służących klaryfikacji wartości (przegląd wybranych 
programów);

 ➢ wzbudzenie refleksji na temat stanu wychowania aksjologicz-
nego w szkole i realizacji wartości w codziennych sytuacjach 
edukacyjnych.

Treści warsztatu:
 ➢ definicje wartości, próba ich klasyfikowania i hierarchizacji; 
 ➢ sposoby poznawania wartości uznawanych przez rodziców, 
uczniów i nauczycieli;

 ➢ wartości obecne w szkolnym wychowaniu – ku jakim warto-
ściom prowadzimy uczniów?

 ➢ deklaratywne i realizowane wychowanie aksjologiczne w szkole;
 ➢ strategie, metody i narzędzia klaryfikacji wartości.
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 KWIECIEŃ 

Temat: Zadania optymalizacyjne w szkole 
ponadpodstawowej

Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Marzec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.

Cel warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności nauczania optymalizacji w szkole 
ponadpodstawowej, zwłaszcza w geometrii płaskiej i stereome-
trii ze szczególnym uwzględnieniem warunków rozwiązywal-
ności zadań.

Treści warsztatu:
 ➢ przykładowe zadania geometryczne, w których konieczne jest 
uwzględnienie geometrycznych warunków rozwiązywalności 
(w tym zadanie z arkusza maturalnego maj 2020);

 ➢ ustalanie dziedziny w zadaniach optymalizacyjnych ze stereo-
metrii w oparciu o warunki algebraiczne i geometryczne;

 ➢ wnioski do pracy na lekcjach matematyki.

Temat: Bajkoterapia w przedszkolu
Prowadzący: Soja Lidia

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Kwiecień 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
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Cele warsztatu:
 ➢ doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli; 
 ➢ zapoznanie z metodą bajkoterapii. 

Treści warsztatu:
 ➢ czym jest bajkoterapia?
 ➢ rola bajki w rozwoju i wychowaniu dziecka;
 ➢ bajki psychoedukacje, psychoterapeutyczne, relaksacyjne – 
założenia, zadania – omówienie przykładów;

 ➢ dobór tekstu bajki do konkretnego problemu dziecka;
 ➢ czytanie i opowiadanie bajek – sposób na budowanie umie-
jętności poznawczych i rozwój emocjonalny u dzieci w wieku 
przedszkolnym;

 ➢ dobór bajek do indywidualnego i grupowego opowiadania 
i czytania;

 ➢ sposoby na „ożywienie” tekstu literackiego;
 ➢ jak utrzymać uwagę i koncentrację u dzieci.

Temat: Dlaczego robimy to, co robimy?  
– nawyki w życiu człowieka

Prowadzący: Anna Śledzik

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Kwiecień 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ skuteczność realizacji osobistych celów;
 ➢  koncentracja na tym, co jest ważne;
 ➢ dostrzeganie różnych rozwiązań dla jednego celu;
 ➢ cele życiowe, a nasze nawyki.

Treści warsztatu:
 ➢ nawyki, które rządzą życiem ludzi;
 ➢ nawyki, a osiąganie celów życiowych;
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 ➢ dlaczego robimy to, co robimy i jak możemy to zmienić w na-
szym życiu?

Temat: Metodyka badań biologicznych
Prowadzący: Anna Kosela

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Kwiecień 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych.

Cele warsztatu:
 ➢ przedstawienie różnic pomiędzy próbą kontrolną i badawczą 
oraz pomiędzy obserwacją i doświadczeniem;

 ➢ zapoznanie z etapami prowadzenia badań biologicznych;
 ➢ przedstawienie metod analizy i interpretacji wyników badań.

Treści warsztatu:
 ➢ sposób prowadzenia obserwacji i doświadczenia;
 ➢ próba kontrolna i próba badawcza;
 ➢ sposób formułowania problemu badawczego, hipotezy i wnio-
sków;

 ➢ analiza i interpretacja wyników badań.

Temat: Prawo autorskie w praktyce szkolnej
Prowadzący: Agnieszka Kaszewska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Kwiecień 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
do zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel warsztatu:
 ➢ omówienie zagadnień związanych z prawem autorskim.
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Treści warsztatu:
 ➢ z historii prawa autorskiego;
 ➢ osobiste i majątkowe prawa autorskie;
 ➢ dozwolony użytek chronionych utworów;
 ➢ czas trwania autorskich praw majątkowych;
 ➢ przejście autorskich praw majątkowych;
 ➢ prawo autorskie w szkole.

Temat: Lapbook a edukacja czytelnicza – czyli jak zachęcić 
uczniów do pracy

Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Kwiecień 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zaprezentowanie szablonów do wykonania lapbooka; 
 ➢ nabywanie umiejętności tworzenia lapbooków;
 ➢ lapbook jako pomysł na powtórzenie materiału.

Treści warsztatu:
 ➢ lapbook krok po kroku;
 ➢ ćwiczenia w wykonywaniu lapbooków tematycznych;
 ➢ lapbook jako książeczka tematyczna;
 ➢ wykorzystanie lapbooka do powtórzenia materiału.

Temat: Tworzenie cyfrowych opowieści
Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Kwiecień 2021 r.
*prosimy o przyniesienie własnych laptopów
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Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ umiejętność tworzenia materiałów edukacyjnych dzięki pozna-
nym narzędziom,

 ➢ umiejętność tworzenia „cyfrowych” komiksów.

Treści warsztatu:
 ➢ podstawy tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych 

przy użyciu: Pixton Comics, Storybirds, Pinterest;
 ➢ wykorzystanie koiksów w nauczaniu przedmiotowym.

Temat: Klasowy błazen, buntownik i inne role w zespole – 
uwalnianie ucznia od szkodliwej rozwojowo roli

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Kwiecień 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców i szkolnych pedagogów wszystkich 
typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat ról grupowych i konsekwencji 
ich wypełniania dla rozwoju dziecka;

 ➢ rozwijanie umiejętności uwalniania uczniów od wypełniania 
przyjmowanych ról; 

 ➢ doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Treści warsztatu:
 ➢ role grupowe – istota zjawiska;
 ➢ rodzaje ról grupowych przyjmowanych przez uczniów w zespo-
le klasowy (pozytywny i negatywny charakter roli);

 ➢ konsekwencje rozwojowe wypełniania przez dziecko roli;
 ➢ sposoby uwalniania dziecka od przyjmowanej roli;
 ➢ skuteczna komunikacja chroniąca przed naznaczaniem ucznia.
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 MAJ 

Temat: Jak przygotować się do złożenia dokumentacji 
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego?*

Prowadzący: Jolanta Maślicha

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

*-osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 
41-378-18-56

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli mianowanych odbywających ostatni rok stażu o awans na 
stopień nauczyciela dyplomowanego.

Cel warsztatu:
 ➢ doskonalenie umiejętności w zakresie dokumentowania dorob-
ku zawodowego nauczycieli mianowanych. 

Treści warsztatu:
 ➢ sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 ➢ dokumentowanie działań z okresu stażu: opis i analiza;
 ➢ przygotowanie się do rozmowy z komisją egzaminacyjną.

Temat: Jak pracować z uczniem z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu?

Prowadzący: Aneta Poniewierska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli, oligofrenopedagogów.

Cele warsztatu:
 ➢ wzbogacenie wiedzy dotyczącej codziennego życia osób 
ze spektrum autyzmu;
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 ➢ zapoznanie ze sposobami funkcjonowania osób ze spektrum 
autyzmu;

 ➢ wyposażenie w wiedzę na temat właściwego postępowania 
z osobami ze spektrum autyzmu.

Treści warsztatu:
 ➢ zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD);
 ➢ zróżnicowanie w funkcjonowaniu osób z ASD;
 ➢ co to jest przestymulowanie sensoryczne, jak sobie z nim 
radzić?

 ➢ z czego wynikają „dziwne zachowania” (stereotypie) osób z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami 
rozwoju, jak się zachować w takiej sytuacji?

 ➢ jak poradzić sobie kiedy uczeń zaburza przebieg lekcji?
 ➢ zasady pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Temat: Cyberbullying - agresja w szkole
Prowadzący: Anna Masłowska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie ze zjawiskiem cyberprzemocy, przyczynami i kon-
sekwencjami; 

 ➢ uwrażliwienie na godność własną i godność drugiego człowieka.

Treści warsztatu:
 ➢ czym jest cyberprzemoc?
 ➢ różnice pomiędzy agresją elektroniczną a innymi formami 
przemocy w szkole;

 ➢ uczeń – ofiara cyberprzemocy, uczeń – sprawca cyberprzemocy;
 ➢ zapobieganie cyberprzemocy;
 ➢ aspekty prawne.
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Temat: Wychowanie do wartości przez kształtowanie 
postaw i respektowanie norm społecznych 
w przedszkolu.

Prowadzący: Lidia Soja

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Cele warsztatu:
 ➢ kształtowanie postaw i norm społecznych w przedszkolu;
 ➢ wspomaganie nauczycieli przedszkola w wychowaniu do 
wartości.

Treści warsztatu:
 ➢ rola przedszkola we współczesnej edukacji;
 ➢ wychowanie do wartości w podstawie programowej wychowa-
nia przedszkolnego;

 ➢ kształtowanie postaw i norm społecznych w przedszkolu;
 ➢ sposób wzmacniania pożądanych zachowań dzieci i eliminowa-
nia niepożądanych;

 ➢ jak kształtować prawidłowe relacje między członkami społecz-
ności przedszkolnej?

 ➢ w jaki sposób realizowana jest w przedszkolu edukacja patrio-
tyczna?

 ➢ instytucje współpracujące z przedszkolem w celu wspierania 
działań wychowawczych i profilaktycznych;

 ➢ rola rodziców w działaniach wychowawczych i profilaktycznych 
przedszkola.

Temat: Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów. 
Ćwiczenia relaksacyjne

Prowadzący: Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik

Liczba godzin: 4
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Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zwrócenie uwagi na zapobieganie pojawianiu się problemów 
związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi;

 ➢ wspomaganie prawidłowego rozwoju, kształtowanie osobowo-
ści ucznia; 

 ➢ nabywanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji - ochrona 
układu nerwowego.

Treści warsztatu:
 ➢ zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływają-
cych na samopoczucie; 

 ➢ ćwiczenie relaksacji poprzez kontrolę oddychania; 
 ➢ rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napięcia, wyciszanie; 
 ➢ zapoznanie z techniką wizualizacyjną;
 ➢ czym jest biblioterapia; 
 ➢ przebieg procesu biblioterapeutycznego; 
 ➢ wybór modelu postępowania biblioterapeutycznego; 
 ➢ prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych.

Temat: Wstępna klasyfikacja zaburzeń wieku rozwojowego
Prowadzący: Beata Buła

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zdefiniowanie umiejętności życiowych i postaw;
 ➢ praca metodą 5 Why przykładowe zastosowania;
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 ➢ poszerzenie wiedzy o znaczeniu kreatywności i innowacyjności;
 ➢ doskonalenie umiejętności rozwijania właściwych postaw 
u uczniów.

Treści warsztatu:
 ➢ niezbędna wiedza i umiejętności związane z kompetencjami 
kluczowymi;

 ➢ znaczenie kreatywność i innowacyjność uczniów;
 ➢ propozycje materiałów i narzędzi do wykorzystania w pracy 
z uczniami;

 ➢ prezentacja elementów programu „Zostać przedsiębiorczym”;
 ➢ przykłady praktycznych rozwiązań.

Temat: Kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność 
uczniów – kształtowanie właściwych postaw 
i umiejętności

Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie uczestników szkolenia z rodzajami zaburzeń rozwo-
jowych;

 ➢ organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego;

 ➢ wspieranie nauczycieli w organizowaniu pracy z uczniem 
zagrożonym niepełnosprawnością.

Treści warsztatu:
 ➢ zaburzenia rozwojowe według obowiązujących klasyfikacji 
medycznych;

 ➢ planowanie zasad pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojo-
wymi;
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 ➢ monitorowanie postępów w pracy z dzieckiem zagrożonym 
niepełnosprawnością we współpracy z jego rodzicami.

Temat: Strona www nauczyciela
Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

*prosimy o przyniesienie własnych laptopów

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel warsztatu:
 ➢ nabycie umiejętności tworzenia prostych stron internetowych 
w kreatorze weebly (lub innym).

Treści warsztatu:
 ➢ rejestracja i logowanie do kreatora stron;
 ➢ wybór i zmiana szablonu strony;
 ➢ dodawanie zawartości.

Temat: Jak motywować uczniów do nauki? – rola 
wychowawcy w kształtowaniu środowiska wspiera-
jącego proces uczenia się

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Maj 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli, pedagogów i wychowawców wszyst-
kich typów szkół.
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Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat istoty motywacji i jej roli w pro-
cesie uczenia się;

 ➢ rozwijanie umiejętności wzbudzania motywacji uczniów; 
 ➢ doskonalenie umiejętności wpływania na zespół uczniowski.

Treści warsztatu:
 ➢ istota procesu motywacji – podstawa teoretyczna; 
 ➢ wzmacnianie uczniowskiej motywacji – zadania nauczyciela;
 ➢ psychologiczne koncepcje człowieka – sposoby wywierania 
wpływu na zachowanie uczniów (praktyczne wskazówki);

 ➢ poziomy dojrzałości uczniów (motywacja, kompetencje) oraz 
adekwatne style kierowania;

 ➢ ocenianie kształtujące – jego motywacyjne znaczenie;
 ➢ rodzic partnerem nauczyciela – tworzenie środowiska wspiera-
jącego.

 CZERWIEC 

Temat: Trening kompetencji miękkich – aktywne słuchanie
Prowadzący: Anna Śledzik

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Czerwiec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ wyrażanie myśli i uczuć wobec innych;
 ➢ uważne słuchanie innych ludzi;
 ➢ nauka na własnych błędach;
 ➢ przyjmowanie wsparcia, jeśli wymaga tego sytuacja.

Treści warsztatu:
 ➢ umiejętności miękkie – podstawowe pojęcia;
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 ➢ porównanie umiejętności twardych i miękkich;
 ➢ czym jest słuchanie – dobry słuchać, zły słuchać;
 ➢ elementy tworzące słuchanie, typy słuchaczy;
 ➢ techniki aktywnego słuchania.

Temat: Kształcenie kompetencji informacyjnych uczniów
Prowadzący: Agnieszka Kaszewska

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Czerwiec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ zapoznanie nauczycieli z zagadnieniami odnoszącymi się do 
kształcenia umiejętności uczniów w zakresie efektywnego 
uczenia się;

 ➢ omówienie treści dotyczących edukacji informacyjnej uczniów.

Treści warsztatu:
 ➢ rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki;
 ➢ tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wyko-
rzystania informacji z różnych źródeł;

 ➢ ocena wiarygodności informacji dostępnych w poszczególnych 
źródłach wiedzy;

 ➢ zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z kształceniem się 
przez całe życie.

Temat: Matura 2021 – analiza zadań z arkuszy maturalnych
Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Czerwiec 2021 r.
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Warsztat kierowany jest do:
nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.

Cel warsztatu:
 ➢ szczegółowa analiza zadań zawartych w arkuszach maturalnych 
z matematyki (maj 2021) w zakresie podstawowym i rozsze-
rzonym pod kątem planowania pracy w klasach maturalnych 
w roku szkolnym 2021/2022.

Treści warsztatu:
 ➢ rozwiązywanie zadań maturalnych ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na możliwość ich rozwiązywania wieloma sposobami;

 ➢ wyłonienie zadań typowych i problemowych oraz zapro-
ponowanie zadań analogicznych do wykorzystania w pracy 
z uczniem na lekcji matematyki;

 ➢ propozycja organizacji pracy na lekcjach matematyki w klasach 
maturalnych w celu jak najlepszego przygotowania młodzieży 
do sprostania wymogom egzaminu maturalnego z matematyki.

Temat: Wsparcie edukacyjne dla ucznia – rola wychowawcy 
jako koordynatora pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w klasie

Prowadzący: Karol Bidziński

Liczba godzin: 4

Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój

Termin: Czerwiec 2021 r.

Warsztat kierowany jest do:
zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszyst-
kich typów szkół.

Cele warsztatu:
 ➢ uzupełnienie wiedzy na temat prawnych warunków organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i 
oddziału klasowego;

 ➢ rozwijanie umiejętności planowania pomocy dla uczniów; 
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 ➢ doskonalenie umiejętności udzielania pomocy w codziennych 
sytuacjach edukacyjnych.

Treści warsztatu:
 ➢ rpodstawy organizacyjne pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej w szkole 

 ➢ rozpoznawanie – diagnoza potrzeb w zakresie pomocy;
 ➢ planowanie pomocy na poziomie klasy;
 ➢ monitorowanie działań z zakresu pomocy;
 ➢ dokumentowanie działań;
 ➢ ocena efektywności. 



74  kursy kwalifikacyjne/srudia podyplomowe/studia uzupełniające

W razie potrzeby planowana ilość godzin na warsztaty może być zwiększona.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Lp. Nazwa Liczba 
godz.

Cena

1 Organizacja i zarządzanie oświatą 220 1500 zł

STUDIA PODYPLOMOWE

Lp. Nazwa Liczba 
godz.

Cena

1
Oligofrenopedagogika – edukacja, 
rehabilitacja i rewalidacja osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną

470  3 000 zł

2 Terapia pedagogiczna i rewalidacja 
indywidualna 470 3 000 zł

3 Przygotowanie pedagogiczne 500 3 000 zł

4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 350  3 000 zł

5 Pedagogika lecznicza 370 3 000 zł

6 Integracja sensoryczna

7
Wczesne i całożyciowe wspomaga-
nie rozwoju i edukacji uczniów z au-
tyzmem i/lub zespołem Aspergera

350 3 000 zł

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

Lp. Nazwa Cena

1
Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilita-
cja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

1000 zł

2 Terapia pedagogiczna i rewalidacja 
indywidualna 1000 zł
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KURSY KOMPUTEROWE

Lp. Nazwa kursu Liczba 
godz.

Cena

K1 Grafika komputerowa 20 150 zł

K2 Prezentacje multimedialne w dydaktyce 20 150 zł

K3 Projektowanie stron WWW 20 150 zł

K4 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego 
Excel w pracy dydaktycznej i wychowawczej 20 150 zł

K5 Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela 20 150 zł

K6 Wykorzystanie pakietu OpenOffice
w pracy nauczyciela 20 150 zł

K7 Podstawy programowania obiektowego  
Visual Basic 20 150 zł

K8 Obsługa tablicy interaktywnej 10 80 zł

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW:

K1 – Grafika komputerowa.
Adresat: nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania 
komputera w zakresie podstawowym.
Tematyka zajęć:

 ➢ charakterystyka plików graficznych;
 ➢ możliwości zastosowań graficznych elementów w publikacjach;
 ➢ wykonywanie elementów graficznych;
 ➢ wykonanie folderu reklamowego.

K2 – Prezentacje multimedialne w dydaktyce.
Adresat: wszyscy nauczyciele.
Tematyka zajęć:

 ➢ zasady pracy w programie Power Point;
 ➢ projektowanie pokazu, tworzenie slajdów;
 ➢ uatrakcyjnianie pokazu, przejścia slajdów, animacja niestandardowa;
 ➢ tworzenie prezentacji multimedialnych wspomagających proces 

dydaktyczny.
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K3 – Projektowanie stron WWW.
Adresat: nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania 
komputera w zakresie podstawowym.
Tematyka zajęć:

 ➢ podstawy języka HTML;
 ➢ formatowanie tekstu i elementów graficznych;
 ➢ projektowanie własnego serwisu informacyjnego;
 ➢ wykonanie strony internetowej w ramach swojego przedmiotu, 

swoich zainteresowań.

K4 – Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej.
Adresat: wszyscy nauczyciele.
Tematyka zajęć:

 ➢ dane i ich formatowanie w arkuszu;
 ➢ wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podsumowań semestral-

nych i rocznych;
 ➢ interpretacja graficzna w arkuszu.

K5 – Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela.
Adresat: wszyscy nauczyciele.
Tematyka zajęć:

 ➢ podstawowe usługi Internetu;
 ➢ poczta elektroniczna;
 ➢ portale internetowe;
 ➢ wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji znalezionych 

w Internecie;
 ➢ wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela.

K6 – Wykorzystanie pakietu OpenOffice w pracy nauczyciela 
(darmowy pakiet oprogramowania biurowego mający takie same 
funkcje jak w MS Office).
Adresat: wszyscy nauczyciele (zalecane dla szkół jako alternatywne 
oprogramowanie).
Tematyka zajęć:

 ➢ edytor tekstu;
 ➢ arkusz kalkulacyjny;
 ➢ program do prezentacji multimedialnych.
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K7 – Podstawy programowania obiektowego Visual Basic.
Adresat: wszyscy nauczyciele.
Tematyka zajęć:

 ➢ języki programowania komputerów;
 ➢ tworzenie prostych programów w Visual Basic.

K8 – Obsługa tablicy interaktywnej.
Adresat: wszyscy nauczyciele.
Tematyka zajęć:

 ➢ przygotowanie tablicy interaktywnej do pracy;
 ➢ oprogramowanie tablicy interaktywnej;
 ➢ pisanie i wymazywanie notatek;
 ➢ menu programu;
 ➢ narzędzia tablicy interaktywnej;
 ➢ tworzenie prezentacji;
 ➢ eksport i import plików;
 ➢ praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej.

PROPOZYCJE KURSÓW DOSKONALĄCYCH:

Lp. Nazwa kursu Liczba 
godz.

Cena

1 Podstawy programowania w Scratchu 10 50 zł

2 Praca z uczniem zdolnym – kurs e-learningowy 10 50 zł

3 Kierownik wycieczek szkolnych 10 50 zł

4 Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży 10 50 zł

5 Wychowawca kolonijny 36 165 zł

6 Drama jako forma ekspresji językowej, 
emocjonalnej i ruchowej 8 40 zł

7 Teatr w szkole – propozycja zajęć pozalekcyjnych 28 130 zł

8 Tradycje i obrzędy naszego regionu 8 40 zł

9 Tworzenie interaktywnych testów sprawdzających 10 50 zł

10 Doskonalenie umiejętności komunikowania 
się w języku angielskim 28 130 zł
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11 Metody i techniki nauczania języków obcych 
na etapie wczesnoszkolnym 20 95 zł

12 Podstawy języka angielskiego 20 95 zł

13 Umiejętność pracy w zespole 8 40 zł

14 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych – kurs e-learningowy 6 30 zł

15 Uczeń z zaburzonym zachowaniem - 
kurs e-learningowy 6 30 zł

16 Dysortografia w szkole – formy pracy pod 
kierunkiem nauczyciela 20 95 zł

17 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodo-
stępnej – problemy i formy integracji 20 95 zł

18 Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania 10 50 zł

19 Poznawczo-behawioralna terapia dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami lękowymi 20 95 zł

20
Praca z uczniem agresywnym oraz z zaburze-
niami metodą analizy indywidualnego przy-
padku

6 30 zł

21 Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania 
w oparciu o Program Incredible Years 20 95 zł

22 Zastosowanie biblioterapii i technik relaksa-
cyjnych w pracy nauczyciela 6 40 zł

23 Stres – jak go pokonać? 4 30 zł

24 Trening Umiejętności Wychowawczych dla 
nauczycieli 6 30 zł

25 Wczesne wspomaganie rozwoju 20 95 zł

26 Podstawowe ćwiczenia logopedyczne wspo-
magające rozwój mowy dzieci 8 40 zł

27 Wspomaganie rozwoju uczniów  
w okresie adolescencji 30 140 zł

28 Skuteczna komunikacja społeczna w szkole 6 30 zł

29 Profesjonalny wychowawca 6 30 zł
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30 Promocja i budowanie wizerunku szkoły 6 30 zł

31 Ocenianie pisemnych prac wg wymogów 
Matura 2021 8 40 zł

32
Zagadnienia językowe na egzaminie ustnym 
z języka polskiego w szkole ponadgimnazjal-
nej

8 40 zł

33 Trener mediacji rówieśniczej w szkole 6 30 zł

PROPOZYCJE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH:

Lp. Nazwa warsztatów Liczba 
godz.

Cena

1 Zaczarowany świat filcu 6 60 zł

2 Kwiaty z tkaniny na każdą okazję 4  30 zł

3
Paper Roller. Kształtowanie form dekoracyjnych 
i użytkowych z gazetowych rurek – drugie życie 
papieru

3 30 zł

4 Kurs choreografii i sztuki użytkowej 24 145 zł

5 Oprawa plastyczna imprez szkolnych 
z elementami papieroplastyki i bibułkarstwa 10 50 zł

6 Oprawa muzyczna imprez szkolnych: apele, 
akademie, uroczystości 10 50 zł

7 Zabawy muzyczno-rytmiczne w edukacji 
elementarnej 10 50 zł

8
Piosenka w edukacji elementarnej: 
rozszerzenie repertuaru; nauka gry na 
instrumentach klawiszowych

15 70 zł

9 Wiosenne śpiewanie i tańczenie – zabawy 
muzyczno-ruchowe na wiosnę i lato 4 30 zł

10 Tańce na każdą okazję – nauka polskich 
tańców ludowych 4 30 zł

11 Warsztaty tkackie: makramy, wyroby ze sznurka 20 100 zł
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12 Warsztaty sztuki wikliniarskiej: wiklina 
artystyczna i użytkowa 20 100 zł

13 Warsztaty sztuki ludowej 6 40 zł

14 Przygotowywanie bożonarodzeniowych 
ozdób świątecznych z gliny 6 40 zł

15 Przygotowywanie wielkanocnych ozdób 
świątecznych z gliny 6 40 zł

16 Profil taneczny na lekcji wychowania fizycznego 20
(5x4 godz.) 100 zł

17 Wybrane formy fitness 20
(5x4 godz.) 100 zł

18

Metodyka nauczania wybranych tańców 
towarzyskich w zakresie podstawowym dla 
początkujących (walc angielski, quickstep, 
fokstrot, rumba, cha cha, jive)

10 70 zł

19 Tańce integracyjne 8 55 zł

20
Uczymy się tańczyć – podstawowe kroki 
i figury tańców: walc angielski, walc 
wiedeński, cha cha, jive

8 55 zł

PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA RODZICÓW:

Lp. Temat szkolenia

1 Komunikacja w rodzinie

2 Moje zasoby jako rodzica

3 Rodzice są partnerami szkoły

4 Działania wychowawcze rodziców - od pozytywnego wzmocnie-
nia do konstruktywnej krytyki

5 Samodzielność życiowa i szkolna ucznia

6 Rola rodzica w motywowaniu ucznia do nauki

7 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

8 Dokąd prowadzę swoje dziecko? - czyli zagrożenia współczesne-
go świata
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9 Rozwijanie umiejętności wychowawczych

10 Każde dziecko ma swoje mocne strony

11 Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.

12 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do 
nas mówiły?

13 Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem

14 Jak mądrze kochać dziecko – system kar i nagród

15 Wychowanie dzieci z zaburzeniem więzi

16 Jak radzić sobie z „trudnym” dzieckiem?

17 Pomoc i wsparcie dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej

18 Wagary – jak im przeciwdziałać?

19 Jak wychować szczęśliwe dziecko? – zasady rodzicielstwa

20 Wirtualne zagrożenia

21 „Odroczona dorosłość” – jak pomóc dziecku w usamodzielnianiu się?

22 Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?

23 Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

24 Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

25 Dziecko przewlekle chore w systemie oświaty

26 Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organi-
zowanej dla dziecka

27 Zasady pracy z dzieckiem z ADHD

28 Organizacja czasu wolnego dziecka

29 Zasady zdrowego odżywiania dzieci

30 Co to znaczy „dobre wychowanie”? – zbiór zasad koniecznych 
w szkole

31 Jak odczytywać wyniki egzaminów? – kontekstowe rozumienie 
zagadnienia

32 Rada Rodziców i jej miejsce w szkole

33 Jak rozmawiać z dziećmi o używkach i leczeniu uzależnień?
Uwaga!
Wszystkie proponowane szkolenia mają charakter otwarty.
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INNE SZKOLENIA:

1. Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących 
pracownikami 
Szkolenie okresowe – 16 godzin; 
Cena: 80 zł

2. Szkolenia BHP dla nauczycieli 
Szkolenie okresowe – 8 godzin; 
Cena: 40 zł

3. Szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach  
administracyjno-biurowych 
Szkolenie okresowe – 8 godzin; 
Cena: 40 zł

4. Szkolenia dla pracowników na stanowiskach  
robotniczych 
Szkolenie okresowe – 8 godzin; 
Cena: 40 zł

5. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej 
Liczba godzin – 10; 
Cena: 50 zł

6. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
Liczba godzin: – 5; 
Cena: 25 zł

Ceny kursów mogą ulec zmianie w zależności od liczebności grup.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
Zgłaszam udział w szkoleniu* pt.:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Nazwisko i imię uczestnika 
szkolenia

Telefon kontaktowy

Miejsce pracy

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY:
WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY KOSZTY POKRYWA SAM UCZESTNIK

.............................................
podpis uczestnika

Adres zamieszkania

Zobowiązuję się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju w Nadwiślańskim Ban-
ku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005 na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku nie 
zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na szkolenie zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia.

.............................................
podpis uczestnika
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DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY/NOTY KSIĘGOWEJ:
WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY KOSZTY POKRYWA ZAKŁAD PRACY

ADRES ZAMIESZKANIA NIP NABYWCY

ADRES NABYWCY

ODBIORCA ADRES ODBIORCY

Zobowiązujemy się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju w Nadwiślańskim 
Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005 na podstawie faktury/noty księgowej wy-
stawionej po szkoleniu. Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem 
szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji, nie wyznaczenia zastępstwa i nie zgłoszenia się na szkolenie zobowiązujemy 
się do pokrycia kosztów szkolenia.
Oświadczamy, iż udział w szkoleniu zostanie w całości sfinansowany ze środków publicznych: TAK NIE

 ……………………………………………………….
(podpis dyrektora lub innej osoby

kierującej na szkolenie)

Busko-Zdrój, data ..........................................
 ..........................................

Nazwisko i imię udzielającego zgody
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w zakresie obejmującym: nazwisko i imię, miejsce pracy  
i stanowisko służbowe, telefon kontaktowy, gdy uczestnik/ osoba fizyczna jest 
płatnikiem: dane nabywcy, adres nabywcy/dane odbiorcy, adres odbiorcy, 
w celach związanych z uczestnictwem w formie doskonalenia zawodowego or-
ganizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
w Busku-Zdroju 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu realiza-
cji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  
w Busku-Zdroju działań informacyjnych i promujących Ośrodek:

 na stronie internetowej Ośrodka 

 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym 

 w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez Ośrodek

 w lokalnej prasie ………………………………………………………………

Zostałam/zostałem poinformowana/ny, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Oświadczam, iż administrator danych poinformował mnie, że osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo w dowolny momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………
 podpis osoby wyrażającej zgodę
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