NAUCZYCIEL W SIECI
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

OFERTA
nasze szkolenia
podzieliliśmy na
cztery grupy
tematyczne:
kompetencyjne
specjalistyczne
TIK
inne

kursy online

ZESPÓŁ NAUCZYCIEL W SIECI

Dążymy do tego, aby nasza
oferta jak najlepiej odpowiadała
na potrzeby nauczyciela.
Kierujemy się aktualną wiedzą
pedeutologiczną i bogatym
doświadczeniem. Wsłuchujemy
się w głos dyrektorów,
nauczycieli i rodziców. Ciągle
udoskonalamy nasze produkty.
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kursy stacjonarne, zdalne,
hybrydowe

konferencje

DLACZEGO WARTO
SKORZYSTAĆ Z
OFERTY NASZEGO
OŚRODKA?

opi

OFERTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

JAKA JEST MISJA I WIZJA NIEPUBLICZNEJ
PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "NAUCZYCIEL W SIECI"?
DR DANUTA KITOWSKA - DYREKTOR PLACÓWKI

Naszą misją jest promowanie wiedzy o istocie
rozwoju nauczyciela i efektywne wspieranie
nauczycieli w rozwoju. Chcemy zbudować
kulturę uczestnictwa w formach doskonalenia
zawodowego, która będzie identyfikować
środowisko oświatowe.
Wierzymy, że jesteś gotów/jesteś gotowa do tych
ambitnych planów.
Czym oferta NODN "Nauczyciel w sieci" różni się
od innych propozycji dostępnych na rynku?
1. Naszym zainteresowaniem obejmujemy całą
osobę nauczyciela.
2. Promujemy kursy dłuższe, aby znaleźć czas na
implementowanie nabytej wiedzy w praktyce
szkolnej.
3. Dbamy o szczegółową ewaluację realizowaną
na 4 poziomach Kirkpatricka.
4. Nasza kadra to praktycy w wąskich
specjalnościach.
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5. Aby utrwalać wiedzę zdobytą podczas kursów
proponujemy warsztaty poszkoleniowe.
6. Część naszych szkoleń zawiera komponent w
postaci kursu online, zbudowanego zgodnie z
zasadami uczenia się dorosłych.
7. Nasze kursy mogą być realizowane w formie
stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej.
8. Kursy dłuższe zawierają element zaliczeniowy.
9. Pomagamy dyrektorom w stawaniu się ich
szkół organizacjami uczącymi się.
10. Poza kursami organizujemy konferencje, m.in.
tworzące płaszczyzny wymiany doświadczeń
nauczycieli-praktyków.
11. Zorganizowaliśmy Klub Dyrektorów NwS
mający na celu wspieranie dyrektorów szkół i
przedszkoli w codziennej pracy i umożliwiający
wymianę doświadczeń.
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JAK ZAMÓWIĆ I OPŁACIĆ NASZE KURSY?

gdy potrzebujesz informacji o
dostępności szkolenia i jego cenie
jeśli chcesz zamówić kursy lub
szkolenia realizowane na żywo
skontaktuj się z naszym działem
sprzedaży

tel. +48 505 988 139
e-mail: kontakt@nauczycielwsieci.pl
po uzyskaniu informacji zamów
szkolenie mailowo
nasze kursy online możesz kupić bezpośrednio na platformie

sprawdź naszą ofertę na www.kursy.nauczycielwsieci.pl
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szkolenia
KOMPETENCYJNE

kursy na platformie
Nauczyciel w sieci

online

1. Niezbędnik kreatywnego wychowawcy
Autorki: Izabella Bartol i Katarzyna Włodkowska
2. Jak się uczyć i nauczyć tego innych?
Autorka: dr Danuta Kitowska
3. Jak pracować metodą projektu?
Autorki: Izabela Bembenek-Kloc, Ewelina
Brzóska, Aneta Radzik
4. Sketchnoting w szkole – kurs podstawowy
Autor: Mateusz Łysek
Kursy online można realizować jako osobne szkolenie,
ale można je też łączyć ze spotkaniami
realizowanymi na żywo stacjonarnie lub zdalnie

Nowatorska formuła kursów!

CZĘŚĆ 1.

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

DOBROSTAN OSOBISTY
I ZAWODOWY NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI

KOMUNIKACJA
Z POKOLENIEM Z – DIALOG
ZAMIAST KONFLIKTU

ZADBAJMY O POTRZEBY

„NEUROBIOLOGIA SZKOŁY”,
CZYLI CO MOŻNA ZROBIĆ
ODDOLNIE

NASZYCH PRACOWNIKÓW!

DR MONIKA KŁOS
Cele:
przedstawienie istoty dobrostanu
osobistego i zawodowego,
wsparcie
uczestników/uczestniczek
w zmianie sposobu myślenia
i działania w obszarze realizacji
własnych aspiracji,
wsparcie uczestników
w skutecznym reagowaniu
w sytuacjach, które stanowią
zagrożenie dla własnego
dobrostanu (komfortu).

Cele:
przedstawienie efektywnych
narzędzi do komunikacji
z uwzględnieniem różnic
pokoleniowych,
projektowanie przez
uczestników/uczestniczki
odpowiedniej(otwartej)
komunikacji z
uczniami/uczennicami na bazie
mocnych stron każdego
pokolenia.

Cele:
przedstawienie istoty
neuroedukacji oraz metody
nauczania w oparciu o nią i
możliwości poznawcze uczniów/
uczennic,
projektowanie przez uczestników/
uczestniczki narzędzi pracy
z wykorzystaniem wiedzy o
procesach zachodzących w mózgu.

Korzyści dla uczestnika:
nabycie umiejętności dbania o
swój dobrostan, która jest jedną
z ważniejszych kompetencji,
nabycie wiedzy i umiejętności
zarządzania własnymi emocjami,
nabycie wiedzy i umiejętności
dotyczących asertywnych
zachowań (nauka wewnętrznej
równowagi).

Korzyści dla uczestnika:
nabycie wiedzy i umiejętności
efektywnej komunikacji,
poznanie technik skutecznego
wywierania wpływu i udzielania
informacji zwrotnej,
poznanie wspólnych narzędzi
komunikacji dla różnych
pokoleń, w tym w sytuacjach
konfliktowych.

Korzyści dla uczestnika:
nabycie wiedzy dotyczącej
efektywnego procesu uczenia się
i nauczania,
poznanie sposobów uczenia się
przyjaznych mózgowi
z uwzględnieniem różnic
indywidualnych,
poznanie i projektowanie
standardów dobrej lekcji i
efektywnej pracy szkoły.

czas trwania: 2 x 3h
forma: stacjonarnie lub zdalnie

czas trwania: 2 x 3h
forma: stacjonarnie lub zdalnie

czas trwania: 2 x 3h
forma: stacjonarnie lub zdalnie

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL

CZĘŚĆ 1.

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

JAK SIĘ UCZYĆ I NAUCZYĆ
TEGO INNYCH

MOTYWOWANIE
ZESPOŁU KLASOWEGO

NOTOWANIE GRAFICZNE

KOMPETENCJA UCZENIA SIĘ - KOMPETENCJĄ KLUCZOWĄ

DR DANUTA KITOWSKA

Cele:
podniesienie świadomości i
umiejętności nauczycielskiej oraz
wypracowanie dobrych praktyk
dotyczących motywacji i
samodzielnej pracy ucznia.
Korzyści dla uczestnika:
pozna wybrane techniki uczenia
się,
dowie się jak realizować program
“Jak się uczyć?” w klasie
szkolnej,
otrzyma zestaw przydatnych
materiałów.

czas trwania: 2 x 3h na żywo (wersja
hybrydowa z wykorzystaniem kursu
online pod tym samym tytułem)
forma: zdalnie lub hybrydowo

Cele:
promowanie zespołowej pracy
nauczycieli nad zmotywowaniem
uczniów całej klasy.

Cele:
promowanie myślenia wizualnego,
i upowszechnianie sposobu
efektywnego notowania
wykorzystującego obraz.

Korzyści dla uczestnika:
pozna lub uporządkuje wiedzę na
temat technik motywowania
uczniów,
przećwiczy pracę w konsylium
pedagogicznym w ramach case
study,
pozna aktualną literaturę i dobre
praktyki,
wypracuje ministrategię
motywowania konkretnego
zespołu klasowego.

Korzyści dla uczestnika:
nabędzie wiedzę i wykształci
umiejętności tworzenia notatek
graficznych z różnych tekstów,
filmu i innych źródeł,
pozna zasady tworzenia notatek
graficznych,
zapozna się z przykładami dobrych
praktyk,
otrzyma zestaw wskazówek jak
uczyć sketchnotingu uczniów.

czas trwania: 2 x 4h
forma: stacjonarnie lub zdalnie

czas trwania: 2 x 3h/6h
forma: stacjonarnie lub zdalnie

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL

CZĘŚĆ 1.

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

IZABELA BEMBENEK-KLOC
EWELINA BRZÓSKA
ANETA RADZIK

DESIGN
THINKING

W EDUKACJI

Cele:
nauczenie się prowadzenia atrakcyjnych i dynamicznych
lekcji, wzbogaconych o współczesny kontekst i
wykorzystanie DT.
Korzyści dla uczestnika:
pozna założenia metody Design Thinking, pobudzi
nowatorskie myślenie, podniesie motywację oraz
samoocenę uczniów,
rozwiąże często nieuświadomione problemy, nauczy się
określać potrzeby swoje i uczniów, zyska poczucie
sprawczości,
nauczy się sposobów wykorzystania myślenia
projektowego w praktyce szkolnej.

czas trwania: 3 x 2h
forma: na żywo online

JAK UCZYĆ
NIEBANALNIE?
EDUKACJA GLOBALNA
INTERDYSCYPLINARNIE

Cele:
przygotowanie uczniów do zrozumienia i stawiania
czoła wyzwaniom współczesnego świata, kształcenie
postawy obywatelskiej i zmiana postaw, pomoc w
zrozumieniu globalnych współzależności pomiędzy
społeczeństwami, pobudzenie do krytycznej i
świadomej refleksji nad własnymi wyborami, konkretne
przykłady wykorzystania aplikacji na przedmiotach
humanistycznych.
Korzyści dla uczestnika:
uatrakcyjni proces nauczania poprzez wzbogacenie
treści lekcji o kontekst współczesny,
pokaże swoim uczniom uniwersalność treści, które
przekazuje na lekcjach,
zyska razem ze swoimi uczniami poczucie sprawczości.
czas trwania: 2 x 2h
forma: na żywo online

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL

CZĘŚĆ 1.

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

KATARZYNA
WŁODKOWSKA

JAK ROZWIJAĆ
KREATYWNOŚĆ
NA ZAJĘCIACH
WYCHOWAWCZYCH
I PRZEDMIOTOWYCH?

IZABELLA BARTOL

COACHINGOWE
SPOSOBY PRACY
NA LEKCJACH
WYCHOWAWCZYCH

Cele:
podnoszenie kompetencji nauczycielskich w zakresie
kształtowania kreatywności u uczniów.

Cele:
nauczenie się jak poznać siebie i swoich uczniów, jak
budować pewność siebie w klasie i poznać grupowe
role oraz wzmacniać poczucie własnej wartości.

Korzyści dla uczestnika:

Korzyści dla uczestnika:
pozna narzędzia do określania własnych cech
osobowości,
zastosuje narzędzia do określenia ról grupowych w
swojej klasie,
pozna sposoby na wzmacnianie własnej wartości u
swoich wychowanków.

pozna sposoby i techniki rozwijające kreatywność,
otrzyma materiały do pracy z uczniami,
nauczy się jak rozwijać kreatywność swoich uczniów.

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online

czas trwania: 2 x 3h
forma: stacjonarna

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL
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SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

MATEUSZ ŁYSEK

DR DANUTA KITOWSKA

NOTATKI GRAFICZNE
W PROGRAMIE
PROCREATE

PROSTE GRAFIKI W
PROGRAMIE PROCREATE

Cele:
praktyczny trening i poznanie środowiska programu
Procreate.

Cele:

Korzyści dla uczestnika:

Korzyści dla uczestnika:
podniesie umiejętności w tworzeniu cyfrowych notatek
graficznych,
stworzy własne notatki z tekstu.

pozna proste triki w programie Procreate,
praktyczne ćwiczenia w tworzeniu grafik,
praca na warstwach.
Uwaga: wymagany Ipad i program Procreate
czas trwania: 2 x 2h
forma: na żywo online

praktyczny trening w tworzeniu notatek graficznych w
programie Procreate.

Uwaga: wymagany Ipad i program Procreate
czas trwania: 2 x 2h
forma: na żywo online

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL

szkolenia
SPECJALISTYCZNE

kursy na platformie
Nauczyciel w sieci

online

1. Jak efektywnie uczyć matematyki w klasach 1-3?
Autorka: Joanna Hofman
2. EksperymentujeMY: metoda naukowa w klasie i domu
Autorzy: Anna Żertka, Mirosław Malinowski
3. Jak efektywnie i efektownie uczyć matematyki w szkole
ponadpodstawowej?
Autorka: Iwona Wendt
4. Narzędziownik nauczyciela historii – jak skutecznie
angażować młodzież na lekcjach?
Autorka: Agnieszka Jankowiak-Maik
5. Rozprawka, opowiadanie twórcze i przemówienie na
egzaminie ósmoklasisty
Autorka: Izabella Bartol
6. Przepisy na skuteczne lekcje matematyki w szkole
podstawowej
Autorka: Jolanta Przygocka
7. Niezbędnik polonisty – nowa matura w praktyce
Autorka: Katarzyna Włodkowska

Kursy online można realizować jako osobne szkolenie,
ale można też łączyć je ze spotkaniami
realizowanymi na żywo stacjonarnie lub zdalnie.

Nowatorska formuła kursów!

CZĘŚĆ 2.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

UCZĘ PROJEKTOWO
W MODELU STEM (PBL)

PROGRAMOWANIE Z BBC
MICRO:BIT W ŚRODOWISKU
MAKECODE

PROGRAMOWANIE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ

INNOWACJE I PROJEKTY EDUKACYJNE
PROGRAMOWANIE

- KOMPETENCJĄ PRZYSZŁOŚCI

ZBYSZEK KARWASIŃSKI
Cele

Cele

Cele:

zapoznanie nauczycieli z podstawami
metodycznymi metody projektów.
Wyjaśnienie istoty cyklu
inżynierskiego w kontekście lekcji
STEM w szkole. Nauka projektowania
i prowadzenia lekcji metodą projektu.

zapoznanie nauczycieli z potencjałem
dydaktycznym urządzenia BBC Micro:bit
oraz możliwością jego rozbudowy.
Przygotowanie nauczyciela do nauczania
programowania z wykorzystaniem BBC
Micro:bit w środowisku MakeCode.

Korzyści dla uczestnika:
będzie umiał odróżnić projekt
uczniowski od lekcji prowadzonej
metodą projektu (PBL),
dowie się jak zaprojektować i
przeprowadzić lekcję metodą
projektu stosując tę metodę do
nauki przedmiotów ścisłych,
będzie umiał zastosować cykl
inżynierski,
nauczy się zarządzać projektem z
pomocą technologii.

Korzyści dla uczestnika:
będzie umiał poprowadzić dla uczniów
podstawowy kurs programowania z
pomocą środowiska MakeCode oraz
urządzenia BBC Micro:bit (także
wirtualnego),
nauczy się korzystać z BBC Micro:bit
oraz czujników zaimplementowanych
w urządzeniu,
dowie się jak stworzyć z uczniami
interaktywną grę z wykorzystaniem
Micro:bita,
będzie umiał pobrać dedykowane
materiały dydaktyczne do
prowadzenia zajęć

zapoznanie nauczycieli z narzędziami i
metodami nauki programowania w
szkołach podstawowych,
uporządkowanie wiedzy z zakresu
podstaw programowania, wyjaśnienie
w jaki sposób zaplanować proces
nauczania (w modelu
interdyscyplinarnym w czasie lekcji i
kół zainteresowań).

czas trwania: 2 x 3h na żywo
forma: zdalnie lub hybrydowo

czas trwania: 2 x 3h
forma: zdalnie

Korzyści dla uczestnika:
Będzie umiał dobrać odpowiednie
narzędzia do nauki programowania
w modelu pracy stacjonarnej i
hybrydowej,
Pozna narzędzia płatne oraz
bezpłatne z uwzględnieniem ich
zalet i ograniczeń,
Nauczy się stosować
programowanie interdyscyplinarnie
w lekcjach edukacji polonistycznej,
przyrodniczej, matematycznej.
czas trwania: 2 x 3h
forma: stacjonarnie, zdalnie,
hybrydowo

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL

CZĘŚĆ 2.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

MIROSŁAW MALINOWSKI

ZNANE DOŚWIADCZENIA
W NOWYCH ODSŁONACH

Cele:
tworzenie doświadczeń w nowych odsłonach.
Korzyści dla uczestnika:
poznanie pomysłów na modyfikację znanych
doświadczeń,
tworzenie historii z doświadczeniem w tle,
pytania jako klucz do lepszego poznania zagadnienia.

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online

EKSCYTUJĄCE
SPOTKANIA
Z EKSPERYMENTEM

Cele:
tworzenie banku pomysłów i patentów na
eksperymentowanie bez względu na rzeczywistość
szkolną.
Korzyści dla uczestnika:
dostosowanie doświadczeń do realiów szkoły (uczniów,
klasy, wyposażenia),
doskonalenie pracy metodą naukową, w tym metodą
IBSE,
opracowanie koncepcji pudełka edukacyjnego oraz
obudowy dydaktycznej do niego.

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL

CZĘŚĆ 2.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

KATARZYNA WŁODKOWSKA

METODY I FORMY PRACY
WSPIERAJĄCE UCZNIA

JAK NAUCZYĆ UCZNIA

W TWORZENIU WYPOWIEDZI

TWORZENIA MATURALNYCH

MATURALNYCH Z WYKORZYSTANIEM

FORM WYPOWIEDZI?

APLIKACJI MOBILNYCH

Cele:
wskazanie technik wsparcia uczniów w przygotowaniu
do egzaminu maturalnego.

Cele:
wskazanie technik wsparcia uczniów w przygotowaniu
do egzaminu maturalnego.

Korzyści dla uczestnika:
usystematyzowanie wiedzy na temat aplikacji
edukacyjnych oraz ich funkcjonalnego wykorzystanie na
lekcjach języka polskiego podczas przygotowania do
nowej matury,
wskazówki metodyczne dotyczące realizacji wymagań
zapisanych w nowej podstawie programowej,
materiały do pracy z uczniami.

Korzyści dla uczestnika:
pozna metody pracy, które kształcą kompetencje
niezbędne na nowej maturze z języka polskiego,
otrzymasz materiały do pracy z uczniami,
pozna kryteria oceniania wypracowań w kontekście
nowej formuły egzaminacyjnej.

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online

DZIAŁ SPRZEDAŻY: +48 505 988 139, E-MAIL: KONTAKT@NAUCZYCIELWSIECI.PL
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SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE

KURSY DOSKONALĄCE

IZABELLA BARTOL

GAMIFIKACJA NA POLSKIM – JAK
STWORZYĆ I WYKORZYSTAĆ GRY
EDUKACYJNE DO POWTÓRKI
MATERIAŁU Z JĘZYKA POLSKIEGO?

Cele:
zaprezentowanie dobrych stron wykorzystania
gamifikacji w procesie edukacji,
tworzenie z uczestnikami własnych gier dydaktycznych
w programach Genially i Canva.
Korzyści dla uczestnika:
pozna zalety wykorzystywania gier edukacyjnych na
swoich zajęciach,
nauczy się wykorzystywać programy online do
tworzenia własnych zasobów edukacyjnych.

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online

INTERAKTYWNA LEKCJA
JĘZYKA POLSKIEGO – SPOSOBY
WYKORZYSTYWANIA NARZĘDZI
ONLINE W PROCESIE
ROZWIJANIA UCZNIOWSKIEJ
KREATYWNOŚCI

Cele:
podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie
wykorzystywania technologii cyfrowych w szkole.
Korzyści dla uczestnika:
pozna sposoby wykorzystania narzędzi online podczas
lekcji stacjonarnej i zdalnej oraz możliwości rozwijania
kreatywności u uczniów.

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online
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SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
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KURSY DOSKONALĄCE

JOLANTA PRZYGOCKA

PRZEPISY NA SKUTECZNE
LEKCJE MATEMATYKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

JOANNA HOFMAN

JAK EFEKTYWNIE UCZYĆ
MATEMATYKI
W KLASACH 1-3?

Cele:
promowanie wykorzystania na lekcjach matematyki
metod przyjaznych mózgowi.

Cele:
promowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach
matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.

Korzyści dla uczestnika:
propozycje wspierające szybkie przyswajanie wiedzy
z danego tematu,
uświadomienie, że zawsze należy uczyć od tego co
bliskie do tego co dalekie uczniowi,
wskazówki jak uczyć się poprzez zabawę,
propozycje wskazania zastosowań zagadnień
matematycznych w życiu codziennym.

Korzyści dla uczestnika:
otrzyma inspiracje metodyczne na lekcje matematyki
(również w edukacji zdalnej) - w tym konkretne
aplikacje do pomocy dla nauczyciela i dla ucznia,
pozna krok po kroku, w jaki sposób trenerka tłumaczy
uczniom trudniejsze zadania z treścią oraz to, jakich
błędów należy unikać podczas takich lekcji,
otrzyma konkretne przykłady na to, jak organizować
efektywne lekcje matematyki podczas zdalnej edukacji.

czas trwania: 2 x 2h oraz czas z kursem na platformie
forma: na żywo online oraz kurs online na platformie

czas trwania: 2 x 2h oraz czas pracy z kursem na
platformie
forma: na żywo online oraz kurs online na platformie
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IWONA WENDT

CIEKAWE POMYSŁY
NA NAUKĘ RACHUNKU

ROZPOCZYNAM ROK
SZKOLNY INACZEJ NIŻ

PRAWDOPODOBIEŃSTWA

ZWYKLE

Cele:
promowanie aktywizujących metod pracy.
Korzyści dla uczestnika:
pomysły na proste pomoce edukacyjne do
wykorzystania na zajęciach z rachunku
prawdopodobieństwa,
gotowe scenariusze lekcji,
aktywizacja uczniów.

czas trwania: 3h
forma: na żywo online

Cele:
wskazanie sposobów aktywizowania uczniów w
pierwszych dniach roku szkolnego.
Korzyści dla uczestnika:
ciekawy pomysł na rozpoczęcie nauki w nowym roku
szkolnym,
refleksja nad własnym warsztatem pracy,
pomysły na integrację zespołu klasowego po wakacjach
i rozbudzenie ciekawości uczniów (a co będzie dalej?).

czas trwania: 3h
forma: na żywo online
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ANNA ŻERTKA

WYKORZYSTANIE
SKETCHNOTINGU NA
LEKCJACH PRZEDMIOTÓW
PRZYRODNICZYCH

MATEUSZ ŁYSEK

WYKORZYSTANIE
SKETCHNOTINGU NA
LEKCJACH
PRZEDMIOTÓW
HUMANISTYCZNYCH

Cele:
popularyzacja myślenia wizualnego w szkole.

Cele:
popularyzacja myślenia wizualnego w szkole.

Korzyści dla uczestnika:
zrozumienie korzyści płynących z wykorzystania
myślenia wizualnego,
przełamanie barier do rysowania na lekcjach,
wypracowanie na zajęciach materiałów pomocnych w
dalszej pracy.

Korzyści dla uczestnika:
zrozumienie korzyści płynących z wykorzystania
myślenia wizualnego,
przełamanie barier do rysowania na lekcjach,
wypracowanie na zajęciach materiałów pomocnych w
dalszej pracy.

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online

czas trwania: 2 x 3h
forma: na żywo online
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szkolenia
TIK

kursy na platformie
Nauczyciel w sieci

online

1.Canva dla oświaty – kurs dla każdego nauczyciela
Autor: Dawid Łasiński
2. Wirtualne escape roomy i webquesty – sposoby na
aktywizację uczniów
Autor: Marek Grzywna
3. Kurs Classflow – przewodnik po interaktywnych
zajęciach
Autor: Maciej Danieluk
4. Jak wykorzystać Microsoft Teams w pracy nauczyciela?
Autor: Dawid Łasiński
5. Classroom dla nauczyciela
Autor: Maciej Danieluk

Kursy online można realizować jako osobne szkolenie,
ale można też łączyć je ze spotkaniami
realizowanymi na żywo stacjonarnie lub zdalnie.

Nowatorska formuła kursów!
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SZKOLENIA TIK
REALIZOWANE NA ŻYWO STACJONARNIE LUB ZDALNIE
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JAK WYKORZYSTAĆ
MICROSOFT TEAMS W PRACY
NAUCZYCIELA

JAK WYKORZYSTAĆ MOŻLIWOŚCI
PAKIETU MICROSOFT 365 (DAWNIEJ
OFFICE 365 DLA SZKÓŁ) DLA
EDUKACJI W TWORZENIU SZKOŁY
PRZYSZŁOŚCI

SPRAWDZONE SPOSOBY NA
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI TIK
W EDUKACJI

TECHNOLOGIA, KTÓRA WSPIERA NAUCZYCIELI

DAWID ŁASIŃSKI - PAN BELFER

Cele:
zaprezentowanie środowiska Microsoft
Teams jako rozwiązania
usprawniającego pracę nauczyciela i
poprawiającego skuteczność procesów
edukacyjnych w szkole.

Cele:
zaprezentowanie praktycznych i
prostych do wdrożenia sposobów
wykorzystania aplikacji dostępnych
w pakiecie Microsoft 365
pozwalających zrealizować wizję
szkoły przyjaznej nowoczesnym
technologiom.

Korzyści dla uczestnika:
Korzyści dla uczestnika:
bez względu na poziom zaawansowania
bez względu na poziom
w obsłudze technologii, opanuje
zaawansowania w obsłudze
praktycznie metody wykorzystania
technologii nabędzie umiejętności
Microsoft Teams,
pozwalające wykorzystać potencjał
pozna sposoby na wprowadzanie
pakietu Microsoft 365 dla edukacji,
elementów lekcji odwróconej,
pozna sposoby na wykorzystanie
dowie się, jak za pomocą Microsoft
chmury do usprawnienia
Teams doskonalić wśród uczniów
współpracy z uczniami, rodzicami i
umiejętność samokształcenia.
innymi nauczycielami,
dowie się, jak wykorzystać
rozwiązania dostępne w pakiecie
Microsoft 365 do usprawnienia
czas trwania: 2 x 2h na żywo
edukacji zdalnej, jak i stacjonarnej.
forma: stacjonarnie, zdalnie lub
hybrydowo (przy wykorzystaniu kursu
czas trwania: 2 x 2h
online)
forma: stacjonarnie, zdalnie

Cele:
praktyczny trening umiejętności
cyfrowych nauczycieli. Usprawnienie
i uatrakcyjnienie planowanych przez
nich zajęć z uczniami, dzięki
świadomemu wykorzystaniu
narzędzi TIK.

Korzyści dla uczestnika:
pozna proste i bezpłatne narzędzia
TIK, które będzie mógł wykorzystać
na różnych etapach lekcji,
nauczy się tworzyć autorskie,
cyfrowe materiały edukacyjne takie
jak prezentacje, strony internetowe,
podcasty i filmy edukacyjne,
dowie się jak w praktyce na swoich
lekcjach pracować z uczniami
metodą BYOD.

czas trwania: 2 x 2h
forma: stacjonarnie, zdalnie,
hybrydowo
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KURSY DOSKONALĄCE
MY WYCHOWYWALIŚMY SIĘ NA
PANIE TIK-TAKU, NASZE DZIECI
NA MR. TIK-TOKU -CZYLI
CYBER(NIE)BEZPIECZEŃSTWA W

BREAKING NEWS: W INTERNECIE
NADAL NIE JESTEŚMY
ANONIMOWI

WITAMY W RZECZYWISTOŚCI
ROZSZERZONEJ (ARAUGMENTED REALITY)

SIECI

TECHNOLOGIA, KTÓRA WSPIERA NAUCZYCIELI

ŁUKASZ GIEREK

Cele:
Zapoznanie uczestników ze światem
nowoczesnych technologii edukacyjnych,
dbając zarazem o świadomość
niebezpieczeństw i następstw swoich
działań w sieci Internet.

Cele:
Zapoznanie uczestników ze światem
nowoczesnych technologii
edukacyjnych, dbając zarazem o
świadomość niebezpieczeństw i
następstw swoich działań w sieci
Internet.

Cele:
Zapoznanie uczestników ze światem
nowoczesnych technologii
edukacyjnych, dbając zarazem o
świadomość niebezpieczeństw i
następstw swoich działań w sieci
Internet.

Korzyści dla uczestnika:
świadomość narzędzia jakim jest TikTok,
świadomość specyficznego
funkcjonowania Tik-Toka i jego
popularności,
zdefiniowanie zagrożeń napływających z
użytkowania mediów
społecznościowych.

Korzyści dla uczestnika:
uświadomienie zasad i reguł
funkcjonowania w Internecie,
bezpieczeństwo swoich danych w
Internecie,
sposoby anonimizacji.

Korzyści dla uczestnika:
wykorzystanie AR na lekcji,
uatrakcyjnienie procesu
edukacyjnego,
wykorzystanie nowoczesnych
technologii.

czas trwania: 1 x 2h na żywo
forma: stacjonarnie lub zdalnie

czas trwania: 1 x 2h
forma: stacjonarnie lub zdalnie

czas trwania: 2 x 2h
forma: stacjonarnie lub zdalnie
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DIGITAL STORYTELLING

SKYPE IN THE CLASSROOM –
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
JĘZYKÓW OBCYCH

ZOOM JAKO NARZĘDZIE
EDUKACJI ZDALNEJ

TECHNOLOGIA, KTÓRA WSPIERA NAUCZYCIELI

ŁUKASZ GIEREK
Cele:

Cele:

Cele:

Zapoznanie uczestników ze światem
nowoczesnych technologii edukacyjnych,
dbając zarazem o świadomość
niebezpieczeństw i następstw swoich
działań w sieci Internet.

Zapoznanie uczestników ze światem
nowoczesnych technologii
edukacyjnych, dbając zarazem o
świadomość niebezpieczeństw i
następstw swoich działań w sieci
Internet.

Zapoznanie uczestników ze światem
nowoczesnych technologii
edukacyjnych, dbając zarazem o
świadomość niebezpieczeństw i
następstw swoich działań w sieci
Internet.

Korzyści dla uczestnika:
uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
rozwój kreatywności,
rozwój kompetencji społecznych.

Korzyści dla uczestnika:
uatrakcyjnienie procesu
dydaktycznego,
wykorzystanie umiejętności
nabytych podczas lekcji zdalnych
do uatrakcyjnienia procesu
dydaktycznego,
rozwój kompetencji społecznych u
uczniów.
UWAGA:
wymagana znajomość języka
angielskiego na poziomie
komunikatywnym dla nauczycieli
innych języków obcych niż język
angielski.

Korzyści dla uczestnika:
wykorzystanie potencjału programu
Zoom,
poznanie interaktywnych metod
prowadzenia lekcji zdalnej,
poznanie angażujących metod
prowadzenia lekcji zdalnej.

czas trwania: 2 x 2h na żywo
forma: stacjonarnie lub zdalnie

czas trwania: 1 x 2h
forma: stacjonarnie lub zdalnie

czas trwania: 1 x 3h
forma: stacjonarnie lub zdalnie
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TECHNOLOGIA, KTÓRA WSPIERA NAUCZYCIELI

MACIEJ DANIELUK
TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNOINFORMACYJNA ŚRODKIEM ROZWOJU
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

TIK - NARZĘDZIOWNIK NAUCZYCIELA

Cele:

Cele:
wykształcenie umiejętności doboru oraz wykorzystania
narzędzi TIK służących rozwijania kompetencji kluczowych.

Korzyści dla uczestnika:
pozna sposoby rozwijania kompetencji kluczowych,
pozna narzędzia TiK wspierające rozwój kompetencji
kluczowych,
wykształci umiejętność stosowania wybranych narzędzi
TiK.

czas trwania: 3-4 h na żywo
forma: stacjonarnie (4h), zdalnie (3h)

METODA PROJEKTU - PRZYDATNE
NARZĘDZIA TIK

poznanie specyfiki pracy z wykorzystaniem narzędzi TiK.

Korzyści dla uczestnika:
pozna różnorodne narzędzia TiK wspierające pracę
nauczyciela,
podniesie umiejętność stosowania i łączenia różnych
narzędzi TiK w celu realizacji założonych celów
edukacyjnych.

czas trwania: 3-4 h na żywo
forma: stacjonarnie (4h), zdalnie (3h)

CYFROWA SZKOŁA - CHMUROWE
ROZWIĄZANIA DLA SZKÓŁ

Cele:
Poznanie narzędzi TiK wspierających nauczyciela w pracy
metodą projektu.

Cele:
poznanie specyfiki pracy w chmurze oraz narzędzi
chmurowych.

Korzyści dla uczestnika:
pozna podstawy tworzenia zajęć z wykorzystaniem metody
projektu,
pozna narzędzia TiK umożliwiające realizację założeń
projektowych,
podniesie umiejętność doboru narzędzi TiK w zależności od
specyfiki projektu.

Korzyści dla uczestnika:
pozna zasady pracy w chmurze obliczeniowej,
będzie potrafił zastosować dostępne narzędzia chmurowe
w praktyce szkolnej,
będzie potrafił zastosować w praktyce aktywizujące
metody nauczania, wykorzystując dostępne narzędzia
chmurowe.

czas trwania: 3-4 h na żywo
forma: stacjonarnie (4h), zdalnie (3h)

czas trwania: 3-4h na żywo
forma: stacjonarnie (4h), zdalnie (3h)
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szkolenia
INNE

kursy na platformie
Nauczyciel w sieci

online

1. "Awans na kolorowo" - grafiki w prezentacji dorobku
zawodowego nauczyciela
Autorka: dr Danuta Kitowska
2. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego
Autorka: dr Danuta Kitowska
3. Co trzeba wiedzieć o prawie autorskim w szkole?
Autor: Kamil Śliwowski

Kursy online można realizować jako osobne szkolenie,
ale można też łączyć je ze spotkaniami
realizowanymi na żywo stacjonarnie lub zdalnie.

Nowatorska formuła kursów!

