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Wstęp 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek, 

 
przed Państwem oferta form doskonalenia i dokształcania dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 

powstała w oparciu o wnioski z analizy z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycie-
li, kierunków polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny. Znajdziecie tu również szkolenia 
służące podniesieniu  kompetencji dydaktyczno – wychowawczych oraz rozwojowi zawodowemu  
i osobowemu nauczycieli.  

Chcielibyśmy, żeby CDN w Pile był miejscem spotkań nauczycieli, mając nadzieję, że zaplanowane 
szkolenia i warsztaty będą miały formę stacjonarną, jednak jeżeli będzie to niemożliwe ze względu na 
sytuację pandemiczną, jesteśmy przygotowani na prowadzenie szkoleń online. 

Tradycyjnie, proponowane formy doskonalenia podzielone są  na następujące kategorie: 

kursy doskonalące w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rozwoju  
umiejętności osobistych ucznia; 

kursy doskonalące w zakresie przedmiotowo – metodycznym; 

formy doskonalące w zakresie wspomagania pracy szkoły oraz rozwoju zawodowego i osobistego 
nauczycieli. 

W ofercie znajdują się również propozycje  projektów edukacyjnych realizowanych w formie  
cieszących się dużym zainteresowaniem Akademii, adresowanych do konkretnych grup nauczycieli  
w tym nowe propozycje – Akademia Dydaktyki dla Nauczyciela, Akademia Przyrodnika, Akade-
mia Przedsiębiorczości. 

Kontynuujemy działania w ramach Akademii Wspomagania, mające na celu wspomaganie szkół/
placówek w zwiększaniu ich zdolności w rozwiązywaniu problemów, polegające w szczególności na: 
diagnozowaniu problemów szkoły/placówki, planowaniu i realizacji działań rozwojowych oraz oceny 
ich efektów. 

Przedstawiamy również propozycje  tematów szkoleń rad pedagogicznych, jeżeli tematyka wymaga 
uzupełnienia, czekamy na propozycje. 

Nauczycielom, którzy chcą zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje, proponujemy kursy kwalifika-
cyjne, a współpracując z uczelniami wyższymi - studia podyplomowe. 

Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe będą uruchamiane w zależności od zainteresowania 
kierunkiem i liczby chętnych. 

Rekrutacja na formy doskonalenia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę 
www.ecdn.pl.  

 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty 

Dyrektor CDN w Pile 

Grzegorz Bogacz  
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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

Warszawa,  08 lipca 2022 r. 

DKO-WNP.4092.75.2022.DB 

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023: 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierun-
kowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć  
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzie-
ci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania  
do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już 
od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności 
z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów 
wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu 
maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie  
Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego  
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie  
edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści 
publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podsta-
wowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych  
zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom 
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli: 

 

a) w szkołach ponadpodstawowych: 

- Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie; 

 

b) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego: 

- Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego  
młodocianych pracowników; 



 

Str. 5 

c) w niepublicznych bursach: 

- Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy; 

 

d) w niepublicznych domach wczasów dziecięcych:  

- Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych; 

 

e) w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych: 

- Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom 
przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych; 

 

f) w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia 
(ogólnodostępnych i integracyjnych)  

- Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom 
przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych; 

 

g) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: 

- Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi 
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących   
w systemach oświaty innych państw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemysław Czarnek 
Minister 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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Akademia dla Dyrektora 

 

Propozycje tematów spotkań dla dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze,  
przedstawicieli organów  prowadzących szkoły/placówki. Tematyka uwzględnia  kierunki polityki 
oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla  
kuratorów oświaty oraz wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze w szkołach i placówkach w zakresie doskonalenia zawodowego. 

 

Propozycje szkoleń w ramach Akademii są adresowane dla dyrektorów zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1045) § 18 ust. 2 pkt. 1. i 2.). 

 

Propozycje szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono  
stanowisko dyrektora 

 

1. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły  
 Termin – 27.09.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 17.09.2022 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 

 

2. Odpowiedzialność dyrektora za tworzenie prawa wewnątrzszkolnego  

Termin – 25.10.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 10.10.2022 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 

 

3. 3.1. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – obowiązki i zadania dyrektora 

3.2. Wystąpienia publiczne  

Termin – 15.11.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 7.11.2022 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 

 

4. Jak skutecznie zarządzać zespołem? – zbiór narzędzi do budowania efektywnej pracy zespoło-
wej   

Termin – 28.02.2023 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 14.02.2023 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 
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Propozycje szkoleń dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek  

 

1. Akademia wyjazdowa  

 Tematyka: 

- Nowa formuła egzaminu maturalnego. 

- Dostosowanie funkcjonowania szkół/placówek do nowych regulacji prawnych. 

- Rola i zadania nauczyciela doradcy metodycznego. 

 

Termin – 19 - 21.09.2022 r., 

Zgłoszenia do 5.09.2022 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma odpłatna 

 

2. 2.1. Zakres zadań dyrektora w podnoszeniu jakości kształcenia 

2.2. Organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego uczniów przybyłych z zagranicy – 
przykłady dobrych praktyk 
 

Termin – 25.10.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 10.10.2022 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 

 

3. 3.1. Nadzór dyrektora szkoły nad ochroną i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci  
i młodzieży 

3.2. Kwalifikacje nauczycieli realizujących zadania w zakresie udzielania pomocy psycholo-
giczno –  pedagogicznej  
 

Termin – 22.11.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 05.11.2022 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 

 

4. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – założenia i zasady wdrażania      
 

Termin – 17.01.2023 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 09.01.2023 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 

 

5. Akademia wyjazdowa 

 Tematyka: 

- Formy monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej w procesie 
edukacyjnym. 

- Edukacja klasyczna – możliwości prowadzenia w procesie wychowawczym i dydaktycznym. 

- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna jako podmiot wspierający proces dydaktyczno – wychowaw-
czy. 

 

Termin – 15-17.03.2023 r. 

Zgłoszenia do 01.02.2023 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma odpłatna 

 



 

OF ER TA  F OR M DOS KONALE NIA  NA ROK S ZKOLNY  20 22/20 23  
Str. 8 

6. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria  
przyszłości” – przykłady dobrych praktyk      
 

Termin – 25.04.2023 r.,godz. 1000  

Zgłoszenia do 17.04.2023 r.  

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

Forma nieodpłatna 

 

Wszystkie zaproponowane szkolenia ze względu na ich charakter warsztatowy odbędą się  

w formie stacjonarnej w CDN przy ul. Bydgoskiej 21. 

 

 

 

 

Akademia dla Wychowawcy 
 

W roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy spotkania w ramach „Akademii dla Wychowawcy”.  

Planujemy zorganizowanie 4 spotkań (po 2 w semestrze), każde spotkanie będzie trwało 2 godz.  

Osoby uczestniczące w zajęciach dowiedzą się, m.in.: jak właściwie kształtować relacje z uczniami 

i uczennicami oraz jak współpracować z rodzicami, jak budować komunikację opartą na wzajemnym 

szacunku i zrozumieniu, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak zapobiegać kryzysom oraz 

różnym formom agresji i przemocy w szkołach (z uwzględnieniem przemocy elektronicznej), jak wspie-

rać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach – z uwzględnieniem sytuacji pandemii COVID-19,  

jak kształtować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu oraz jak planować pracę  

wychowawczą. 

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Świat wartości na lekcjach wychowawczych. Jak kształtować i wspierać postawy ukierunkowane na 

prawdę, dobro i piękno? 

2. Myślenie krytyczne na lekcjach wychowawczych. Weryfikowanie treści publikowanych                          

w Internecie i mediach społecznościowych, rzetelna i realistyczna ocena istotnych aspektów aktyw-

ności intelektualnej człowieka. Fake newsy w przestrzeni edukacyjnej. 

3. Metodyczne wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach wychowawczych. Scenariusze 

lekcji wychowawczych wykorzystujących TIK. 

4. Jak pracować z uczniami przybyłymi z zagranicy na lekcjach wychowawczych? Integracja                    

i budowanie zespołu klasowego z szacunkiem wobec różnorodności. 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN 

w zakładce „Akademia dla Wychowawcy”. 

Osoby odpowiedzialne: 

Katarzyna Pastusiak 

doradca metodyczny religii CDN w Pile 

adres e-mail: k.pastusiak@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 18  

 

Katarzyna Włodkowska 

doradca metodyczny języka polskiego CDN w Pile 

adres e-mail: k.wlodkowska@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 18  
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Akademia dla Rodziców i Nauczycieli 
 

W bieżącym roku szkolnym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile kontynuuje projekt  

Akademia dla Rodziców i Nauczycieli. Ideą projektu są wspólne spotkania rodziców i nauczycieli  

oraz refleksje na temat wychowania jak również dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w wyżej  

wymienionym zakresie. 

Propozycje tematów na bieżący rok szkoły: 

Joanna Stachowiak: 

1. Organizacja pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.  

2. Wpływ mass mediów na rozwój i zachowanie dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych. 

3. Podstawy prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą 

4. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w domu, przedszkolu, szkole, 

placówce. 

5. Zabawa jako forma przeciwdziałania agresji u dzieci młodszych (przedszkole, edukacja  

wczesnoszkolna) 

6. Uzależnienia (mass media, social media, narkotyki, alkohol) – jak działać profilaktycznie? 

 

Karolina Skotarczak – Dobrzyńska: 

1.   Jak kształtować bezpieczny kontakt dziecka z mediami elektronicznymi? 

 

 

Uwaga: Zamówienia wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej należy przesyłać na adres  

e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl lub pocztą tradycyjną na adres: CDN – Pracownia Kształcenia Ustawicz-

nego, ul. Bydgoska 21 64 – 920 Piła. 

W przypadku zamówienia szkolenia na temat nieujęty w niniejszej propozycji (ustalony przez dyrektora 

szkoły/placówki) prosimy o kontakt telefoniczny z p. Ireną Denisoff (67 352 70 22). 

Koszt szkolenia: 300 zł. 
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Akademia Dydaktyki dla Nauczycieli 
 

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy cykl spotkań dla wszystkich nauczycieli (tych począt-

kujących i tych z długim stażem).  

Celem spotkań będzie przypomnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy i umiejętności  

z zakresu dydaktyki ogólnej. Osoby uczestniczące w zajęciach odświeżą i uporządkują m.in. jak  

planować swoją pracę roczną, semestralną i bieżącą, jak czytać podstawę programową, jak powiązać 

podstawę programową z programem nauczania, jak napisać scenariusz lekcji z jego wszystkimi elemen-

tami, takimi jak: cele kształcenia, metody i formy pracy, środki dydaktyczne, jak napisać artykuł  

dydaktyczny i gdzie go opublikować. 

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Jak zaplanować proces dydaktyczny, tak by „ze wszystkim zdążyć?” 

2. Od podstawy programowej do programu nauczania. 

3. Jak napisać scenariusz lekcji? 

4. Czy środki dydaktyczne mogą być motywujące dla ucznia? 

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN 

oraz na Fb CDN-u; 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Katarzyna Kwaśnik 

konsultant CDN w Pile 

adres e-mail: k.kwasnik@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 27 

 

Natasza Knop - Wrzalik 

doradca metodyczny w CDN w Pile w zakresie języka angielskiego i geografii 

adres e-mail: n.knop-wrzalik@cdn.pila.pl  
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Akademia Pedagoga 
 

W roku szkolnym 2022/2023 CDN kontynuuje realizację cyklu spotkań pn. „Akademia Pedagoga”  

skierowanych do pedagogów, psychologów, specjalistów, wychowawców MOW i MOS zainteresowa-

nych obszarem tematycznym podejmowanym w ramach Akademii.  

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki wraz z dokumentacją.  

2. Warsztaty dla rodziców - sposoby realizacji i tematyka wzbogacająca wiedzę na temat prawidłowo-

ści rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem, radzenia sobie z własnymi emocjami oraz roz-

wiązywania trudnych sytuacji wychowawczych 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN.  

 

Osoby odpowiedzialne: 

Joanna Stachowiak 

konsultant CDN w Pile  

adres e-mail: j.stachowiak@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 28 
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Akademia Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego 
 

W roku szkolnym 2022/2023 CDN proponuje cykliczne spotkania dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego  pn.  „Akademia Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego”.  

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie przedszkola  wraz z dokumentacją. 

2. Współczesny rodzic partnerem przedszkola. 

3. Ekoludek - jak wdrażać dzieci do zachowań proekologicznych. 

4. Wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN. 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Agnieszka Zawilska 

doradca metodyczny wychowania przedszkolnego CDN w Pile 

adres e-mail: a.zawilska@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 18  

 

Ewa Chabzda 

doradca metodyczny wychowania przedszkolnego CDN w Pile 

adres e-mail: e.chabzda@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 18  
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Akademia Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej 
 

W roku szkolnym 2022/2023 CDN kontynuuje cykl spotkań pn. „Akademia Nauczyciela Edukacji 

Wczesnoszkolnej” skierowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych obszarem 

tematycznym podejmowanym w ramach Akademii.  

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Organizacja zajęć z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy - praktyka. 

2. Warsztaty dla rodziców - sposoby realizacji oraz tematyka wzbogacająca wiedzę na temat  

prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi  

emocjami oraz rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN.  

 

Osoby odpowiedzialne: 

Joanna Stachowiak 

konsultant CDN w Pile 

adres e-mail: j.stachowiak@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 28 
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Akademia dla Historyka 
 

W roku szkolnym 2022/2023 CDN w Pile kontynuuje cykl spotkań pn. „Akademia dla Historyka” 

skierowanych do nauczycieli historii, historii i teraźniejszości oraz wszystkich zainteresowanych  

obszarem tematycznym podejmowanym w ramach Akademii. 

Proponowana tematyka spotkań: 

1. „Historia najnowsza z Instytutem Pamięci Narodowej” – cykl wykładów wspomagających pracę  

nauczycieli na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i historii i teraźniejszości. 

2. „Narzędziownik nauczyciela humanisty” – warsztaty rozwijające umiejętności metodyczne  

nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych.  

3. Akademia wyjazdowa: Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu.  

   

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN. 

Forma realizacji programu Akademii uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju. 

 

Osoba odpowiedzialna: 

Marzena Teterus 

doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie CDN w Pile 

adres e-mail: m.teterus@cdn.pila.pl 
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Akademia Edukacji Filmowej 
 

Przedstawiamy nowy, autorski projekt CDN w Pile, który ma na celu upowszechnienie edukacji 

filmowej w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Akademia Edukacji Filmowej to certyfikowany 

cykliczny projekt dedykowany nauczycielom wszystkich poziomów edukacyjnych, zwiększający  

świadomość uczniów i przez to wpływający na przyrost wiedzy, osadzający młodego widza  

w kontekście kulturowym.  

Zajęcia połączone z pokazem filmowym, poprzedzone prelekcją będą odbywały się pięć razy  

w roku. Liczba miejsc jest ograniczona. O przystąpieniu do Akademii decyduje kolejność zgłoszeń. 

Program Akademii Edukacji Filmowej: 

1. Dziedzictwo cywilizacyjne Europy w przestrzeni filmowej. Toposy mitologiczne w filmie "Ikar. 

Legenda Mietka Kosza”.  

 Termin: październik 2022 

2. Filmowi bohaterowie w konflikcie ze światem. Kształtowanie postaw uzdalniających  

do odpowiedzialnych decyzji. „Błąd systemu”.  

Termin: grudzień 2022 

3. W poszukiwaniu sensu życia – filmowa gra pozorów na przykładzie filmu: „Mężczyzna                    

o imieniu Ove”.  

Termin: luty 2023 

4. Filmowe sekrety. Obraz społeczeństwa w filmie „Parasite”. 

Termin: kwiecień 2023 

5. Film jako narzędzie kształtowania postaw ukierunkowanych na dobro, prawdę i piękno. Funkcja  

i rola filmu w procesie edukacyjnym.  

Termin: maj 2023 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN.  

 

Osoba odpowiedzialna: 

Katarzyna Włodkowska 

doradca metodyczny języka polskiego CDN w Pile 

adres e-mail: k.wlodkowska@cdn.pila.pl 

tel. 67 352 70 18  

 

Jerzy Hippmann 

adres e-mail: j.hippmann@cdn.pila.pl  
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Akademia Edukacji Ekologicznej 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile realizuje we współpracy z Nadnoteckim Instytutem UAM 

w Pile cykl spotkań konferencyjnych pn. „Akademia Edukacji Ekologicznej” skierowanych  

do wszystkich nauczycieli, nie tylko przedmiotów przyrodniczych – ponieważ obszar tematyczny 

podejmowany w ramach Akademii jest międzyprzedmiotowy. Dotyczy on szerokiego ujęcia kwe-

stii ekologii środowiska i gatunku, w tym ekologii człowieka - we współczesnym świecie stojącym 

przed wyzwaniami zmieniającego się klimatu.  

Akademia Edukacji Ekologicznej to miejsce wyciągania wniosków z przeszłości  i teraźniejszości  

na przyszłość, w kontekście potrzeb edukacyjnych w zakresie życia człowieka w środowisku.  

Akademia Edukacji Ekologicznej to także forum spotkań i dyskusji nauczycieli z innymi zewnętrz-

nymi podmiotami procesu edukacyjnego, w tym zwłaszcza z naukowcami zdobywającymi i popularyzu-

jącymi wiedzę oraz z rodzicami - będącymi filarem kształtowania postaw młodych ludzi. 

We współpracy Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile 

proponujemy cykl interdyscyplinarnych eko-wykładów, ze świeżym spojrzeniem naukowców na temat 

świadomości ekologicznej i eko-wyzwań dzisiejszego i przyszłego Świata.  

W roku szkolnym (akademickim) 2022/2023, w ramach konferencji Akademii Edukacji Ekolo-

gicznej będziemy poruszać problematykę nawiązującą do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych 

decyzji (także w dobie zmian klimatycznych). 

Proponowana tematyka konferencji, będzie oscylowała między innymi wokół zagadnień: 

1. Prawda, dobro i piękno – pierwotne i kulturowe postrzeganie przestrzeni natury, jako podstawy  

odpowiedzialnych decyzji (związanych z wyzwaniami zmian środowiska). 

2. Ludzka dojrzałość – człowiek może rozwijać się przez całe swoje życie.  

3. Sprawiedliwość ekologiczna a świadomość ekologiczna w kształtowaniu postaw w procesie  

edukacyjnym. 

 

Szczegółowe informacje o tematyce i terminach Akademii Edukacji Ekologicznej zostaną umieszczone 

na stronie internetowej CDN. 

 

Osoba odpowiedzialna: 

dr Paweł M. Owsianny  

główny specjalista CDN w Pile, dyrektor NI UAM w Pile 

e-mail: p.owsianny@cdn.pila.pl  
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Akademia Przyrodnika 

 
W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy cykl spotkań dla wszystkich zainteresowanych  

nauczycieli z edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodsta-

wowych, nauczycieli świetlicy, bibliotekarzy oraz innych zainteresowanych osób. 

Celem spotkań jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem  

dobrych praktyk oraz sprawdzonych pomysłów do realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji przyrod-

niczej.  

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych wprowadzeniem innowacyjnych działań, angażujących 

uczniów w pracę metodą projektów oraz wielozmysłowe doświadczanie angażujące uczniów w proces 

dydaktyczny w zakresie treści przyrodniczych.   

Projekt Akademia Przyrodnika nastawiony jest na upowszechnianie nowatorskich rozwiązań  

w edukacji przyrodniczej, sprawdzonych i atrakcyjnych zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Uczestni-

cy spotkań nabędą wiedzę merytoryczną na temat stosowania innowacyjnych metod pracy, jak również 

uzyskają szczegółowe informacje na temat samodzielnego tworzenie materiałów dostosowanych  

do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów na danym etapie edukacyjnym  

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Planowanie pracy przyrodnika – realizacja podstawy programowej, a planowanie projektów                

i pozyskanie partnerów do współpracy. 

Termin: wrzesień 2022 

2. Organizacja zajęć w obszarze edukacji przyrodniczej – doświadczenia ucznia punktem wyjścia do 

kreatywnych działań obserwatorskich, badawczych i doświadczalnych. 

Termin: listopad 2022 

3. Jak wykorzystać najbliższe otoczenie, by zaciekawić światem? - korelacja treści i interdyscyplinar-

ność działań. 

Termin: luty 2023 

4. Edukacja przyrodnicza szansą na ekoedukację młodego pokolenia. 

Termin: kwiecień 2023 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN 

oraz na Fb CDN-u; . 

 

Osoba odpowiedzialna: 

Edyta Piekarska 

doradca metodyczny w CDN w Pile w zakresie biologii i przyrody 

adres e-mail: e.piekarska@cdn.pila.pl  
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Akademia Nowych Technologii Edukacyjnych 

 

   Celem projektu edukacyjnego są wspólne spotkania nauczycieli, wymiana doświadczeń, promowanie 

dobrych praktyk i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań technologicznych w edukacji. Projekt  

Akademia Nowych Technologii Edukacyjnych jest skierowany do nauczycieli szkół i placówek  

wszystkich etapów kształcenia, pedagogów, nauczycieli bibliotekarzy oraz osób zainteresowanych  

nowymi technologiami w edukacji. Proponowana tematyka spotkań: 

1. Metodyka wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.  

(I semestr) 

2. Zastosowanie myślenia krytycznego do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościo-

wych. (II semestr) 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN  

 

Osoba odpowiedzialna: 

Karolina Skotarczak-Dobrzyńska  

konsultant CDN w Pile  

adres e-mail: k.skotarczak-dobrzynska@cdn.pila.pl  

Tel. 67 352 70 28 

 

 

 

Akademia e-Nauczyciela 

Podnoszenie kompetencji cyfrowych u nauczycieli 
 

 W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy realizację  projektu Akademia e – Nauczyciela  

skierowanego do wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Cykl spotkań ma na celu nabycie,  

rozwijanie oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, niezbędnych do realizacji zadań  

dydaktyczno – wychowawczych w nowoczesnej edukacji. 

Planowane jest pięć spotkań stacjonarnych. Planowana jest również praca e-learningowa z wykorzysta-

niem ZPE. 

1. Nowoczesne technologie w warsztacie nauczyciela. 

2. Narzędzia TIK w nauczaniu przedmiotowym. 

3. Metody uczenia się wspomagające edukację zdalną i nie tylko. 

4. Wykorzystanie ZPE w edukacji. 

5. Prawidłowe i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. 

 

      Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie CDN.   

Miejsce spotkań: CDN w Pile, ul. Bydgoska 21, sala 200. 

 

Osoba odpowiedzialna: 

Izabela Okrzesik - Frąckowiak 

konsultant CDN w Pile 

adres e-mail: i.okrzesik-frackowiak@cdn.pila.pl  

tel. 67 352 70 17 
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Akademia Kuźnia Zawodowców 

 

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile proponuje kontynuację  
projektu Kuźnia Zawodowców, którego celem jest zachęcenie zainteresowanych nauczycieli kształcenia 
zawodowego pogłębianiem kompetencji cyfrowych, metodycznych i współpracy z rynkiem pracy. 

Ideą projektu są spotkania nauczycieli z praktykami, upowszechnianie dobrych rozwiązań  
metodycznych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nauczania zagadnień  
zawodowych. 
 

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Metoda POWERR feedback, czyli jak budować dobre relacje. 

2. Interaktywne filmy na zajęciach kształcenia zawodowego z EDPUZZLE. 

3. Spotkanie z przedstawicielami rynku pracy. 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN 
w Pile w zakładce Kuźnia Zawodowców. 

Miejsce spotkań CDN: w Pile, ul; Bydgoska 21. 

 

Osoba odpowiedzialna: 

Maria Kaczorowska 

doradca metodyczny kształcenia zawodowego w Pile 

adres e-mail: m.kaczorowska@cdn.pila.pl 
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Akademia Przedsiębiorczości 

 

W roku szkolnym 2022/2023 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile proponuje nowy projekt 
Akademia Przedsiębiorczości, którego celem jest zachęcenie zainteresowanych nauczycieli podstaw 
przedsiębiorczości i wychowawców pogłębianiem kompetencji przydatnych w kształtowaniu u uczniów 
przedsiębiorczych postaw. 

Ideą projektu jest upowszechnianie dobrych rozwiązań metodycznych oraz dzielenie się wiedzą  
i doświadczeniem w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz podejmowania działań  
przedsiębiorczych. 
 

Proponowana tematyka spotkań: 

1. Wirtualne przedsiębiorstwo jako narzędzie atrakcyjności zajęć. 

2. Naucz uczniów autoprezentacji. 

3. Lekcje z wykorzystaniem interaktywnych materiałów. 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej CDN 
w Pile w zakładce Akademia Przedsiębiorczości. 

Miejsce spotkań: CDN w Pile, ul. Bydgoska 21. 

 

Osoba odpowiedzialna: 

Maria Kaczorowska 

doradca metodyczny kształcenia zawodowego w Pile 

adres e-mail: m.kaczorowska@cdn.pila.pl  
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WRZESIEŃ 

I. Kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-                                 
pedagogicznej i umiejętności osobistych ucznia 

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną 
www.ecdn.pl 

Symbol: I.01.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w placówkach oświatowych 

- organizacja, dokumentowanie, diagnoza funkcjonalna ICF 
Adresat:  nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek 
Cele kursu: - prezentacja aktualnego prawa oświatowego regulującego zasady  

udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
- zapoznanie z organizacją i zasadami udzielania pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej, 
- kształtowanie umiejętności stosowania diagnozy funkcjonalnej                      

oraz dostosowania metod i form pracy do potrzeb ucznia ze SPE, 
- nabycie umiejętności konstruowania wybranych dokumentów: WOPFU, 

IPET. 
Liczba godzin: 8 
Autor programu: Milena Stasiak 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: 10 września 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 5 września 2022 r. 

PAŹDZIERNIK  

Symbol: I.02.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Technika programowania języka w pedagogicznej i logopedycznej  

pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami mowy 
Adresat: nauczyciele, pedagodzy, logopedzi pracujący z dziećmi w wieku przed-

szkolnym i wczesnoszkolnym 
Cele kursu: - przypomnienie podstawowej wiedzy na temat etapów i optymalnych 

warunków rozwoju mowy, 
- zdobycie wiedzy na temat programowania języka w ujęciu teoretycz-

nym, 
- przygotowanie słuchaczy do praktycznego posługiwania się techniką 

programowania, 
- zmotywowanie do realizacji zadań terapeutycznych z zastosowaniem 

dzienniczka wydarzeń. 
Liczba godzin: 8 
Autor programu: Danuta Szcześniak 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: I.03.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Metoda samoregulacji. Jak pomóc uczniom radzić sobie ze stresem? 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - wspieranie nauczycieli, uczniów i rodziców w procesie uczenia i uczenia 
się, 

- poszerzanie zasobów edukacyjnych nauczycieli, 
- zaprezentowanie narzędzi, które wzmocnią uczniów w radzeniu sobie    

ze stresem. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Magdalena Kozak - Jabłońska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 



 

OF ER TA  F OR M DOS KONALE NIA  NA ROK S ZKOLNY  20 22/20 23  
Str. 22 

Symbol: I.04.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Dyslektyk czy leń? Jak rozpoznać dysleksję rozwojową i pomóc dziecku 
w pokonywaniu trudności? 

Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  
terapeuci pedagogiczni 

Cele kursu: - zapoznanie z pojęciem dysleksji rozwojowej jako specyficznych trudno-
ści w czytaniu i pisaniu, 

- doskonalenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania symptomów                       
i ryzyka dysleksji, 

- metody pracy z uczniem z dysleksją w ramach wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, 

- stworzenie banku pomysłów na pracę z uczniem z dysleksją, 
- przedstawienie literatury przedmiotu dostępnej w Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej w Pile. 
Liczba godzin: 6 
Autor programu: Joanna Stemler 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: I.05.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Metoda konstruktywnej konfrontacji, czyli jak radzić sobie z prowoka-
cyjnym zachowaniem uczniów? 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy 

Cele kursu: - poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne  
metody wychowawcze, 

- zwiększanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami 
uczniów, 

- zapoznanie z uwarunkowaniami trudnych zachowań dzieci i młodzieży. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

dr Romualda Kosmatka 
60 zł 

Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: I.06.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: O sprawach ważnych ciekawie – propozycje na godziny wychowawcze               
i lekcje zastępcze z wykorzystaniem elementów biblioterapii 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlic, nauczyciele-bibliotekarze, 
pedagodzy szkolni 

Cele kursu: - zabawy integracyjne i  ich znaczenie, 
- wartość i umiejętności grupowego współdziałania, 
- kształcenie poczucia własnej wartości, 
- uświadomienie, czym jest odpowiedzialność, 
- niwelowanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole, 
- dobre i złe przyjaźnie – jak to odróżnić, 
- radzenie sobie ze złością, 
- strata bliskiej osoby – jak rozmawiać o rzeczach trudnych. 

Liczba godzin:  8 

Autor programu: 

Koszt szkolenia: 

Termin szkolenia 

Termin zgłoszenia 

Iwona Bukowska 

90 zł 

październik 2022 r. 

do 30 września 2022 r. 
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LISTOPAD 

Symbol: I.07.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Cele kursu: - nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności dzieci  

podczas diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, 
- przygotowanie nauczycieli do rozmów z rodzicami na temat rozwoju 

seksualnego ich dziecka w aspekcie jego prawidłowości i zaburzeń. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Danuta Szcześniak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 

Symbol: I.08.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Terapeutyczne metody nauki mówienia, czytania, pisania 
Adresat: logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele 
Cele kursu: - prezentacja terapeutycznych metod nauki mówienia, czytania i pisania, 

- zapoznanie z zaburzeniami: mowy,  czytania i pisania wg klasyfikacji 
medycznych, 

- pokaz terapeutycznych metod nauki  mówienia, czytania i pisania, 
- nabycie umiejętności doboru metody nauki mówienia, czytania i pisania    

do rodzaju zaburzenia. 
Liczba godzin: 8 
Autor programu: Milena Stasiak 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: 19 listopada 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 

Symbol: I.09. (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Psychologia pozytywna w edukacji 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, specjaliści 
Cele kursu: - rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy i umiejętności                 

w obszarze psychologii pozytywnej, 
- rozwijanie umiejętności stosowania założeń psychologii pozytywnej                        

w pracy nauczyciela, 
- kształtowanie kompetencji wywierania wpływu na ucznia poprzez  

pobudzanie ośrodka nagrody w mózgu, 
- rozwijanie umiejętności dbania o dobrostan nauczyciela i ucznia. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Monika Bekker – Goska 
90 zł 

Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 października 2022 r. 

Symbol: I.10.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Diagnoza logopedyczna w placówkach oświatowych 
Adresat: logopedzi zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i poradniach  

psychologiczno-pedagogicznych 
Cele kursu: - wzbogacenie wiedzy i warsztatu pracy logopedów w zakresie funkcjo-

nalnej diagnozy logopedycznej w aspekcie diagnozy wielospecjali-
stycznej, 

- zapoznanie logopedów z aktualnymi standaryzowanymi testami  
logopedycznymi. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: Milena Stasiak 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: 26 listopada 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 
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Symbol: I.11.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych                         

i ponadgimnazjalnych oraz wychowawców placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 

Cele kursu: - poznanie  zagadnień związanych z rozwojem seksualnym, jego uwarun-
kowaniami, przejawami i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, 

- nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności w diagnozo-
waniu i rozwiązywaniu problemów osób  z niepełnosprawnością intelek-
tualną, 

- przygotowanie nauczycieli do rozmów z rodzicami na temat rozwoju 
seksualnego ich dziecka w aspekcie jego prawidłowości i zaburzeń. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: Danuta Szcześniak 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 

Symbol: I.12.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Dzieci poznają świat wartości i emocji (wiek  5 – 9 lat) 
Adresat: nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej 

Cele kursu: - poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami, 
- wskazanie na terapeutyczne wartości opowiadań i bajek, które mogą 

pomóc zrozumieć emocje – złość, zazdrość, strach, gniew i inne, 
- uświadomienie, czym jest szacunek, tolerancja, mądrość, miłość,  

przyjaźń, 
- niwelowanie zachowań agresywnych, 
- radzenie sobie ze złością, 
- strata bliskiej osoby – jak rozmawiać o rzeczach trudnych, 
- przeprowadzenie przykładowych zajęć warsztatowych zgodnych                    

z tematyką zajęć, 
- zapoznanie z kanonem lektur związanych z wartościami i emocjami. 

Liczba godzin: 8 

Autor programu: 

Koszt szkolenia: 

Termin szkolenia: 

Termin zgłoszenia 

Iwona Bukowska 

90 zł 

listopad 2022 r. 

do 31 października 2022 r. 

Symbol: I.13.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Organizacja pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze 

Adresat: wychowawcy, pedagodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół               
i placówek 

Cele kursu: - kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie                              
z zachowaniami  trudnymi i prowokacyjnymi uczniów, 

- omówienie przyczyn zachowań trudnych i prowokacyjnych u uczniów, 
- zapoznanie z działaniami szkoły możliwymi do zaadaptowania  

w placówce, 
- omówienie kierunków i celowości współpracy z rodzicami, specjalista-

mi. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Joanna Stachowiak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: listopad  2022 r. 

Termin zgłoszenia: do  31 października 2022 r. 
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GRUDZIEŃ 

Symbol:  I.14.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Autyzm - organizacja pracy z uczniem w klasie ogólnodostępnej 

lub integracyjnej 

Adresat: nauczyciele, pedagodzy 

Cele kursu: - rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat całościowych zaburzeń rozwoju, 
- kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem metod, 

form, sposobów, 
- rozwijanie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów 

w bieżącej pracy z uczniem, 
- rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci Indywidual-

nego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej 
Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Agnieszka Podanowska 
90 zł 

Termin szkolenia: grudzień  2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

STYCZEŃ 

Symbol: I.15.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Samouszkodzenia niesamobójcze, jak pomóc osobie, która rani swoje 

ciało? 
Adresat: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści  

pracujący z dziećmi i młodzieżą  

Cele kursu: - zapoznanie z funkcjami psychologicznymi, jakie mogą pełnić samouszko-
dzenia w doświadczeniu młodej osoby, jak je diagnozować 

- i reagować w sytuacji ich zaistnienia, 
- przedstawienie zasad postępowania w przypadku zjawiska „zarażania się” 

zachowaniami, 
- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela z rodzicami nastolatka                     

z samouszkodzeniami, 
- nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania interwencji pozwala-

jących nastolatkowi na rezygnację z zachowań samouszkadzających. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

dr Romualda Kosmatka 
60 zł 

Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: I.16.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Małe dzieci w świecie technologii informacyjno – komunikacyjnych 

 – szanse i zagrożenia 
Adresat: nauczyciele, pedagodzy pracujący z małymi dziećmi 
Cele kursu: - poznanie neurobiologicznych podstaw funkcjonowania mózgu dziecka  

w wieku przedszkolnym, 
- poznanie społecznych aspektów wykorzystywania Internetu przez dzieci 

w wieku przedszkolnym, 
- zapoznanie ze wspierającymi rozwiązaniami z zakresu technologii komu-

nikacyjno-informacyjnych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 

- nabycie wiedzy i  umiejętności w zakresie profilaktyki zagrożeń, 
- wzbogacenie wiedzy na temat roli osób dorosłych w wychowaniu medial-

nym małych dzieci. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Danuta Szcześniak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 
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LUTY 

Symbol: I.17.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Seksualność młodzieży w okresie adolescencji – norma, zaburzenia, 

zagrożenia 
Adresat: nauczyciele, wychowawcy, rodzice 
Cele kursu: - nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności młodzieży 

podczas diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, 
- przygotowanie nauczycieli do rozmów z uczniami, a także z rodzicami 

na temat rozwoju seksualnego ich dziecka w aspekcie jego prawidłowo-
ści i zaburzeń. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: Danuta Szcześniak 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: luty 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

Symbol: I.18.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Znaczenie diety eliminacyjno - rotacyjnej w postępowaniu z dziećmi  

z ASD, ADHD i innymi zaburzeniami rozwojowymi 
Adresat: nauczyciele, pedagodzy 
Cele kursu: - zapoznanie z żywieniowymi przyczynami i mechanizmami wybranych  

nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci z ASD (pojęcie m.in. osi 
mózgowo – jelitowej, dysbiozy), 

- wzbogacenie wiedzy na temat sposobów postępowania profilaktycznego 
i leczenia biomedycznego. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Danuta Szcześniak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: luty 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

MARZEC 

Symbol:  I.19.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w klasie ogólno-

dostępnej lub integracyjnej 
Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy 

Cele kursu: - rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat niepełnosprawności intelektualnej 
w stopniu lekkim, 

- rozwijanie wiedzy na temat metod pracy z uczniem z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim, 

- kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem metod, 
form, sposobów, prac domowych i oceniania, 

- rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci Indywidual-
nego  Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycz-
nej Oceny  Poziomu Funkcjonowania Ucznia. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Agnieszka Podanowska 
90 zł 

Termin szkolenia: marzec 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 
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Symbol: I.20.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 

Adresat: nauczyciele, wychowawcy, specjaliści 

Cele kursu: - rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyczyn zachowań ryzykownych 
młodzieży, 

- rozwijanie wiedzy na temat kluczowych wyzwań rozwojowych wieku 
nastoletniego w powiązaniu z zachowaniami ryzykownymi, 

- kształtowanie zdolności wskazywania czynników ryzyka oraz czynników 
chroniących w obszarze zachowań ryzykownych, 

- kształtowanie umiejętności planowania działań profilaktycznych  
na poziomie uniwersalnym, selektywnym i wskazującym z uwzględnie-
niem strategii profilaktycznych. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: Monika Bekker – Goska 
Koszt szkolenia: 90 zł 

Termin szkolenia: marzec 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 

KWIECIEŃ 

Symbol: I.21.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Dziecko ze spektrum zaburzeń autystycznych ( ASD od ang. Autism 

Spectrum Disorder) w przedszkolu ogólnodostępnym 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele kursu: - wyposażenie w wiedzę dotyczącą funkcjonowania dzieci ze spektrum 
autyzmu, 

- kształtowanie umiejętności diagnozowania możliwości i potrzeb  
rozwojowych dziecka ze spektrum autyzmu, 

- kształtowanie umiejętności dobierania i wykorzystywania metod  
wspomagających rozwój dziecka ze spektrum autyzmu, 

- uwrażliwianie na  dziecko  jako  podmiot w  procesie  terapii  -  przy  
jednoczesnym kształtowaniu świadomości odpowiedzialności za dziecko 
w jego otoczeniu. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Agnieszka Zawilska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: kwiecień 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 marca 2023 r. 
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II. Kursy doskonalące w zakresie przedmiotowo-metodycznym 

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną 

www.ecdn.pl 

dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

PAŹDZIERNIK  

Symbol: II.01.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Dziecięca matematyka w przedszkolu wg koncepcji 

prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

Cele kursu: - zaznajomienie z koncepcją wspomagania rozwoju umysłowego dziecka 
prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, 

- nabycie umiejętności określania poziomu dziecięcych kompetencji mate-
matycznych w poszczególnych zakresach, 

- zaprezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych w edukacji mate-
matycznej. 

Liczba godzin: 20 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 130 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: II.02.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Zabawy logiczne na bazie kodowania i programowania w przedszkolu 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele kursu: - przygotowanie nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw  
i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego, nazywanego 
myśleniem algorytmicznym, 

- prezentacja ciekawych przykładów zabaw z zakresu programowania 
„offline” bez komputera. 

Liczba godzin: 16 
Koszt szkolenia: 110 zł 
Autor programu: Anita Kępińska 
Termin szkolenia: październik  2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

LISTOPAD 

Symbol: II.03.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Praca nauczyciela z nowymi technologiami w przedszkolu 
Adresat: nauczyciele wychowanie przedszkolnego 
Cele kursu: - wyposażenie nauczyciela w umiejętności informatyczno – komunikacyj-

ne, 
- wspomaganie pracy dydaktycznej nowymi pomocami dydaktycznymi. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Ewa Chabzda 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 
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Symbol: II.04.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Metoda aktywnego słuchania muzyki  Batii Strauss 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele 

Cele kursu: - poznanie założeń metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, 
- udział w praktycznych rozwiązaniach na drugim i trzecim etapie pracy  

z utworem muzycznym. 

Liczba godzin: 20 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 130 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 

GRUDZIEŃ 

Symbol: II.05.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Dziecięce układy taneczne z nietypowym rekwizytem na bazie muzyki 

klasycznej 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele 

Cele kursu: - nabycie umiejętności wykorzystania muzyki klasycznej w pracy z dziec-
kiem, 

- ukazanie aktywnego i twórczego sposobu przeżywania muzyki, 
- doskonalenie umiejętności tworzenia układów tanecznych  

z prostymi, nietypowymi rekwizytami. 

Liczba godzin: 16 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 110 zł 
Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

Symbol: II.06.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Programowanie na I. etapie edukacyjnym 

Adresat: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego 

Cele kursu: - założenia podstawy programowej z informatyki dla klas I - III zreformo-
wanej  szkoły podstawowej, 

- zapoznanie nauczycieli z przykładami pracy z uczniem podczas zajęć  
z programowania, 

- wymiana doświadczeń. 

Liczba godzin: 8 

Autor programu: Sławomir  Kozłowski 

Koszt szkolenia: 110 zł 

Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do  30 listopada 2022 r. 

Symbol: II.07.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Rozwijanie koordynacji ruchowej na lekcjach wychowania fizycznego    

w klasach I-III. Ciekawe i atrakcyjne wychowanie fizyczne w edukacji 
wczesnoszkolnej 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Cele kursu: - doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wychowania fizycz-

nego w edukacji wczesnoszkolnej, a zwłaszcza prowadzenia zajęć rucho-
wych z dziećmi oraz kształtowania koordynacji ruchowej u dzieci. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Agnieszka Adaszak - Pawlikowska 
60 zł 

Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 
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Symbol: II.08.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Trzymaj się prosto! Elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

na lekcjach wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej 
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Cele kursu: - doskonalenie umiejętności metodycznych związanych z kształtowaniem 

nawyku prawidłowej postawy ciała i utrwalenie jej w różnych warunkach 
życia codziennego, 

- poszerzenie wiedzy z zakresu ćwiczeń kompensacyjno - korekcyjnych do 
wykorzystania w trakcie lekcji wychowania fizycznego. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Agnieszka Adaszak - Pawlikowska 
60 zł 

Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

Symbol: II.09.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Zastosowanie w przedszkolu systemu „Edukacja przez ruch” 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej 

Cele kursu: - omówienie systemu realizującego założenia integracji sensorycznej  
i wspomagającego procesy zapamiętywania, 

- tworzenie zabaw i gier na podstawie systemu „Edukacja poprzez ruch”. 

Liczba godzin: 20 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 130 zł 
Termin szkolenia: grudzień  2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

Symbol: II.10.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Inspiracje muzyczne w przedszkolu 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele 

Cele kursu: - poznanie koncepcji Carla Orffa – ciekawe rozwiązania muzyczne, 
- zastosowanie prostych układów rytmiczno – tanecznych do piosenek, 
- prezentacja własnych pomysłów opracowania muzyki metodą aktywnego 

słuchania wg Batii Strauss. 

Liczba godzin: 20 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 130 zł 
Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

STYCZEŃ 

Symbol: II.11.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Stymulowanie psychoruchowego rozwoju dziecka  Metodą Dobrego 

Startu 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele kursu: - poznanie założeń MDS i jej znaczenia w edukacji i terapii dziecka  
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 

- nabycie umiejętności programowania i prowadzenia zajęć Metodą Dobre-
go Startu, 

- zastosowanie MDS w edukacji dziecka, w profilaktyce i terapii dysleksji. 

Liczba godzin: 20 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 130 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 
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Symbol: II.12.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Metoda storyline w pracy z małym dzieckiem 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele kursu: - zapoznanie z metodą storyline, 
- wyposażenie nauczycieli w podstawowe umiejętności planowania zajęć  

z wykorzystaniem metody storyline. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

LUTY 

Symbol: II.13.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss 
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych 

Cele kursu: - wspomaganie przygotowania metodycznego nauczycieli, 
- poszerzanie wachlarza narzędzi do edukacji muzycznej, 
- wspieranie  świadomych odbiorców i uczestników kultury muzycznej. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Magdalena Kozak - Jabłońska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: luty 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

Symbol: II.14.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Metoda projektu edukacyjnego w pracy z małym dzieckiem 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele kursu: - zapoznanie z metodą projektu edukacyjnego, 
- nabycie umiejętności właściwej realizacji projektu w przedszkolu – etapy 

projektu. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: luty 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

Symbol: II.15.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Planowanie działań wychowawczo – dydaktycznych 
w przedszkolu w oparciu o inteligencje wielorakie Howarda Gardnera 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Cele kursu: - poznanie koncepcji inteligencji wielorakich, 
- nabycie umiejętności określenia profilu inteligencji dziecka i grupy, 
- nabycie umiejętności wspierania słabszych inteligencji inteligencjami 

silnymi. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: luty 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 
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MARZEC 

Symbol: II.16.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego 
Cele kursu: - rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji diagnostycznych                          

w celu określenia możliwości i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, 
- kształtowanie umiejętności dobierania i wykorzystywania metod i form 

pracy wspomagających rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidu-
alnych potrzeb i możliwości, 

- uwrażliwianie na  dziecko  jako  podmiot w  procesie  wychowania                            
i edukacji. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Agnieszka Zawilska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: marzec 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 

Symbol: II.17.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne                 

w pracy z dzieckiem nadpobudliwym, nieśmiałym 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele 

Cele kursu: - poznanie założeń MRR, zasad prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sher-
borne, organizacji grup ćwiczących, 

- praktyczne doświadczenie ćwiczeń, zabaw rozwijających świadomość 
ciała i przestrzeni oraz zabaw relacyjnych, 

- nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć MRR. 

Liczba godzin: 20 
Autor programu: Anita Kępińska 
Koszt szkolenia: 130 zł 
Termin szkolenia: marzec 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 

MAJ 

Symbol: II.18.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Kwiaty, ptaki, motyle i inne owady w wiosennym ogrodzie – sztuka ori-

gami 
Adresat: nauczyciele przedszkoli i młodszych klas szkolnych, nauczyciele świetlic 
Cele kursu: - poznanie sposobu wykonania ptaków w technikach płaskich i przestrzen-

nych sztuki origami, 
- nauka wykonania motyli i innych owadów w różnych technikach origami, 
- tworzenie własnych ilustracji wiosennych w technikach płaskich. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia 

Urszula Wojnarowicz - Kaczorowska 
90 zł 

Termin szkolenia: maj 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2023 r. 
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dla nauczycieli języka polskiego 

PAŹDZIERNIK  

Symbol: II.19.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: „Nie taki straszny język polski, jakim go malują” 
Adresat: 

  

Cele kursu: 

- nauczyciele języka polskiego w kl. 4 - 8 szkoły podstawowej uczący  
obcokrajowców 

- pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka  
polskiego, 

-  nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumie-
wanie się w języku polskim w podstawowym zakresie, 

- zainteresowanie dzieci językiem i kulturą polską oraz rozbudzanie w nich 
chęci porozumiewania się. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Aleksandra Baumann 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: II.20.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Metody i formy pracy wspierające ucznia w tworzeniu wypowiedzi  

maturalnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych 
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 
Cele kursu: - usystematyzowanie wiedzy na temat aplikacji edukacyjnych oraz ich 

funkcjonalne wykorzystanie na lekcjach języka polskiego podczas  
przygotowania do nowej matury. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Katarzyna Włodkowska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

LISTOPAD 

Symbol: II.21.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Ciekawe metody przebrnięcia przez lekturowy gąszcz 
Adresat: nauczyciele j. polskiego w kl. 4 – 8 szkoły podstawowej 

Cele kursu: - pobudzanie wyobraźni, kreatywności uczniów, 
- zachęcenie uczniów do pracy z lekturą, 
- rozwijanie kompetencji językowych, 
- propagowanie aktywizujących metod pracy. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Aleksandra Baumann 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 
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Symbol: II.22.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Genial(l)ne lekcje języka polskiego. Tworzenie interaktywnych lekcji  

w Genial.ly z wykorzystaniem aplikacji LearningApps, Wordwall,  
Bitmoji i Biteable 

Adresat: nauczyciele języka polskiego kl. 4 – 8 szkoły podstawowej, zainteresowani 
nauczyciele 

Cele kursu: - poznanie aplikacji Genial.ly, 
- poznanie aplikacji: LearningApps, Wordwall, Bitmoji i Biteable, 
- wykorzystanie darmowych programów na lekcjach języka polskiego, 
- tworzenie ćwiczeń i zadań w aplikacjach dostępnych online. 

Liczba godzin:  8 
Autor programu:  Karolina Strógarek 
Koszt szkolenia: 100 zł 
Termin szkolenia:  listopad 2022 r. 

Termin zgłoszenia:  do 31 października 2022 r. 

GRUDZIEŃ 

Symbol: II.23.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Gramy w polski. Gamifikacja i escape roomy w aplikacji Genial.ly 

Adresat: nauczyciele języka polskiego kl. 4 – 8 szkoły podstawowej, zainteresowani 
nauczyciele 

Cele kursu: - poznanie możliwości gamifikacji w aplikacji Genial.ly, 
- doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych gier i escape  

roomów na lekcjach języka polskiego, 
- tworzenie lekcji zdalnych i tradycyjnych z wykorzystaniem różnych  

typów gier w aplikacji Genial.ly. 

Liczba godzin:  8 
Autor programu:  Karolina Strógarek 
Koszt szkolenia: 100 zł 
Termin szkolenia:  grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia:  do 30 listopada 2022 r. 

Symbol: II.24.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Animacja poklatkowa i praca z materiałem filmowym na lekcjach  

języka polskiego 
Adresat: nauczyciele języka polskiego kl. 4 – 8 szkoły podstawowej, zainteresowani 

nauczyciele 
Cele kursu: - nabycie  umiejętności tworzenia prostych animacji poklatkowych  

z wykorzystaniem smartfona oraz aplikacji Stop Motion Studio, 
- poznanie aplikacji EdPuzzle, która umożliwia dodawanie do opublikowa-

nego już filmu quizów, pytań, instrukcji, 
- poznanie platformy Flipgrid, która umożliwia nagrywanie krótkich  

filmików. 
Liczba godzin:  8 
Autor programu:  Karolina Strógarek 
Koszt szkolenia: 100 zł 
Termin szkolenia:  grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia:  do 30 listopada 2022  r. 
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STYCZEŃ 

Symbol: II.25.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Pogromcy egzaminu ósmoklasisty. Jak przygotować tradycyjne               

i interaktywne powtórki? 
Adresat: nauczyciele języka polskiego kl. 4 – 8 szkoły podstawowej 

Cele kursu: - doskonalenie umiejętności wykorzystania informatora dotyczącego  
egzaminu z j. polskiego po klasie ósmej szkoły podstawowej, 

- doskonalenie umiejętności pobudzenia aktywności uczniów ukierunko-
wanych na osiągnięcie dobrego wyniku z egzaminu z wykorzystaniem 
tradycyjnych i interaktywnych ćwiczeń i zadań. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: Karolina Strógarek 
Koszt szkolenia: 100 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

dla nauczycieli języka obcego 

GRUDZIEŃ 

Symbol: II.26.  (forma: blended learning) 
Nazwa: Wykorzystanie gier i zabaw na lekcjach języka obcego 
Adresat: nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół 

Cele kursu: - doskonalenie umiejętności doboru gier i zabaw językowych do wieku                  
i umiejętności językowych uczniów, 

- doskonalenie umiejętności modyfikacji gier i zabaw do nauczanych  
umiejętności językowych, 

- wykorzystanie gier i zabaw z wykorzystaniem TIK. 

Liczba godzin: 8 godzin (5 stacjonarnie + 3 online) 
Autor programu: Natasza Knop - Wrzalik 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

STYCZEŃ 

Symbol: II.27.   (forma: blended learning) 
Nazwa: Nauczanie umiejętności receptywnych na zajęciach języka obcego 
Adresat: nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół 
Cele kursu: - wyposażenie nauczycieli w techniki i metody skutecznego nauczania 

umiejętności receptywnych, w tym pracy z narzędziami TIK, 
- doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego. 

Liczba godzin: 8 godzin (5 stacjonarnie + 3 online) 
Autor programu: Natasza Knop - Wrzalik 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: II.28.  (forma: blended learning) 
Nazwa: Nauczanie umiejętności produktywnych na zajęciach języka obcego 
Adresat: nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół 

Cele kursu: - wyposażenie nauczycieli w techniki i metody skutecznego nauczania 
umiejętności produktywnych, w tym pracy z narzędziami TIK, 

- doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego. 
Liczba godzin: 8 godzin (5 stacjonarnie + 3 online) 
Autor programu: Natasza Knop - Wrzalik 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: marzec 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 

MARZEC 
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historii oraz historii i teraźniejszości  

WRZESIEŃ 

Symbol: II.29.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Jak zainteresować uczniów tematyką Powstania Wielkopolskiego? 

Adresat: nauczyciele  historii i wszyscy zainteresowani proponowaną tematyką 
Cele kursu: - pogłębienie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego 

z uwzględnieniem akcentów regionalnych, 
- podniesienie kompetencji nauczycieli w umiejętnym doborze właściwych 

narzędzi dydaktycznych do pracy z uczniem, 
- efektywne planowanie pracy nauczyciela, 
- doskonalenie kompetencji zawodowych. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: dr Arkadiusz Słabig, Marzena Teterus 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: wrzesień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 sierpnia 2022 r. 

PAŹDZIERNIK 

Symbol: II.30.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii w nowej formule 

2023 
Adresat: nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych 
Cele kursu: - najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z historii od roku 2023, 

- zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania, 
- efektywne planowanie pracy nauczyciela, 
- podniesienie kompetencji nauczycieli w umiejętnym doborze właściwych 

metod do pracy z uczniem, 
- doskonalenie kompetencji zawodowych. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Marzena Teterus 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

MARZEC 

Symbol: II.31.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Film jako narzędzie pracy nauczyciela historii 

Adresat: nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych 
Cele kursu: - podniesienie kompetencji nauczycieli w umiejętnym doborze właściwych 

narzędzi dydaktycznych do pracy z uczniem, 
- efektywne planowanie pracy nauczyciela, 
- doskonalenie kompetencji zawodowych, 
- korelacja, interdyscyplinarność w dydaktyce szkolnej, 
- wymiana doświadczeń, dobre praktyki. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Marzena Teterus 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: marzec 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 25 lutego 2023 r. 
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dla nauczycieli matematyki 

KWIECIEŃ 

Symbol: II.32.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Sposób na geometrię 

Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

Cele kursu: - doskonalenie umiejętności korzystanie z multimediów, aby inspirować 
uczniów do odkrywania geometrii, 

- wykorzystanie haftu matematycznego na lekcjach, 
- wykorzystanie klocków Lego na lekcjach matematyki, 
- efektywne planowanie pracy nauczyciela, 
- wymiana doświadczeń, dobre praktyki. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Małgorzata Wucens 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: kwiecień 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 marca 2023 r. 

dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  

PAŹDZIERNIK 

Symbol: II.33.  (forma: blended learning) 
Nazwa: Efektywne sposoby nauczania treści geograficznych 
Adresat: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół 

Cele kursu: - rozwijanie umiejętności doboru metod i form pracy do potrzeb i możliwo-
ści edukacyjnych uczniów, 

- rozwijanie umiejętności efektywnego nauczania treści programowych                           
ze szczególnym uwzględnieniem procesu analizowania zjawisk geogra-
ficznych oraz myślenia przyczynowo - skutkowego, 

- doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego. 

Liczba godzin: 8 godzin (5 stacjonarnie + 3 online) 
Autor programu: Natasza Knop - Wrzalik 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: II.34.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Matematyka na chemii, chemia na matematyce – współpraca nauczycieli 

Adresat: nauczyciele chemii i matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych 

Cele kursu: - nabycie umiejętności rozpoznawania przyczyn trudności uczniów na  
lekcjach chemii wynikających z braków sprawności rachunkowej oraz 
myślenia przyczynowo – skutkowego, 

- analiza podstawy programowej pod kątem umiejętności matematycznych 
w chemii, 

- wdrażanie treści chemicznych opartych na umiejętnościach matematycz-
nych w procesie planowania nauczania matematyki, 

- sposoby rozwiązywania zadań uwzględniających zagadnienia matematycz-
ne i chemiczne, 

- wprowadzanie strategii rozwiązywania zadań z treścią różnymi sposobami, 
- wymiana doświadczeń, dobre praktyki.  

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Joanna Blajchert, Małgorzata Wucens 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 
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Symbol: II.35.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Jak wykorzystać notowanie graficzne podczas lekcji geografii 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - poznanie podstaw sketchnotingu, 
- poznanie i wypróbowanie narzędzi do sketchnotingu, 
- wykorzystanie sketchnotingu w procesie nauczania geografii. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Kwaśnik Katarzyna 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

LISTOPAD 

Symbol: II.36.  (forma stacjonarna) 
Nazwa: Ze smartfonem na lekcji fizyki. Praca w chmurze 
Adresat: nauczyciele fizyki wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - doskonalenie umiejętności przygotowania materiałów dydaktycznych – 
odwrócone kształcenie, 

- doskonalenie umiejętności wykorzystania sposobów kształcenia wyprze-
dzającego, 

- poznanie struktury metody WebQuesta, 
- doskonalenie umiejętności zastosowania metody projektów. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Izabela Okrzesik - Frąckowiak 
Koszt szkolenia: 80 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 

Symbol: II.37.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Nazewnictwo związków organicznych uwzględniające wprowadzone 
zmiany 

Adresat: nauczyciele chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Cele kursu: - zapoznanie z dokumentami regulującymi międzynarodowe i polskie  
nazewnictwo związków organicznych, 

- przeanalizowanie zmian w zakresie nazw poszczególnych grup związków 
organicznych, 

- przećwiczenie przykładowych nazw związków organicznych, 
- przygotowanie zestawów zadań uwzględniających nowe nazewnictwo 

związków organicznych, 
- wymiana doświadczeń, dobre praktyki. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Joanna Blajchert 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 października 2022 r. 
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Symbol: II.38.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach fizyki 

Adresat: nauczyciele fizyki wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, 
- zapoznanie z metodami nauczania stosowanymi w kształtowaniu  

kompetencji  kluczowych, 
- kształtowanie umiejętności planowania zajęć dydaktycznych z uwzględ-

nieniem kompetencji kluczowych. 

Liczba godzin: 6 

Autor programu: Izabela Okrzesik - Frąckowiak 

Koszt szkolenia: 70 zł 

Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

GRUDZIEŃ 

LUTY 

Symbol: II.39.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Światowy Dzień Mokradeł i nauka w terenie: zajęcia terenowe                            

z adaptacjami do zmian klimatu 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Cele kursu: - planowanie terenowych lekcji i zajęć edukacyjnych a zmiany klimatu                

i adaptacje, 
- wspieranie uczniów w samodzielnym odkrywaniu świata, 
- stawianie problemów badawczych, 
- projektowanie przebiegu obserwacji, doświadczeń, czy eksperymentów do 

zadanych sytuacji lub zebranych materiałów. 
Liczba godzin: 5  - zajęcia terenowe 

Zajęcia terenowe będą odbywały się w okolicach Piły, z wcześniejszym 
podaniem miejsca zbiórki, dostosowanym do aktualnych warunków pogodo-
wych. Obowiązuje przygotowanie do wycieczki terenowej (w tym odpo-
wiednie: kurtka, buty terenowe, napój, prowiant). 

Autor programu: dr Paweł M. Owsianny 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: luty 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

KWIECIEŃ 

Symbol: II.40.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Wiosenna Wycieczka i nauka w terenie: zajęcia terenowe z adaptacjami 

do zmian klimatu 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Cele kursu: - planowanie terenowych lekcji i zajęć edukacyjnych, 

- ochrona bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej bioty regionalnej            
a zmiany klimatu i adaptacje, 

- wspieranie uczniów w samodzielnym odkrywaniu świata, 
- stawianie problemów badawczych, 
- projektowanie przebiegu obserwacji, doświadczeń, czy eksperymentów do 

zadanych sytuacji lub zebranych materiałów. 
Liczba godzin: 5 - zajęcia terenowe 

Zajęcia terenowe będą odbywały się w okolicach Piły, z wcześniejszym 
podaniem miejsca zbiórki, dostosowanym do aktualnych warunków pogodo-
wych. Obowiązuje przygotowanie do wycieczki terenowej (w tym odpo-
wiednie: kurtka, buty terenowe, napój, prowiant). 

Autor programu: dr Paweł M. Owsianny 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: kwiecień 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 marca 2023 r. 
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dla nauczycieli wychowania fizycznego 

GRUDZIEŃ 

Symbol: II.41.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Rozgrzewka sportowa w kontekście przygotowania do zajęć z zakresu 

gier zespołowych oraz prewencji urazów uczniów 
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodsta-

wowych 

Cele kursu: - zapoznanie z zasadami i nowoczesnymi przykładami rozgrzewek związa-
nych z realizacją zadań z zakresu gier zespołowych oraz formami stymu-
lowania i kształtowania rozwoju sprawności fizycznej oraz postaw 
uczniów z uwzględnieniem zapobiegania urazom, 

- doskonalenie umiejętności doboru form, metod i środków do przeprowa-
dzania rozgrzewek w kontekście przygotowania do zajęć z zakresu gier 
zespołowych przy jednoczesnym uwzględnieniu prewencji urazów 
uczniów, 

- nabycie umiejętności kształtowania zdolności motorycznych uczniów oraz 
przeprowadzania atrakcyjnych form rozgrzewek do gier zespołowych  
z odejściem od stereotypów i merytorycznym wyczerpaniem pojęcia  
rozgrzewki sportowej zgodnie z nowoczesnymi tendencjami. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Tomasz Aszemberg 
60 zł 

Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

KWIECIEŃ 

Symbol: II.42.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Piłka siatkowa – podstawowe założenia w nauczaniu dzieci 
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, inni zaintereso-

wani nauczyciele 

Cele kursu: - zapoznanie z podstawami nowoczesnych trendów w nauczaniu wybra-
nych podstaw techniki i taktyki gry, 

- nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu metodyki i systematyki szkolenia 
podstawowego zgodnie z nowoczesnym podejściem do nauczania gry, 

- doskonalenie umiejętności merytorycznego konstruowania lekcji  
wychowania fizycznego z zakresu piłki siatkowej. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Tomasz Aszemberg 
60 zł 

Termin szkolenia: kwiecień 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 marca 2023 r. 



 

Str. 41 

dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

PAŹDZIERNIK 

Symbol: II.43.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Edukacja dla bezpieczeństwa – zmiany w podstawie programowej 
Adresat: nauczyciele przedmiotu szkoły podstawowej, nauczyciele szkół ponadpod-

stawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole  
I stopnia) 

Cele kursu: - zapoznanie z aktualną podstawą programową edukacji dla bezpieczeń-
stwa, rozkładem materiału oraz organizacją i możliwościami realizacji 
zajęć, 

- doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacji trudnej związanej             
z działaniami wojennymi i kryzysowymi, 

- doskonalenie umiejętności zachowania się i przetrwania w sytuacjach 
zagrożeń, 

- doskonalenie umiejętności podejmowania działań ratowniczych w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- doskonalenie umiejętności w zakresie podstaw terenoznawstwa i topo-
grafii wojskowej, 

- przekazanie wiedzy dotyczącej teorii strzału oraz zasad bezpieczeństwa 
przy posługiwaniu się bronią strzelecką, 

- nabycie umiejętności w posługiwaniu się bronią strzelecką. 
Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Mirosław Drzewowski 
90 zł 

Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego  

PAŹDZIERNIK 

Symbol: II.44.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Nowe trendy w rozwoju umiejętności kadry uczącej w kontekście zapi-

sów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 

Adresat: nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani 

Cele kursu: - poznanie wymagań ZSU dla kadry uczącej i uczącej się, 
- poznanie kompetencji zawodowych pracownika wynikających z rynku 

pracy, 
- poznanie metod modyfikacji podstawy programowej w kontekście speł-

nienia wymagań ZSU, 
- poznanie zasad współpracy z pracodawcami. 

Liczba godzin: 10 
Autor programu: 

Koszt szkolenia: 

Maria Kaczorowska 

110 zł 

Termin szkolenia: październik 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 15 września 2022 r. 
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LISTOPAD 

Symbol: II.45.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Przygotowuję testy umiejętności zawodowych zgodnie z ideą pomiaru 

dydaktycznego 

Adresat: nauczyciele kształcenia zawodowego 
Cele kursu: - doskonalenie umiejętności prawidłowego formułowania trzonów, 

werstraktorów i dystraktorów w pytaniach testowych, 
- poznanie zasad redakcyjnych i interpunkcyjnych wykorzystywanych 

w zadaniach testowych, 
- planowanie testu badania osiągnięć z zakresu ustalonego obszaru  

kompetencji zawodowych, 
- przygotowanie testu on-line, 
- opracowanie ilościowe i jakościowe wyników testowania, 
- ewaluacja nauczycielskich planów dydaktycznych w kontekście  

uzyskanych wyników testowania. 

Liczba godzin: 8 stacjonarnie + 20 pracy na platformie Moodle 
Autor programu: Maria Kaczorowska 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 20 września 2022 r. 

dla nauczycieli religii 

GRUDZIEŃ 

Symbol: II.46.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Mobilny katecheta. Katecheza z iPadem (iPad w katechezie) 
Adresat: zainteresowani nauczyciele 
Cele kursu: - zapoznanie nauczycieli z założeniami edukacji mobilnej w systemie iOS, 

- kształcenie umiejętności posługiwania się poszczególnymi aplikacjami  
w systemie iOS, 

- zachęcanie do poszukiwania inspiracji, pomocy i ciekawych metod pracy 
katechetycznej. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Katarzyna Pastusiak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 
Termin zgłoszenia:  do 30 listopada 2022 r. 

Symbol: II.47.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Mobilny katecheta. Katecheza z iPadem (iPad w edukacji) 
Adresat: zainteresowani nauczyciele 
Cele kursu: - zapoznanie nauczycieli z założeniami edukacji mobilnej w systemie iOS, 

- kształcenie umiejętności posługiwania się poszczególnymi aplikacjami  
w systemie iOS, 

- zachęcanie do poszukiwania inspiracji, pomocy i ciekawych metod pracy 
katechetycznej. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Katarzyna Pastusiak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia:  do 31 grudnia 2022 r. 

STYCZEŃ 
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III. Formy doskonalące w zakresie wspomagania pracy szkoły  
oraz rozwoju  zawodowego i osobistego nauczycieli 

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną 
www.ecdn.pl 

Symbol: II.48.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Mobilny katecheta. Aplikacje w służbie katechety (Microsoft, Android, 

iPadOS) 
Adresat: katecheci wszystkich etapów kształcenia 
Cele kursu: - zapoznanie nauczycieli z założeniami edukacji mobilnej, 

- usystematyzowanie wiedzy na temat różnych systemów operacyjnych, 
- kształcenie umiejętności posługiwania się poszczególnymi aplikacjami, 
- zachęcenie do poszukiwania inspiracji, pomocy i ciekawych metod pracy 

katechetycznej. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Katarzyna Pastusiak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

WRZESIEŃ 

Symbol: III.01.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Udany start 
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek rozpoczynający przygoto-

wanie do zawodu nauczyciela 
Cele kursu: - przygotowanie młodych nauczycieli do pełnienia funkcji nauczyciela 

przedmiotu, wychowawcy, członka rady pedagogicznej, 
- przygotowanie do planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej                      

i opiekuńczej, 
- przygotowanie do planowania rozwoju zawodowego i osobowego. 

Liczba godzin: 20 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Irena Denisoff 
szkolenie bezpłatne 

Termin szkolenia: wrzesień 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 15 września 2022 r. 

Symbol: III.02.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Rola i zadania mentora w rozwoju zawodowym nauczyciela 
Adresat: zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych 
Cele kursu: - zapoznanie z obowiązkami mentora wynikającymi z zapisów prawa, 

- planowanie działań mentora, 
- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, 
- wymiana doświadczeń. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Izabela Okrzesik - Frąckowiak, Irena Denisoff 
70 zł 

Termin szkolenia: wrzesień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 10 września 2022 r. 
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Symbol: III.03.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Ewaluacja szansą na wzmocnienie oddziaływań edukacyjnych 
Adresat: zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych                                      

i ponadpodstawowych 
Cele kursu: - poznanie znaczenia ewaluacji w planowaniu procesu edukacyjnego, 

- doskonalenie umiejętności wyboru oraz tworzenia narzędzi ewaluacji                   
na danym etapie edukacyjnym, 

- wykorzystanie wyników ewaluacji w doskonaleniu procesu nauczania – 
uczenia się. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Edyta Piekarska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: 24 września 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 20 września 2022 r. 

PAŹDZIERNIK  

Symbol: III.04.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Głos jako narzędzie pracy nauczyciela/wychowawcy 
Adresat: osoby pracujące głosem, zwłaszcza nauczyciele i wychowawcy rozpoczyna-

jący pracę w zawodzie 
Cele kursu: - zdobycie wiedzy na temat budowy, mechanizmów i fizjologii narządów 

głosu, mowy i słuchu w zakresie niezbędnym dla nauczycieli/ wychowaw-
ców; poznanie możliwych patologii rozwojowych, 

- osiągnięcie  większej kompetencji językowej jak i biegłości, płynności 
wymowy oraz świadomości artykulacyjnej, 

- kształcenie świadomości językowej, doskonalenie umiejętności prawidło-
wej wymowy, 

- nabycie  wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu i jej 
higieny, 

- przygotowanie nauczycieli/wychowawców do ekonomicznego posługiwa-
nia się głosem. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia 

Danuta Szcześniak 
90 zł 

Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: III.05.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: W jesiennym ogrodzie – kwiaty, warzywa i owoce – sztuka origami 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i młodszych klas szkolnych,  

nauczyciele świetlic 
Cele kursu: - nabycie umiejętności wykonania kwiatów w różnych technikach origami, 

- nauka wykonania warzyw i owoców różnych technikach origami, 
- jesienne drzewa w sztuce origami. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia 

Urszula Wojnarowicz - Kaczorowska 
90 zł 

Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 
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Symbol: III.06.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: (Roz)budzić zaufanie i autorytet, czyli jak budować wizerunek nauczy-

ciela? 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - pogłębienie wiedzy w zakresie czynników wpływających na wywołanie 
pierwszego dobrego wrażenia, 

- poznanie zasad budowania wizerunku nauczyciela, 
- rozwinięcie umiejętności rozpoznawania mowy ciała na podstawie  

gestów, postawy, mimiki, 
- wzrost umiejętności kreowania wizerunku poprzez wygląd, 
- pomoc w odkrywaniu cech wartych podkreślenia pod kątem własnego 

wizerunku, 
- wzrost świadomości w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku  

w środowisku szkolnym. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: dr Monika Rozmarynowska 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 

Symbol: III.07.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Warcaby klasyczne w szkole 
Adresat:  nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 

Cele kursu: - pozytywny wpływ nauki gry w warcaby na rozwój dzieci, 
- kształtowanie cech: pamięć, analityczne myślenie, konsekwencja wyboru 

odpowiednich decyzji, 
- nauka podstawowych zasad rozgrywania partii warcabowych i ich  

praktyczne zastosowanie, 
- przygotowanie do prowadzenia zajęć w przedszkolach i klasach 1-3 szkół 

podstawowych, 
- przygotowanie do przeprowadzenia szkolnych turniejów warcabowych, 
- przygotowanie i udział w zawodach warcabowych różnego szczebla  

wynikających z kalendarza imprez szkolnych w danym powiecie,  
województwie. 

Liczba godzin: 6 

Autor programu: Sylwester Flisikowski 

Koszt szkolenia: 70 zł 
Terminy szkolenia: Ter-
min zgłoszenia: 

październik 2022 r. 
do 30 września 2022 r. 

Symbol: III.08. (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: ABC wolontariatu szkolnego 
Adresat: nauczyciele prowadzący w szkole lub chcący założyć w szkole koło  

wolontariatu 
Cele kursu: - rozbudzanie w młodych ludziach wrażliwości i empatii na potrzebujących 

pomocy, 
- kształtowanie umiejętności działania zespołowego, 
- przedstawienie ciekawych inicjatyw realizowanych w ramach działalności 

koła. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Aleksandra Baumann 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: październik 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 września 2022 r. 
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Symbol: III.09.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Kreator interaktywnych treści na każdą lekcję na Zintegrowanej Plat-
formie Edukacyjnej 

Adresat:  nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - tworzenie własnych e-materiałów za pomocą kreatora, 
- przygotowanie materiałów zawartych na ZPE na własne potrzeby za po-

mocą mechanizmu tzw. „teczki”, 
- tworzenie ścieżki edukacyjnej, 
- udostępnianie e-materiałów innym użytkownikom. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Izabela Okrzesik - Frąckowiak 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Terminy szkolenia:  

Termin zgłoszenia: 

październik 2022 r. 

do 30 września 2022 r. 

Symbol: III.10.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – jak  

zachęcić uczniów do odkrywania swoich pasji i talentów 
Adresat: zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych                                   

i ponadpodstawowych 
Cele kursu: - doskonalenie w obszarze kompetencji kluczowych oraz dostrzegania pre-

dyspozycji dzieci/uczniów, 
- rozwijanie umiejętności prawidłowego doboru form i metod pracy                         

do potrzeb i możliwości uczniów na różnych etapach edukacyjnych, 
- doskonalenie umiejętności planowania, organizacji, realizacji zajęć                              

oraz ich ewaluacji, 
- wymiana doświadczeń, dobre praktyki. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Edyta Piekarska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: 1 października 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 20 września 2022 r. 
LISTOPAD 

Symbol: III.11.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Niezbędnik prawny nauczyciela 

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

Cele kursu: - doskonalenie umiejętności „czytania” aktów prawnych, 
- podniesienie świadomości potrzeby znajomości aktów prawnych regulują-

cych funkcjonowanie szkół/placówek. 
Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Irena Denisoff, Izabela Okrzesik - Frąckowiak 
90 zł 

Termin szkolenia: listopad 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 

Symbol: III.12.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa:  Zwierzaczki z bajek i ze szkolnych lektur 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i młodszych klas szkolnych 
Cele kursu: - nauka wykonania zwierzaczków - bohaterów wybranych bajek i legend  

w różnych technikach origami, 
- nauka wykonania zwierząt ze szkolnych lektur w różnych technikach  

origami, 
- tworzenie ilustracji do bajek i lektur. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia 

Urszula Wojnarowicz - Kaczorowska 
90 zł 

Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 
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Symbol: III.13.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Multimedialne wsparcie procesu dydaktycznego 
Adresat:  nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - zaprezentowanie  i możliwości wykorzystania platform edukacyjnych, 
- sposoby dobrej organizacji materiału do nauki, 
- przygotowanie do tworzenia prostych filmów edukacyjnych, 
- zaplanowanie lekcji on-line. 

Liczba godzin: 6 

Autor programu: Izabela Okrzesik - Frąckowiak 

Koszt szkolenia: 70 zł 

Terminy szkolenia:  
Termin zgłoszenia: 

listopad 2022 r. 
do 31 października 2022 r. 

Symbol: III.14.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy 
Cele kursu: - zapoznanie z podstawową wiedzą na temat coachingu jako metodą wspar-

cia oraz dotyczącą postawy i kompetencji wykorzystywanych w procesie 
coachingowym, 

- doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, 
- nabycie podstawowych umiejętności coachingowych, które można wyko-

rzystać w pracy z nauczycielami i uczniami w kontakcie indywidualnym  
i grupowym. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

dr Romualda Kosmatka 
90 zł 

Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października2022 r. 

Symbol: III.15.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Aktywizujące nauczanie – aktywne uczenie się 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - przedstawienie istoty i celu stosowania wybranych metod aktywizujących, 
- zastosowanie wybranych metod aktywizujących, 
- określenie wpływu metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia 

się. 
Liczba godzin: 6 
Autor programu: Kwaśnik Katarzyna 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 październik 2022 r. 

Symbol: III.16.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Nauczanie przyszłości, a rozbudzanie zainteresowań uczniów 
Adresat: zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych                                   

i ponadpodstawowych 
Cele kursu: - doskonalenie umiejętności doboru form i metod pracy, 

- poznanie sposobów zwiększających zaangażowanie uczniów na zaję-
ciach, cykl Kolba w praktyce, 

- praca z wykorzystaniem nowych technologii informatyczno – komunika-
cyjnych narzędzi 3D oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Edyta Piekarska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: 19 listopada 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 października 2022 r. 
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Symbol: III.17.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Religia  w sztuce origami 
Adresat: katecheci 
Cele kursu: - nauka wykonania figur Świętej Rodziny w technikach płaskich i modele 

przestrzenne, 
- nauka wykonania postaci Trzech Króli w różnych technikach origami, 
- poznanie sposobu wykonania postaci biblijnych, 
- nauka wykonania zwierząt do szopki bożonarodzeniowej, 
- tworzenie figur do Grobu Pańskiego. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia 

Urszula Wojnarowicz - Kaczorowska 
90 zł 

Termin szkolenia: listopad 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 października 2022 r. 

Symbol: III.18.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Edukacja filmowa - praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wycho-

wawczej i dydaktycznej. 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Cele kursu: - zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania filmu w pracy 

dydaktycznej i wychowawczej. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Katarzyna Włodkowska 
Koszt szkolenia 60 zł 
Termin szkolenia: listopada 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 października 2022 r. 

Symbol: III.19.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Praca zespołowa nauczycieli – efektywne funkcjonowanie szkoły 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - poznanie zasad organizowania pracy zespołowej, 
- kształtowanie kompetencji zespołowych, 
- efektywna komunikacja w pracy zespołowej, 
- podniesienie jakości pracy nauczycieli na rzecz ucznia. 

Liczba godzin: 8 

Autor programu: Beata Walczak 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: listopad 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 października 2022 r. 

GRUDZIEŃ  

Symbol: III.20.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu 
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele kursu: - zapoznanie z serwisami zawierającymi oze oraz ze strategiami wyszuki-
wania zasobów w sieci, 

- doskonalenie kompetencji wyszukiwawczych, 
- nabycie umiejętności wyszukiwania i korzystania z oze. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Magdalena Gutowska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 
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Symbol: III.21.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Książkowy upcykling – book folding krok po kroku 

Adresat: nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic, nauczyciele nauczania 
początkowego, wszyscy zainteresowani 

Cele kursu: - zapoznanie nauczycieli ze sztuką falcowania książek, 
- wzmacnianie umiejętności precyzyjnego składania papieru, 
- nabycie umiejętności składania form wg schematów i projektowania  

własnych wzorów. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Dominika Łusiewicz 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

Symbol:  III.22.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Podstawy sketchnotingu (notowanie graficzne) 

Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - poznanie podstaw sketchnotingu, 
- poznanie i wypróbowanie narzędzi do sketchnotingu, 
- rola myślenia wizualnego w nauczaniu – uczeniu się. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Kwaśnik Katarzyna 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

Symbol: III.23.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Innowacja pedagogiczna czy program autorski – co wybrać? 
Adresat: zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych                                    

i ponadpodstawowych 
Cele kursu: - zapoznanie z podstawą prawną oraz wybór obszaru działania, 

- nabycie umiejętności planowania, przygotowania i wdrożenia innowacji 
pedagogicznej lub programu autorskiego, 

- doskonalenie w obszarze kompetencji kluczowych oraz interdyscyplinar-
ności treści kształcenia, 

- wybór narzędzi ewaluacji oraz właściwe odczytywanie wyników. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Edyta Piekarska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: 3 grudnia 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 

Symbol: III.24.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Mikroprocesory w edukacji szkolnej 
Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Cele kursu: - zapoznanie z budową, zasadą działania oraz przeznaczeniem elementów 

elektronicznych: rezystor, dioda, tranzystor, 
- nabycie umiejętności zastosowania płytki arduino, 
- zapoznanie z dokonaniem pomiaru napięcia, natężenia oraz rezystancji  

za pomocą miernika, 
- nabycie umiejętności łączenia elementów ekonomicznych, 
- doskonalenie sterowania mikroprocesorami, 
- wykorzystanie Scretcha do programowania mikroprocesorów. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Roman Frąckowiak 
110 zł 

Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 
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Symbol: III.25.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Boże Narodzenie – stroimy choinkę – sztuka origami 
Adresat: nauczyciele wszystkich szczebli nauczania 
Cele kursu: - poznanie sposobu wykonania i montażu kusudamy (barwne kule)                         

na choinkę, 
- nauka wykonania ozdób choinkowych przestrzennych, 
- nauka wykonania gwiazdek i śnieżynek – formy przestrzenne, 
- świąteczne obrazy – origami płaskie. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia 

Urszula Wojnarowicz - Kaczorowska 
90 zł 

Termin szkolenia: grudzień 2022 r. 
Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2022 r. 
STYCZEŃ 

Symbol: III.26.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Narzędzia TIK On-line i OFF-line w edukacji 
Adresat: nauczyciele wychowanie przedszkolnego 
Cele kursu: - rozwijanie umiejętności informacyjno - komunikacyjnych, 

- nabycie umiejętności tworzenia pomocy dydaktycznych, 
- zapoznanie z nowoczesnymi metodami pracy z dzieckiem. 

Liczba godzin: 6 
Autor programu: Ewa Chabzda 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: III.27.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Wprowadzenie do robotyki - STEM 
Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Cele kursu: - zapoznanie z budową i zasadą działania elementów elektronicznych: rezy-

stor, dioda, tranzystor, fotorezystor, 
- zapoznanie z platformą Lego education do prowadzenia zajęć                              

z programowania, 
- zapoznanie z programowaniem w aplikacji Scottie Go!, 
- doskonalenie logicznego myślenia, sterowania i projektowania za pomocą 

platformy mBlock. 
Liczba godzin: 6 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Roman Frąckowiak 
80 zł 

Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: III.28.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Filmowe studio w Twoim (szkolnym) komputerze 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele kursu: - zapoznanie z obsługą programu do tworzenia filmów – wykorzystanie 
darmowego oprogramowania, 

- zapoznanie z wiedzą i umiejętnościami z zakresu pozyskiwania i obróbki 
filmu: pozyskiwanie materiału filmowego z różnych źródeł, dodawanie 
i przycinanie filmu, dodawanie zdjęć oraz napisów, animacje i efekty  
wizualne, podkład dźwiękowy, 

- zapoznanie z wiedzą i umiejętnościami z zakresu zapisywania i publikacji 
w Internecie gotowego filmu. 

Liczba godzin: 8 

Autor programu: Sławomir Kozłowski 

Koszt szkolenia: 110 zł 

Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 
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Symbol: III.29.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Programowanie na II etapie edukacyjnym - podstawy języka C++ 

Adresat: nauczyciele szkół podstawowych 

Cele kursu: - zapoznanie z przykładami algorytmów przewidzianych w podstawie  
programowej dla szkoły podstawowej, 

- zapoznanie z wiedzą i umiejętnościami z zakresu programowania 
- w języku C++, 
- doskonalenie rozwoju kreatywnego i logicznego myślenia. 

Liczba godzin: 24 

Autor programu: Wiesława Kozłowska 

Koszt szkolenia: 240 zł 

Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: III.30.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Joomla, podstawy – Twoja współczesna strona internetowa 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 
Cele kursu: - doskonalenie umiejętności pobierania i instalacji systemu cms Joomla 

(najnowsza wersja), 
- doskonalenie umiejętności zarządzania bazą danych, 
- zapoznanie z interfejsem systemu, 
- zapoznanie z interfejsem graficznym strony, 
- konfiguracja systemu: kategorie artykułów, menu. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: Sławomir Kozłowski 
Koszt szkolenia: 110 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: III.31.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: A może by tak wykorzystać Escape room w pracy z uczniami? 
Adresat: nauczyciele kształcenia zawodowego i inni zainteresowani 
Cele kursu: - poznanie metody pracy podwyższającej jakość kształcenia i motywację 

ucznia, 
- poznanie zasad tworzenia pokoi zagadek, 
- planowanie celów i treści realizowanych metodą pokoju zagadek, 
- przygotowanie pokoju zagadek według własnej koncepcji. 

Liczba godzin: 8 stacjonarnie + 20 pracy własnej 
Autor programu: Maria Kaczorowska 
Koszt szkolenia: 90 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: III.32.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: STEAM - projekty interdyscyplinarne w szkole 
Adresat: nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy chcą wdrażać w ramach swo-

ich przedmiotów projekty interdyscyplinarne. STEAM jest to akronim od 
angielskich słów: przedmioty przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka 
i matematyka. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas 4-8 szkół  
podstawowych i ponadpodstawowych 

Cele kursu: - zapoznanie z modelem STEAM i przykładami do realizacji w szkole. 
- Warsztaty oparte na różnych narzędziach opartych na mikrokontrolerach, 

sztucznej inteligencji, robotach. Mają na celu zapoznanie z możliwościa-
mi i poznaniem zasad zarządzania grupą projektową. 

Liczba godzin:  6 
Autor programu: Karolina Skotarczak - Dobrzyńska 
Koszt szkolenia: 70 zł 
Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 
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Symbol: III.33.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Metody uczenia się wspomagające edukację zdalną i nie tylko 

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - poznanie sposobów dobrej organizacji materiału do nauki, 
- przygotowanie do tworzenia różnych metod notowania, 
- zaplanowanie zadań edukacyjnych wykorzystujących różnego rodzaju gier 

i quizów, krzyżówek, kalamburów. 
Liczba godzin: 6 
Autor programu: Izabela Okrzesik - Frąckowiak 
Koszt szkolenia: 80 zł 
Terminy szkolenia:  
Termin zgłoszenia: 

styczeń 2023 r. 
do 31 grudnia 2022 r. 

Symbol: III.34.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 
Adresat: zainteresowane osoby posiadające wykształcenie średnie, ukończone 18 lat 
Cele kursu: - przygotowanie do pracy kandydatów na wychowawców placówek 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Liczba godzin: 36 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

program MEN 
240 zł 

Termin szkolenia: styczeń 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 grudnia 2022 r. 

LUTY 

Symbol: III.35.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Kreatywność uczniów wspierana przez TIK 

Adresat:  nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

Cele kursu: - poznanie sposobów rozwijania kreatywności uczniów w procesie uczenia 
się, 

- przygotowanie do tworzenia animacji, quizów, prezentacji i plakatów  
z TIK. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: Izabela Okrzesik - Frąckowiak 
Koszt szkolenia: 100 zł 

Terminy szkolenia:  
Termin zgłoszenia: 

luty 2023 r. 
do 31 stycznia 2023 r. 

Symbol: III.36.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Odwrócona lekcja w praktyce szkolnej 
Adresat: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
Cele kursu: - rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, 

- zwiększenie zaangażowania uczniów w procesie nauczania uczenia się,  
z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi pracy, 

- doskonalenie umiejętności panowania zajęć edukacyjnych. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Edyta Piekarska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: 25 lutego 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 



 

Str. 53 

Symbol: III.37.  (forma stacjonarna/zdalna) 

Nazwa: Oczaruj prezentacją 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - poszerzenie zasobów edukacyjnych nauczycieli, 
- rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli, wspomaganie ich w samorozwoju, 
- przedstawienie metod i narzędzi niezbędnych do przygotowania prezenta-

cji multimedialnej. 

Liczba godzin: 5 

Autor programu: Magdalena Kozak - Jabłońska 

Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: luty 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

Symbol: III.38.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Wielkanocne origami 
Adresat: nauczyciele, przedszkoli, młodszych klas szkolnych, nauczyciele świetlic 
Cele kursu: - poznanie sposobu wykonania ozdób świątecznych, 

- nauka wykonania i montażu koszyczków wielkanocnych, 
- nauka wykonania palm wielkanocnych – formy płaskie i przestrzenne, 
- ilustracje świąteczne. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia 

Urszula Wojnarowicz - Kaczorowska 
90 zł 

Termin szkolenia: luty 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

Symbol: III.39.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Zastosowanie grywalizacji w edukacji 
Adresat: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
Cele kursu: - poznanie nieszablonowych sposobów planowania zajęć na lekcjach  

przedmiotów przyrodniczych, 
- kształtowanie właściwych postaw uczniów oraz umiejętności nauki przez 

zabawę, 
- poznanie zastosowania różnorodnych narzędzi nowych technologii oraz 

rozszerzonej rzeczywistości w pracy z uczniami. 
Liczba godzin: 5 
Autor programu: Edyta Piekarska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: 18 lutego 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2023 r. 

MARZEC 

Symbol: III.40.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Spacer edukacyjny drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli 
Adresat:  nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Cele kursu: - formułowanie celów lekcji wg podstawy programowej, 
- poznanie czterech etapów spaceru edukacyjnego, 
- poznanie podstaw planowania edukacyjnego z uwzględnieniem cyklu  

Kolba, 
- zastosowanie modelu SAMR przy korzystaniu TIK w szkole. 

Liczba godzin: 6 

Autor programu: Izabela Okrzesik - Frąckowiak 

Koszt szkolenia: 70 zł 

Terminy szkolenia:  
Termin zgłoszenia: 

marzec 2023 r. 
do 28 lutego 2023 r. 
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Symbol: III.41.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Joomla, podstawy część 2 – Twoja współczesna strona internetowa 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele kursu: - doskonalenie umiejętności instalacji i konfiguracji dodatkowych rozsze-
rzeń i modułów: galerie, social  media, itp., 

- doskonalenie umiejętności tworzenia kopii systemu, 
- doskonalenie umiejętności przywracania systemu z kopii awaryjnej. 

Liczba godzin: 8 

Autor programu: Sławomir Kozłowski 

Koszt szkolenia: 110 zł 

Termin szkolenia: marzec 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 

Symbol: III.42.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
Adresat: zainteresowani nauczyciele i inne osoby posiadające wykształcenie średnie 

lub średnie branżowe, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie   
w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo 
-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat 

 Cele kursu: - przygotowanie do pracy kandydatów na wychowawców placówek 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Liczba godzin: 10 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

program MEN 
110 zł 

Termin szkolenia: marzec 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 

 Symbol: 
Nazwa: 

III.43.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Adresat: nauczyciele, personel administracyjny 
Cele kursu: - zapoznanie uczestników z: stanami zagrożenia życia - zawał m. sercowe-

go, udar mózgu, cukrzyca, oparzenia, rany, złamania, uczulenia, krwotoki,  
resuscytacja,  ciała obce, zatrucia, 

- ćwiczenia resuscytacji dziecka i osoby dorosłej, 
- nabycie świadomości znaczenia pozycji bocznej ustalonej, 
- poznanie chwytów i pozycji ratunkowych. 

Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Wojciech Zawacki 
90 zł 

Termin szkolenia: marzec 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 

Symbol: III.44.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Kompetencje informacyjne uczniów – jak je doskonalić? 
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół 

Cele kursu: - nabywanie kompetencji informacyjnych uczniów jako warunek efektyw-
nego uczenia się, 

- znajomość strategii wyszukiwania informacji, 
- nabywanie umiejętności weryfikacji informacji medialnych. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Magdalena Gutowska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: marzec 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2023 r. 
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KWIECIEŃ 

Symbol: III.45.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Podsumowanie stażu nauczyciela mianowanego 
Adresat: nauczyciele mianowani szkół i placówek oświatowych 
Cele kursu: - przygotowanie nauczycieli do sporządzenia sprawozdania  z realizacji 

zadań z planu rozwoju zawodowego, 
- przygotowanie do wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną powołaną             

przez organ nadzoru pedagogicznego. 
Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Irena Denisoff, Izabela Okrzesik - Frąckowiak 
90 zł 

Termin szkolenia: kwiecień 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 marca 2023 r. 

Symbol: III.46.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Wypalenie zawodowe – czy to już? 
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Cele kursu: - rozwijanie umiejętności rozpoznawania indywidualnych źródeł wypalenia 
zawodowego, 

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
- poznanie sposobów planowania życia domowego i zawodowego, 
- poznanie i przeprowadzenie treningu relaksacyjnego. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Joanna Stachowiak 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: kwiecień 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 marca 2023 r. 

Symbol: III.47.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Świadoma realizacja działań prozdrowotnych i proekologicznych                        

w szkole 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Cele kursu: - zwrócenie uwagi na wpływ i kształtowanie właściwych nawyków                       

w życiu człowieka od najmłodszych lat, 
- metodyczne wykorzystanie zapisów programów wychowawczo-

profilaktycznych oraz programów zdrowotnych na zajęciach lekcyjnych 
różnych przedmiotów, 

- tworzenie ciekawych materiałów edukacyjnych oraz imprez szkolnych 
propagujących właściwe nawyki dotyczące zdrowia i aktywności fizycz-
nej. 

Liczba godzin: 5 
Autor programu: Edyta Piekarska 
Koszt szkolenia: 60 zł 
Termin szkolenia: 1 kwietnia 2023 r. 
Termin zgłoszenia: do 20 marca 2023 r. 

Symbol: III.48.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Kurs kierowników wycieczek szkolnych 
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

Cele kursu: - zapoznanie z zasadami i warunkami organizacji przez szkoły i placówki 
turystyki i krajoznawstwa z zachowaniem podstawowych zasad bezpie-
czeństwa, 

- nabycie umiejętności planowania, organizacji i realizacji wycieczek szkol-
nych na wszystkich etapach edukacji. 

Liczba godzin: 10 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Marek Rucki 
110 zł 

Termin szkolenia: kwiecień 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 31 marca 2023 r. 
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MAJ 

Symbol: III.49.  (forma stacjonarna/zdalna) 
Nazwa: Profesjonalna grafika w Twoich dokumentach 
Adresat: zainteresowani nauczyciele 

Cele kursu: - przygotowanie nauczycieli do samodzielnego tworzenia grafik kompute-
rowych, 

- doskonalenie umiejętności wykonywania banerów, dyplomów, plakatów, 
zaproszeń, kolaży, itp., 

- zapoznanie z podstawowymi narzędziami programu Gimp. 
Liczba godzin: 8 
Autor programu: 
Koszt szkolenia: 

Sławomir Kozłowski 
110 zł 

Termin szkolenia: maj 2023 r. 

Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2023 r. 
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Propozycje tematów szkoleń zespołów nauczycieli 
na rok szkolny 2022/2023  

Tematyka szkoleń Osoby prowadzące 

Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela Grzegorz Bogacz 

dyrektor CDN Piła  Nowe regulacje prawne – konsekwencje dla nauczyciela 

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – wdrażanie 

Praca zespołowa nauczycieli - efektywne funkcjonowanie szkoły 
Beata Walczak 

v-ce dyrektor CDN Piła  
Narzędzia TIK On-line i OFF-line w edukacji przedszkolnej Ewa Chabzda 

doradca metodyczny  Praca nauczyciela z nowymi technologiami w przedszkolu 

Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli 

Irena Denisoff 

Izabela Okrzesik – 

Frąckowiak 

konsultant CDN w Pile  

Kształtowanie postaw uczniowskich. Wychowanie do wartości Irena Denisoff 

konsultant CDN w Pile  Autoewaluacja pracy nauczyciela – wykorzystanie wyników do doskonalenia  
pracy własnej 
Jak wykorzystać wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych   
do podniesienia jakości kształcenia 

Projekt edukacyjny w szkole 

Joanna Blajchert  
Marzena Teterus 
Małgorzata Wucens 
doradcy metodyczni  

Prawo autorskie w edukacji Magdalena Gutowska 

konsultant CDN w Pile  Mediacje rówieśnicze jako metoda rozwiązywania konfliktów 

Indywidualizacja pracy z uczniem 
Maria Kaczorowska 

doradca metodyczny  
Uczenie z wykorzystaniem języka myślenia Magdalena  

Kozak – Jabłońska 

doradca metodyczny  
Czas – sojusznik skutecznej edukacji. Sposoby zarządzania czasem na lekcji 

Ocena szkolna: motywator czy blokada? 

Organizowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu – ABC 
nauczyciela przedszkola 

Anita Kępińska 

nauczyciel wychowania 
przedszkolnego   Mobilna Rekreacja Muzyczna w przedszkolu – elementy muzykoterapii 

Operacjonalizacja, taksonomia celów kształcenia i wychowania jako podstawa 
planowania 

Kompetencje współczesnego nauczyciela Katarzyna Kwaśnik 

konsultant CDN w Pile  Zasady skutecznej edukacji 

Klimat szkoły 

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie Izabela Okrzesik – 

Frąckowiak 

konsultant CDN w Pile   
Kreatywność uczniów wspierana przez TIK 

Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w edukacji 
Spacer edukacyjny drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli 
Canva dla edukacji – możliwości wykorzystania programu graficznego  
w edukacji 

Katarzyna Pastusiak 

doradca metodyczny   
Padlet i Wakelet – przestrzenie pracy nauczyciela i ucznia 
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Tematyka szkoleń Osoby prowadzące 

Dziecko/uczeń ze SPE – jak dostosować warunki pracy do potrzeb i możliwo-
ści dzieci/uczniów ? 

Edyta Piekarska 

doradca metodyczny   
Jak tworzyć przedszkole/szkołę/placówkę promującą zdrowie ? 
Odpowiedzialne kształtowanie właściwych nawyków i postaw w zakresie 
edukacji zdrowotnej i ekologicznej w szkole 
Prawidłowości procesu nauczania – uczenia się, a interdyscyplinarność treści 
kształcenia szansą na edukację przyszłości 
Realizacja edukacji ekologicznej formą zwiększania świadomości i odpowie-
dzialności całej społeczności szkolnej 
Podstawy organizacji pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym  
z zespołem Aspergera 

Joanna Stachowiak 

konsultant CDN w Pile  
Współpraca z „wymagającym” rodzicem 

Organizacja pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze 

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów 
wraz z obowiązującą dokumentacją 

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dokumentacja prowa-
dzonych działań 

Jak sobie radzić z sytuacjami trudnymi, stresem, wypaleniem zawodowym? 

Wpływ „zaburzeń” integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka  
w przedszkolu/ szkole/ placówce 

Zabawa jako forma przeciwdziałania agresja u dzieci młodszych (przedszkole, 
edukacja wczesnoszkolna) 

Podstawy prawidłowej komunikacji interpersonalnej 

Uzależnienia (mass media, social media, narkotyki, alkohol) – jak działać 
profilaktycznie? 

Praca z dzieckiem/uczniem z SPE 

Jak skutecznie motywować ucznia? Karolina Skotarczak 
– Dobrzyńska 

konsultant CDN w Pile  Jak kształtować bezpieczny kontakt dziecka z mediami elektronicznymi? 

Głos jako narzędzie pracy nauczyciela/ wychowawcy Danuta Szcześniak 

pedagog specjalny  Technika programowania języka w pedagogicznej i logopedycznej pracy  
z dzieckiem  z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami mowy 
Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym 
Seksualność młodzieży w okresie adolescencji – norma, zaburzenia, zagroże-
nia 
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Małe dzieci w świecie technologii informacyjno - komunikacyjnych – szanse                           
i zagrożenia 
Znaczenie diety eliminacyjno - rotacyjnej w postępowaniu z dziećmi  
z ASD, ADHD i innymi zaburzeniami rozwojowymi 
Komunikacja i współpraca w zespole. Integracja rady pedagogicznej Katarzyna Włodkow-

ska 

doradca metodyczny  
Praca metodą projektu w rzeczywistości zdalnej i stacjonarnej 

Funkcjonalne wykorzystanie różnorodnych strategii pracy z błędem jako  
narzędzia udzielania informacji zwrotnej i budowania relacji z uczniem 

Rodzic partnerem przedszkola. Jak skutecznie z nim współpracować 
Agnieszka Zawilska 

doradca metodyczny  
Indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym 

Ekoludek. Jak wdrażać przedszkolaka do zachowań proekologicznych 
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Uwagi organizacyjne:  

Zamówienia wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej należy przesyłać: 

 - na adres e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl 
   lub pocztą tradycyjną na adres:  CDN – Pracownia Kształcenia Ustawicznego ul. Bydgoska 21,  

64 – 920 Piła   

 Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 25 osób. 

 W przypadku większej rady pedagogicznej należy zaplanować 2 lub więcej szkoleń z tego samego  
tematu.  

Czas trwania szkolenia zależy od jego tematyki i wymaga ustalenia z prowadzącym.  

W przypadku zamówień szkoleń na tematy nieujęte w niniejszej propozycji (ustalone przez dyrektora 

szkoły/placówki) prosimy o kontakt telefoniczny z p. Ireną  Denisoff  (67 352 70 22). 

Odpłatność za szkolenie wynosi 700 zł. 



 
 
 

ZGŁOSZENIE 
zapotrzebowania na szkolenie zespołu nauczycieli 

rok 20…./20…. 
 
 
Temat szkolenia:   
 
................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
 
Proponowany termin (miesiąc) ............................................................................................ 
 
Liczba nauczycieli:  ............................... 
 
Własne propozycje, uwagi:  .................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
DANE DO FAKTURY: 
 
Nabywca: 
nazwa jednostki ...................................................................................................................... 
adres ........................................................................................................................................ 
NIP .......................................................................................................................................... 
 
Odbiorca: 
szkoła/placówka...................................................................................................................... 
adres ....................................................................................................................................... 
telefon ..................................................................................................................................... 
 
 
 
  
   ……………………                                   …………………………………… 
     pieczęć placówki                                       podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 
 
 
....................................................................................... 
                                      miejscowość, data                                   

 
tel. 67 352 70 10 

  
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 
  
                                                                                     e-mail: sekretariat@cdn.pila.pl 
                                                                                                    www.cdn.pila.pl 



 

 

 
 
 

ZGŁOSZENIE 
zapotrzebowania na szkolenie 

 
AKADEMIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

rok 20…./20…. 
 
 
Temat szkolenia:   
 
................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
 
Proponowany termin (miesiąc) ............................................................................................ 
 
Liczba rodziców i nauczycieli:  ............................... 
 
Własne propozycje, uwagi:  .................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
DANE DO FAKTURY: 
 
Nabywca: 
nazwa jednostki ...................................................................................................................... 
adres ........................................................................................................................................ 
NIP .......................................................................................................................................... 
 
Odbiorca: 
szkoła/placówka...................................................................................................................... 
adres ....................................................................................................................................... 
telefon ..................................................................................................................................... 
 
 
 
  
   ……………………                                   …………………………………… 
     pieczęć placówki                                       podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 
 
....................................................................................... 
                                      miejscowość, data                                   

 
tel. 67 352 70 10 

  
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 
  
                                                                                     e-mail: sekretariat@cdn.pila.pl 
                                                                                                    www.cdn.pila.pl 
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Telefony i adresy CDN Piła 

 

https://www.cdn.pila.pl  
 

zapisy na szkolenia 

https://ecdn.pl 

 

Wpłaty (za kursy, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia w ramach Akademii dla Rodziców) 
 prosimy dokonywać na konto:  

PKO BP 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720 

Dyrektor 
Grzegorz Bogacz 
 
Wicedyrektor 
Beata Walczak 

g.bogacz@cdn.pila.pl 

b.walczak@cdn.pila.pl 

67 352-70-11 

67 352-70-31 

Sekretariat 
Aleksandra Pochylska 

sekretariat@cdn.pila.pl 
a.pochylska@cdn.pila.pl 

67 352-70-10 

Księgowość 
Dorota Prasek 

ksiegowosc@cdn.pila.pl 67 352-70-25 

Łukasz Sienkiewicz 
(wystawianie faktur za szkolenia) 

l.sienkiewicz@cdn.pila.pl 67 352-70-14 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego 
Irena Denisoff 
Izabela Okrzesik – Frąckowiak  
Jolanta Midor 
Alina Buczak 

 
i.denisoff@cdn.pila.pl 

j.midor@cdn.pila.pl 
a.buczak@cdn.pila.pl 

67 352-70-22 
67 352-70-17 
67 352-70-20 
67 352-70-21 

Pracownia Doradztwa 
Magdalena Gutowska 
Joanna Stachowiak 
Karolina Skotarczak - Dobrzyńska 

  
m.gutowska@cdn.pila.pl
j.stachowiak@cdn.pila.pl 
k.skotarczak-dobrzynska@cdn.pila.pl 

67 352-70-26 
67 352-70-28 
67 352-70-28 

Pracownia Informacji i Wydawnictw 
Katarzyna Kwaśnik 
Sławomir Kozłowski 
Paweł Owsianny 

  
k.kwasnik@cdn.pila.pl 

p.owsianny@cdn.pila.pl 

67 352-70-27 
67 352-70-40 
67 352-70-26 

Doradcy metodyczni Blajchert Joanna 
Chabzda Ewa 
Kaczorowska Maria 
Knop – Wrzalik Natasza 
Kozak – Jabłońska Magdalena 
Manikowska Iwona 
Pastusiak Katarzyna 
Piekarska Edyta 
Teterus Marzena 
Włodkowska Katarzyna 
Wucens Małgorzata 
Zawilska Agnieszka 

67 352-70-18 
  

 67 352-70-30 
  
  

http://www.cdn.pila.pl/
https://ecdn.pl


 

WIELKOPOLSKI  
KURATOR OŚWIATY 

 

DECYZJA Nr 110.2.43.2020 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 
 

Wielkopolski Kurator Oświaty, działając na podstawie § 3 i § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji  
Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) oraz art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29 maja 2020 r., 

przyznaje akredytację 

publicznej placówce doskonalenia nauczycieli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile, wchodzącej  
w skład Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z siedzibą: miasto Piła. 

Uzasadnienie 

(...) W wyniku przeprowadzonego postępowania zespół akredytacyjny ustalił, że placówka Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Pile, wchodząca w skład Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, spełnia wymagania 
określone w § 3 ww. rozporządzenia oraz art. 184 ust. 4 ww. ustawy i pozytywnie zaopiniował złożony  
wniosek. 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile, wchodzący w skład Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,                          
adres: ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, spełnia warunki  
określone w § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia. Placówka organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonale-
nia i sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu, w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy  
badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia, a także opracowała  
i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali, zgodnie z wymogami zawartymi  
w § 3 pkt 2, 3 i 5 ww. rozporządzenia. Placówka wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz 
rozwoju, współpracując w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku  
lokalnym, a także prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli, 
spełniając tym samym warunki określone w § 3 pkt 4 i 10 ww. rozporządzenia. Zgodnie z wymogami  
zawartymi w § 3 pkt 6 i 7 ww. rozporządzenia placówka zatrudnia i zapewnia wykwalifikowaną, doświadczo-
ną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Placówka zapewnia bezpieczne  
i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz posiada nowoczesną bazę  
i nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, co potwierdza spełnienie warunków określonych w § 3 pkt 8 i 9 ww. 
rozporządzenia. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile, wchodzący w skład Centrum Doskonalenia  
Nauczycieli w Pile, zapewnienia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycie-
li.(…) 

 



Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile 

64–920 Piła, ul. Bydgoska 21 

tel. 67 352 70 10 

www.cdn.pila.pl 


