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JAK SIĘ ZGŁASZAĆ? 

Aby uczestniczyć w organizowanych przez ŚCDN formach doskonalenia, 
należy zapisać się elektronicznie przez witrynę internetową www.scdn.pl 
(zakładka „Oferta”). 

W przypadku trudności ze zgłoszeniem przez witrynę internetową, należy 
wydrukować i wypełnić formularz znajdujący się na płytce CD i wysłać pocztą na 
adres: 
  
25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, Dział Organizacji Szkoleń. 

Kursy uruchamiane są po zebraniu grupy, o czym zostaną Państwo powiadomieni 
pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas, w 
przypadku form płatnych, należy dokonać opłaty na konto: 

 
09 1560 0013 2536 2470 9376 0001 
Getin Noble Bank S.A. 
Uwaga: numer konta tylko do wpłat za szkolenia ŚCDN. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących interesujących Państwa form doskonalenia 
udzielą Państwu ich kierownicy oraz pracownicy Działu Organizacji Szkoleń 
(tel./fax:  41 362-35-03; e-mail: szkolenia@scdn.pl). 

ZASADY REALIZACJI FORM DOSKONALENIA 

1. Nasze formy doskonalenia realizujemy w siedzibie ŚCDN w Kielcach, jak 
również w innych miejscowościach i miejscach (dogodnych dla uczestników). 

2. O terminach rozpoczęcia zajęć poszczególnych form doskonalenia 
informujemy na naszej witrynie internetowej. 

3. Jesteśmy w stanie przygotować i zrealizować formę doskonalenia 
uwzględniającą potrzeby zgłaszającej się placówki w zakresie treści oraz 
formy zajęć. 

4. Istnieje możliwość negocjacji w zakresie rozwiązań finansowych i godzin 
realizacji w odniesieniu do poszczególnych form. 

5. Zachęcamy do zamawiania kursów, w których uczestniczyć mogą wszyscy 
lub część nauczycieli rady pedagogicznej. Zajęcia odbywają się wtedy  
w Państwa placówce.  

 

Uwaga: Kompletne opisy wszystkich form doskonalenia wraz  
z informacjami o cenach form płatnych znajdą Państwo  
na naszej witrynie: www.scdn.pl w zakładce „Oferta”. 

  

http://www.scdn.pl/
mailto:szkolenia@scdn.pl
http://www.wom.kielce.pl/
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I. Oferta dla kadry kierowniczej 
 

 Forum Nowość 

FS
0

1
 

DO-MI-NO Edukacyjne pod hasłem „Jaka edukacja 
po 10 latach w Unii Europejskiej?” z XI 
Ogólnopolskim Forum Dyrektorów nt. „Dyrektor  – 
zawód czy/i przywódca? Nowy model doskonalenia  
i profesjonalnego wsparcia oświatowej kadry 
kierowniczej” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 
pracownicy j.s.t. odpowiedzialni za oświatę, pracownicy nadzoru pedagogicznego, 
kadra placówek doskonalenia nauczycieli, Szkolni Organizatorzy Rozwoju 
Edukacji. 

Cel: Prezentacja nowych, systemowych rozwiązań w zakresie kształcenia  
i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Wsparcie kadry zarządzającej oświatą 
w planowaniu i realizacji działań projakościowych na rzecz rozwoju własnego  
i organizacyjnego. 

Opis formy: Od roku szkolnego 2013/2014 na Targach Edukacyjnych EDUKACJA 
zagości DO-MI-NO EDUKACYJNE: nowa formuła spotkań instytucji, placówek, 
organizacji  i osób zainteresowanych jakościowymi zmianami w oświacie, nauce, 
kulturze. DO-MI-NO to akronim słów: DOświadczenie-MIstrzostwo-NOwatorstwo, 
które są drogowskazem dla prelegentów i uczestników równolegle 
przebiegających Forów (m.in. Dyrektorów, Rodziców, Samorządnej Młodzieży, 
Nauczycieli Innowatorów, Nauczycieli Bibliotekarzy, Instytucji Kultury, 
Polonijnego) oraz wspólnego spotkania na AGORZE – w nowej, futurystycznej 
auli konferencyjnej Targów Kielce, mieszczącej blisko 700 osób. Ogólnopolskie 
Forum Dyrektorów V „startowało” 10 lat temu  – dyskutowaliśmy wówczas  
o tym, „Jaka polska szkoła po 1 maja 2004 r.?”. Temat przewodni DO-MI-NA to: 
„Jaka edukacja po 10 latach w Unii Europejskiej?” – tak więc w roku jubileuszu 
członkostwa Polski w UE spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, zapraszając do 
dyskusji ekspertów, autorytety naukowe, praktyków. Temat XI Ogólnopolskiego 
Forum Dyrektorów ma związek z trwającym projektem systemowym 
„Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu 
kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanym przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Sposób realizacji: DO-MI-NO EDUKACYJNE z XI Ogólnopolskim Forum 
Dyrektorów odbędzie się 26 marca 2014 r. (środa) w siedzibie Targów Kielce 
S.A., ul. Zakładowa 1 i będzie składać się z części warsztatowo-seminaryjnej oraz 
ze spotkania plenarnego (AGORA DO-MI-NO). Szczegółowy program DO-MI-NA 
EDUKACYJNEGO oraz organizowanego w jego ramach XI Ogólnopolskiego Forum 
Dyrektorów zamieścimy na witrynie internetowej ŚCDN najpóźniej na początku 
2014 r., a dodatkowo wyślemy drogą e-mailową do wszystkich osób, które do 
tego czasu zgłoszą swój udział w tej formie doskonalenia. 
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Uwagi: Zgłoszenia – wyłącznie drogą elektroniczną – prosimy przesyłać  
za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN, klikając polecenie „Zapisz się 
na kurs”. 

 

 Konferencja  

K
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Jesienne Konferencje Dyrektorów na temat „Zmiany 
w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły w roku 
szkolnym 2013/2014” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół. 

Cel: Zapoznanie uczestników zajęć ze zmianami wynikającymi z modyfikacji 
rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Opis formy: Na zajęciach zostaną zaprezentowane i zinterpretowane treści 
dotyczące nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 
maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
Odpowiemy na pytania: Jakie zmiany w „rzeczywistości wewnętrzszkolnej” 
powoduje nowelizacja rozporządzenia? Jak zmienia się model ewaluacji 
zewnętrznej i jak może się do niej przygotowywać szkoła od roku szkolnego 
2013/2014? Jakie inne zmiany w praktyce kierowniczej powoduje nowelizacja 
rozporządzenia?  

Odniesiemy się również do zadań i wyzwań stojących przed szkołami  
i placówkami w roku szkolnym 2013/2014 w związku z podstawowymi 
kierunkami polityki oświatowej państwa oraz planem nadzoru pedagogicznego 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Zaprezentujemy także ofertę Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej 
uwzględniającą nowe formy doskonalenia i wsparcia kadry kierowniczej, w tym 
założenia Świętokrzyskich Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów, 
funkcjonujacych z wykorzystaniem platformy e-learningowej. 

Sposób realizacji: Jesienne Konferencje Dyrektorów prowadzone będą w formie 
aktywnego wykładu konwersatoryjnego z elementami metod warsztatowych. 
Harmonogram spotkań, planowanych w każdym powiecie województwa 
świętokrzyskiego, zaprezentujemy na witrynie internetowej Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli na przełomie sierpnia i września 2013 r. 

Uwagi: Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w szkoleniu powinni wysłać 
zgłoszenie za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń (opcja: Zapisz się  
na kurs). 

Po ustaleniu harmonogramu spotkań informacja o terminach i miejscach szkoleń 
zostanie zamieszczona w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN,  
a  dodatkowo wysłana na adresy e-mailowe tych osób, które wcześniej wyślą 
zgłoszenie (zapiszą się na kurs) przez System Obsługi Szkoleń ŚCDN. 
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 Projekt  
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Klub Twórczych Dyrektorów Przedszkoli Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

   

Opis adresata: Dyrektorzy przedszkoli. 

Cel: Wzmocnienie efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
dyrektorów przedszkoli. 

Opis formy: KTDP jest kontynuacją cyklu szkoleń w ramach projektu 
adresowanego do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli. Udział w spotkaniach 
KTDP stwarza kierowniczej kadrze przedszkoli możliwość: 

− Aktualizacji wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego. 
− Twórczych poszukiwań na rzecz własnego rozwoju. 
− Współpracy i wymiany doświadczeń. 
− Popularyzacji ciekawych rozwiązań w zakresie zadań związanych z nadzorem. 

Sposób realizacji: W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowane są trzy spotkania 
plenarne: 

1. Wrzesień – seminarium „Nadzór pedagogiczny po 1 września 2013 r.”. 
2. Październik – wizyta studyjna (do wybranych przedszkoli w Polsce):  

„W poszukiwaniu inspirujących wzorów edukacji”. 
3. Grudzień – warsztaty „Jak skutecznie monitorować wdrażanie podstawy  

programowej”.     

Na spotkaniu we wrześniu zostaną uzgodnione tematy i terminy spotkań 
kameralnych. 

Członkom KTDP proponujemy od roku 2013/2014 udział w Świętokrzyskiej Sieci 
Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów – KTDP. Na platformie e-learningowej 
będą zamieszczane ciekawe zasoby edukacyjne z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzone problemowe fora dyskusyjne, popularyzowane przykłady dobrych 
praktyk. 

Uwagi: Na spotkania w ramach KTD Przedszkoli zapraszamy wszystkich 
dyrektorów przedszkoli – informacje o terminach i warunkach udziału będą 
ukazywać się systematycznie na stronie www.scdn.pl. 

Spotkania plenarne i kameralne odbywające się w siedzibie ŚCDN lub  
w wybranych placówkach w województwie świętokrzyskim trwają średnio 6 godz. 
dydaktycznych. Dwu- lub trzydniowa wizyta studyjna obejmuje więcej godzin 
szkoleniowych. 
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Klub Twórczych Dyrektorów Szkół Podstawowych Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Dyrektorzy szkół podstawowych. 

Cel: Doskonalenie modelu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
dyrektorów szkół podstawowych. 

Opis formy: KTD SP jest propozycją cyklu szkoleń realizowanych w ramach 
projektu i adresowanych do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych. 
Udział w spotkaniach KTD SP stwarza kadrze kierowniczej możliwość: 

− Aktualizacji wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego. 
− Twórczych poszukiwań na rzecz własnego rozwoju. 
− Współpracy i wymiany doświadczeń. 
− Popularyzacji ciekawych rozwiązań w zakresie zadań związanych z nadzorem. 

Sposób realizacji: W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowane są trzy spotkania 
plenarne:  

1. Wrzesień – „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły po 1 września  2013 r.”. 
2. Październik – „Nowatorskie rozwiazania organizacyjne i programowe szkoły” 

– wizyta studyjna do wybranych szkół w Poznaniu. 
3. Grudzień  – „Jak skutecznie monitorować wdrażanie podstawy programowej”  

– warsztaty. 

Na spotkaniu w październiku uzgodnione zostaną tematy i terminy spotkań 
kameralnych. Członkom KTD SP proponujemy od roku 2013/2014 udział  
w Świętokrzyskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów – KTD SP. Na 
platformie e-learningowej będą zamieszczane ciekawe zasoby edukacyjne  
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzone problemowe fora dyskusyjne, 
popularyzowane przykłady dobrych praktyk. 

Uwagi: Na spotkania KTD Szkół Podstawowych zapraszamy wszystkich 
dyrektorów szkół podstawowych. Spotkania plenarne i kameralne odbywające się 
w siedzibie ŚCDN lub w wybranych szkołach w województwie świętokrzyskim 
trwają średnio 6 godz. dydaktycznych. Dwu- lub trzydniowa wizyta studyjna 
obejmuje więcej godzin szkoleniowych. 

 

 Projekt  
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Klub Twórczych Dyrektorów Gimnazjów GIMNAZJON Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy i wicedyrektorzy gimnazjów. 

Cel: Stworzenie sieci współpracy, samokształcenia i wymiany doświadczeń kadry 
kierowniczej. Aktualizacja wiedzy z zakresu zarządzania, w tym – dotyczącej 
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analizy i interpretacji prawa. Promowanie ciekawych i skutecznych przykładów 
praktyk kierowniczych. 

Opis formy: Od września 2013 r. do czerwca 2014 r. planowane są 2 spotkania 
plenarne. Oprócz nich, w terminach ustalonych przez członków Klubu, spotkania 
kameralne, problemowe, prowadzone w mniejszych grupach. Spotkania plenarne 
i kameralne prowadzić będą konsultanci ŚCDN lub/i zaproszeni eksperci, w tym – 
dyrektorzy wdrażający w swoich placówkach efektywne rozwiązania w wybranych 
obszarach. 

Sposób realizacji: Planowane w roku szkolnym spotkania: 

1. Wrzesień/październik 2013 r. – „Jaki nadzór pedagogiczny po 1 września 
2013 r.” (seminarium) – prowadzenie: Małgorzata Jarosińska, Małgorzata Jas, 
ŚCDN. 

2. Wiosna 2014 r. – „W poszukiwaniu najlepszych wzorów edukacji” (wizyta 
studyjna do wybranych szkół w Polsce). 

3. Spotkanie plenarne − tematy spotkań będą na bieżąco ustalane w roku 
szkolnym 2013/2014. 

Uwagi: Komunikaty o programach i harmonogramach spotkań plenarnych oraz  
o warunkach rekrutacji będą ogłaszane systematycznie na stronie: www.scdn.pl, 
w Aktualnościach, na trzy tygodnie przed szkoleniem, a jednocześnie w Systemie 
Obsługi Szkoleń ukażą się aktualne programy szkoleń z możliwością wysłania 
zgłoszenia. Dodatkowo członkowie Klubu, którzy do tego czasu zapiszą się na 
kurs, otrzymają informacje drogą e-mailową.  

Ilość godzin zajęć na spotkaniach kameralnych i plenarnych (6 godz. 
dydaktycznych) ma charakter szacunkowy. Wymiar godzin dydaktycznych  
na wizycie studyjnej jest odpowiednio większy. 

 

 Seminarium Nowość 

S
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0
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – I spotkanie poświęcone 
wymaganiom: 2. Procesy edukacyjne są 
zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, 7. 
Nauczyciele współpracują w planowaniu i 
realizowaniu procesów edukacyjnych 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.:  4 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 
wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 
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Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 

Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w drugiej połowie września 2013 r. Osoby, które 
wyślą zgłoszenie na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną 
poinformowane drogą e-mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym)  
o dokładnym terminie szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie 
internetowej ŚCDN ukaże się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 
powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 

 

 Seminarium Nowość 
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – II spotkanie poświęcone 
wymaganiu: 5. Respektowane są normy społeczne 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 
wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 
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Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 

Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w październiku 2013 r. Osoby, które wyślą 
zgłoszenie na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną poinformowane 
drogą e-mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) o dokładnym 
terminie szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN 
ukaże się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 
powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 

 

 Seminarium Nowość 
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – III spotkanie poświęcone 
wymaganiu: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i 
umiejętności określone w podstawie programowej 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 
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wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 

Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w listopadzie 2013 r. Osoby, które wyślą 
zgłoszenie na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną poinformowane 
drogą e-mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) o dokładnym 
terminie szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN 
ukaże się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 
powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 

 

 Seminarium Nowość 
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – IV spotkanie poświęcone 
wymaganiu: 4. Uczniowie są aktywni 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

13 
 

wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 

Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w grudniu 2013 r. Osoby, które wyślą 
zgłoszenie na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną poinformowane 
drogą e-mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) o dokładnym 
terminie szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN 
ukaże się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 
powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – V spotkanie poświęcone 
wymaganiom: 1. Szkoła lub placówka realizuje 
koncepcję pracy (...) oraz 6. Szkoła lub placówka 
wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
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10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 
wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 

Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w styczniu 2014 r. Osoby, które wyślą 
zgłoszenie na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną poinformowane 
drogą e-mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) o dokładnym 
terminie szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN 
ukaże się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 
powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 
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 Seminarium  
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – VI spotkanie poświęcone 
wymaganiom: 9. Rodzice są partnerami szkoły lub 
placówki oraz 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły 
lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz 
wzajemnego rozwoju 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 
wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 

Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w lutym 2014 r. Osoby, które wyślą zgłoszenie 
na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną poinformowane drogą e-
mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) o dokładnym terminie 
szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN ukaże 
się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

16 
 

powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 

 

 Seminarium  
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – VII spotkanie poświęcone 
wymaganiu: 11. Szkoła lub placówka, organizując 
procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 
wyników (sprawdzianu i egzaminów) oraz innych 
badań zewnętrznych i wewnętrznych 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 
wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 

Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w marcu 2014 r. Osoby, które wyślą zgłoszenie 
na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną poinformowane drogą e-
mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) o dokładnym terminie 
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szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN ukaże 
się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 
powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 

 

 Seminarium Nowość 
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Cykl seminariów na temat: „NOWE wymagania 
państwa STEP BY STEP” – VIII spotkanie 
poświęcone wymaganiom: 12. Zarządzanie szkołą 
lub placówką służy jej rozwojowi oraz 8. Promowana 
jest wartość edukacji 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek, których dotyczą wymagania  
z części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 

Cel: Uwspólnienie rozumienia wymagań postawionych szkołom przez państwo. 
Aktualizacja wiedzy uczestników na temat kontekstu prawnego poszczególnych 
wymagań. Wsparcie szkół w przygotowaniu się do ewaluacji zewnętrznej oraz  
w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
wprowadzono m.in. znaczącą modyfikację wymagań wobec szkół/placówek, 
doprecyzowano czynności podejmowane w ewaluacji zewnętrznej i kontroli, 
określono zakres ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona 
prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za 
istotne w jej działalności. W cyklu seminariów „NOWE wymagania państwa STEP 
BY STEP” przyjrzymy się tym zmianom, odniesiemy się do ich wpływu na 
praktykę dyrektorską. Szkolenia rozpoczniemy od tych wymagań, których 
niespełnienie skutkuje poleceniem dyrektorowi szkoły przez organ prowadzący 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Na każdym 
seminarium odniesiemy się do szerszego kontekstu prawnego konkretnych 
wymagań oraz pokażemy ich praktyczną perspektywę ewaluacyjną (jak wygląda 
odnosząca się do nich problemowa ewaluacja zewnętrzna i jak dane wymaganie 
może stać się drogowskazem dla działań podejmowanych w ewaluacji 
wewnętrznej, jeśli szkoła uzna za istotne zagadnienia „zakotwiczone” w danym 
wymaganiu). Uczestnicy seminariów uzyskają dostęp do kursu „NOWE 
wymagania państwa STEP BY STEP” na platformie e-learningowej, gdzie 
będziemy zamieszczać materiały szkoleniowe i inne ciekawe zasoby. 
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Sposób realizacji: Seminarium odbędzie się w siedzibie ŚCDN, w dzień 
powszedni, w godz. 9.30–14.30, w kwietniu 2014 r. Osoby, które wyślą 
zgłoszenie na seminarium (klikając: Zapisz się na kurs), zostaną poinformowane 
drogą e-mailową (na adres podany w formularzu rejestracyjnym) o dokładnym 
terminie szkolenia. Oprócz tego w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN 
ukaże się komunikat w tej sprawie. 

Uwagi: Dyrektorowi uczestniczącemu w szkoleniu może towarzyszyć wskazany 
przez niego nauczyciel, zaangażowany w ewaluację wewnętrzną w szkole, który 
powinien także zapisać się na seminarium za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Szkoleń ŚCDN. 

 Seminarium  
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LEX – Spotkania Prawne Dyrektorów Szkół na temat 
„Zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 
2013/2014 wynikające z najnowszych zmian w 
prawie oświatowym” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz inna kadra kierownicza. 

Cel: Aktualizacja wiedzy o wdrażanych i planowanych zmianach w prawie 
oświatowym. 

Opis formy: Na seminarium uczestnicy otrzymają usystematyzowaną informację 
o zadaniach dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynikających  
z najnowszych zmian w prawie oświatowym oraz praktyczne wskazówki 
dotyczące wdrażania tych zmian do pracy szkoły. 

Sposób realizacji: Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 
dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, kontroluje 
przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkół. Aby wywiązać się z tego zadania, musi sam znać prawo i z zapisami prawa 
zapoznawać swoich nauczycieli. Seminarium dostarczy rzetelnej informacji  
o planowanych i wdrażanych zmianach w prawie oświatowym, a także ogólnej 
wiedzy prawnej, ułatwi poznanie źródeł prawa oraz dokonywanie niezbędnej w 
zarządzania szkołą wykładni obowiązujących norm prawnych. 

Seminaria będą okazją do współpracy, wzajemnego wsparcia, dokonywania 
refleksji na tematy zawodowe, uczenia się od najlepszych. 

Dyrektorom – uczestnikom seminariów – proponujemy od roku 2013/2014 udział  
w Świętokrzyskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów – LEX.  
Na platformie e-learningowej będą zamieszczane ciekawe zasoby edukacyjne  
z zakresu prawa oświatowego, prowadzone problemowe fora dyskusyjne, 
popularyzowane przykłady dobrych praktyk realizacji w rzeczywistości szkolnej 
wybranych przepisów prawnych. 

Uwagi: Spotkania w ramach projektu LEX będą organizowane w siedzibie ŚCDN 
w wymiarze 6 godzin dydaktycznych (10.00–14.30). Seminarium na temat 
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„Zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynikające  
z najnowszych zmian w prawie oświatowym” odbędzie się we wrześniu 2013 r. 
Informacja o terminie spotkania będzie zamieszczona w „Aktualnościach” na 
stronie internetowej ŚCDN oraz wysłana na adresy e-mailowe tych osób, które 
wcześniej wyślą zgłoszenie przez System Obsługi Szkoleń ŚCDN. 

 

 Seminarium  
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LEX – Spotkania Prawne Dyrektorów Szkół na temat 
„Bezpieczeństwo w szkole/placówce” Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz inna kadra kierownicza. 

Cel: Aktualizacja wiedzy o wdrażanych i planowanych zmianach w prawie 
oświatowym. 

Opis formy: Temat: Bezpieczeństwo w szkole/placówce. 

1. Aktualizacja wiedzy na temat prawnych podstaw bezpieczeństwa w szkole  
i placówce oświatowej. 

2. Doskonalenie kompetencji w zakresie znajomości i prawidłowego stosowania 
(interpretacji) przepisów prawa oświatowego i prawa w oświacie dotyczącego 
bezpieczeństwa w szkole. 

3. Podnoszenie ogólnej znajomości mechanizmów działania prawa i sposobów 
docierania do wiedzy o prawie związanych z bezpieczeństwem w szkole. 

Sposób realizacji: Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, kontroluje 
przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkół. Aby wywiązać się z tego zadania, musi sam znać prawo i z zapisami prawa 
zapoznawać swoich nauczycieli. Seminarium dostarczy rzetelnej informacji  
o planowanych i wdrażanych zmianach w prawie oświatowym, a także ogólnej 
wiedzy prawnej, ułatwi poznanie źródeł prawa oraz dokonywanie niezbędnej  
w zarządzaniu szkołą wykładni obowiązujących norm prawnych. 

Seminarium będzie  okazją do współpracy, wzajemnego wsparcia, dokonywania 
refleksji na tematy zawodowe, uczenia się od najlepszych. 

Dyrektorom – uczestnikom seminariów – proponujemy od roku 2013/2014 udział 
w Świętokrzyskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów – LEX.  
Na platformie e-learningowej będą zamieszczane ciekawe zasoby edukacyjne  
z zakresu prawa oświatowego, prowadzone problemowe fora dyskusyjne, 
popularyzowane przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji w rzeczywistości 
szkolnej wybranych przepisów prawnych. 

Uwagi: Spotkania w ramach projektu LEX będą organizowane w siedzibie ŚCDN 
w wymiarze 6 godzin dydaktycznych (10.00–14.30). Seminarium na temat 
„Bezpieczeństwo w szkole/placówce” odbędzie się w październiku 2013 r. 
Informacja o terminie spotkania będzie zamieszczona w „Aktualnościach”  
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na stronie internetowej ŚCDN oraz wysłana na adresy e-mailowe tych osób, które 
wcześniej wyślą zgłoszenie przez System Obsługi Szkoleń ŚCDN. 

 

 Seminarium  
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LEX – Spotkania  Prawne Dyrektorów Szkół na temat 
„Nowelizacja statutu w szkole” Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz inna kadra kierownicza. 

Cel: Aktualizacja wiedzy o wdrażanych i planowanych zmianach w prawie 
oświatowym. 

Opis formy: Na seminarium „Nowelizacja statutu w szkole” uczestnicy będą 
mieli okazję sprawdzenia, na ile statut obowiązujący w ich szkole/placówce jest 
zgodny z najnowszymi przepisami prawa. Dowiedzą się, jakie zmiany trzeba,  
a jakie warto wprowadzić w „szkolnej konstytucji", w jakich sytuacjach szkolnych 
precyzyjne zapisy w statucie pomagają w skutecznym i bezkonfliktowym 
załatwianiu spraw trudnych. 

Sposób realizacji: Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, kontroluje 
przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkół. Aby wywiązać się z tego zadania, musi sam znać prawo i z zapisami prawa 
zapoznawać swoich nauczycieli. Seminarium dostarczy rzetelnej informacji  
o planowanych i wdrażanych zmianach w prawie oświatowym, a także ogólnej 
wiedzy prawnej, ułatwi poznanie źródeł prawa oraz dokonywanie niezbędnej  
w zarządzaniu szkołą wykładni obowiązujących norm prawnych. 

Seminarium będzie  okazją do współpracy, wzajemnego wsparcia, dokonywania 
refleksji na tematy zawodowe, uczenia się od najlepszych. 

Dyrektorom – uczestnikom seminariów – proponujemy od roku 2013/2014 udział  
w Świętokrzyskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów – LEX.  
Na platformie e-learningowej będą zamieszczane ciekawe zasoby edukacyjne  
z zakresu prawa oświatowego, prowadzone problemowe fora dyskusyjne, 
popularyzowane przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji w rzeczywistości 
szkolnej wybranych przepisów prawnych. 

Uwagi: Spotkania będą organizowane w siedzibie ŚCDN w wymiarze 6 godzin 
dydaktycznych (10.00–14.30). Seminarium na temat „Nowelizacja statutu  
w szkole” odbędzie się w listopadzie 2013 r. Informacja o terminie spotkania 
będzie zamieszczona w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN oraz 
wysłana na adresy e-mailowe tych osób, które wcześniej wyślą zgłoszenie przez 
System Obsługi Szkoleń ŚCDN. 
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 Seminarium  
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LEX – Spotkania Prawne Dyrektorów Szkół na temat 
„Dokumentacja w szkole” Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz inna kadra kierownicza. 

Cel: Aktualizacja wiedzy o wdrażanych i planowanych zmianach w prawie 
oświatowym. 

Opis formy: Seminarium „Dokumentacja w szkole” dostarczy uczestnikom 
usystematyzowanej wiedzy na temat dokumentacji koniecznej w szkole  
w kontekście obowiązujących przepisów. Pozwoli na refleksję o szkolnej 
praktyce: Czy dokumentacja prowadzona przez dyrektora i nauczycieli jest 
zgodna z prawem? Na ile rozwiązania stosowane w szkole w zakresie 
prowadzonej dokumentacji są racjonalne i użyteczne? 

Sposób realizacji: Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, kontroluje 
przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkół. Aby wywiązać się z tego zadania, musi sam znać prawo i z zapisami prawa 
zapoznawać swoich nauczycieli. Seminarium dostarczy rzetelnej informacji  
o planowanych i wdrażanych zmianach w prawie oświatowym, a także ogólnej 
wiedzy prawnej, ułatwi poznanie źródeł prawa oraz dokonywanie niezbędnej  
w zarządzaniu szkołą wykładni obowiązujących norm prawnych. 

Seminarium będzie  okazją do współpracy, wzajemnego wsparcia, dokonywania 
refleksji na tematy zawodowe, uczenia się od najlepszych. 

Dyrektorom – uczestnikom seminariów – proponujemy od roku 2013/2014 udział 
w Świętokrzyskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów – LEX.  
Na platformie e-learningowej będą zamieszczane ciekawe zasoby edukacyjne  
z zakresu prawa oświatowego, prowadzone problemowe fora dyskusyjne, 
popularyzowane przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji w rzeczywistości 
szkolnej wybranych przepisów prawnych. 

Uwagi: Spotkania w ramach projektu LEX będą organizowane w siedzibie ŚCDN 
w wymiarze 6 godzin dydaktycznych (10.00–14.30). Seminarium na temat 
„Dokumentacja w szkole” odbędzie się w styczniu 2014 r. Informacja o terminie 
spotkania będzie zamieszczona w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN 
oraz wysłana na adresy e-mailowe tych osób, które wcześniej wyślą zgłoszenie 
przez System Obsługi Szkoleń ŚCDN. 
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 Seminarium  
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LEX – Spotkania  Prawne Dyrektorów Szkół na temat 
„Arkusz organizacyjny szkoły” Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wspomagający 
zarządzanie szkołą. 

Cel: Aktualizacja wiedzy o wdrażanych i planowanych zmianach w prawie 
oświatowym. 

Opis formy: Na seminarium „Arkusz organizacyjny szkoły” uczestnicy będą mieli 
okazję omówienia podstaw prawnych sporządzania arkusza organizacji pracy 
szkoły, usystematyzowania zadań dyrektora niezbędnych do opracowania 
arkusza organizacji szkoły oraz wypracowania procedur sporządzania tego 
dokumentu. 

Sposób realizacji: Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, kontroluje 
przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkół. Aby wywiązać się z tego zadania, musi sam znać prawo i z zapisami prawa 
zapoznawać swoich nauczycieli. Seminarium dostarczy rzetelnej informacji  
o planowanych i wdrażanych zmianach w prawie oświatowym, a także ogólnej 
wiedzy prawnej, ułatwi poznanie źródeł prawa oraz dokonywanie niezbędnej  
w zarządzaniu szkołą wykładni obowiązujących norm prawnych. 

Seminarium będzie  okazją do współpracy, wzajemnego wsparcia, dokonywania 
refleksji na tematy zawodowe, uczenia się od najlepszych. 

Dyrektorom – uczestnikom seminariów – proponujemy od roku 2013/2014 udział  
w Świętokrzyskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów – LEX. Na 
platformie e-learningowej będą zamieszczane ciekawe zasoby edukacyjne  
z zakresu prawa oświatowego, prowadzone problemowe fora dyskusyjne, 
popularyzowane przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji w rzeczywistości 
szkolnej wybranych przepisów prawnych. 

Uwagi: Spotkania będą organizowane w siedzibie ŚCDN w wymiarze 6 godzin 
dydaktycznych (10.00–14.30). Seminarium na temat „Arkusz organizacyjny 
szkoły” odbędzie się w lutym 2014 r. Informacja o terminie spotkania będzie 
zamieszczona w „Aktualnościach” na stronie internetowej ŚCDN oraz wysłana na 
adresy e-mailowe tych osób, które wcześniej wyślą zgłoszenie przez System 
Obsługi Szkoleń ŚCDN. 
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 Zespół samokształceniowy Nowość 
Z

S
S

0
3

 

Bezpieczeństwo w szkole – aspekt prawny  
i perspektywa ewaluacyjna Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek. 

Cel: Aktualizacja wiedzy na temat prawnych podstaw bezpieczeństwa w szkole 
oraz doskonalenie umiejętności organizacji ewaluacji wewnętrznej w kontekście 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa. 

Opis formy: Na seminarium zostaną przypomniane przepisy prawa regulujące 
bezpieczeństwo w szkole (kontekst odpowiedzialności dyrektora i nauczyciela) 
oraz odpowiednie elementy projektów ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
Zostaną zaprezentowane interesujące informacje z raportów dotyczących 
bezpieczeństwa, opublikowanych w ostatnich latach. Uczestnicy poznają dane 
ilościowe z ewaluacji zewnętrznych oraz rekomendowane w projekcie „Nadzór 
pedagogiczny” (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Era Ewaluacji, Uniwersytet 
Jagielloński) metody badawcze w ewaluacji wewnętrznej. 

Sposób realizacji: Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem 
dyrektorów szkół  i placówek w poprzednim roku szkolnym ze względu na wagę 
tematu i jego związek z kierunkiem polityki oświatowej MEN. Zgłoszenia  
zbiorowe od zespołów samokształceniowych należy zgłaszać za pomocą 
formularza „Zgłoszenie zorganizowanej grupy szkoleniowej” dostępnego na 
stronie www.scdn.pl, w zakładce „Oferta”. Termin i miejsce szkolenia będą 
ustalane bezpośrednio z osobą wskazaną do kontaktu w formularzu 
zgłoszeniowym. Udział w seminarium jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają 
bogaty pakiet materiałów szkoleniowych. 

Uwagi: Zamierzone efekty seminarium. Uczestnik: 

1. Zna przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli  
i innych pracowników oraz świadomie je wdraża w szkole. 

2. Rozumie konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania norm 
prawnych regulujących bezpieczeństwo w szkole. 

3. Rozumie autonomiczność działań szkoły w zakresie ewaluacji wewnętrznej. 
4. Zna różne sposoby pracy z radą pedagogiczną służące przygotowaniu szkoły 

do ewaluacji w zakresie bezpieczeństwa.  
5. Rozumie rolę wymagań państwa wobec szkół i placówek i wykorzystuje je  

w planowaniu i ewaluacji działań podejmowanych w szkole w kontekście 
bezpieczeństwa.  

  



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

24 
 

 Kurs doskonalący  
K

D
P

0
1

 Odpowiedzialność prawna nauczycieli Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy i nauczyciele zatrudnieni w szkołach na podstawie 
Karty Nauczyciela. 

Cel: Podniesienie świadomości prawnej dyrektorów i nauczycieli wynikającej  
z wykonywania obowiązków służbowych i statutowych. 

Opis formy: Tematyka: 

− Etyka zawodu nauczyciela, odpowiedzialność moralna. 
− Obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i ustawy– 

Karta Nauczyciela. 
− Odpowiedzialność nauczyciela wynikająca ze stosunku pracy. 
− Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna nauczyciela. 
− Ochrona prawnokarna nauczyciela. 

Sposób realizacji: Szkolenie będzie się odbywać metodą warsztatową  
w siedzibie ŚCDN. 

 

 Kurs doskonalący  

K
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P
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 Ochrona danych osobowych w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna P
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Opis adresata: Nauczyciele, kadra kierownicza. 

Cel: Poznanie zasad przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców. 

Opis formy: Zakres tematyczny: 

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych. 
2. Zasady przetwarzania przez nauczycieli danych osobowych uczniów  

i rodziców. 
3. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych – obowiązki dyrektora 

szkoły. 
4. Polityka bezpieczeństwa w szkole. 
5. Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową w siedzibie 
ŚCDN. 

  



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

25 
 

 Warsztat  
W

P
0

1
 

Warsztaty Benchmarkingu „Wokół dobrych praktyk” 
na temat: „Jak prowadzić kontrolę zarządczą w 
szkole?” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma płatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. 

Cel: Aktualizacja wiedzy uczestników na temat przepisów prawa regulujących 
kwestię kontroli zarządczej w szkole. Przygotowanie uczestników do wdrożenia 
skutecznych i nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji kontroli zarządczej. 

Opis formy: Benchmarking to uczenie się od najlepszych (i najodważniejszych) 
dyrektorów i nauczycieli, którzy zdecydowali się zaprosić innych dyrektorów  
i nauczycieli „na własne podwórko”, aby nie tylko opowiedzieć o blaskach  
i cieniach sukcesu, ale pokazać warsztat pracy, „oprowadzić” po swoim szkolnym 
świecie, zaprosić na obserwacje wybranych zajęć, odpowiedzieć − jak praktyk − 
na pytania praktyków... Warsztaty odbywać się będą w szkołach i placówkach, 
które efektywnie i niestandardowo organizują pracę w wybranych obszarach. 

Zajęcia prowadzą dyrektorzy i nauczyciele tych szkół i placówek wspólnie  
z konsultantami ŚCDN. 

Sposób realizacji: Warsztaty Benchmarkingu na temat „Jak prowadzić kontrolę 
zarządczą w szkole?” odbędą się 21 października 2013 r. (poniedziałek), w godz. 
14.00–17.45, w Zespole Szkół Ekonomicznych EKONOMIK  im. Oskara Langego 
w Kielcach, ul. Langiewicza 18. Gospodarze spotkania: Lucyna Gromiec, dyr. ZSE 
EKONOMIK, kadra Zespołu.  

Treści szkolenia: 

− Pojęcie kontroli zarządczej. Charakterystyka kontroli zarządczej w świetle 
obowiązującego prawa.  

− Sposoby zapoznawania pracowników z pojęciem i istotą kontroli zarządczej – 
przykłady praktyczne.  

− Zadania dyrektora szkoły w zakresie kontroli zarządczej – rozwiązania 
stosowane w ZSE EKONOMIK jako przykład dobrej praktyki:  

− droga wprowadzenia narzędzi kontroli zarządczej; 
− zorganizowanie systemu kontroli zarządczej; 
− wskazanie osób uczestniczących w kontroli zarządczej oraz osób 

sprawujących nad nią nadzór; 
− monitorowanie i okresowa ocena systemu kontroli zarządczej. 

− Samoocena w zakresie kontroli zarządczej – oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej za miniony rok.  

− Plan działań szkoły w zakresie kontroli zarządczej na 2014 rok.  
− Konsultacje dotyczące praktycznych rozwiązań w zakresie kontroli 

zarządczej, wymiana doświadczeń. 

Uwagi: Zachęcamy dyrektorów do promowania dorobku swoich szkół i placówek.  

Czekamy na deklaracje tematów warsztatów, które można zorganizować  
w Państwa szkołach/placówkach. W tej sprawie prosimy o kontakt  
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z koordynatorem Warsztatów Benchmarkingu – Małgorzatą Jas (e-mail: 
malgorzata.jas@scdn.pl; tel.: 41 362-45-48, wewn. 115 lub kom.: 606 295 
814). 

 

 Warsztat  

W
P

0
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Warsztaty Benchmarkingu  „Wokół dobrych praktyk” 
na temat:  „Jak organizować i dokumentować pracę 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 30 
kwietnia 2013 r.?” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma płatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy lub/i wicedyrektorzy szkół. 

Cel: Aktualizacja wiedzy prawnej kadry kierowniczej. Doskonalenie umiejętności 
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Opis formy: Benchmarking to uczenie się od najlepszych (i najodważniejszych) 
dyrektorów i nauczycieli, którzy zdecydowali się zaprosić innych dyrektorów  
i nauczycieli „na własne podwórko”, aby nie tylko opowiedzieć o blaskach  
i cieniach sukcesu, ale pokazać warsztat pracy, „oprowadzić” po swoim szkolnym 
świecie, zaprosić na obserwacje wybranych zajęć, odpowiedzieć − jak praktyk − 
na pytania praktyków... Warsztaty odbywać się będą w szkołach i placówkach, 
które efektywnie i niestandardowo organizują pracę w wybranych obszarach. 
Zajęcia prowadzą dyrektorzy i nauczyciele tych placówek wspólnie  
z konsultantami ŚCDN. 

Sposób realizacji: Warsztaty Benchmarkingu na temat „Jak organizować  
i dokumentować pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?” 
odbędą się 15 października 2013 r. (poniedziałek), w godz. 14.00–17.45,   
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach, ul. Jasna 
20/22. Gospodarze spotkania: dyr. Maria Kalita oraz specjaliści i nauczyciele 
placówki: Małgorzata Zalewska-Łakomiec, Elżbieta Siudak podzielą się  
z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pracy z uczniami o różnorodnych 
potrzebach i możliwościach, podpowiedzą, jak dostosowywać wymagania 
edukacyjne do potrzeb różnych uczniów, jak organizować efektywną współpracę 
nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, zaprezentują 
stosowane w szkole modele dokumentowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Elementem szkolenia będzie także spacer obserwacyjny po szkole, która od lat 
buduje zasoby wspomagające pracę z uczniami niepełnosprawnymi. 

Uwagi: Zachęcamy dyrektorów do promowania dorobku swoich szkół i placówek. 
Czekamy na deklaracje tematów warsztatów, które można zorganizować  
w Państwa szkołach/placówkach. W tej sprawie prosimy o kontakt z 
koordynatorem Warsztatów Benchmarkingu – Małgorzatą Jas (e-mail: 
malgorzata.jas@scdn.pl; tel.: 41 362-45-48, wewn. 115 lub kom.: 606 295 
814). 
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II. Oferta dla rad pedagogicznych 
 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
0

3
 Klasówka szkolna a nowa podstawa programowa Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów  
do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do planowania sprawdzianów osiągnięć szkolnych 
uczniów w oparciu o nową podstawę programową. 

Opis formy: Treści: 

1. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem 
przygotowania uczniów do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego. 

2. Planowanie sprawdzianu osiągnięć szkolnych ucznia w oparciu o wymagania 
nowej podstawy programowej. 

3. Skrócona analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawdzianu osiągnięć 
szkolnych ucznia. 

Sposób realizacji: Trzy spotkania czterogodzinne w zainteresowanej szkole oraz 
8 godzin pracy własnej uczestników podczas planowania klasówki szkolnej wraz 
ze skróconą analizą ilościową i jakościową wyników tego sprawdzianu. 

Uwagi: Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia 
tylko po przedłożeniu wykonanych zadań w ramach pracy własnej. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D
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Klasówka szkolna a podstawa kształcenia  
w zawodach Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna 
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. 

Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów zawodowych. Nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości w szkołach zawodowych. Przewodniczący szkolnych komisji 
przedmiotów zawodowych. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji bieżącej osiągnięć 
szkolnych ucznia z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych. 

Opis formy: Treści realizowane na kursie: 
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1. Analiza efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia  
w zawodach. 

2. Konstruowanie celów klasówki.  
3. Projektowanie zadań na klasówkę z wybranego przedmiotu lub modułu 

nauczania. 
4. Planowanie oceniania poszczególnych zadań.  
5. Analiza ilościowa wyników klasówki. 

Sposób realizacji: Spotkania w zainteresowanej szkole, w sumie: 12 godzin 
wykładów, warsztatów oraz w ramach trzech godzin pracy własnej uczestnika 
skonstruowanie pakietu zadań na klasówkę z dowolnego przedmiotu oraz analiza 
jej wyników. 

Kurs może być realizowany w ramach spotkań szkolnych komisji przedmiotów 
zawodowych. 

Uwagi: Zgłoszenia w ciągu roku szkolnego, preferowany termin zgłoszeń do  
30 października 2013 r. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
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Metody kształtujące efekty wspólne dla wszystkich 
zawodów Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna 
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. 

Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów 
ogólnych w szkołach zawodowych. Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości  
w szkołach zawodowych. Przewodniczący szkolnych komisji przedmiotów 
zawodowych. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do stosowania metod kształtujących u uczniów 
efekty wspólne dla wszystkich zawodów. 

Opis formy: Treści: 

1. Efekty wspólne dla wszystkich zawodów KPS i OMZ. 
2. Metody aktywizujące na tle innych metod nauczania w kształceniu 

zawodowym.  
3. Kompetencje kluczowe potrzebne absolwentowi szkoły zawodowej.  
4. Metoda przewodniego tekstu.  
5. Stacje uczenia się.  
6. Gry symulacyjne.  
7. Portfolio. 
8. WebQuest. 

Sposób realizacji: Spotkania w zainteresowanej szkole, w sumie: 12 godzin 
wykładów, warsztatów oraz w ramach trzech godzin pracy własnej uczestnika 
skonstruowanie dwóch scenariuszy zajęć z wykorzystaniem poznanych metod. 

Kurs może być realizowany w ramach spotkań szkolnych komisji przedmiotów 
zawodowych. 
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Uwagi: Zgłoszenia w ciągu roku szkolnego, preferowany termin zgłoszeń do 30 
października 2013 r. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
0

6
 

Motywowanie ucznia do pracy poprzez 
niekonwencjonalne sprawdzanie i ocenianie jego 
osiągnięć edukacyjnych 

Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna 
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do motywowania ucznia do pracy poprzez 
stosowanie w praktyce szkolnej różnorodnych form sprawdzania i oceniania jego 
osiągnięć edukacyjnych. 

Opis formy: Treści realizowane na kursie: 

1. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty procesu sprawdzania i oceniania.  
2. Sprawdziany osiągnięć edukacyjnych ucznia: indywidualne, w parach  

i zespołowe.  
3. Rola nauczyciela i uczniów podczas sprawdzania i oceniania.  
4. Projektowanie różnorodnych form sprawdzania i oceniania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia.  
5. WebQuest i gry dydaktyczne w procesie sprawdzania i oceniania. 

Sposób realizacji: Spotkania w zainteresowanej szkole, w sumie: 12 godzin 
wykładów, warsztatów oraz w ramach trzech godzin pracy własnej uczestnika 
skonstruowanie jednego sprawdzianu osiągnięć szkolnych ucznia  
z wykorzystaniem poznanych form i metod. 

Uwagi: Zgłoszenia w ciągu roku szkolnego, preferowany termin zgłoszeń  
do 30 października 2013 r. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
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Oferta programowa szkoły zawodowej zgodnie z 
nową podstawą programową kształcenia w 
zawodach 

Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna 
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. 

Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów zawodowych. Wicedyrektorzy szkół 
zawodowych odpowiedzialni za kształcenie zawodowe. Kierownicy warsztatów 
szkolnych. Dyrektorzy CKP. Przewodniczący szkolnych komisji przedmiotów 
zawodowych. 
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Cel: Przygotowanie nauczycieli do świadomego wyboru i modyfikacji programów 
nauczania dla zawodu w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 

Opis formy: Treści realizowane na kursie: 

1. Diagnoza potrzeby zmiany oferty programowej danej szkoły. 
2. Analiza obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących doboru, 

dopuszczania, konstruowania i modyfikowania programów nauczania dla 
zawodów. 

3. Metodologia konstruowania/modyfikacji programu nauczania dla zawodu. 
4. Rodzaje  programów nauczania dla zawodów. 

Sposób realizacji: Spotkania w zainteresowanej szkole, w sumie: 12 godzin 
wykładów, warsztatów oraz w ramach trzech godzin pracy własnej uczestnika 
skonstruowanie w zespole planu zmiany oferty programowej danej szkoły. 

Kurs może być realizowany w ramach spotkań szkolnych komisji przedmiotów 
zawodowych. Na życzenie szkoły mogą odbyć się bezpłatne, dodatkowe 
konsultacje związane z zaistniałymi problemami podczas budowy oferty 
programowej danej szkoły. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
0

8
 

Samoregulacja procesu uczenia się w szkole 
zawodowej Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele i wychowawcy szkół zawodowych oraz szkolni 
pedagodzy. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z uczniami zajęć propagujących 
samodzielne zarządzanie procesem uczenia się. 

Opis formy: Treści realizowane na kursie: 

1. Diagnoza procesu uczenia się uczniów. 
2. Strategie i narzędzia wspomagające samodzielne zarządzanie procesem 

uczenia się ucznia. 
3. Nowe metody pracy z uczniem w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych w szkole zawodowej. 

Sposób realizacji: Spotkania w zainteresowanej szkole, w sumie: 12 godzin 
wykładów, warsztatów oraz w ramach trzech godzin pracy własnej uczestnika 
zaplanowanie zajęć z uczniami dotyczących samoregulacji uczenia się. 

Uwagi: Zgłoszenia w ciągu roku szkolnego, preferowany termin zgłoszeń  
do 30 października 2013 r. 
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 Rada pedagogiczna Nowość 
R

P
P

0
1

 Aranżacja przestrzeni edukacyjnej Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Cel: Ukazanie nauczycielom różnorodnych możliwości zagospodarowania  
przestrzeni „trwałych” i „półtrwałych” oraz efektywnych  sposobów wykorzystania 
ich w codziennej pracy nauczyciela. 

Opis formy: W programie szkolenia m.in prezentacja przykładów dobrych 
praktyk – propozycje zaczerpnięte z wizyt studyjnych w przedszkolach, szkołach 
w Polsce, Niemczech, Czechach i Holandii. Tworzenie projektu aranżacji 
przestrzeni edukacyjnej szkoły, przedszkola zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
podstawie programowej. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej w placówce 
zamawiającej szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
0

2
 

Zabawy i tańce integracyjne w pracy z dzieckiem w 
wieku przedszkolnym Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

   
Opis adresata: Nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form 
edukacji przedszkolnej. 

Cel: Nabycie umiejętności zastosowania zabaw i tańców integracyjnych w pracy  
z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

Opis formy: Uczestnicy zapoznani zostaną z wybranymi zabawami i tańcami 
integracyjnymi oraz sposobami ich wykorzystania w procesie wychowawczo-
dydaktycznym. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej w placówce 
zamawiającej szkolenie. 
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 Rada pedagogiczna Nowość 
R

P
P

0
3

 

Coś z niczego – niekonwencjonalne środki 
dydaktyczne w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym 

Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

   

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Rozwijanie kreatywności i innowacyjności nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. 

Opis formy: Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane ciekawe i nietypowe, 
powszechnie dostępne materiały do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w placówce zamawiającej 
szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
0

4
 Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele i wychowawcy szkół i placówek 
oświatowych wszystkich etapów kształcenia. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do tworzenia 
innowacji pedagogicznych. 

Opis formy: Głównym założeniem szkolenia będzie zapoznanie nauczycieli  
z podstawami prawnymi dotyczącymi innowacji pedagogicznych oraz rozwijanie  
u nauczycieli umiejętności, które umożliwią im zaproponowanie innowacji 
pedagogicznej w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć wychowawczych i/lub 
edukacyjnych. 

Sposób realizacji: 4 godziny dydaktyczne w zainteresowanej szkole 
prowadzone z wykorzystaniem wykładu problemowego wspomaganego 
prezentacją multimedialną oraz pracą w zespołach. 
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 Rada pedagogiczna  
R

P
P

0
5

 

Modyfikacja programów nauczania − ogólne 
założenia Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Poznanie zasad modyfikowania programów nauczania. 

Opis formy: Podczas spotkania nauczyciele zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę 
dotyczącą modyfikacji programów nauczania, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania 
do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania (…).  

Sposób realizacji: Spotkanie w szkole zamawiającej szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
0

6
 

Wychowanie przez działanie − kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych u uczniów w gimnazjum Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

  

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele gimnazjów. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesu kształtowania 
postaw przedsiębiorczych uczniów. 

Opis formy: Współpraca w zespole, kreatywność, odpowiedzialność, zarządzanie 
czasem to tylko niektóre cechy i umiejętności potrzebne współczesnemu 
młodemu człowiekowi. Podczas zajęć nauczyciele dostaną wsparcie dotyczące 
współpracy w planowaniu i realizowaniu procesu edukacyjnego związanego  
z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych gimnazjalistów. 

Sposób realizacji: Rada pedagogiczna w siedzibie szkoły. 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
0

7
 Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Członkowie rad pedagogicznych. 

Cel: Zapoznanie uczestników szkolenia z procesem ewaluacji wewnętrznej. 
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Opis formy: Uczestnicy zajęć poznają kolejne etapy procesu ewaluacji 
wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem etapu projektowania. W ramach 
prowadzonych ćwiczeń zaprezentowane zostaną przykładowe projekty ewaluacji 
wewnętrznej. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą metodą aktywnego wykładu  
z elementami warsztatowymi. Miejsce szkolenia – siedziba szkoły/placówki 
zamawiającej szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
0

8
 

Planowanie i ewaluacja pracy szkolnych zespołów 
przedmiotowych Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Członkowie rad pedagogicznych. 

Cel: Omówienie zasad organizacji oraz planowania i ewaluacji pracy szkolnych 
zespołów przedmiotowych. 

Opis formy: W ramach realizacji zajęć zostaną zaprezentowane przykładowe 
plany pracy zespołów przedmiotowych. Omówiony zostanie proces planowania  
i projektowania ewaluacji ze szczególnym uwzględnieniem sposobów określania 
problemów badawczych. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą metodą aktywnego wykładu  
z elementami warsztatowymi. Miejsce szkolenia – placówka zamawiająca 
szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna Nowość 

R
P

P
0

9
 

Koncepcja pracy szkoły i jej znaczenie dla 
efektywnego  planowania pracy szkoły Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Członkowie rad pedagogicznych. 

Cel: Zrozumienie znaczenie koncepcji pracy szkoły w planowaniu swoich działań  
i planowaniu pracy szkoły. 

Opis formy: Na zajęciach zaprezentujemy przykłady dobrej praktyki dotyczące 
opracowania i realizacji koncepcji pracy szkoły. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą metodą aktywnego wykładu  
z elementami warsztatowymi. Miejsce szkolenia – placówka zamawiająca 
szkolenie. 
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 Rada pedagogiczna  
R

P
P

1
0

 Promocja szkoły Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Członkowie rad pedagogicznych. 

Cel: Podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie opracowania 
programów promocyjnych oraz tworzenia odpowiedniego wizerunku szkoły. 

Opis formy: Na zajęciach zaprezentujemy przykłady dobrej praktyki  
w kształtowaniu wizerunku szkoły, a ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia 
ukierunkowane będą na wypracowanie fragmentu programu działań 
promocyjnych w danej szkole lub placówce oświatowej. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu aktywnego  
z elementami warsztatowymi, w przedszkolu, szkole lub placówce zamawiającej 
szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna Nowość 

R
P

P
1

1
 

Tworzenie projektów edukacyjnych w nowej 
perspektywie finansowej 2014−2020 Poziom edukac. 

Kierownik: Krzysztof Łysak 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wszystkich przedmiotów. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w zakresie tworzenia indywidualnych projektów 
edukacyjnych możliwych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 
2013–2014. 

Opis formy: Uczestnicy zajęć zdobędą podstawową wiedzę z zakresu tworzenia 
projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dowiedzą 
się, gdzie szukać informacji o ogłaszanych konkursach oraz poznają ogólne 
zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów możliwych do realizacji 
w nowej perspektywie finansowej 2014−2020. 

Sposób realizacji: Zajęcia ćwiczeniowe z elementami wykładu. Treści: 

1. Analiza dokumentacji dotyczącej nowej perspektywy finansowej 2014–2020. 
2. Definicja projektu, cechy projektu, struktura i elementy projektu. 
3. Elementy wniosku aplikacyjnego. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
1  Analiza wyników egzaminów zewnętrznych  

z wykorzystaniem metody EWD Poziom edukac. 
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Kierownik: Krzysztof Łysak 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

  

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele i dyrektorzy szkół. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do analizy wyników egzaminów zewnętrznych  
z wykorzystaniem metody EWD. 

Opis formy: Uczestnicy zajęć zdobędą podstawową wiedzę z zakresu analizy 
wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystanie metody EWD. 

Sposób realizacji: Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu. 

Treści: 

− Koncepcja Edukacyjnej Wartości Dodanej. 
− Analiza wyników egzaminu z wykorzystaniem kalkulatora EWD. 
− Analiza i interpretacja trzyletnich wskaźników EWD. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
1

3
 

Ocenianie kształtujące szansą na wzrost 
efektywności kształcenia Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Myzik 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g
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n

. 

Opis adresata: Rada pedagogiczna placówki zamawiającej szkolenie. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z filozofią oceniania kształtującego. 

Opis formy: Nauczyciele poznają założenia oceniania kształtującego. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą dla części lub całej rady 
pedagogicznej w placówce składającej zamówienie. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
1

4
 

Jak skutecznie organizować proces uczenia się 
uczniów? Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów. 

Cel: Doskonalenie umiejętności stosowania metod przyspieszających uczenie się 
uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami rozwojowymi. 

Opis formy: Program szkolenia uwzględnia następujące treści: 

− Czynniki i zasady determinujace proces uczenia się. 
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− Zasady i metody uczenia się w teorii poznawczej i behawioralnej. 
− Rozwijanie myślenia pytajnego uczniów. 
− Doskonalenie kompetencji pisania i czytania. 
− Metody rozwijające umiejętność analizy, syntezy i oceniania poznawanych 

treści. 
− Zastosowanie poznawanej wiedzy w praktyce. 

Sposób realizacji: Rada pedagogiczna określa szczegółowy zakres treści 
szkolenia, wybierając zagadnienia z przygotowanej propozycji programowej. 

 

 Rada pedagogiczna Nowość 

R
P

P
1

5
 Uczeń ze specyficznymi trudościami w uczeniu się Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Osoby zainteresowane organizowaniem wsparcia dla uczniów 
mających specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się. 

Cel: Doskonalenie umiejętności rozpoznawania specyficznych i niespecyficznych 
trudności w uczeniu się oraz doboru metod i form pracy do indywidualnych 
potrzeb uczniów. 

Opis formy: Specyficzne trudności uczniów to zjawisko coraz bardziej 
powszechne na wszystkich etapach edukacyjnych. Problem szczególnie dotyczy 
uczniów na poziomie szkół podstawowych, kiedy jest możliwość zdiagnozowania  
i wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Początek edukacji 
szkolnej to także czas, kiedy system wsparcia organizowany przez nauczycieli, 
specjalistów i rodziców dziecka przynosi najlepsze efekty dydaktyczne. 

W trakcie szkolenia uczestnicy będą poszerzali swoją wiedzę dotyczą 
specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się uczniów oraz poznają 
sposoby wspomagania uczniów w trakcie bieżących zajęć szkolnych. 

Sposób realizacji: Zajęcia stacjonarne realizowane z radą pedagogiczną,  
w placówce zamawiającej szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
1

6
 

Kartki ozdobne na każdą okazję w technice migawki 
i quillingu Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P
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n
. 

P
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n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, nauczyciele  
i wychowawcy szkół i ośrodków specjalnych. 

Cel: Doskonalenie umiejętności w zakresie nowych technik plastycznych – 
migawki i quillingu. 
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Opis formy: Szkolenie dotyczy poznania techniki migawki i quillingu  
na podstawie wykonywanych kart ozdobnych, ze zwróceniem uwagi  
na: kompozycję, dobór barw i estetykę wykonania. 

Sposób realizacji: Warsztat plastyczny poprzedzony krótkim wykładem, 
prowadzony w małych grupach ćwiczeniowych. 

Uwagi: Cena nie obejmuje materiałów plastycznych.  

 

 Rada pedagogiczna Nowość 

R
P

P
1

7
 

Wykonywanie upominków na każdą okazję z 
modeliny w technice geometrycznej i millefiori Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P
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n
. 

P
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. 

Opis adresata: Osoby zainteresowane wykonywaniem upominków z modeliny 
Fimo w technice geometrycznej i millefiori, pragnące wykorzystać zdobytą wiedzę 
z uczniami na zajęciach plastycznych, kołach zainteresowań. 

Cel: Poznanie różnych technik wykorzystania mas samoutwardzalnych jako 
materiału plastycznego i terapeutycznego w rozwijaniu inwencji twórczej ucznia. 

Opis formy: Podczas warsztatu prezentowana będzie masa termoutwardzalna – 
modelina Fimo. Uczestnicy poznają metodę wykonywania ozdób w ciekawych 
technikach: millefiori, geometrii i zastosowania ich na zajęciach plastycznych  
w szkole, przedszkolu itp. 

Sposób realizacji: Warsztat plastyczny poprzedzony krótkim wykładem, 
prowadzony w małych grupach ćwiczeniowych w placówkach zamawiajacego 
szkolenie. 

Uwagi: Cena nie obejmuje materiałów plastycznych. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
1

8
 

Zasady planowania, organizacji i bezpieczeństwa 
wycieczek szkolnych Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P
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ed

. 
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. 

Opis adresata: Nauczyciele rad pedagogicznych wszystkich placówek 
oświatowych. 

Cel: Uaktualnienie wiedzy dotyczącej planowania, organizacji i bezpieczeństwa  
podczas wycieczek szkolnych. 

Opis formy: W trakcie szkolenia nauczyciele zostaną zapoznani ze zmianami  
w prawie oświatowym dotyczącymi organizacji i przeprowadzania wycieczek 
szkolnych, białych i zielonych szkół. 
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Sposób realizacji: Szkolenie  prowadzone w placówce macierzystej. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
1

9
 Diagnoza przedszkolna Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

   

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Doskonalenie umiejętności przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej oraz 
właściwego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z założeniami 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Opis formy: Zagadnienia poruszane na szkoleniu: 

1. Diagnoza przedszkolna w świetle obowiązujących przepisów prawa 
oświatowego. 

2. Istota i uwarunkowania procesu diagnostycznego w edukacji przedszkolnej. 
3. Diagnozowanie jako kluczowa umiejętność nauczyciela. 
4. Metody badań psychopedagogicznych w poznawaniu dziecka. 
5. Obserwacja oraz „Test rysunku rodziny” jako ważne i przydatne metody 

poznawania dzieci. 
6. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna). 
7. Dokumentowanie i analiza przykładowych arkuszy diagnostycznych dziecka 

5- i 6-letniego. 
8. Przygotowanie informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w klasie I. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej w placówce 
zamawiającej szkolenie. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
P

P
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Edukacja matematyczna dzieci w wieku 
przedszkolnym Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

   

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody i formy pracy 
wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych. 

Opis formy:  

1. Psychopedagogiczne podstawy kształtowania pojęć matematycznych u dzieci 
w wieku przedszkolnym. 
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2. Wymagania w zakresie edukacji matematycznej na progu edukacji szkolnej  
w kontekście podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Dojrzałość szkolna do uczenia się matematyki.  
4. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. 
5. Diagnoza pedagogiczna dojrzałości do uczenia się matematyki. 
6. Wybrane metody i formy pracy wspomagające rozwój kompetencji 

matematycznych dzieci przedszkolnych.  
7. Rola nauczyciela i rodziców w procesie wspomagania rozwoju 

matematycznego dziecka przedszkolnego. 
8. Praktyczne aspekty kształtowania umiejętności matematycznych dzieci  

w wieku przedszkolnym.  

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń – praca indywidualna  
i w zespole oraz wykładu połączonego z prezentacją multimedialną. 

 

 Rada pedagogiczna  

R
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Planowanie działań psychologiczno-pedagogicznych 
wspierających indywidualne potrzeby dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

   

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Doskonalenie umiejętności konstruowania planów działań wspierających 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. 

Opis formy: Treści szkolenia obejmować będą: 

1. Zadania nauczycieli wynikające z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu. 

2. Konstruowanie planów działań wspierających indywidualne potrzeby dzieci  
w wieku przedszkolnym. 

Sposób realizacji: Szkolenia odbywać się będą w placówkach przedszkolnych. 

 

 Rada pedagogiczna  
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 Prawo autorskie w praktyce szkolnej Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wszytkich poziomów edukacyjnych. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z problemami związanymi z naruszaniem prawa 
autorskiego. 
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Opis formy: Podczas zajęć nauczyciele zapoznają się z ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Zdobędą wiedzę na temat tego, jak wystrzegać 
się naruszeń prawa autorskiego oraz jak chronić własne prawa. 

Sposób realizacji: Po złożeniu zamówienia prowadzący skontaktuje się  
ze szkołą w celu ustalenia terminu. 
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III. Wspieranie rozwoju nauczyciela, dyrektora, szkoły 
 

I
 

 

Forum Nowość 

FS
0

2
 

DO-MI-NO Edukacyjne pod hasłem  „Jaka edukacja 
po 10 latach w Unii Europejskiej?” z Forum 
Innowacyjnych Nauczycieli 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krzysztof Łysak 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna P
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ed
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n
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Opis adresata: Nauczyciele wdrażający innowacje pedagogiczne i eksperymenty 
w szkołach i placówkach, nauczyciele stosujący w pracy innowacyjne rozwiązania 
metodyczne, programowe i organizacyjne. 

Cel: Popularyzacja innowacyjnego myślenia i działania środowiska oświatowego. 
Aktualizacja wiedzy na temat prawnych aspektów prowadzenia innowacji 
pedagogicznych i eksperymentów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Opis formy: Stworzenie forum wymiany doświadczeń innowacyjnych nauczycieli 
wpisuje się w założenia strategicznych dokumentów oświatowych i odpowiada na 
problemy Polski i Regionu – niski poziom innowacyjności. 

Sposób realizacji: Forum Innowacyjnych Nauczycieli odbędzie się  
26 marca 2014 r. (środa) w siedzibie Targów Kielce S.A. i będzie składać się z 
części warsztatowej oraz planarnej (spotkanie uczestników wszystkich forów 
odbywających się w tym dniu w ramach Targów Edukacyjnych EDUKACJA). 
Podczas Forum Innowacynych Nauczycieli zostaną poruszone zagadnienia 
dotyczące prawnych aspektów działalności innowacyjnej, zaprezentowane 
zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji. Zostaną 
wypracowane pomysły na popularyzację i rozszerzenie działalności innowacyjnej 
w oświacie (z wykorzystaniem perspektywicznych możliwości pozyskiwania 
środków na tę działalność). 

Uwagi: Szczegółowe informacje o programie ukażą się w „Aktualnościach”  
na stronie www.scdn.pl, a dodatkowo wysłane zostaną do osób, które do tego 
czasu zgłoszą się na Forum („Zapisz się na kurs”). 

 

 Konferencja  

K
S

0
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„Piękne umysły spotykają się” − siódme spotkanie Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania zdolności i talentów uczniów, 
prezentacja inspirujących doświadczeń zawodowych. 
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Opis formy: W konferencji może uczestniczyć każdy nauczyciel, który: chce 
dowiedzieć się, jak rozwijać potencjał intelektualny i emocjonalny swoich 
uczniów, pragnie budować relacje z uczniami oparte na zaufaniu i szacunku,  
a ponadto jest gotowy do podejmowania wyzwań, inicjowania zmiany, 
podejmowania eksperymentów dydaktycznych i poznawania przykładów dobrej 
praktyki w zakresie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. 

Sposób realizacji: Program konferencji obejmuje: spotkania z ekspertami  
z dziedziny zdolności, twórczości, innowacyjności z naszego regionu i z innych 
ośrodków naukowych, promowanie dobrych rozwiązań stosowanych w szkołach, 
prezentację osiągnięć dydaktycznych na świecie, wymianę doświadczeń, 
zaproszenie do uczestnictwa w eksperymentach pedagogicznych 
ukierunkowanych na proces i efekt kształcenia. 

Termin konferencji – maj 2014 r.   

 

 Projekt  

P
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„Taki jak Mozart” − wspieranie i rozwijanie 
zdolności uczniów − XII edycja Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Liczba godzin stacjonarnych: 32 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich przedmiotów z różnych poziomów 
edukacyjnych. 

Cel: Wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania zdolności i kształtowania postawy 
twórczej uczniów. 

Opis formy: Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, 
świata nauki i władz oświatowych w Polsce i za granicą. Zrealizowaliśmy już XI 
edycji projektu. Nieodłączną jego częścią jest konferencja „Piękne umysły 
spotykają się” z udziałem specjalistów w zakresie rozwijania zdolności i talentów. 

Sposób realizacji: Projekt składa się z 4 modułów: Moduł I – „Zeus” (rozwija 
dodatnią samoocenę, niezależność i odwagę), Moduł II – „Odys” (rozwija 
wyobraźnię twórczą, oryginalność, innowacyjność), 

Moduł III – „Ikar” (rozwija fascynację zadaniem, wrażliwość na problemy), Moduł 
IV – „Dedal” (rozwija otwarty umysł,  elastyczność myślenia i działania). 

Uczestnik projektu zobowiązany jest wziąć udział we wszystkich modułach. 

Każdy moduł składa się z 8 godzin zajęć realizowanych w soboty, w godzinach 
9.00–16.00. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz 
ciekawe materiały umożliwiające wspieranie i rozwijanie zdolności.  

Mogą również podjąć decyzję o realizacji certyfikatu „Szkoły Pięknych Umysłów”, 
czyli kształtowania osobowości twórczej uczniów w swojej placówce. Wówczas 
współpraca przybiera charakter systemowy z ukierunkowaniem na uzyskanie 
zmiany w zakresie postawy uczniów i nauczycieli. 
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Uwagi: Projekt może być realizowany w ŚCDN dla grupy zainteresowanych oraz 
dla rady pedagogicznej danej szkoły. Terminy realizacji w ŚCDN – początek 
października 2013 r. (I moduł „Zeus”).  

Terminy realizacji pozostałych modułów zostaną ustalone z grupą. 

 Projekt  
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Certyfikat „Szkoła Pięknych Umysłów” Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele, którzy ukończą szkolenie spójne z certyfikatem 
„Szkoła Pięknych Umysłów”. 

Cel: Uruchomienie innowacyjnych działań na terenie szkoły, ukierunkowanych  
na wielokierunkowy rozwój uczniów. 

Opis formy: Certyfikat jest ukierunkowany na kształtowanie twórczej 
osobowości uczniów i wpisuje się w strategię efektów kształcenia ujętą 
precyzyjnie w nowej podstawie programowej.  

Już 19 szkół w województwie świętokrzyskim uzyskało ten zaszczytny tytuł,  
a około 1500 uczniów i 80 nauczycieli tytuł „Piękny Umysł”. Certyfikaty i tytuły są 
przyznawane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Sposób realizacji:  

1. Szczegółowa koncepcja uzyskania certyfikatu „Szkoła Pięknych Umysłów” jest 
dostępna na stronie internetowej ŚCDN w zakładce „Projekty”. 

2. Nauczyciele biorący udział w certyfikacie SPU uzyskają dodatkowe wsparcie 
(w zależności od wyboru modułu i od własnych potrzeb) m.in. w zakresie 
diagnozy uzdolnień, dramy jako metody odwołującej się do przeżyć i emocji 
uczniów, oceniania kształtującego ukierunkowanego na sukces ucznia, 
poznawania skutecznych technik uczenia się, sztuki twórczego nauczania, 
tworzenia scenariuszy twórczych lekcji, wykorzystania tablic interaktywnych, 
kompetencji kluczowych.  

Terminy systemowego wsparcia będą uzgadniane z nauczycielami realizującymi 
SPU. Nauczyciele mogą korzystać z dodatkowych konsultacji indywidualnych 
(kontakt: lidia.pasich@scdn.pl). 

Uwagi: Liczba godzin wsparcia jest elastyczna – w zależności od charakteru 
pomocy i wsparcia udzielanego poszczególnym szkołom. 

Projekt „Taki jak Mozart” oraz spójny z nim certyfikat „Szkoła Pięknych Umysłów” 
są autorską koncepcją Lidii Pasich – nauczyciela konsultanta ŚCDN. 
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 Projekt  
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Świętokrzyska Mapa Talentów Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele, uczniowie i szkoły – rozwijające zdolności i talenty. 

Cel: Promowanie uczniów/nauczycieli/szkół posiadających różnorodne pasje  
i zainteresowania w wielu dziedzinach. 

Opis formy: Świętokrzyska Mapa Talentów znajduje się na stronie ŚCDN. 
Stanowi kontynuację idei „Rok Odkrywania Talentów”, zainicjowanej przez MEN 
w 2010 r. Można się na niej zarejestrować w wybranej kategorii jako: 
NAUCZYCIEL lub UCZEŃ. Szczegóły na witrynie ŚCDN: www.scdn.pl/ŚMP 

Sposób realizacji: Aby znaleźć się na ŚMP, należy działać według zasad: 

ZASADA I 

„Zarejestrować się” na Mapie Talentów Świętokrzyskich (kategoria: UCZEŃ  
lub NAUCZYCIEL): www.scdn.pl 

ZASADA II 

Zaprezentować siebie/ucznia w czasie seminariów „Gdy pasja w duszy gra”  
(w ramach Tygodnia Kultury Języka). 

ZASADA III  

Utrzymywać stały kontakt z nauczycielem konsultantem ŚCDN wspierającym 
daną edukację w celu dzielenia się swoim doświadczeniem i osiągnięciami 
zawodowymi (ŚCDN stworzy możliwość aktywnego uczestnictwa w spotkaniach  
i konferencjach oraz poprowadzenia własnych autorskich zajęć). 

ZASADA IV 

Zaplanować wraz z nauczycielem konsultantem „wizyty z pasją i z pomysłem”  
we własnej placówce w celu zaprezentowania innym nauczycielom swoich 
sprawdzonych doświadczeń i osiągnięć zawodowych. 

ZASADA V 

Wspierać ŚCDN w organizacji przedsięwzięć (na zaproszenie dyrekcji ŚCDN oraz 
nauczycieli konsultantów) pod kątem dzielenia się doświadczeniem zawodowym 
w zakresie wprowadzanych innowacji i modyfikacji dydaktycznych  
i wychowawczych (wystąpienie w roli: wykładowcy, trenera, mentora, coacha, 
eksperymentatora, rzecznika zmiany itp.). 

CO MOŻNA OTRZYMAĆ W ZAMIAN? 

1. Dyplom – Świętokrzyski Talent. 
2. Podziękowanie złożone na ręce dyrektora szkoły własnej placówki. 
3. Promocję osoby i prowadzonych działań na stronie ŚCDN i Kuratorium 

Oświaty. 
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 Projekt  
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Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Myzik 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Liczba godzin  e-learn.: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele zajmujący się ewaluacją wewnętrzną w swojej 
szkole/placówce, posiadający już doświadczenie w tworzeniu projektów ewaluacji 
oraz tworzeniu narzędzi badawczych. 

Cel: Opracowanie projektu ewaluacji oraz opracowanie raportu  
po przeprowadzonej ewaluacji. 

Opis formy: Rozporządzenie o nadzorze, obowiązujące od jesieni 2009 roku  
i znowelizowane 10 maja 2013 r., nakłada na szkoły i placówki oświatowe 
obowiązek prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Projekt ma na celu wsparcie 
nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w swojej 
szkole w tworzeniu projektu, opracowaniu narzędzi badawczych, analizie danych 
oraz opracowaniu raportu. 

Sposób realizacji: Projekt realizowany będzie w formie blended-learningu. 
Spotkanie stacjonarne odbędzie się w ŚCDN. Poświęcone będzie tworzeniu 
projektu ewaluacji (sformułowaniu pytań kluczowych i wyborze metod zbierania 
danych). Kolejne zajęcia realizowane będą na platformie. Będą one poświęcone: 
doborowi metod oraz tworzeniu narzędzi badawczych, analizie danych oraz 
tworzeniu raportu. Czas realizacji każdego modułu wyniesie 4 tygodnie. Sesje na 
platformie realizowane będą w oparciu o zasoby udostępnione uczestnikom, a ich 
ostatecznym celem będzie przeprowadzenie kolejnych etapów ewaluacji 
wewnętrznej w placówce (stworzenie narzędzi, analiza danych, opracowanie 
raportu). Warunkiem ukończenia kursu będzie aktywny udział we wszystkich 
komponentach szkolenia oraz wykonanie zadań zamieszczonych na platformie  
e-learningowej. 
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P
S

0
8

 

Ocenianie kształtujące – jak oceniać, aby wspierać 
uczenie się? Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Myzik 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Liczba godzin  e-learn.: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich przedmiotów. 

Cel: Poznanie i wdrożenie w pracy z uczniami elementów oceniania 
kształtującego. 

Opis formy: Ocenianie często budzi lęk, obawę, wywołuje stres zarówno  
u nauczycieli, jak i u uczniów. Powielane są liczne błędy, które powodują,  
że ocenianie nie pomaga uczniom w procesie uczenia się. W ramach warsztatów 
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uczestnicy poznają zasady oceniania kształtującego oraz zastanowią się, w jaki 
sposób mogą zastosować je w pracy z uczniami na swoich przedmiotach. 
Wymienią się także doświadczeniami ze stosowania OK w pracy z uczniami. 

Sposób realizacji: Projekt realizowany będzie w formie blended-learningu. 

Zorganizowane zostaną trzy 4-godzinne spotkania w godzinach popołudniowych, 
w dni powszednie w ŚCDN. Na spotkaniach warsztatowych uczestnicy poznają 
kolejne zasady OK. Pomiędzy spotkaniami w ŚCDN nauczyciele pracować będą na 
platformie e-learningowej. Sesje na platformie realizowane będą w oparciu  
o zasoby udostępnione uczestnikom, a ich  celem będzie nabywanie umiejętności 
w zakresie stosowania zasad OK. Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny 
udział we wszystkich komponentach szkolenia oraz wykonanie zadań 
zamieszczonych na platformie e-learningowej. 
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Od projektu do raportu – ewaluacja w pracy 
nauczyciela Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Myzik 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Liczba godzin e-learn.: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Wszyscy nauczyciele, którzy dotychczas nie brali udziału  
w prowadzeniu ewaluacji. 

Cel: Zdobycie umiejętności tworzenia projektu ewaluacji, tworzenia narzędzi 
badawczych, analizowania danych oraz opracowywania raportu. 

Opis formy: Kurs adresowany jest do osób, które dotychczas nie angażowały się 
w proces ewaluacji w swojej szkole. Uczestnicy poznają kolejne elementy 
procesu ewaluacji – od tworzenia projektu do opracowania raportu. 

Sposób realizacji: Kurs prowadzony będzie w formie blended-learningowej. 
Trzy czterogodzinne spotkania odbędą się w ŚCDN w godzinach popołudniowych. 
W ramach zajęć e-learningowych, uczestnicy będą zapoznawać się  
z zamieszczonymi materiałami oraz wykonywać przygotowane dla nich zadania, 
których celem będzie zdobywanie kolejnych umiejętności związanych z procesem 
ewaluacji. Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział uczestników  
we wszystkich formach kursu. 

 

 Projekt Nowość 
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Praca domowa w procesie dydaktycznym Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Myzik 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Liczba godzin e-learn.: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Wszyscy nauczyciele. 
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Cel: Refleksja nad rolą pracy domowej w procesie dydaktycznym oraz jej wpływ 
na motywację uczniów. 

Opis formy: Prace domowe od zawsze są zmorą uczniów. Ich ilość bywa taka, 
że uczniowie niekiedy nie mają możliwości odrobienia wszystkich zadanych prac 
na kolejny dzień. Czy tę sytuację można zmienić? Czy zawsze zadawanie takich 
samych prac wszystkim uczniom jest niezbędne? 

Proponujemy Państwu refleksję nad tym zagadnieniem w ramach kursu  
e-learningowego. Zastanowimy się wspólnie, jak zadawać prace domowe, aby 
służyły one uczeniu się uczniów, a dodatkowo motywowały ich do nauki. 

Sposób realizacji: Zajęcia w formie blended-learningowej. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się w ŚCDN w godzinach popołudniowych. W ramach zajęć  
e-learningowych uczestnicy zapoznają się z zamieszczonymi na platformie 
materiałami, wymienią doświadczenia na temat zadawanych przez siebie prac 
domowych, zastanowią się, jak mogą zróżnicować prace domowe dla uczniów. 

Warunkiem ukończenia szkolenia jest aktywny udział we wszystkich formach 
kursu. 

 

 Seminarium  
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Doradca metodyczny Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 42 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele-doradcy metodyczni z województwa 
świętokrzyskiego. 

Cel: Wspieranie nauczycieli-doradców metodycznych w wykonywaniu ich zadań. 

Opis formy: Projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy ŚCDN  
z nauczycielami-doradcami metodycznymi z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Spotkania dotyczą zagadnień związanych z rozwijaniem 
umiejętności metodycznych, planowaniem, organizowaniem i badaniem efektów 
procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborem i adaptacją lub tworzeniem 
programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz podejmowaniem działań 
innowacyjnych.  

Sposób realizacji: Uczestnikami seminariów są nauczyciele, którym organ 
prowadzący szkołę lub placówkę powierzył zadania nauczyciela-doradcy 
metodycznego. Spotkania odbywają się w siedzibie ŚCDN raz w miesiącu,  
a uczestnicy są informowani o terminie za pomocą poczty elektronicznej  
i komunikatu na stronie www.scdn.pl . 

Uwagi: Tematyka spotkań: 

− Refleksja zawodowa i autoewaluacja w pracy nauczyciela. 
− Jak wykorzystać wycieczki do realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego? 
− Metody pracy na lekcji dostosowane do potrzeb ucznia, grupy, oddziału. 
− Cykl Kolba w nauczaniu dzieci i dorosłych. 
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− Jak kształtować wśród uczniów postawy samodzielności i odpowiedzialności 
za własny rozwój? 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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 Programy nauczania i innowacje pedagogiczne Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani 
tematyką wprowadzania innowacji pedagogicznych do praktyki szkolnej oraz  
konstruowaniem i modyfikacją programów nauczania. 

Cel: Wspieranie nauczycieli podczas procesu wprowadzania innowacji 
pedagogicznych do praktyki szkolnej oraz konstruowania i modyfikacji 
programów nauczania. 

Opis formy: Sieć współpracy i samokształcenia jest formą wspierania 
nauczycieli, którzy byli uczestnikami kursu doskonalącego w ramach grantów 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Modyfikacja programów nauczania, 
tworzenie innowacji pedagogicznych i ich ewaluacja” oraz warsztatów  
„Konstruowanie innowacji pedagogicznych oraz modyfikacja programów 
nauczania i ich ewaluacja”. Powstała ona jako odpowiedź na zgłoszone 
zapotrzebowanie uczestników powyższych szkoleń. Zapraszamy do współpracy 
również nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w ww. formach doskonalenia, a są 
zainteresowani powyższą tematyką. 

Sposób realizacji: W sieci konsultant będzie służył pomocą wszystkim 
nauczycielom, którzy zgłoszą taką potrzebę. Również inni uczestnicy sieci 
współpracy i samokształcenia będą mogli na forach tematycznych podzielić się 
swoim doświadczeniem związanym z tematyką tworzenia innowacji 
pedagogicznych i programów nauczania, a także przeprowadzaniem ich 
ewaluacji. 

Uwagi: Mile widziane są kilkuosobowe zespoły nauczycieli z jednej szkoły lub 
placówki oświatowej. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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Świetlica szkolna Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Liczba godzin e-learn.: 10 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele świetlicy szkolnej. 

Cel: Wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli, wymiana doświadczeń 
między uczestnikami, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby nauczycieli i szkół 
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uczestniczących w sieci, nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy 
nauczycielami i szkołami. 

Opis formy: Sieć współpracy i samokształcenia to innowacyjna metoda 
współpracy umożliwiająca wymianę różnorodnych doświadczeń w grupie 
nauczycieli.  

Tworzy ją zespół ok. 20 nauczycieli świetlicy w szkole podstawowej i gimnazjum, 
którzy współpracują w zorganizowany sposób. Określono obszar podejmowanych 
działań w bieżącym roku szkolnym – dokumentacja pracy nauczyciela świetlicy 
szkolnej.  

Główne formy realizacji: 

− prowadzenie szkolenia w formie blended-learningu, 
− udzielanie konsultacji, 
− upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 

Sposób realizacji: Zaplanowano 4 spotkania stacjonarne w ciągu roku oraz 
pracę na platformie e-learningowej ŚCDN. Współpraca będzie również odbywać 
się za pomocą internetowych forów wymiany doświadczeń. 

Po zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć zostaną wypracowane 
rekomendacje i wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 
bibliotekarzy szkolnych Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Skarżyńska 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele bibliotekarze województwa świętokrzyskiego. 

Cel:  
1. Metodyczne i merytoryczne wsparcie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych 

województwa świętokrzyskiego.  
2. Wzajemne uczenie się i wspieranie poprzez wymianę doświadczeń, 

nawiązywanie kontaktów i współpracy, wspólne rozwiązywanie problemów, 
dzielenie się pomysłami, prezentację własnych osiągnięć.  

3. Zwiększenie aktywności środowiska bibliotekarzy szkolnych. 

Opis formy: Proponowana forma doskonalenia w ramach sieci współpracy  
i samokształcenia, zainicjowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, jest innowacyjną 
formą wspomagania nauczycieli bibliotekarzy pracujących w różnych typach szkół 
i placówek województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem platformy  
e-learningowej.  

W zamierzeniu organizatorów platforma ma sprzyjać wzajemnemu uczeniu się 
poprzez lekturę zaproponowanych materiałów oraz wymianie doświadczeń  
i przykładów dobrych praktyk. Platforma umożliwi korzystanie z zasobów 
przygotowanych pod kątem wsparcia warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza  
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i wykorzystywania ich jako inspiracji do podejmowania różnorodnych działań we 
własnym środowisku.   

Udział w sieci zakłada również aktywność nauczycieli polegającą na 
(współ)tworzeniu materiałów metodycznych, udziale w forach dyskusyjnych, 
prezentowaniu przykładów dobrych praktyk itp. 

Sposób realizacji: Działania w ramach sieci współpracy i samokształcenia będą 
realizowane zarówno za pośrednictwem platformy e-learningowej, jak i spotkań 
osobistych. 

Nauczycielom bibliotekarzom – uczestnikom sieci współpracy i samokształcenia – 
proponujemy m.in.: 

1. Stały dostęp do zasobów edukacyjnych platformy, tworzonych również przez 
uczestników sieci (prawo oświatowe, materiały metodyczne, informacje  
o otwartych zasobach edukacyjnych, ciekawych inicjatywach, przydatne 
artykuły, scenariusze, prezentacje i in.). 

2. Udział w stacjonarnych formach doskonalenia nauczycieli, organizowanych 
przez ŚCDN i PBW w Kielcach, zgodnie z potrzebami uczestników sieci. 
Informacje o terminach form doskonalenia będą przekazywane na platformie 
oraz systematycznie wprowadzane do „Oferty” ŚCDN. 

Uwagi: Aby zostać uczestnikiem sieci współpracy i samokształcenia, należy 
zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN (zakładka Oferta/Formy 
Doskonalenia). 

 

 Warsztat  
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Jak wypromować szkolny projekt edukacyjny? Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele wychowawcy oraz opiekunowie szkolnych projektów 
edukacyjnych. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z możliwością promocji projektów edukacyjnych oraz 
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedsięwzięć Uczniowskich IDEA. 

Opis formy: Uczestnikom zostanie zaprezentowana możliwość promocji projektu 
edukacyjnego poprzez stronę internetową Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości. Nauczyciele będą mieli możliwość podzielić się 
doświadczeniami zdobytymi podczas opieki nad projektami uczniowskimi. 
Przećwiczą sposób rejestracji projektu edukacyjnego lub innego przedsięwzięcia 
uczniowskiego na stronie internetowej FMP. 

Uczestnicy mogą zgłosić projekty edukacyjne na Ogólnopolski Konkurs Projektów 
Edukacyjnych IDEA. 

Sposób realizacji: Przewidywany termin realizacji zajęć: wiosna 2014 r. 
Dokładny termin zostanie przedstawiony w „Aktualnościach” na stronie 
www.scdn.pl. 
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Dla chętnych przewidziano możliwość internetowych konsultacji opisu projektów 
przed umieszczeniem ich na stronie www. 

 

 Warsztat  
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Ewaluacja wewnętrzna − tworzenie narzędzi 
badawczych Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Wyposażenie uczestników w umiejętność tworzenia narzędzi badawczych dla 
potrzeb prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: Do udziału w spotkaniu zapraszamy kilkuosobowe grupy nauczycieli 
odpowiedzialnych za wspieranie dyrektora w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 
Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami zbierania informacji. Wypracują 
narzędzia badawcze dla potrzeb prowadzonej w swojej szkole ewaluacji 
wewnętrznej. 

Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie 
szkół/placówek oświatowych, w miejscu określonym przez zamawiającego. 
Warsztaty realizowane w siedzibie ŚCDN, dla grup utworzonych na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń, odbywać się będą w soboty. Osoby wysyłające 
zgłoszenie indywidualnie zostaną poinformowane o terminie szkolenia. 
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Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej 
pracy szkoły Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół. Nauczyciele wspierający pracę dyrektora  
w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. 

Cel: Przygotowanie uczestników do opracowania planu i projektu ewaluacji 
wewnętrznej. 

Opis formy: Uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewaluacji,  
ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania i projektowania. W czasie 
zajęć zostaną zaprezentowane przykładowe projekty ewaluacji wewnętrznej. 

Sposób realizacji: Zajęcia warsztatowe mogą być realizowane na terenie 
przedszkola, szkoły lub placówki zamawiających szkolenie. 
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Jak efektywnie współpracować w zespole 
nauczycieli? Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Liderzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczyciele 
członkowie zespołów przedmiotowych oraz innych zespołów problemowo-
zadaniowych. 

Cel: Poznanie podstawowych metod i sposobów postępowania w kreowaniu 
warunków efektywnej współpracy w zespole. 

Opis formy: Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy 
jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań.  
W ramach prowadzonych zajęć poszukamy odpowiedzi na takie pytania, jak:  

− Dlaczego warto współpracować w zespole?  
− Jak sobie radzić z destruktywnymi zachowaniami członków zespołu?  
− Jak skutecznie motywować do pracy w zespole? 

Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie 
szkół/placówek oświatowych, w miejscu określonym przez zamawiającego. 
Warsztaty realizowane w siedzibie ŚCDN, dla grup utworzonych na podstawie 
indywdualnych zgłoszeń, odbywać się będą w soboty lub niedziele. Osoby 
wysyłające zgłoszenie indywidualnie zostaną poinformowane o terminie 
szkolenia. 
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Analiza, interpretacja oraz sposoby prezentowania 
wyników w ewaluacji wewnętrznej Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Kadra kierownicza i nauczyciele uczestniczący w realizacji 
ewaluacji wewnętrznej w szkole. 

Cel: Zdobycie umiejętności opracowania i zaprezentowania wyników i wniosków  
z ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy: Do udziału w spotkaniu zapraszamy kilkuosobowe grupy nauczycieli 
odpowiedzialnych za wspieranie dyrektora w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 
W programie szkolenia przewidziano treści dotyczące statystycznych oraz 
jakościowych metod analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem kodowania 
otwartego oraz kodowania osiowego i selektywnego. Odpowiednie ćwiczenia, 
właściwie dobrane metody pracy oraz adekwatne do nich środki dydaktyczne 
pozwolą uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w dokonywaniu 
analizy ilościowej i jakościowej. 
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Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie 
szkół/placówek oświatowych, w miejscu określonym przez zamawiającego. 
Warsztaty realizowane w siedzibie ŚCDN, dla grup utworzonych na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń, odbywać się będą w soboty lub niedziele. Osoby 
wysyłające zgłoszenie indywidualnie zostaną poinformowane o terminie 
szkolenia. 
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Jak wykorzystać wyniki ewaluacji wewnętrznej i 
zewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły? Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele. 

Cel: Przygotowanie uczestników do wykorzystywania wyników i wniosków  
z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły. 

Opis formy: Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod aktywizujących, 
a przewidziane do realizacji treści obejmować będą następujące zagadnienia: 

− Raport z ewaluacji zewnętrznej jako źródło informacji o szkole. 
− Jak zaktywizować radę pedagogiczną do planowania działań prorozwojowych 

z wykorzystaniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej? 

Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie 
szkół/placówek oświatowych, w miejscu określonym przez zamawiającego. 
Warsztaty realizowane w siedzibie ŚCDN, dla grup utworzonych na podstawie 
indywdualnych zgłoszeń, odbywać się będą w soboty. Osoby wysyłające 
zgłoszenie indywidualnie zostaną poinformowane o terminie szkolenia. 
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 Koncepcja pracy szkoły Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele członkowie zespołów do spraw opracowania 
koncepcji pracy szkoły. 

Cel: Przygotowanie zespołów do opracowania i modyfikowania koncepcji pracy 
szkoły. 

Opis formy: Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod aktywizujących, 
a przewidziane do realizacji treści pozwolą uzyskać odpowiedzi na pytania: 

− Dlaczego warto mieć koncepcję pracy szkoły? 
− Co powinna zawierać koncepcja pracy szkoły? 
− Jak określić motyw przewodni koncepcji pracy szkoły? 



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

55 
 

− Jak planować działnia, uwzględniając wartości określone w koncepcji pracy 
szkoły? 

Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie 
szkół/placówek oświatowych, w miejscu określonym przez zamawiającego. 
Warsztaty realizowane w siedzibie ŚCDN, dla grup utworzonych na podstawie 
indywdualnych zgłoszeń, odbywać się będą w soboty. Osoby wysyłające 
zgłoszenie indywidualnie zostaną poinformowane o terminie szkolenia. 

 

 Warsztat Nowość 

W
S

0
8

 

Jak dobrze przygotować się do ewaluacji 
zewnętrznej? Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Zapoznanie uczestników zajęć z procedurą i procesem ewaluacji 
zewnętrznej. 

Opis formy: Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod aktywizujących, 
a przewidziane do realizacji treści obejmować będą następujące zagadnienia: 

− Wymagania jakościowe państwa wobec szkół – drogowskaz na ścieżkach 
rozwoju szkoły. 

− Charakterystyka wymagań – kryteria aksjologiczne i kryteria operacyjne jako 
ważne dla szkoły miary jakości badanych wymagań. 

− Proces ewaluacji zewnętrznej – procedura ewaluacji. 
− Analiza wybranych narzędzi badawczych stosowanych w ewaluacji 

zewnętrznej. 

Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie 
szkół/placówek oświatowych, w miejscu określonym przez zamawiającego. 
Warsztaty realizowane w siedzibie ŚCDN, dla grup utworzonych na podstawie 
indywdualnych zgłoszeń, odbywać się będą w soboty lub niedziele. Osoby 
wysyłające zgłoszenie indywidualnie zostaną poinformowane o terminie 
szkolenia. 

 

 Warsztat  

W
S

0
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Konstruowanie  innowacji pedagogicznych oraz 
modyfikacja programów nauczania i ich ewaluacja Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 18 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele i wychowawcy wszystkich etapów 
kształcenia. 
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Cel: Przygotowanie nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do tworzenia 
innowacji pedagogicznych, modyfikacji programów nauczania oraz ich ewaluacji, 
służących podnoszeniu efektywności pracy w szkołach. 

Opis formy: Szkolenie to adresowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół 
w województwie świętokrzyskim. Głównym założeniem szkolenia będzie 
rozwijanie u nauczycieli umiejętności, które umożliwią im  konstruowanie lub 
dokonanie modyfikacji programu nauczania własnego przedmiotu, 
zaproponowanie innowacji pedagogicznych w tym zakresie i ich ewaluacji. 

Tematyka zajęć: 

Blok I: Tworzenie innowacji pedagogicznych. 

Blok II: Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania. 

Blok III: Ewaluacja programów nauczania i innowacji pedagogicznych. 

Sposób realizacji: Wykład problemowy wspomagany prezentacją 
multimedialną, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia warsztatowe w grupach 
nauczycieli uczących różnych przedmiotów, dyskusja wielokrotna. 

Zajęcia weekendowe: piątek, sobota, niedziela. 

 

 Warsztat  

W
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1
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Ocenianie kształtujące szansą na sukces każdego 
ucznia Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zainteresowane rady pedagogiczne. 

Cel: Wdrożenie w szkołach efektywnego i wspierającego ucznia oceniania 
kształtującego. 

Opis formy: Sukces ucznia ściśle wiąże się z oceną jego postępów w szkole. 
Ocena postępów młodego człowieka jest trudną i złożoną umiejętnością. Projekt 
przygotowuje nauczycieli i udziela im wsparcia w zakresie stosowania oceniania 
kształtującego, czyli: formułowania celów w języku ucznia, określania kryteriów 
do lekcji, formułowania pytań kluczowych, udzielania konstruktywnej informacji 
zwrotnej, stosowania oceny koleżeńskiej i kształtowania samooceny. Koncepcja 
oceniania kształtującego jest ukierunkowana na efekt kształcenia i satysfakcję 
ucznia i nauczyciela. 

Sposób realizacji: Treści i umiejętności rozwijane  w projekcie: 

1. Czym jest sukces szkolny i życiowy – jak go osiągnąć? 
2. Rola oceniania kształtującego w osiąganiu sukcesu szkolnego i satysfakcji  

z uczenia się.  
3. Elementy oceniania kształtującego ukierunkowanego na stwarzanie szansy 

edukacyjnej i życiowej: podawanie celów w języku ucznia, formułowanie 
wymagań − kryteriów do lekcji, stawianie pytań kluczowych, stosowanie 
oceny koleżeńskiej, formułowanie informacji zwrotnej pomagającej w uczeniu 
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się, kształtowanie samooceny, która czyni uczniów odpowiedzialnymi  
za proces uczenia się. 

Warsztaty realizowane są w formie dwóch 6-godzinnych spotkań  
w zainteresowanej placówce. 

 

 Zespół samokształceniowy  

Z
S

S
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1
 

Wdrażanie metody projektu jako strategii 
dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy 
programowej z historii i WOS 

Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich typów szkół chcących pracować lub 
pracujący metodą projektów edukacyjnych. 

Cel: Wsparcie nauczycieli w stosowaniu metody projektu w pracy z uczniami. 
Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat projektu jako strategii 
dydaktycznej. 

Opis formy: W trakcie zajęć poruszane będą następujące tematy: 

1. Nauka nie musi być nudna. Projekt edukacyjny jako współczesna strategia 
edukacyjna. 

2. Organizacja realizacji projektów, prawa rządzące metodą projektu. Projekt  
w rzeczywistości szkolnej. 

3. Organizacja i realizacja projektów – rola nauczyciela, ucznia i trudne 
momenty w projekcie. Jak zachęcać i motywować uczniów do pracy metodą 
projektu? 

4. Projekt a program szkoły, podstawa programowa i szkolny program 
nauczania. Wdrażanie projektu do praktyki szkolnej. 

5. Metoda projektu atrakcyjną metodą pracy z uczniami. 

Sposób realizacji: Tematyka może być realizowana jako zespół 
samokształceniowy, warsztaty dla nauczycieli czy szkolenie rady pedagogicznej. 
Od wyboru sposobu realizacji uzależniona jest liczba godzin i szczegółowa 
tematyka. 

 

 Zespół samokształceniowy  

Z
S
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Kultura pracy − kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych u uczniów w gimnazjum Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 
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n
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Opis adresata: Nauczyciele gimnazjów. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w kształtowaniu postaw sprzyjających uczeniu się. 
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Opis formy: Współpraca w zespole, kreatywność, odpowiedzialność, zarządzanie 
czasem to tylko niektóre cechy i umiejętności potrzebne współczesnemu 
młodemu człowiekowi. Podczas zajęć nauczyciel dostanie wsparcie metodyczne 
przydatne do rozbudzania aktywności uczniów. 

Sposób realizacji: Bezpłatne dwa spotkania w ŚCDN. Informacja o terminie  
i naborze umieszczona będzie na stronie internetowej ŚCDN. 

 

 Projekt  

P
P
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„Razem Łatwiej” − świętokrzyski program 
wspierania rozwoju szkół podnoszących 
efektywność kształcenia 

Poziom edukac. 

Kierownik: Bożena Kula 
Liczba godzin stacjonarnych: 50 
Forma płatna 
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Opis adresata: Szkoły województwa świętokrzyskiego. Bezpośredni adresat: 
nauczyciele i dyrekcja szkoły. 

Cel: Wspomaganie szkoły we wprowadzaniu zmian służących lepszym efektom 
kształcenia uczniów. 

Opis formy: Założenia Programu: 

1. Proces podnoszenia efektywności kształcenia w szkole może zostać  
przeprowadzony tylko dzięki świadomej  decyzji i współpracy dyrektora 
szkoły oraz  nauczycieli.    

2. Działania podejmowane w szkole powinny wynikać z jej rozpoznanych 
potrzeb.  

3. Wymiana doświadczeń dobrze służy wprowadzaniu zmian w szkole.   
4. Uczenie się to część pracy nauczycieli, a zmiana i innowacja są jej 

naturalnymi  elementami.   

Czas trwania Programu: co najmniej jeden rok szkolny, nie więcej niż 3 lata − 
zależnie od potrzeb szkoły.  

Etapy Programu:  

1. Diagnoza problemów i potrzeb szkoły.  
2. Określenie przez szkołę obszarów pracy.  
3. Opracowanie programu poprawy efektywności kształcenia.  
4. Opracowanie harmonogramu działań (z podziałem na zadania szkoły  

i zadania ŚCDN). 
5. Wdrażanie i monitorowanie działań.  
6. Wewnętrzna ewaluacja działań szkoły po każdym roku szkolnym.  

Sposób realizacji:  

1. Każdą szkołą opiekuje się nauczyciel konsultant, który utrzymuje stały 
kontakt z dyrekcją szkoły i zespołem koordynującym. Opiekun szkoły: 
− pomaga zdiagnozować sytuację szkoły,  
− pomaga określić cele działań i sposoby ich osiągania,  
− wspiera pracę zespołów, moderuje dyskusje,  
− organizuje współpracę z osobami, które mogą pomóc szkole,  
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− pomaga zaplanować i przeprowadzić ewaluację działań podjętych  
w szkole.  

2. Proponowane przez ŚCDN formy współpracy ze szkołami: zajęcia 
warsztatowe, wymiana doświadczeń, konsultacje grupowe i indywidualne, 
tworzenie narzędzi do diagnozy, monitorowania i ewaluacji, obserwacje 
lekcji, współtworzenie scenariuszy lekcji i materiałów dydaktycznych,  
opiniowanie dokumentów  tworzonych w szkole. 

3. Spotkania odbywać się będą w szkole i w ŚCDN lub Centrum Edukacyjnym 
ŚCDN w Wólce Milanowskiej. 

Uwagi: O zakwalifikowaniu szkoły do Programu decydować będzie: 

1. Kolejność zgłoszeń (liczba szkół mogących wziąć udział w programie jest 
ograniczona).   

2. Akceptacja założeń programu przez dyrekcję szkoły oraz zgoda (w tajnym 
głosowaniu) na przystąpienie do niego przez co najmniej 51% jej nauczycieli. 

Liczba godzin realizowanych w szkole w ramach Programu może być różna  
od zadeklarowanych 50 godzin, w zależności od potrzeb szkoły i zaplanowanych 
działań.  

Płatne dla szkoły są szkolenia rad pedagogicznych i zajęcia metodyczne  
dla nauczycieli różnych przedmiotów odbywające się w ŚCDN.   

Liczba szkół uczestniczących w Programie ustalana jest co roku  
po  uwzględnieniu możliwości kadrowych ŚCDN. Rekrutacja do Programu odbywa 
się w czerwcu. 

 

 Kurs doskonalący  

K
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 Ewaluacja wewnętrzna − od projektu do raportu Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 18 
Forma płatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Zdobycie umiejętności planowania, projektowania oraz opracowania 
wyników ewaluacji wewnętrznej. 

Opis formy:  

Uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewaluacji wewnętrznej. Treści zajęć 
dostosowane będą do poszczególnych jego etapów, tj. planowania, 
projektowania, zbierania danych, analizy danych oraz prezentowania  
i wykorzystania wyników ewaluacji. W czasie zajęć zostaną zaprezentowane 
przykładowe projekty ewaluacji wewnętrznej, adekwatne do wymagań MEN 
określonych w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem komputerów. 
Uczestnicy wypracują projekty ewaluacji wewnętrznej dla swojej szkoły.  
W ramach realizowanej formy doskonalenia wykładowcy prowadzić będą 
bezpłatne konsultacje dla zainteresowanych uczestników kursu. 
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 Kurs doskonalący  
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 Ocenianie w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele doskonalący umiejętności w zakresie oceniania 
uczniów w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

Cel: Analiza obowiązków nauczycieli wynikających z rozporządzenia w sprawie 
warunków i sposobu oceniania. 

Opis formy: Tematyka szkolenia obejmuje: 

− Refleksję na temat: Dlaczego stosowanie stopni w ocenie uczniów jest 
trudne? 

− Analizę obowiązków nauczycieli wynikających z przepisów prawa 
oświatowego. 

− Omówienie zadań nauczycieli i rady pedagogicznej wynikających z obowiązku 
dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków przeprowadzania 
egzaminów zewnętrznych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. 

 

 Kurs doskonalący  
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Zadania dyrektora i nauczycieli wynikające z 
nowelizacji statutu szkoły/placówki Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna P
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Opis adresata: Dyrektorzy, nauczyciele lub przedstawiciele zespołu do spraw 
przygotowania projektu zmian w statucie. 

Cel: Wsparcie dyrektora i nauczycieli w nowelizacji statutu szkoły. 

Opis formy: Warsztaty dla dyrektorów i grup nauczycieli (np. zespołu  
opracowującego zmiany w statucie) dostarczające wiedzę i umiejętności  
z zakresu  technik prawodawczych i konstruowania koncepcji dokumentu, a także 
aktualizacji i interpretacji obowiązujących przepisów prawa wpływających na 
zapisy statutu szkoły. 

Przygotowanie nauczycieli członków ww. zespołu do upowszechnienia tych zmian 
wśród uczniów, rodziców, innych nauczycieli i pracowników  szkoły. 

Sposób realizacji: Efektem kursu jest przygotowanie propozycji zapisów do 
statutu oraz wypracowanie procedur uzgadniania ich z organami szkoły (radą 
szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców, 
dyrektorem). 

Uwagi: Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów. 
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 Kurs doskonalący  
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Moja głowa – mój sukces, czyli jak efektywnie uczyć 
i uczyć się Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 28 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem na lekcjach  
i zajęciach pozalekcyjnych nowatorskich, skutecznych metod przyspieszonego 
uczenia się. 

Cel: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela o znajomość i praktyczną 
umiejętność stosowania metod przyspieszonego uczenia się. Aktualizacja wiedzy 
nauczycieli o prawidłowościach funkcjonowania mózgu w procesie uczenia się. 

Opis formy: W dobie społeczeństwa informacyjnego dużym problemem 
współczesnej szkoły jest zarządzanie ogromem wiedzy i uświadomienie uczniom 
nie tylko tego, CZEGO mają się nauczyć, ale JAK mają się uczyć. Uczestnicy 
kursu poznają i przetestują w praktyce nowoczesne metody i techniki 
przyspieszonego uczenia się. Poznają narzędzia przydatne w procesie nauczania 
− uczenia się treści większości przedmiotów szkolnych. Trenerzy prowadzący 
kurs na co dzień realizują w szkole podstawowej i w gimnazjum autorski program 
„Moja głowa − mój sukces” i najlepiej wiedzą, że  każdy ma  swój własny sposób 
uczenia się dopasowany do swoich możliwości, trzeba go tylko odkryć. To działa! 

Kurs poprowadzą Współautorki innowacyjnego programu nauczania „Moja głowa 
– mój sukces, czyli jak efektywnie uczyć się”:  

− Iwona Klimek – trener umiejętności poznawczych, wychowawca, reedukator. 
Twórca i dyrektor Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Warszawie. 
Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności poznawcze dla nauczycieli, 
rodziców oraz  dzieci i młodzieży.  

− Małgorzata Terlecka – trener technik pamięciowych, wychowawca, związana  
z Prywatną Żeńską Szkołą Podstawową im. Cecylii Plater-Zyberkówny  
w Warszawie. Uczy muzyki i rytmiki w szkole oraz technik przyspieszonego 
uczenia się w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży.  

− dr Piotr Kostrzyński – pedagog i psycholog, psychoterapeuta, wykładowca na 
Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Społecznego 
LO nr 7 STO.  

Sposób realizacji: Trzydniowy kurs, organizowany w Centrum Edukacyjnym 
ŚCDN w Wólce Milanowskiej, zawiera następujące moduły i treści: 

− dzień 1. (piątek, godz. 10.00–19.00). Moduł I: Jak uczy się mózg na różnych 
etapach rozwoju dziecka? Nauka o mózgu a efektywność nauczania i uczenia 
się uczniów w kontekście psychologii rozwoju dziecka. 

− dzień 2. (sobota, godz. 10.00–18.30 oraz wieczorny warsztat filmowy). 
Moduł II: Skuteczność i efektywność w działaniu w oparciu o 7 nawyków 
skutecznego działania S.R. Coveya. Ćwiczenia koncentracji  
z wykorzystaniem nauki żonglowania. Impresje filmowe. 

− dzień 3. (niedziela, godz. 10.00–16.00). Moduł III: Techniki i metody 
efektywnego nauczania i szybkiego uczenia się. Style zdobywania wiedzy. 
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Techniki pamięciowe, m.in. Łańcuchowa Metoda Skojarzeń, Technika Słów 
Zastępczych. Rodzaje notatek, Mapy Myśli. 

Uwagi: Warunki udziału:  

− Wysłanie indywidualnego zgłoszenia drogą elektroniczną – za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN (zakładka Oferta – Formy doskonalenia). 
Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie.  

− W chwili zrekrutowania wystarczającej ilości uczestników każda osoba, która 
przysłała zgłoszenie, otrzyma drogą e-mailową (na adres podany w 
formularzy zgłoszeniowym) informację o uruchomieniu kursu oraz o jego 
terminie.  

− Osoby, które potwierdzą udział w kursie otrzymają wówczas elektroniczną 
wersję faktury wystawionej na dane wpisane w indywidualnej karcie 
zgłoszenia (równocześnie oryginał faktury zostanie wysłany pocztą na adres 
wskazany w karcie). 

− Po otrzymaniu faktury nalezy uiścić wpłatę w wysokości 480 zł na konto:  
09 1560 0013 2536 2470 9376 0001 Getin Noble Bank S.A. (odpłatność 
obejmuje koszty warsztatów, materiałów szkoleniowych, wyżywienia, przerw 
kawowych, dwóch  noclegów). 

Uwaga! Oryginał karty zgłoszenia, zawierający wymagane podpisy i pieczęć, 
należy zabrać ze sobą na kurs.  

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
1

3
 Metody aktywizujące w praktyce szkolnej Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele w danej placówce oświatowej. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do stosowania metod aktywizujących w procesie 
nauczania − uczenia się. 

Opis formy: Treści: 

1. Rola nauczyciela XXI wieku.  
2. Rola metod aktywizujących w procesie dydaktyczno-wychowawczym.  
3. Kształtowanie umiejętności kluczowych podczas pracy metodami 

aktywizującymi.  
4. Wybrane metody aktywizujące i techniki stosowane w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, np.: sesja czytelnicza, gra dydaktyczna „Poziomy 
wiadomości i umiejętności”, mapa myśli, portfolio, WebQuest.  

5. Lekcja powtórzeniowa inaczej.  
6. Planowanie scenariuszy zajęć wg programu KREATOR i wg wzoru autorki 

kursu. 

Sposób realizacji: Trzy spotkania czterogodzinne w zainteresowanej szkole oraz 
3 godziny pracy własnej uczestników podczas planowania scenariusza zajęć  
z wykorzystaniem poznanych metod aktywizujących. 

Metody aktywizujące dobierane są dla każdej szkoły indywidualnie,  
po przeprowadzonej diagnozie zapotrzebowania na dany rodzaj metody.  
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Kurs może zostać zrealizowany w ŚCDN po skompletowaniu grupy. 

Uwagi: Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia 
tylko po przedłożeniu wykonanych zadań w ramach pracy własnej. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
1

4
 

Motywowanie ucznia do pracy poprzez różnorodne 
formy sprawdzania i oceniania jego osiągnięć 
edukacyjnych 

Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele i dyrekcja szkoły. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do motywowania ucznia do pracy poprzez 
stosowanie w praktyce szkolnej różnorodnych form sprawdzania i oceniania jego 
osiągnięć edukacyjnych. 

Opis formy: Treści realizowane na kursie: 

1. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty procesu sprawdzania i oceniania.  
2. Sprawdziany osiągnięć edukacyjnych ucznia: indywidualne, w parach  

i zespołowe.  
3. Rola nauczyciela i uczniów podczas sprawdzania i oceniania.  
4. Gry dydaktyczne w procesie sprawdzania i oceniania. 

Sposób realizacji: Spotkania w zainteresowanej szkole, w sumie: 8 godzin 
zajęć warsztatowych. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
1

5
 

Analiza wyników sprawdzianu po szkole 
podstawowej i ich wykorzystywanie do poprawy 
efektywności kształcenia 

Poziom edukac. 

Kierownik: Bożena Kula 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele szkolnych zespołów ds. analizy wyników 
sprawdzianu. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w analizie i wykorzystywaniu wyników sprawdzianu 
po klasie VI. 

Opis formy: Szkolenie dotyczyć będzie: organizacji procesu analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych w szkole, wykorzystywania różnych metod do analizy 
wyników egzaminów, formułowania wniosków i rekomendacji oraz planowania 
działań. 
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W czasie szkolenia uczestnicy nauczą się interpretować surowe wyniki egzaminu, 
porównywać wyniki egzaminu z kolejnych lat, przeprowadzać kontekstową 
analizę wyników w oddziałach szkolnych, nadawać wynikom znaczenie treściowe, 
formułować wartościowe wnioski i rekomendacje, planować działania zmierzające 
do podniesienia jakości i efektywności kształcenia. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w ŚCDN. Realizowane będą  
w ciągu 2 dni przedzielonych co najmniej tygodniową przerwą. W każdym z nich 
odbędzie się 6 godzin szkolenia. Nauczyciele pracować będą na wynikach szkół, 
w których są zatrudnieni. Pierwsza część zajęć przeprowadzona zostanie  
w pracowni komputerowej. 

Uwagi: Uczestnicy na pierwsze spotkanie powinni przynieść na nośniku 
elektronicznym łatwości zadań  dla klas z ostatniego sprawdzianu uczniów szkoły, 
w której są zatrudnieni. Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność  
na szkoleniu oraz wykonanie pracy domowej. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
1

6
 

Analiza i wykorzystywanie wyników egzaminu 
gimnazjalnego w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Bożena Kula 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

  

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele zespołu ds. analizowania wyników egzaminu 
gimnazjalnego. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w analizie wyników egzaminu gimnazjalnego  
i wykorzystywaniu ich do poprawy efektywności kształcenia. 

Opis formy: Szkolenie dotyczyć będzie: organizacji procesu analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych w szkole, wykorzystywania różnorodnych metod do 
analizy wyników egzaminów, formułowania wniosków i rekomendacji oraz 
planowania działań w szkole. 

W czasie szkolenia uczestnicy nauczą się interpretować surowe wyniki egzaminu, 
porównywać wyniki egzaminu z kolejnych lat, edytować i interpretować wykresy  
i tabele przygotowane za pomocą kalkulatora EWD 100, przeprowadzać 
kontekstową analizę wyników w oddziałach szkolnych, nadawać wynikom 
znaczenie treściowe, formułować wartościowe wnioski i rekomendacje, planować 
działania zmierzające do podniesienia jakości i efektywności kształcenia. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą w ŚCDN ciągu dwóch dni 
przedzielonych co najmniej tygodniową przerwą. W każdym z nich odbędzie się  
6 godzin szkolenia. Nauczyciele analizować będą wyniki szkół, w których pracują. 
Pierwszy dzień szkolenia odbywać się będzie w pracowni komputerowej. 

Uwagi: Nauczyciele powinni przynieść na szkolenie na nośniku elektronicznym 
pobrane z panelu dyrektora na stronie OKE Łódź: 

1. łatwości zadań dla klas z poszczególnych przedmiotów z ostatniego egzaminu 
gimnazjalnego,   

2. dane do kalkulatora EWD z lat 2008–2013 (6 plików Excel). 
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 Kurs doskonalący  

K
D

P
1

7
 

Analiza i wykorzystywanie wyników egzaminu 
maturalnego do poprawy efektywności kształcenia w 
szkole 

Poziom edukac. 

Kierownik: Bożena Kula 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele zespów ds. analizy wyników egzaminu 
zewnętrznego. 

Cel: Wspieranie dyrektorów szkół i nauczycieli w analizie wyników egzaminów 
oraz planowaniu działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły. 

Opis formy: Szkolenie dotyczyć będzie: organizacji procesu analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych w szkole, wykorzystywania różnorodnych metod do 
analizy wyników egzaminów, formułowania wniosków i rekomendacji oraz 
planowania działań w szkole. 

W czasie szkolenia uczestnicy nauczą się interpretować surowe wyniki egzaminu, 
porównywać wyniki egzaminu z kolejnych lat, edytować i interpretować wykresy  
i tabele w kalkulatorze EWD 100, dokonywać kontekstowej analizy wyników w 
oddziałach szkolnych, nadawać wynikom znaczenie treściowe, formułować 
wartościowe wnioski i rekomendacje, planować działania zmierzające  
do podniesienia jakości i efektywności kształcenia. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą w ŚCDN ciągu dwóch dni 
przedzielonych co najmniej tygodniową przerwą. W każdym z nich odbędzie się  
6 godzin szkolenia. Nauczyciele analizować będą wyniki szkół, w których pracują. 
Pierwszy dzień szkolenia odbywać się będzie w pracowni komputerowej. 

Uwagi: Uczestnicy powinni przynieść na szkolenie na nośniku elektronicznym 
pobrane z panelu dyrektora na stronie OKE Łódź: 

1. łatwości zadań dla szkoły z poszczególnych przedmiotów z ostatniego 
egzaminu maturalnego,    

2. dane do kalkulatora EWD z lat 2012–2013 (2 pliki Excel). 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
1

8
 Współpraca szkoły z rodzicami Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 24 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
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n
. 
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n
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Opis adresata: Szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych danej placówki 
oświatowej – szkolnej i wychowania pozaszkolnego, jak i innych chętnych 
nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, wychowawców. 
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Cel: Zapoznanie uczestników z barierami utrudniającymi dobrą współpracę 
nauczycieli z rodzicami oraz ze sposobami ich pokonywania. 

Opis formy: Szkolenie obejmuje następujące obszary tematyczne: 

1. Bariery współpracy nauczycieli z rodzicami. 
2. Warunki dobrej współpracy szkoły z rodzicami. 
3. Formy i obszary współpracy. 
4. Jak organizować udane spotkania i trudne rozmowy z rodzicami? 

Sposób realizacji: Kurs może być zorganizowany na życzenie w siedzibie danej 
placówki lub w siedzibie ŚCDN w Kielcach. Po zebraniu się grupy (około 20−25 
osób) uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu spotkania. 

 

 Kurs doskonalący Nowość 

K
D

P
1

9
 Metodyka pracy z uczniem zdolnym Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

 

S
P
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n
. 

P
g
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n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy 
metodyczni, pedagodzy i psycholodzy szkolni. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli, doradców metodycznych, pedagogów  
i psychologów szkolnych do pracy z uczniem zdolnym, wyposażenie ich w wiedzę 
i umiejętności w zakresie identyfikacji, stosowania metod pracy i udzielania 
wsparcia uczniom zdolnym. 

Opis formy: Ogólne założenia programu: 

Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarach rozpoznawania, zaspokajania 
potrzeb poznawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów zdolnych. 

Treści: 

1. Osobowość ucznia zdolnego.  
2. Koncepcje i modele zdolności. 
3. Problematyka twórczości w kształtowaniu osobowości twórczej. 
4. Identyfikacja uczniów zdolnych. 
5. Strategie wspierania uczniów zdolnych. Organizacja kształcenia ucznia 

zdolnego. 
6. Kompetencje nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi. 
7. Instytucje wspomagające uczniów zdolnych. 
8. Budowanie programu pracy z uczniem zdolnym. 
9. Program „Taki jak Mozart” jako przykład dobrej praktyki w zakresie 

wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów. 
10.Systemowe rozwiązania wspierające nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym. 

Efekty szkolenia:  

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania uczniów zdolnych  
w rozwoju. 

Formy i metody prowadzenia zajęć: 
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Wykład, warsztaty, dyskusja, prezentacja, techniki twórczego myślenia.  

Sposób realizacji: w ŚCDN, gdy powstanie grupa (po zalogowaniu się) lub  
w siedzbie placówki zamawiającej. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
2

0
 Metodyka pracy nauczyciela świetlicy Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele realizujący zajęcia opieki świetlicowej. 

Cel: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyczno-organizacyjnych 
aspektów pracy nauczyciela świetlicy szkolnej. 

Opis formy: Treści kursu obejmować będą: 

1. Podstawy prawne działalności świetlicy. 
2. Dokumentacja pracy nauczyciela świetlicy. 
3. Praca z różnymi grupami uczniów – uczestnikami zajęć świetlicowych (aspekt 

metodyczno-pedagogiczny). 

Sposób realizacji: Kurs prowadzony będzie metodą wykładu i ćwiczeń. 

Zajęcia odbędą się w sobotę i niedzielę. 

 

 Warsztat  

W
P

0
3

 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystów Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
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n
. 

P
g
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n

. 

Opis adresata: Nauczyciele stażyści wszystkich etapów edukacyjnych 
ubiegający się o awans na nauczyciela kontraktowego. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli stażystów do podejmowania działań związanych  
z planowaniem rozwoju zawodowego, dokumentowaniem własnego dorobku oraz 
pisaniem sprawozdania za okres stażu. 

 

Opis formy: Warsztaty mają przygotować nauczycieli stażystów do planowania, 
monitorowania, dokumentowania i ewaluacji własnego rozwoju zawodowego oraz 
zapoznać ich z procedurą uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

Sposób realizacji: Jednodniowe spotkanie prowadzone metodami aktywnymi. 
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 Warsztat  
W

P
0

4
 

Rozwój i awans zawodowy nauczycieli 
kontraktowych Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele kontraktowi. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli kontraktowych do podejmowania działań 
związanych z planowaniem rozwoju zawodowego, dokumentowaniem własnego 
dorobku oraz pisaniem sprawozdania za okres stażu. 

Opis formy:  

Warsztaty mają przygotować nauczycieli kontraktowych do planowania, 
monitorowania, dokumentowania i ewaluacji własnego rozwoju zawodowego oraz 
zapoznać ich z procedurą uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Sposób realizacji: Jednodniowe spotkanie prowadzone metodami aktywnymi. 

 

 Warsztat  

W
P

0
5

 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanych Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma płatna P
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ed

. 
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n
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Opis adresata: Nauczyciele mianowani. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli mianowanych do podejmowania działań 
związanych z planowaniem rozwoju zawodowego, dokumentowaniem własnego 
dorobku oraz pisaniem sprawozdania za okres stażu. 

Opis formy: Warsztaty mają przygotować nauczycieli mianowanych do 
planowania, monitorowania, dokumentowania i ewaluacji własnego rozwoju 
zawodowego oraz zapoznać ich z procedurą uzyskiwania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego. 

Sposób realizacji: Jednodniowe spotkanie prowadzone metodami aktywnymi. 
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IV. Oferta psychologiczno-pedagogiczna 
 

V
 

 

Konferencja  

K
S

0
3

 

Eurosieroctwo i jego konsekwencje wychowawcze Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P
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ed

. 

S
P
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n
. 

P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy 
oraz rodzice. 

Cel: Wyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy na temat potrzeb i zachowań 
uczniów – eurosierot. 

Opis formy: Czy migracje rodziców mają swoje konsekwencje w postaci 
zachowania dziecka? Jak zachęcać rodziców do uregulowania sytuacji prawnej 
dziecka pozostawionego w kraju? Poza odpowiedziami na te i inne pytania 
poznają Państwo również przykładowe propozycje szkolnych strategii działań  
w zakresie eurosieroctwa. 

Sposób realizacji: Tematy poruszane na spotkaniu: 

1. Charakterystyka zjawiska eurosieroctwa. 
2. Funkcjonowanie eurosierot w środowisku rodzinnym i szkolnym. 
3. Zachowania problemowe eurosierot. 
4. Prawne aspekty zjawiska eurosieroctwa. 
5. Zadania pedagoga szkolnego. 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu. 

 

 Konferencja  

K
S

0
4

 

Zanim będzie za późno − przemoc seksualna wobec 
dzieci Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P
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ed

. 

S
P
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n
. 
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. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzice. 

Cel: Wyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy dotyczącej profilaktyki 
przemocy seksualnej wobec dzieci. 

Opis formy: Problematyka molestowania seksualnego dzieci należy do trudnych 
ze względu na ładunek emocjonalny, jaki się z nią łączy. Jednak nie można 
pomijać tego tematu. Znamy zasady skutecznej profilaktyki przemocy 
seksualnej, które połączone z odpowiednimi metodami pracy wychowawczej, 
mogą pomóc uniknąć wielu dramatów. Zapraszam nauczycieli, którzy przekażą 
zdobytą wiedzę rodzicom swoich uczniów. 
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Sposób realizacji: W programie spotkania znajdą się następujące zagadnienia: 

1. Typy przemocy seksualnej. 
2. Charakterystyka dziecka – ofiary przemocy seksualnej. 
3. Oznaki nadużyć seksualnych wobec dzieci. 
4. Konsekwencje doraźne i odroczone. 
5. Założenia profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci. 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu. 

 

 Konferencja  

K
S

0
5

 

Zadania rodziców wobec szkoły Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych i pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych, 
wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy. 

Cel: Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków rodziców wobec szkoły lub 
innej placówki oświatowo-wychowawczej. 

Opis formy: Zajęcia dotyczyć będą barier wzajemnej współpracy, zachęcenia 
rodziców do pomocy nie tylko przy organizacji bazy placówki, ale również 
aktywnego włączenia się w proces dydaktyczno-wychowawczy. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą w roboczy dzień tygodnia. 

Po zebraniu się 15-osobowej grupy uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie 
spotkania. 

Zajęcia odbędą się w siedzibie ŚCDN w Kielcach. 

 

 Projekt  
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„Dojrzewalnia” Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 36 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele ze stażem pracy nie dłuższym niż 3 lata. 

Cel: Kształtowanie umiejętności wychowawczych młodego nauczyciela. 

Opis formy: Projekt jest odpowiedzią na potrzeby młodych nauczycieli, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, a często borykają się już  
z problemami wychowawczymi. Swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną  
z zakresu prowadzonego przedmiotu oceniają dobrze, jednak podkreślają duże 
potrzeby związane z wiedzą i umiejętnościami psychopedagogicznymi. Na dobry 
start proponuję spotkania, dzięki którym łatwiej będzie odnaleźć się  
w rzeczywistości szkolnej. Wykorzystując swój potencjał i bazując na osobistych 
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predyspozycjach, młodzi ludzie będą mieć możliwość świadomego budowania 
kontaktu z dzieckiem oraz pracy nad skutecznym wpływem wychowawczym. 

Sposób realizacji: Tematy spotkań w I semestrze roku szkolnego: 

1. Jak mistrzowsko budować relacje z uczniami, czyli o autorytecie nauczyciela. 
2. Szkolna codzienność – młody nauczyciel w pracy. 
3. Trudne zachowania uczniów. 
4. Od słowa do słowa – skuteczna komunikacja. 
5. Dyscyplina w klasie. 

Pierwsze spotkanie będzie też okazją do zebrania oczekiwań, tak więc grupa 
będzie miała wpływ na szczegółowy program projektu. 

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie ŚCDN. 

W ramach projektu planowane są 4-godzinne spotkania z nauczycielami 
(seminaria, warsztaty) oraz indywidualne konsultacje (zawsze po zajęciach). 
Dodatkowym elementem projektu będzie Klub Inicjatyw. Jego uczestnicy będą 
mieli okazję podzielić się z innymi swoimi pomysłami na pracę z uczniami oraz 
doskonalić inicjatywy, które podejmują w środowisku szkolnym i lokalnym. 

 

 Projekt  
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Akademia Wychowania Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy 
szkolni. 

Cel: Doskonalenie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych nauczycieli, 
pedagogów i psychologów wszystkich etapów edukacyjnych. 

Opis formy: Tematyka szkoleń dotyczyć będzie następujących zagadnień: 

1. Bariery wzajemnej współpracy między rodzicami a nauczycielami, przyczyny  
i sposoby radzenia sobie z nimi. 

2. Jak  zorganizować dobre spotkanie z rodzicami? – wywiadówka i nie tylko. 
3. Prowadzenie  rozmowy  z rodzicami. 

Osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie zobowiązane są do 
uczestniczenia w szkoleniach ze wszystkich trzech tematów. Po zakończeniu 
szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w formie doskonalenia 
zawodowego.  

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w grupach 20–25-osobowych 
metodami aktywizującymi, w robocze dni tygodnia, w godz. 15.00–19.00,  
w ŚCDN, sala 16. Każdy ma szansę uczestniczyć w Akademii Wychowania, 
ponieważ zostanie zorganizowanych tyle grup (edycji), ile osób będzie chętnych. 

Uwagi: Ilość godzin podana niżej dotyczy udziału we wszystkich trzech 
szkoleniach. 
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 Projekt  
P
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Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu w klasach I−III szkoły 
podstawowej 

Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin  e-learn.:  32 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania specyficznych trudności  
w uczeniu się oraz planowania i organizowania wsparcia w zakresie 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Opis formy: Formuła projektu zakłada e-learning realizowany na platformie 
Moodle, w związku z tym wszystkie materiały i zadania do wykonania mają 
postać elektroniczną. Tematyka szkolenia obejmuje zarówno zagadnienia 
diagnostyczne, jak i metodykę postępowania terapeutycznego: elementy terapii 
pedagogicznej; specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; formy  
i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przegląd wybranych metod 
terapii pedagogicznej. Podczas sesji na platformie e-learningowej przekazane 
będą zasady pracy na lekcji z uczniem dyslektycznym w szkole. Zajęcia 
przygotują nauczycieli do uwzględniania założeń indywidualizacji pracy. 

Sposób realizacji: Projekt składa się z 4 modułów. Czas realizacji jednego 
modułu wynosi 3 tygodnie. Sesje na platformie realizowane będą w oparciu o 
zasoby udostępnione uczestnikom i obejmować będą różne rodzaje zadań wraz 
minitestem podsumowującym. Warunkiem ukończenia kursu będzie aktywny 
udział we wszystkich komponentach szkolenia oraz zaliczenie zadań i testów 
zamieszczonych na platformie e-learningowej. 

Uwagi: Udział w szkoleniu wymaga od nauczycieli dostępu do Internetu oraz 
umiejętności obsługi poczty elektronicznej. 

 

 Projekt  
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Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się w klasach IV−VI Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin  e-learn.: 32 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele klas IV–VI szkoły podstawowej, którzy pracują  
z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania specyficznych trudności  
w uczeniu się oraz planowanie i organizowanie wsparcia w zakresie 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Opis formy: Formuła projektu zakłada e-learning realizowany na platformie 
Moodle, w związku z tym wszystkie materiały i zadania do wykonania mają 
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postać elektroniczną. Tematyka szkolenia obejmuje zarówno zagadnienia 
diagnostyczne, jak i metodykę postępowania terapeutycznego: elementy terapii 
pedagogicznej; specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się; formy  
i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przegląd wybranych metod 
terapii pedagogicznej. Podczas sesji na platformie e-learningowej przekazane 
będą zasady pracy na lekcji z uczniem dyslektycznym. Zajęcia przygotują 
nauczycieli do uwzględniania założeń indywidualizacji pracy. 

Sposób realizacji: Projekt składa się z 4 modułów. Czas realizacji jednego 
modułu wynosi 3 tygodnie. Sesje na platformie realizowane będą w oparciu  
o zasoby udostępnione uczestnikom i obejmować będą różne rodzaje zadań wraz 
minitestem podsumowującym. Warunkiem ukończenia kursu będzie aktywny 
udział we wszystkich komponentach szkolenia oraz zaliczenie zadań i testów 
zamieszczonych na platformie e-learningowej. 

 

 Seminarium Nowość 
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Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak dbać o 
zdrowie psychiczne w szkole? Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, 
psycholodzy, wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego. 

Cel: Wyposażenie nauczyciela w wiedzę na temat przeciwdziałania syndromowi 
wypalenia zawodowego nauczycieli. 

Opis formy:  

1. Wypalenie zawodowe – definicje i objawy. 
2. Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli. 
3. Etapy rozwoju syndromu wypalenia zawodowego. 
4. Możliwe skutki wypalenia zawodowego. 
5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli – działania indywidualne 

i zespołowe. 

Sposób realizacji: Zajęcia mają charakter seminaryjny i zakładają aktywny 
udział uczestników. 

 

 Seminarium  
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Depresja dzieci i młodzieży − podstawy wiedzy dla 
nauczycieli Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele, którzy chcą zdobyć elementarną wiedzę dotyczącą 
zdrowia psychicznego uczniów, a szczególnie problemu depresji. 
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Cel: Poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej pojęcia, przyczyn, symptomów 
depresji oraz działań profilaktycznych rodziców i szkoły. 

Opis formy: Coraz więcej nauczycieli, rodziców i lekarzy dostrzega problem 
słabej kondycji psychofizycznej młodego pokolenia. Obniża się granica wieku 
uczniów sięgających po środki psychoaktywne, leki nasenne i uspokajające. 
Wzrasta liczba uczniów, których dotyka problem lęków, fobii, depresji czy nawet 
myśli suicydalnych. Zachęcam wszystkich nauczycieli, wychowawców do 
poszerzenia swojej wiedzy na temat depresji, której problem wśród młodego 
pokolenia szybko narasta. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu interaktywnego. 
Po zebraniu się grupy (co najmniej 15 osób) seminarium odbędzie się w roboczy 
dzień tygodnia, o czym uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni. 

Uwagi: W szkoleniu mogą uczestniczyć rodzice i studenci uczelni 
pedagogicznych. Zapraszam. 

 

 Seminarium Nowość 
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Organizacja i prowadzenie zebrań, wywiadówek z 
rodzicami Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
oraz wychowawcy pozaszkolnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel: Poznanie procedury, metod, zasad i form prowadzenia efektywnych spotkań 
z rodzicami oraz doskonalenie umiejętności  nawiązania kontaktu z rodzicami. 

Opis formy: Tematyka seminarium dotyczyć będzie metod, zasad, form 
organizacyjnych i innych warunków efektywnego kontaktu z rodzicami. 

Sposób realizacji: Zajęcia seminaryjno-warsztatowe odbędą się w roboczy 
dzień tygodnia. 

Po zebraniu się 15-osobowej grupy uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie 
spotkania. 

Zajęcia odbędą się w siedzibie ŚCDN w Kielcach. 

 

 Seminarium  
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Przemoc w rodzinie i jej konsekwencje 
wychowawcze Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani nauczyciele, wychowawcy 
pozaszkolnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagodzy oraz rodzice. 
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Cel: Zapoznanie uczestników z rodzajami, metodami i skutkami przemocy wobec 
dziecka oraz różnymi sposobami pomocy dziecku i innym członkom rodziny. 

Opis formy: Wielu uczniów doznaje różnego rodzaju przemocy od osób 
najbliższych z rodziny. Jak rozpoznać i pomóc uczniowi w tej trudnej sytuacji, to 
wiedza, którą każdy nauczyciel, wychowawca, pedagog powinien znać, aby w 
porę interweniować. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w roboczy dzień tygodnia  
w siedzibie ŚCDN w Kielcach. Po zakończeniu naboru do grupy uczestnicy 
zostaną powiadomieni o terminie spotkania. 

 

 Seminarium  
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Rodziny niewydolne wychowawczo Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zainteresowani problematyką nauczyciele, pedagodzy, 
wychowawcy pozaszkolnych placówek oświatowych. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z typami, problemami wychowawczymi rodzin 
niewydolnych wychowawczo oraz procedurami pomocy uczniom funkcjonującym 
w tych rodzinach. 

Opis formy: Narasta ilość rodzin rodzin patologicznych, w których wychowują 
się dzieci. Czy nauczyciele znają te dzieci, ich potrzeby, problemy, lęki? Czy 
potrafią im pomóc – jak to zrobić? To pytania, na które będziemy wspólnie 
szukać odpowiedzi podczas zajęć. 

Sposób realizacji: Po zakończeniu naboru do grupy uczestnicy zostaną 
powiadomieni o terminie spotkania. Zajęcia odbywać się będą w roboczy dzień 
tygodnia w siedzibie ŚCDN w Kielcach. 

 

 Seminarium Nowość 
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Wybrane techniki socjometryczne w pracy 
nauczyciela/wychowawcy Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy szkolnych 
i pozaszkolnych placówek oświatowych. 

Cel: Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami socjometrycznymi i ich 
procedurami stosowania w praktyce. 

Opis formy: W czasie zajęć omówione będą podstawowe techniki badania 
struktury wychowawczej klasy szkolnej, sposób i warunki zastosowania oraz 
wykorzystania poznanych technik do celów wychowawczych. 
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Sposób realizacji: Dominującą metodą zajęć będzie wykład interaktywny 
połączony z prezentacją wybranych przykładów  poszczególnych technik. 

Uwagi: O terminie seminarium uczestnicy zostaną powiadomieni po zebraniu się 
odpowiedniej ilości osób (10–15). 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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ABC rozwoju dziecka Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Liczba godzin e-learn.: 9 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, którzy pragną 
odświeżyć oraz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą psychologii rozwojowej 
dziecka. 

Cel: Wymiana doświadczeń między uczestnikami, wzajemne wsparcie, analiza 
dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, nabywanie przez uczestników 
nowych umiejętności i wiedzy z zakresu rozwoju dziecka. 

Opis formy: Projekt składa się z 4-godzinnych spotkań tematycznych, 
stacjonarnych, warsztatowych. Podczas zajęć poruszane są kwestie rozwoju 
poznawczego, społecznego oraz emocjonalnego dziecka, zagrożeń mogących 
wystąpić w poszczególnych podokresach rozwojowych oraz roli rodziny we 
wspieraniu rozwoju dziecka. Temat pierwszego spotkania:  „Wczesne dzieciństwo 
– osiągnięcia oraz zagrożenia rozwoju dziecka”. Zajęcia stacjonarne przeplatane 
będą z zajęciami e-learningowymi. Podczas pierwszego spotkania słuchacze 
przygotowani zostaną do korzystania z platformy oraz pracy indywidualnej na 
platformie Moodle. W trakcie realizacji kursu do zadań uczestnika należeć będzie: 
zabieranie głosu w dyskusji na forum, wykonywanie zadań bieżących w zakresie 
poszczególnych tematów, wypełnienie  ankiety ewaluacyjnej. 

Sposób realizacji: Sieć współpracy i samokształcenia to forma łącząca 
tradycyjny i nowoczesny sposób doskonalenia. Wychowawcy, uczestnicząc  
w warsztatach, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania. 
Nawiązują przy tym relacje osobowe, wymieniają doświadczenia i zdobywają 
nowe umiejętności. Jednocześnie mają możliwość dzielenia się pomysłami, 
prezentacji swojego dorobku i udziału w dyskusjach wokół interesujących ich 
zagadnień w przestrzeni wirtualnej – na platformie e-learningowej. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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ABC rozwoju nastolatka Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Liczba godzin e-learn.:  9 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Projekt jest skierowany do nauczycieli, pedagogów  
i psychologów szkolnych, którzy pragną odświeżyć oraz poszerzyć swoją wiedzę 
dotyczącą psychologii rozwojowej okresu dorastania. 

Cel: Wsparcie nauczycieli w pracy wychowawczej i dydaktycznej z młodzieżą  
w okresie dojrzewania, wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza 
dobrych praktyk. 

Opis formy: Oferta skierowana do nauczycieli wychowawców gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych, pracujących z młodzieżą w okresie dojrzewania. 
Formuła zakłada spotkania stacjonarne na przemian z zajęciami  
e-learningowymi. Podczas zajęć stacjonarnych poruszane będą kwestie: rozwoju 
poznawczego, społecznego oraz emocjonalnego nastolatka, zagrożeń mogących 
wystąpić w okresie dorastania oraz roli rodziny we wspieraniu rozwoju dziecka. 
Temat pierwszego spotkania: „Uczeń gimnazjum – trudny wiek czy typowe 
dorastanie?”. Podczas pierwszego spotkania słuchacze zostaną również 
przygotowani do korzystania z platformy oraz pracy indywidualnej na platformie 
Moodle. Platforma e-learningowa daje możliwość zapoznania się z ciekawymi 
materiałami, poszerzającymi spojrzenie na konkretny problem, a także 
możliwość wymiany doświadczeń na forum, prezentację swoich osiągnięć, 
pomysłów wdrożonych do codziennej pracy szkoły, szukanie inspiracji  
do codziennej pracy. 

Sposób realizacji: Uczestnicy biorą udział w warsztatach, nawiązują przy tym 
relacje osobowe, wymieniają doświadczenia i zdobywają nowe umiejętności. 
Jednocześnie mają możliwość prezentacji swojego dorobku, udziału w dyskusjach 
wokół interesujących ich zagadnień w przestrzeni wirtualnej. W trakcie realizacji 
kursu do zadań uczestnika należeć będzie: zabieranie głosu w dyskusjach na 
forum, wykonywanie zadań bieżących w zakresie poszczególnych tematów, 
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Rozłożone w czasie spotkania będą sprzyjać 
dostosowywaniu treści i formy spotkań do potrzeb i oczekiwań uczestników. 
Dodatkowo nauczyciele uczestniczący w spotkaniach będą mieli okazję 
doświadczyć wsparcia i wzmocnienia przez grupę. Szczegółowy harmonogram 
zajęć podany zostanie we wrześniu 2013 r. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 
wychowania do życia w rodzinie Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Liczba godzin e-learn.: 9 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele uczący lub zdobywajacy kwalifikacje do uczenia 
wychowania do życia w rodzinie. 

Cel: Wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz wzbogacenie warsztatu 
pracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. 

Opis formy: Spotkania dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie to rodzaj 
sieci przedmiotowej. Uczestnicy spotkań ustalą w wyniku diagnozy wstępnej, nad 
jakimi tematami sieć będzie pracować w bieżącym roku szkolnym. Planowanych 
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jest 5 spotkań stacjonarnych z uczestnikami sieci oraz możliwość wymiany 
doświadczeń poprzez platformę e-learningową. Przewidujemy obecność 
ekspertów zewnętrznych, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników. 

Spotkania będą okazją nie tylko do aktualizacji wiedzy, ale także szeroko 
rozumianego doskonalenia zawodowego poprzez: wymianę doświadczeń, 
wspólne rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zajęć edukacyjnych 
wychowanie do życia w rodzinie, wzajemną pomoc i wsparcie, poszukiwanie dróg 
rozwiązań dla sytuacji problemowych. Koncentrowanie zajęć wokół wspólnych 
tematów z pewnością pomoże zaprezentować i wypracować metody, które 
pomogą w sposób nieszablonowy w realizacji różnych treści. 

Sposób realizacji: Sieć współpracy i samokształcenia to propozycja zajęć 
realizowanych w formie tradycyjnych spotkań (warsztaty) oraz nowoczesnych 
spotkań na platformie e-learningowej (wymiana pomysłów i doświadczeń, 
dyskusje wokół ważnych zagadnień oraz możliwość prezentacji swojego 
dorobku). 

Będzie to cykl 5 spotkań dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie oraz 
zajęcia e-learningowe. Każde spotkanie trwać będzie 4 godziny dydaktyczne. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia Nowość 
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Grupa wsparcia dla nauczycieli wychowawców szkół 
i pozaszkolnych placówek oświatowo-
wychowawczych 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zinteresowani nauczyciele, wychowawcy placówek wychowania 
pozaszkolnego. 

Cel: Wzajemna pomoc i wsparcie w planowaniu i realizacji procesu wychowania 
oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami. 

Opis formy: Spotkania poświęcone będą tzw. koleżeńskiej wymianie 
doświadczeń, wspólnemu uczeniu się, rozwiązywaniu problemów oraz działaniom 
profilaktycznym i terapeutycznym w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
nauczyciela i nauczyciela wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą w siedzibie ŚCDN w Kielcach lub  
w danej placówce oświatowej. Grupy wsparcia mogą być utworzone –  
w zależności od potrzeb – również na szczeblu gminy, powiatu.  

Po zebraniu się grupy osób chętnych ustalony będzie termin spotkania,  
na którym m.in. określony zostanie harmonogram działań. 

Uwagi: Będą to cykliczne spotkania. Ich ilość i częstotliwość zależeć będzie  
od potrzeb uczestników. 
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 Warsztat  
W
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Palisz – Przegrywasz. Interwencja antytytoniowa w 
szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do promowania pozytywnych zachowań 
prozdrowotnych poprzez prowadzenie skutecznych rozmów interwencyjnych  
z uczniami i ich rodzicami. 

Opis formy: Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami wykładu 
interaktywnego i dotyczą promowania skutecznych działań profilaktycznych (np. 
w postaci rozmów interwencyjnych z uczniami sięgającymi po papierosy oraz ich 
rodzicami). Treści poruszane na warsztacie odnoszą się też do procedur 
prawnych dotyczących palenia w miejscach publicznych oraz rzeczywistej sytuacji 
w placówkach oświatowych. 

Sposób realizacji: Warsztaty stanowią dobry moment na wymianę doświadczeń 
dotyczących stosowanych modeli oddziaływań profilaktycznych w pracy  
z uczniem sięgającym po papierosy czy rodzicami uczniów zagrożonych 
paleniem. 
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 Jak dobrze poprowadzić rozmowę z rodzicami? Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy szkolni. 

Cel: Nabycie umiejętności efektywnego prowadzenia rozmowy z rodzicami. 

Opis formy: „Rodzic partnerem, a nie wrogiem nauczyciela”. W czasie warsztatu 
uczestnicy zdobędą wiedzę oraz nabędą umiejętności potrzebne  
w tworzeniu dobrego klimatu, prowadząc miłe i tzw. „trudne rozmowy” z 
rodzicami. 

Sposób realizacji: Warsztaty kolejnych grup odbywać się będą w robocze dni 
tygodnia, w siedzibie ŚCDN w Kielcach. Prowadzone będą w grupach 10–15-
osobowych. O terminie spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni  
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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 Warsztat Nowość 
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Wybrane metody diagnozy procesu wychowania  
w placówce oświatowej Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy 
wszystkich typów placówek oświatowo-wychowawczych. 

Cel: Zapoznanie z wybranymi metodami diagnozy procesu wychowania oraz 
ćwiczenie umiejętności zastosowania tych metod w praktyce. 

Opis formy: Uczestnicy poznają wybrane, ciekawe metody diagnozy procesów 
wychowawczych na poziomie klasy, szkoły oraz przećwiczą procedurę ich 
zastosowania. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w ŚCDN w Kielcach. 

O terminie seminarium uczestnicy zostaną powiadomieni po zebraniu się 
odpowiedniej ilości osób (10–15). 
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Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży − 
metoda konstruktywnej konfrontacji Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Wszyscy nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do tworzenia pozytywnego klimatu w klasie 
szkolnej, radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów oraz 
zapoznanie z metodą konstruktywnej konfrontacji. 

Opis formy: Wielu uczniów podczas lekcji zachowuje się prowokująco wobec 
nauczycieli lub swoich kolegów. 

Nauczyciele często mają problem w poradzeniu sobie z takimi zachowaniami. 
Udział w kursie będzie szansą na głębsze zastanowienie się nad tym problemem. 

Sposób realizacji: Tematyka kursu dotyczyć będzie mechanizmów 
psychologicznych trudnych zachowań uczniów, warunków tworzenia dobrego 
klimatu w klasie oraz metody konstruktywnej konfrontacji – pomocnej  
w radzeniu sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.  
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 Kurs doskonalący  
K
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 Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna P
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ed
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Opis adresata: Nauczyciele przedszkoli, którzy nie są terapeutami, 
zainteresowani tematyką rozpoznawania i organizowania procesu wspomagania 
rozwoju dzieci z ryzykiem dyslektycznym. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania u dzieci w wieku 
przedszkolnym ryzyka dysleksji i wspomaganie ich rozwoju. 

Opis formy: Wczesna diagnoza oraz wspomaganie dziecka wykazującego 
wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym ma istotne znaczenie  
w kształtowaniu jego gotowości do podjęcia nauki w szkole, które jednocześnie 
jest jednym z najważniejszych celów wychowania przedszkolnego. Udział w 
szkoleniu umożliwi zdobycie umiejętności w zakresie pedagogicznej diagnozy pod 
kątem ryzyka dysleksji oraz pomoże w planowaniu i realizacji zadań 
wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w przedszkolu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane w formie ćwiczeń praktycznych będą 
dotyczyć istoty i symptomów ryzyka dysleksji oraz rozwiązań praktycznych 
wynikających z aktualnego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. W czasie kursu uczestnicy będą doskonalić umiejętność 
planowania i organizowania procesu wspomagania dziecka z ryzykiem dysleksji. 
Ćwiczenia praktyczne uwzględniać będą wybrane elementy usprawniające 
funkcje psychomotoryczne dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową. 

Uwagi: Zajęcia stacjonarne realizowany jedynie w siedzibie ŚCDN w Kielcach lub 
w Centrum Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce. 
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Wspomaganie uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach  
I–III 

Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Cel: Wyposażenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w umiejętność 
rozpoznawania oraz planowania i organizowania pracy z uczniem mającym 
specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. 

Opis formy: W kursie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy pracują z uczniami 
mającymi symptomy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki  
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na poziomie klas I−III szkoły podstawowej. Program szkolenia obejmować będzie 
umiejętności z zakresu rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się 
matematyki, stanowiące element pedagogicznej diagnozy nauczyciela oraz 
metody i formy wsparcia o charakterze zabawowym wspierające uczniów  
w realizacji bieżących zadań dydaktycznych. 

Sposób realizacji: Kurs realizowany w formie zajęć stacjonarnych  

i e-learningowych, uwzględniający następujące treści szczegółowe: 

− Moduł wprowadzający na platformie e-larningowej (pre-task): Specyficzne  
i niespecyficzne trudności w uczeniu się matematyki oraz symptomy 
występowania. 

− Zajęcia stacjonarne – Rozpoznawanie i diagnozowanie specyficznych 
trudności w uczeniu się matematyki na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. 

− Zajęcia stacjonarne – Metody i ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje 
percepcyjno-motoryczne. 

− Zajęcia stacjonarne – Gry i zabawy matematyczne rozwijające umiejętności 
arytmetyczne. 

Uwagi: Zajęcia realizowane w siedzibie ŚCDN w Kielcach lub w Centrum 
Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce. Przed rozpoczęciem zajęć stacjonarnych 
słuchacz będzie zobowiązany do wykonania na platformie e-learningowej zadań 
wprowadzających w tematykę kursu. 
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 Arteterapia − terapia przez sztuki plastyczne Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 35 
Forma płatna P
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Opis adresata: Nauczyciele prowadzący zajęcia terapeutyczne o charakterze 
plastycznym. 

Cel: Poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw arteterapii we wspomaganiu 
rozwoju dzieci ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Opis formy: Kurs obejmować będzie następujące treści: 

1. Arteterapia w teorii i praktyce. 
2. Terapia przez sztuki plastyczne. 
3. Metody, techniki i działania plastyczne związane z arteterapią. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową w siedzibie 
ŚCDN w czasie pięciu spotkań sobotnio-niedzielnych. 
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 Kurs doskonalący Nowość 
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Grupa wsparcia dla nauczycieli i rodziców dzieci 
niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 24 
Forma płatna P
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Opis adresata: Nauczyciele i rodzice uczniów z niepełnosprawnością w wieku 
przedszkolnym. 

Cel: Dostarczenie wiedzy na temat problemów dziecka niepełnosprawnego  
i sposobów radzenia sobie z nimi. 

Opis formy: Zapisana w obowiązujących w Polsce dokumentach edukacja 
włączająca daje szansę dzieciom niepełnosprawnym uczęszczania do przedszkola 
najbliżej ich miejsca zamieszkania. Zarówno nauczyciel, jak i rodzic stają przed 
wieloma problemami w zaistniałej sytuacji. Podczas kursu słuchacze zapoznają 
się ze specyficznymi problemami zdrowotnymi dzieci niepełnosprawnych w wieku 
przedszkolnym (spastyczność i inne problemy zdrowotne, problemy 
psychologiczne, trudności w uczeniu się) i sposobami radzenia sobie z nimi. 
Zostaną zaprezentowane właściwe zasady komunikacji interpersonalnej 
pomiędzy rodzicem a przedszkolakiem niepełnosprawnym oraz nauczycielem  
i rodzicem dziecka niepełnosprawnego, a także grupą rówieśniczą w przedszkolu 
– integracja. Dokonamy wymiany doświadczeń w zakresie edukacji dzieci 
niepełnosprawnych w domu i przedszkolu. Zaprezentujemy nowoczesne 
możliwości leczenia dzieci niepełnosprawnych. Pokażemy, jak poprzez plastykę 
podnieść poziom grafomotoryczny dziecka. Umożliwimy wymianę doświadczeń 
pomiędzy rodzicami i nauczycielami przedszkolaków niepełnosprawnych  
a dorosłymi osobami z tą samą niepełnosprawnością. 

Sposób realizacji: Trzydniowy kurs zostanie zorganizowany w ŚCDN lub 
siedzibie wskazanej przez grupę osób zainteresowanych. Kurs prowadzony będzie 
przez wybitnych specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, neurologii, 
logopedii, psychologii. Zaprosiliśmy do współpracy prof. nadzw. dr hab. Barbarę 
Błaszczyk – neurologa, specjalistę z zakresu badań nad spastycznością, 
epileptologa, prof. zw. dra hab. Janusza Wendorffa – neurologa, specjalistę  
w zakresie badań, kierownika Kliniki Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki 
Polki w Łodzi, kierownika Zakładu Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej  
i Kinezyterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wiceprezesa 
Polskiego Towarzystwa Epileptologii i członka Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, członka Światowej Federacji Neurologów  
i Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. 

Uwagi: Minimalna liczba osób – 24. 
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Wagary szkolne − przyczyny i sposoby rozwiązania 
problemu Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna 
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Opis adresata: Wychowawcy. Pedagodzy szkolni. Wszyscy nauczyciele. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem wagarującym poprzez 
opracowanie standardów postępowania z uczniem o niskiej frekwencji oraz 
opracowanie szkolnych zasad profilaktyki absencji. 

Opis formy: Zajęcia przygotują uczestników kursu do opracowywania 
indywidualnych programów postępowania z uczniem wagarującym, podjęcia 
działań (szkoły, nauczyciela, wychowawcy, rodzica, pedagoga) wobec absencji 
dziecka. Zajęcia dotyczyć będą również kwestii profilaktyki ucieczek z zajęć 
szkolnych. 

Sposób realizacji: Kurs realizowany będzie po skompletowaniu grupy  
w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kurs może być również 
realizowany poza siedzibą ŚCDN. 
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Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo 
(ADHD) Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności efektywnej pracy  
z wychowankiem oraz rodziną dziecka z zespołem nadpobudliwości 
psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. 

Opis formy: Uczestnicy kursu zdobędą umiejętność rozpoznawania  
i diagnozowania ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Poznają 
również metody i techniki pracy na lekcji z dzieckiem nadpobudliwym. Zdobędą 
umiejętność właściwego organizowania procesu lekcyjnego oraz efektywnej 
współpracy z rodzicami dziecka z ADHD. 

Sposób realizacji: Program kursu skierowany jest do nauczycieli szkół 
podstawowych, gimnazjów, wychowania przedszkolnego oraz pracowników 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli zarówno do osób zajmujących się 
diagnozą tego zaburzenia, jak również osób pracujących bezpośrednio  
z dzieckiem. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, umożliwiając w sposób 
bezpośredni przeniesienie nabytych umiejętności do pracy z uczniem 
nadpobudliwym w klasie. 
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Uwagi: Kurs realizowany będzie w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w systemie weekendowym. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
2

7
 

Stres nauczyciela, stres ucznia − sposoby radzenia 
sobie z problemem Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P
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. 

S
P
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n
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P
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. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji 
stresu i chronicznych napięć emocjonalnych. 

Opis formy: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność rozpoznawania 
indywidualnych symptomów stresu oraz pozna ich konsekwencje dla własnego 
zdrowia. Pozna wybrane techniki, sposoby radzenia sobie ze stresem. Będzie miał 
również możliwość zaplanowania własnych zajęć z uczniami na temat stresu  
i jego profilaktyki. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą metodą wykładowo-warsztatową. 
W programie przewidziane jest ćwiczenie technik oddechowych, relaksacyjnych  
i wizualizacyjnych. Kurs realizowany będzie po skompletowaniu grupy  
w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w systemie weekendowym. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
2

8
 

Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia − i co 
dalej...? Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna 
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n
. 

P
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n
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z teorią diagnozy i terapii zaburzeń jedzenia oraz 
zdobycie wiedzy o dostępnych formach pomocy osobie, u której obserwujemy 
niepokojące objawy anoreksji lub bulimii. 

Opis formy: Podczas zajęć nauczyciele zapoznani będą z podstawowymi 
objawami zaburzeń łaknienia, dzięki czemu będą w stanie rozpoznać zagrożenie 
anoreksji bądź bulimii w kontakcie z młodzieżą. Poznają kryteria diagnostyczne 
anoreksji i bulimii oraz dowiedzą się, na czym polega leczenie zaburzeń 
odżywiania. 

Sposób realizacji: Zajęcia poprowadzi psycholog, pracownik Ośrodka Terapii 
Uzależnień.  

Kurs realizowany będzie w siedzibie ŚCDN w sobotę lub niedzielę. 
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 Kurs doskonalący  

K
D

P
2

9
 Przyjaciele Zippiego Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 5–8 lat. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia programu „Przyjaciele Zippiego”. 

Opis formy: Program: kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne  
u małych dzieci, pomaga zrealizować zadania związane z promocją zdrowia 
psychicznego małych dzieci. Zakłada, że jeśli małe dzieci nauczą się, jak radzić 
sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić 
sobie z problemami i kryzysami.  

Z pewnością realizacja programu będzie cennym wsparciem dla małych dzieci, 
które muszą odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej, poprzez rozwój ich 
podstawowych kompetencji psychospołecznych. 

Sposób realizacji: Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, 
który w Polsce upowszechnia i koordynuje Centrum Pozytywnej Edukacji  
w Warszawie. Uczy dzieci, jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak 
nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby 
radzenia sobie z problemami. Program zachęca również dzieci do pomagania 
innym ludziom w ich problemach. 

Realizację programu rozpoczyna kurs doskonalący 12-godzinny. Osoby 
przygotowane do realizacji programu, zobowiązane są do przeprowadzenia zajęć 
z dziećmi oraz wzięcia udziału w dwóch spotkaniach superwizyjnych (2 x 3 godz. 
dydaktyczne) i jednym podsumowującym realizację programu (2 godz. 
dydaktyczne). 

Uwagi: W cenie kursu uwzględniono koszt materiałów dydaktycznych 
koniecznych do prowadzenia zajęć (250 zł). 

Jeśli uczestnikiem kursu będzie osoba z placówki, w której program jest już 
realizowany, wówczas uczestnik nie poniesie kosztów materiałów. Cena wyniesie 
wówczas 240 zł. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
3

0
 Motywowanie uczniów do nauki Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni. 

Cel: Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania 
ucznia do nauki. 
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Opis formy: Udział w szkoleniu z pewnością pomoże znaleźć odpowiedzi na 
pytania: Jak wyzwolić uczniowską motywację do nauki? Jakie są skuteczne 
sposoby motywowania? Od czego zależy skuteczność konkretnych sposobów 
motywowania ucznia do nauki? 

Sposób realizacji: Treści poruszane na kursie dotyczą m.in. elementów 
psychologii rozwojowej, strategii motywacyjnych, rozwiązań dydaktycznych 
dotyczących motywacji.  

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń z elementami wykładu. 

Kurs może być realizowany również w placówce oświatowej. Termin i miejsce 
kursu do uzgodnienia. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
3

1
 FAS − Płodowy Zespół Alkoholowy Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 10 
Forma płatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, 
wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego oraz rodzice. 

Cel: Promocja abstynencji w okresie ciąży. Zwiększenie wiedzy o negatywnym 
wpływie alkoholu na płód. 

Opis formy: Tematyka kursu obejmuje: dane statystyczne, działanie alkoholu, 
wpływ alkoholu na mózg, wpływ alkoholu na rozwijający się płód, objawy FAS,  
a także zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS. Efektem udziału w zajęciach 
będzie także podejmowanie tematu przez nauczycieli w szkołach. Tematyka 
szkolenia nawiązuje do dramatycznych danych dotyczących sięgania po alkohol 
przez kobiety w ciąży. Nawiązuje też do ogólnopolskiej akcji „Ciąża bez 
alkoholu”. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
3

2
 Jak tworzymy Szkołę Promującą Zdrowie? Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna 
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Opis adresata: Dyrektorzy i nauczyciele szkół wszystkich typów szkół  
i placówek. 

Cel: Przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do realizacji projektu WHO, 
znanego pod nazwą „Szkoła Promująca Zdrowie”. 

Opis formy: Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, 
które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 
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podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych 
ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Warto podjąć wysiłek poznania  
i wprowadzenia w życie tego projektu. 

 Sposób realizacji: Treści poruszane na kursie: 

1. Szkoła Promująca Zdrowie:  
− cele,  
− strategie,  
− obowiązujące standardy, 
− etapy tworzenia,  
− podejścia,  
− planowanie w szkole promującej zdrowie. 

2. Czy każda szkoła może i powinna być szkołą promującą zdrowie? 

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń z elementami wykładu. 

Kurs może być realizowany również w placówce oświatowej. Termin i miejsce 
kursu do uzgodnienia. 

 

 Kurs doskonalący Nowość 

K
D

P
3

3
 Trudne zachowania uczniów Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy  
i psycholodzy szkolni, wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do radzenia sobie w sytuacji trudnego zachowania 
ucznia. 

Opis formy: Treści warsztatu skupiają się na przyczynach trudnych zachowań, 
sposobach manifestacji tychże zachowań oraz metodach radzenia sobie.   

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

− analiza typowych trudnych sytuacji szkolnych, 
− adekwatne sposoby reagowania (oczekiwania, zasady, warunki skuteczności),  
− zastosowanie metod w praktyce (ćwiczenie konkretnych umiejętności), 
− wybrane umiejętności psychospołeczne nauczyciela jako elementy warsztatu 

pracy wychowawczej. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń z elementami 
wykładu. 

Kurs może być realizowany również w placówce oświatowej. Termin i miejsce 
kursu do uzgodnienia. 
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 Kurs doskonalący Nowość 
K

D
P

3
4

 Warsztat rozwoju osobistego nauczyciela Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, 
psycholodzy, wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego – wszyscy 
zainteresowani rozwojem osobistym. 

Cel: Rozpoznanie własnych możliwości i ograniczeń, schematów i motywów 
działania, postrzegania siebie i innych w oparciu o analizę transakcyjną. 

Opis formy: Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi odkrywanie w 
sobie nowych możliwości, przełamywanie ograniczeń, pogłębianie wiedzy 
interpersonalnej i emocjonalnej, polepszenie relacji z innymi ludźmi poprzez 
podniesienie samooceny. 

Zajęcia poprowadzi profesjonalny psychoterapeuta, który w oparciu o analizę 
transakcyjną pokaże, jak możemy stawić czoła swoim ograniczeniom i lękom,  
a tym samym poprawić jakość swojego życia, odczuwania oraz bycia z drugim 
człowiekiem. Zatrzymaj się i przyjrzyj sobie, swoim potrzebom, wyborom, 
reakcjom! Poznaj siebie! Odkryj niewykorzystany własny potencjał! 

Czas poświęcony sobie z pewnością zaprocentuje w jakości relacji w życiu 
osobistym i zawodowym.  

Sposób realizacji: Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu interaktywnego 
oraz ćwiczeń. 

Uwagi: Zajęcia prowadzi Ewa Maj – psychoterapeutka pracująca w nurcie 
psychoterapii Gestalt, na co dzień nauczyciel wychowawca, pracuje z uczniami 
niepełnosprawnymi. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
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5
 Agresja, przemoc, dokuczanie Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna 
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Opis adresata: Zainteresowani tematyką nauczyciele szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz pozaszkolnych placówek oświatowo-
wychowawczych. 

Cel: Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli radzenia 
sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów. 

Opis formy: Treści kształcenia: 

1. Psychologiczno-pedagogiczne spojrzenie na problem zachowań agresywnych 
ucznia.  

2. Przyczyny, formy, poziomy i konsekwencje zachowań agresywnych. 
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3. Agresor, ofiara, świadek zachowań agresywnych – jak sobie radzić?  
4. Działania profilaktyczne i terapeutyczne szkoły i nauczyciela. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą realizowane w siedzibie ŚCDN w Kielcach, 
metodami aktywizującymi. Po zebraniu się grupy osób chętnych na kurs, 
uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie spotkania. 

 

 Kurs doskonalący Nowość 

K
D

P
3

6
 

Uzależnienia dzieci i młodzieży od środków 
psychoaktywnych Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 14 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele, wychowawcy pozaszkolnych  placówek opiekuńczo-
wychowawczych, pedagodzy. 

Cel: Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych oraz promowanie 
metody szkolnej interwencji profilaktycznej. 

Opis formy: Treści kształcenia: 

1. Pojęcie, formy i rodzaje uzależnienia. 
2. Przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po środki psychoaktywne. 
3. Sygnały ostrzegawcze sięgania po środki psychoaktywne. 
4. Jak pomóc – metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w sytuacjach 

kryzysowych. 

Sposób realizacji: Szkolenie dla rady pedagogicznej po uzgodnieniu  
z dyrektorem placówki. 

Dla innych chętnych zajęcia odbędą się w siedzibie ŚCDN w Kielcach. Termin  
rozpoczęcia zajęć podany będzie po zebraniu się 25-osobowej grupy. 

 

 Warsztat  

W
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 Komunikacja interpersonalna Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Łuczkiewicz 
Liczba godzin stacjonarnych: 24 
Forma płatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani, którzy chcą nauczyć się skutecznego 
porozumiewania się z innymi. 

Cel: Przygotowanie uczestników do skutecznego porozumiewania się z innymi 
ludźmi − nauka asertywnych zachowań. 

Opis formy: Dobre porozumiewanie się z innymi ludźmi jest kluczem do 
osobistego sukcesu i nie tylko. Zaniedbania edukacyjne w tej dziedzinie wiedzy 
odbijają się niekorzystnie nie tylko na jakości funkcjonowania organizacji,  
w których żyjemy i pracujemy, ale również na naszym zdrowiu. Szkoła  
i nauczyciele powinni być dobrym wzorem w zakresie relacji międzyludzkich.  
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Na zajęciach uczestnicy będą nie tylko zdobywać wiedzę, ale również ćwiczyć 
asertywne umiejętności z różnych obszarów naszego, głównie jednak szkolnego, 
życia. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą realizowane w siedzibie ŚCDN w Kielcach,  
w robocze dni tygodnia, od godz. 14.30–18.00. Podczas zajęć dominować będą 
aktywizujące metody nauczania – uczenia się. 

Uwagi: Istnieje możliwość realizacji zajęć w placówce klienta – termin  
do uzgodnienia z kierownikiem warsztatów. 

 

 Warsztat  

W
P

0
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 Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce? Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna 
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do organizacji procesu dydaktycznego 
sprzyjającego efektywnemu uczeniu się ucznia w szkole i domu. 

Opis formy: Zajęcia przygotowują nauczycieli do organizacji procesu 
dydaktycznego sprzyjającego efektywnemu uczeniu się poprzez dostosowanie 
technik uczenia się do indywidualnego stylu poznawczego ucznia (wzrokowcy, 
słuchowcy, kinestetycy). Szkolenie obejmuje również treści dotyczące: rozwoju 
dziecka, jego potrzeb oraz problemów rozwojowych, motywacji do nauki, 
efektywnego zapamiętywania, kontroli stresu, zarządzania czasem. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą metodą warsztatową. W programie 
przewidziane jest ćwiczenie wybranych technik uczenia się i zapamiętywania. 

 

 Warsztat  

W
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Uczeń w wirtualnym świecie − o unikaniu zagrożeń 
internetowych Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. Pedagodzy szkolni, psycholodzy, 
nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy. 

Cel: Wsparcie szkoły oraz nauczycieli w ochronie dzieci przed zagrożeniami 
wynikającymi z nadmiernego korzystania z Internetu oraz podniesienie poziomu 
kompetencji medialnej nauczycieli. 

Opis formy: Kurs obejmuje treści: 

1. Zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z elektronicznych mediów.  
2. Rozwój psychospołeczny ucznia a nadużywanie Internetu.  
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3. Obowiązki szkoły oraz prawa ucznia w sytuacjach nadużyć internetowych. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową. Efektem 
zajęć będzie wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w materiały dydaktyczne, 
narzędzia, scenariusze zajęć profilaktycznych z uczniami. 

Uwagi: Kurs realizowany będzie po skompletowaniu grupy w Świętokrzyskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kurs może być również realizowany poza 
siedzibą ŚCDN. 
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V. Bloki przedmiotowe 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 

 Forum  

FS
0

3
 

IV Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej: 
„Od przedszkolaka do ucznia – jak motywować 
dzieci do samodzielności?” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna P

rz
ed
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S
P

 

  

Opis adresata: Dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, innych form 
wychowania przedszkolnego. 

Cel: Aktualizacja wiedzy o teoretycznych podstawach pedagogicznego wspierania 
rozwoju dziecka (ucznia) oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań w tym 
zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej). 

Opis formy: Forum jest cykliczną imprezą towarzyszącą Targom Edukacyjnym 
EDUKACJA. W programie spotkania przewidziano wykłady oraz zajęcia 
warsztatowe.   
Nowoczesna szkoła (przedszkole) powinna oprócz przekazywania wiedzy rozwijać 
umiejętności i kompetencje. To oczywiste! Ale jak wykonać to zadanie?  
Na pytanie: „Jak zachęcać dzieci do samodzielności” odpowiedzą i... podpowiedzą  
w trakcie wykładów i warsztatów wybitni eksperci, pracownicy naukowi oraz 
praktycy. 
Sposób realizacji: IV Forum odbędzie się w Kielcach 27 marca 2014 r.  
w ramach XIX Targów Edukacyjnych EDUKACJA. 

Uwagi: Forum towarzyszyć będą imprezy dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym – m.in. spotkania z autorami i ilustratorami książek dla 
dzieci. Kontynuowana będzie akcja z udziałem VIP-ów: „Dorośli czytają Dzieciom 
– Dzieci czytają Dorosłym”. 

 

 Konferencja  
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Diagnozowanie rozwoju językowego dziecka z 
perspektywy ryzyka dysleksji Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P
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ed
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Opis adresata: Logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej. 
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Cel: Pogłębienie wiedzy w zakresie różnych aspektów rozwoju językowego 
dziecka. 

Opis formy: Treści uwzględnione w programie konferencji: 

1. Rozwój językowy – ustalenie normy rozwojowej/odstępstw od normy 
rozwojowej. 

2. Ryzyko dysleksji (w węższym ujęciu: dysleksji, dysortografii, dysgrafii) –  
u dzieci z nieprawidłowym językowym rozwojem. 

3. Diagnoza dysleksji. 

Sposób realizacji: Konferencja przeprowadzona zostanie w formie wykładu oraz 
ćwiczeń praktycznych przez dr Alicję Giermakowską – pracownika naukowgo 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 Projekt  
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Klub Nauczyciela Przedszkola Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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ed
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Opis adresata: Nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form 
edukacji przedszkolnej. 

Cel: Doskonalenie warsztatu pracy − rozwijanie kreatywnego podejścia  
do edukacji przedszkolnej. 

Opis formy: KNP jest formą doskonalenia zawodowego adresowaną  
do nauczycieli innowacyjnych, ustawicznie poszukujących nowych kierunków 
edukacji. Uczestnictwo w spotkaniach KNP wymagać będzie zaangażowania, 
aktywności i chęci podejmowania nowych wyzwań, jak również stworzy 
możliwość współpracy, wymiany doświadczeń o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim, międzynarodowym. 

Sposób realizacji: Szkolenia w KNP organizowane będą cyklicznie 4–5 razy  
w roku szkolnym w formie warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, wycieczek 
edukacyjnych, zajęć przy warsztacie pracy nauczyciela. 

 

 Projekt  
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Miasto Kielce w historii i kulturze Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji 
wczesnoszkolnej i uczniowie. 

Cel: Przybliżenie nauczycielom i uczniom wiedzy związanej z historią i kulturą 
Kielc w odniesieniu do praktyki edukacyjnej. 
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Opis formy: Spotkania służyć będą pogłębianiu wiedzy o Kielcach w aspekcie 
historycznym i kulturowym.  

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o zasoby muzealne i tablicę interaktywną. 

Sposób realizacji: Projekt realizowany będzie w formie trzech czterogodzinnych 
spotkań w siedzibie ŚCDN i Muzeum Historii Kielc. 

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu i ćwiczeń. 

Uwagi: Udział w projekcie jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Projekt realizowany będzie we współpracy z Aleksandrą Potocką-Kuc – artystą 
plastykiem, konsultantem ŚCDN. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia Nowość 
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Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Liczba godzin e-learn.: 16 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Cel: Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie planowania i realizowania 
procesu edukacyjnego dla dzieci młodszych. 

Opis formy: Sieć współpracy i samokształcenia stanowi nową formułę wsparcia 
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Program 
niniejszej sieci będzie skupiał uwagę uczestników wokół problemów dotyczących 
dzieci młodszych, w szczególności sześciolatków rozpoczynajacych naukę  
w szkole. Zajęcia realizowane w formie zajęć stacjonarnych i e-learningowych 
będą uwzględniały następującą tematykę: 

− Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej. 
− Gotowość szkolna do uczenia się czytania, pisania i matematyki. 
− Metody i formy pracy z dziećmi młodszymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

szęściolatka. 
− Wspomaganie rozwoju dzieci z ryzyka dysleksji. 
− Organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców dzieci 

sześcioletnich. 
− Prowadzenie w szkole punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci, które 

mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

Sposób realizacji: Główne formy realizacji uwzględniają prowadzenie szkolenia 
w formie blended-learningu, czyli zajęcia stacjonarne prowadzone w siedzibie 
ŚCDN oraz ich kontynuację na platformie e-learningowej.  
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Platforma e-learnigowa stanowić będzie narzędzie do wymiany doświadczeń na 
forach dyskusyjnych, udzielania konsultacji, wymiany doświadczeń  
i prezentowania przykładów dobrych praktyk. 

Uwagi: Przed rozpoczęciem zajęć stacjonarnych słuchacze będą zobowiązani 
wykonać zadanie wprowadzające, którego głównym celem będzie rozpoznanie ich 
potrzeb w zakresie współpracy i samokształcenia. 

 

 Warsztat Nowość 
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Jak wyrównywać deficyty rozwojowe dzieci  
w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej? Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zestaw ćwiczeń wyrównujących 
deficyty rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Opis formy: Treści realizowane w trakcie warsztatu: 

1. Właściwości psychofizyczne dziecka w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym. 

2. Dojrzałość szkolna. 
3. Przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce dzieci w młodszym wieku 

szkolnym. 
4. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. 
5. Przykłady ćwiczeń rozwijających spostrzeganie wzrokowe, koordynację 

wzrokowo-ruchową i grafomotorykę. 

Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie 
przedszkoli i szkół w ŚCDN lub w miejscu określonym przez zamawiającego. 
Warsztaty realizowane w siedzibie ŚCDN dla grup utworzonych na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń odbywać się będą w soboty. Osoby wysyłające 
zgłoszenie zostaną poinformowane o terminie szkolenia. 

 

 Warsztat Nowość 
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 Aktywizujące metody i techniki w pracy nauczyciela Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Cel: Poznanie różnorodnych metod aktywizujących ukierunkowanych na rozwój 
dziecka,  których stosowanie jest niezbędne w szkole i przedszkolu. 
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Opis formy: W programie warsztatu m.in.: 

− Podział metod aktywizujących. 
− Role nauczyciela w aktywizującym procesie nauczania.  
− Dobór metod do specyfiki grupy, zespołu klasowego. 
− Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu wybranych metod i technik. 
− Przykłady zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących. 
− Ćwiczenia w projektowaniu zajęć. 

Sposób realizacji: Szkolenie może być realizowane również w siedzibie 
zamawiającego (termin i miejsce kursu – do uzgodnienia). 

 

 Warsztat  
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Niekonwencjonalne środki dydaktyczne w szkole i w 
przedszkolu Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych. 

Cel: Rozwijanie kreatywności i innowacyjności nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wykorzystania 
niekonwencjonalnych środków dydaktycznych w pracy z dziećmi. 

Opis formy: W programie warsztatu: 

1. Środki dydaktyczne w edukacji najmłodszych. 
2. Walory edukacyjne niekonwencjonalnych środków dydaktycznych. 
3. Program „Przedszkole bez zabawek” – wady i zalety.  
4. Rekwizyt jako środek wyrazu artystycznego. 

Na warsztacie zostaną zaprezentowane nietypowe, dostępne materiały  
do ciekawych zajęć oraz sposoby ich wyszukiwania i wykorzystywania. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w siedzibie ŚCDN lub w placówce 
zamawiającej szkolenie. 

 

 Kurs doskonalący  
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 Pedagogika zabawy we wczesnej edukacji Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele innych 
form wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania różnorodnych metod pedagogiki 
zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
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Opis formy: Kurs umożliwi uczestnikom poznanie: 

− sposobów organizacji sytuacji początkowych w grupie, 
− metod rozluźniających i integrujących grupę, 
− ciekawych zabaw z literą, słowem, cyfrą, 
− sposobów otrzymywania informacji zwrotnej, 
− zabaw i tańców integracyjnych, 
− różnorodnych form relaksacji. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. 

Zagadnienia: 

1. Rola i znaczenie metod pedagogiki zabawy. 
2. Przedstawianie problemów w sposób zagadkowy i poszukiwanie ich rozwiązań 

według ustalonych reguł. 
3. Metody integracyjne oparte o pedagogikę zabawy. 
4. Metody rozluźniające, relaksujące. 
5. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem prostych rekwizytów. 

 

 Kurs doskonalący  
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Tańce w kręgu formą skutecznej komunikacji  
i terapii Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna P
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania tańca i muzyki w procesie 
wychowawczo-dydaktycznym. 

Opis formy: Tańce w kręgu to wspaniała, integracyjna i terapeutyczna forma  
pracy z grupą. Uczestnicy poznają metodykę nauczania tańców integracyjnych 
oraz możliwości ich różnorodnego zastosowania w pracy pedagogicznej.  

W treściach kursu m.in.: 

1. Rola i znaczenie tańców integracyjnych w pracy z grupą. 
2. Poznanie metodyki nauczania tańców integracyjnych. 
3. Nauka tańców różnych narodowości, o ciekawej fabule i prostych układach 

ruchu. 
4. Zabawy przy muzyce z chustą animacyjną i innymi rekwizytami. 

Sposób realizacji: Kurs może być realizowany również w siedzibie 
zamawiającego – w placówce oświatowej. Termin i miejsce kursu – do 
uzgodnienia. Na zajęcia należy przybyć w luźnym, niekrępującym ruchów stroju 
oraz w wygodnym obuwiu, najlepiej sportowym. 
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 Kurs doskonalący Nowość 
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Aktywizujące metody pracy z tekstem literackim  
w edukacji wczesnoszkolnej Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 18 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Cel: Aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności dotyczących 
wybranych metod aktywizujących dostosowanych do pracy z dziećmi na poziomie 
edukacji wczesnoszkolnej oraz ich zastosowanie w sytuacjach dydaktyczno-
wychowawczych opartych na pracy z tekstem. 

Opis formy: Praca z tekstami literackim na początku edukacji szkolnej stanowi 
bardzo ważny element kształtowania wielu kompetencji kluczowych uczniów, 
poszerza wiedzę o świecie i rozwija zainteresowania czytelnicze. W obecnej 
sytuacji, kiedy drastycznie spada poziom czytelnictwa wśród dorosłych i dzieci, 
nauczyciele powinni poszukiwać metod i form, które jeszcze bardziej niż 
dotychczas zainteresują uczniów literaturą. Program kursu uwzględnia 
aktywizujące metody pracy w oparciu o tekst literacki, co tym samym może 
zachęcić uczniów do większego zaangażowania i rozbudzi ich zainteresowanie 
książką. 

Sposób realizacji: Kurs realizowany w formie zajęć stacjonarnych  
i e-learningowych, uwzględniający następujące treści szczegółowe: 

− Moduł wprowadzający (pre-task): Planowanie procesu uczenia się uczniów 
opartego na cyklu Kolba. 

− Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie w oparciu o wybrane lektury 
dla edukacji wczesnoszkolnej. 

− Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów w pracy z tekstami 
literackimi dla najmłodszych. 

− Przekład intersemiotyczny jako forma interpretacji i ekspresji dzieła 
literackiego. 

− Zajęcia e-learningowe: ćwiczenia (gry, zabawy) rozwijające zainteresowania 
czytelnicze najmłodszych z wykorzystaniem poznanych metod i technik 
pracy. 

Uwagi: Kurs rozpoczyna się zadaniami przygotowującymi, które słuchacz 
powinien wykonać na platformie e-learningowej przed rozpoczęciem zajęć 
stacjonarnych. Celem zadań wprowadzających jest między innymi rozpoznanie 
potrzeb słuchaczy. 
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 Kurs doskonalący  
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Wykorzystanie zasobów tablicy interaktywnej Smart 
Board i technologii ICT w edukacji wczesnoszkolnej Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą zdobyć 
podstawowe umiejętności w zakresie realizacji zajęć komputerowych w klasach 
I–III. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do planowania  
i prowadzenia zajęć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. 

Opis formy: Nowe technologie są z każdym dniem coraz bardziej obecne  
w naszym życiu i nieustannie odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu ludzi we 
współczesnym świecie, we wszystkich jego dziedzinach. W związku z tym mają 
również wpływ na edukację dzieci i młodzieży. W dzisiejszej szkole nie można 
być obojętnym na nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się. Edukacja 
elementarna realizowana w formie zajęć zintegrowanych, łączących treści  
i wymagania z różnych obszarów, tj. edukacja polonistyczna, matematyczna, 
społeczno-przyrodnicza, techniczna, artystyczna, etyczna, stwarza możliwość 
wszechstronnego wykorzystania zasobów tablicy interaktywnej oraz 
różnorodnego materiału dostępnego na stronach internetowych i w programach 
edukacyjnych. Wzbogacenie metod pracy z małymi dziećmi o tego typu środki 
sprawi, że nauka dla najmłodszych będzie nie tylko bardziej atrakcyjna w formie  
i sposobie przekazu, ale przede wszystkim bardziej skuteczna. Pracując z tablicą 
interaktywną i korzystając z dostępnych stron internetowych, często 
adresowanych tylko do najmłodszych, wykorzystując technologie ICT na 
poziomie elementarnym, dzieci mają możliwość aktywnego uczestniczenia  
w zajęciach poprzez rozwiązywanie quizów, głosowanie, zbieranie danych, 
tworzenie i odbieranie prezentacji multimedialnych, zdjęciowych i filmowych. 
Obraz oraz interaktywne formy zabawy podnoszą aktywność uczniów  
i efektywnie wspomagają proces uczenia się małych dzieci. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów. Uczestnicy 
zostaną zapoznani z podstawami w zakresie obsługi technicznej tablicy 
interaktywnej Smart Board oraz będą doskonalić umiejętności przygotowania 
zajęć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.  Zajęcia będą uwzględniały korelację 
treści w zakresie wszystkich obszarów edukacyjnych określonych w podstawie 
programowej klas I–III szkoły podstawowej. Podczas ostatnich zajęć uczestnicy 
będą prezentowali własne propozycje ćwiczeń i scenariuszy zajeć  
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

Uwagi: Zajęcia prowadzone w siedzibie ŚCDN w Kielcach lub w Centrum 
Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

4
1

 

Diagnoza przedszkolna oraz wspomaganie dzieci  
5- i 6-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Doskonalenie umiejętności przeprowadzania diagnozy przedszkolnej  
i umiejętności wykorzystania jej wyników w pracy edukacyjnej. 

Opis formy: Treści realizowane na kursie: 

1. Podstawa programowa a diagnoza gotowości szkolnej. 
2. Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) 

i Skali Gotowości Szkolnej (SGS). 
3. Planowanie procesu edukacyjnego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 
4. Wspomaganie dzieci 5-, 6-letnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki  

w szkole. 
5. Informacja dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą systemem sobotnio-niedzielnym  
w ŚCDN.  

W ramach zajęć: wykłady, praca indywidualna i w małych zespołach. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
4

2
 Ewaluacja pracy przedszkola − praktyczne aspekty Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

   

Opis adresata: Dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Doskonalenie umiejętności wartościowania pracy przedszkola w kontekście 
wymagań i obszarów ewaluacji. 

Opis formy:  

Treści realizowane na kursie: 

1. Ewaluacja jako szansa na strategię rozwoju przedszkola. 
2. Obszary i wymagania edukacyjne webec przedszkoli. 
3. Narzędzia monitorowania rozwoju i edukacji dziecka. 
4. Dokumentowanie osiągnięć dzieci w wieku przedszkolnym. 
5. Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela/dyrektora. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w placówce przedszkolnej lub  
w siedzibie ŚCDN. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

4
3

 

Matematyczni tropiciele − edukacja matematyczna 
dzieci w wieku przedszkolnym Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 11 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy 
wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolonych. 

Opis formy: Nauczyciele wychowania przedszkolnego poznają metodę oceny 
dojrzałości do uczenia się matematyki według prób prof. Edyty Gruszczyk-
Kolczyńskiej, możliwości zastosowania ich w pracy edukacyjnej oraz właściwego 
planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w procesie wspomagania rozwoju 
matematycznego dziecka przedszkolnego. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą systemem sobotnio-niedzielnym 
metodą ćwiczeń – praca indywidualna i w małych zespołach oraz wykładu 
połączonego z prezentacją multimedialną. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
4

4
 

Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w 
kontekście podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  
Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Cel: Planowanie działalności edukacyjnej dziecka w kontekście nowej podstawy 
programowej. 

Opis formy: Treści przewidziane w programie kursu: 

1. Planowanie różnych form aktywności dzieci z uwzględnieniem ram czasowych 
określonych w podstawie programowej. 

2. Ramowy rozkład dnia w grupach różnowiekowych. 
3. Projektowanie działalności edukacyjnej dziecka w oparciu o nowatorskie 

rozwiązania. 
4. Planowanie pracy pedagogicznej i jej dokumentowanie. 
5. Konstruowanie programu wspomagania rozwoju dziecka w oparciu  

o przeprowadzoną diagnozę. 

Sposób realizacji: Kurs prowadzony będzie metodą wykładu i ćwiczeń. 

Zajęcia odbywać się będą w czasie zjazdu sobotnio-niedzielnego. 

 



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

103 
 

 Kurs doskonalący  
K

D
P

4
5

 

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci  
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Stępień 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji 
wczesnoszkolnej i logopedzi. 

Cel: Wspieranie nauczycielskich działań dotyczących rozpoznawania zaburzeń  
w rozwoju mowy oraz prowadzenia stymulacji językowej dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Opis formy: Nauczyciele poszerzą swoje kompetencje w zakresie różnych 
aspektów rozwoju językowego dziecka oraz korygowania wad wymowy. 

Treści realizowane na kursie: 

1. Podstawy wiedzy o zaburzeniach w rozwoju dzieci młodszych. 
2. Rozpoznanie początkowych zaburzeń rozwoju mowy − wskazówki 

praktyczne. 
3. Poznanie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny dzieci. 
4. Praktyczne aspekty − ćwiczenia obejmujące proces korygowania rozwoju 

mowy. 

Ważne miejsce w programie zajmuje również włączanie nauczycieli do świadomej 
współpracy z logopedą. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą przez logopedę w formie ćwiczeń, 
w czasie dwóch lub trzech dni zajęć sobotnio-niedzielnych. 
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Przedmioty humanistyczne 
 

 Konferencja metodyczna  

K
M

S
0

1
 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli z miasta 
Kielce oraz powiatów: jędrzejowskiego i 
skarżyskiego − na temat: „Nowe zasady organizacji 
XI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla 
uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2013/2014” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 3 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele z miasta Kielce oraz z powiatów: jędrzejowskiego  
i skarżyskiego – opiekunowie przedmiotowi uczniów uczestniczących  
w XI Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów XI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. 
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniem  
o zainteresowaniach i uzdolnieniach humanistycznych. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom – 
opiekunom przedmiotowym uczniów uczestniczących w XI Konkursie 
Humanistycznym udział w sieci samokształcenia i wymiany doświadczeń, której 
elementem są m.in. wrześniowe konferencje metodyczne. Zapraszamy na nie 
przede wszystkim nauczycieli języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz 
plastyki, a także osoby realizujące w klasach VI ścieżki edukacyjne: czytelniczą  
i medialną, regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie 
patriotyczne i obywatelskie. W konferencji mogą uczestniczyć także dyrektorzy 
szkół podstawowych, nauczyciele zajęć komputerowych i nauczyciele 
bibliotekarze. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: 10 września 2013 r. (wtorek), godz. 
15.30–18.00. 

Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe w Kielcach – Pałac Biskupów 
Krakowskich, Kielce, Plac Zamkowy 1. 

Program konferencji:  

1. X Konkurs Humanistyczny w roku szkolnym 2012/2013 – mocne i słabe 
strony, wnioski i rekomendacje do edycji Konkursu 2013/2014. 

2. Organizacja XI Konkursu Humanistycznego – zmiany w zasadach organizacji 
Konkursu i w regulaminie wymagań konkursowych, zadania szkoły  
i nauczyciela w kontekście prawnym i etycznym. 

3. „e Hum@nista” – sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli –
opiekunów przedmiotowych młodych humanistów – propozycje Kuratorium 
Oświaty, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
instytucji/placówek kultury zaangażowanych w tworzenie zasobów 
edukacyjnych Konkursu. 



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

105 
 

4. Wręczenie zaświadczeń i podziękowań nauczycielom najbardziej aktywnym  
w sieci „e-Hum@nista” w roku szkolnym 2012/2013.  

5. Formy wsparcia uczniów uczestniczących w XI Konkursie Humanistycznym – 
propozycje konkursowych Partnerów instytucjonalnych ŚCDN. 

6. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 
7. Podsumowanie spotkania – wręczenie zaświadczeń o udziale w formie 

doskonalenia zawodowego. 

Uwagi: Aby być uczestnikiem konferencji, nauczyciel musi wysłać indywidualne 
zgłoszenie drogą elektroniczną (klikając: Zapisz się na kurs). Nowi użytkownicy 
muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. 

 

 Konferencja metodyczna  

K
M

S
0

2
 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli z powiatów: 
kieleckiego i buskiego – „Nowe zasady organizacji 
XI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla 
uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2013/2014” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 3 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele z powiatów: kieleckiego i buskiego – opiekunowie 
przedmiotowi uczniów uczestniczących w XI Wojewódzkim Konkursie 
Humanistycznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów XI Konkursu Humanistycznego. Wzbogacenie 
warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniem o zainteresowaniach  
i uzdolnieniach humanistycznych. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom –
opiekunom przedmiotowym uczniów uczestniczących w XI Konkursie 
Humanistycznym udział w sieci samokształcenia i wymiany doświadczeń, której 
elementem są m.in. wrześniowe konferencje metodyczne. Zapraszamy na nie 
przede wszystkim nauczycieli języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz 
plastyki, a także osoby realizujące w klasach VI ścieżki edukacyjne: czytelniczą i 
medialną, regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie 
patriotyczne i obywatelskie. W konferencji mogą uczestniczyć także dyrektorzy 
szkół podstawowych, nauczyciele zajęć komputerowych i nauczyciele 
bibliotekarze. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: 11 września 2013 r. (środa), godz. 
15.30–18.00. 

Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe w Kielcach – Pałac Biskupów 
Krakowskich, Kielce, Plac Zamkowy 1. 

Program konferencji:  

1. X Konkurs Humanistyczny w roku szkolnym 2012/2013 – mocne i słabe 
strony, wnioski i rekomendacje do edycji Konkursu 2013/2014. 
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2. Organizacja XI Konkursu Humanistycznego – zmiany w zasadach organizacji 
Konkursu i w regulaminie wymagań konkursowych, zadania szkoły  
i nauczyciela w kontekście prawnym i etycznym. 

3. „e-Hum@nista” – sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli –
opiekunów przedmiotowych młodych humanistów – propozycje Kuratorium 
Oświaty, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
instytucji/placówek kultury zaangażowanych w tworzenie zasobów 
edukacyjnych Konkursu. 

4. Wręczenie zaświadczeń i podziękowań nauczycielom najbardziej aktywnym  
w sieci „e-Hum@nista” w roku szkolnym 2012/2013.  

5. Formy wsparcia uczniów uczestniczących w XI Konkursie Humanistycznym – 
propozycje konkursowych Partnerów instytucjonalnych ŚCDN. 

6. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 
7. Podsumowanie spotkania – wręczenie zaświadczeń o udziale w formie 

doskonalenia zawodowego. 

 

 Konferencja metodyczna  

K
M

S
0

3
 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli z powiatów: 
starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, 
pińczowskiego – „Nowe zasady organizacji XI 
Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla 
uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2013/2014” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 3 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele z powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, 
opatowskiego, pińczowskiego – opiekunowie przedmiotowi uczniów 
uczestniczących w X Konkursie Humanistycznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów XI Konkursu Humanistycznego. Wzbogacenie 
warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniem o zainteresowaniach  
i uzdolnieniach humanistycznych. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom –
opiekunom przedmiotowym uczniów uczestniczących w XI Konkursie 
Humanistycznym udział w sieci samokształcenia i wymiany doświadczeń, której 
elementem są m.in. wrześniowe konferencje metodyczne. Zapraszamy na nie 
przede wszystkim nauczycieli języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz 
plastyki, a także osoby realizujące w klasach VI ścieżki edukacyjne: czytelniczą  
i medialną, regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie 
patriotyczne i obywatelskie. W konferencji mogą uczestniczyć także dyrektorzy 
szkół podstawowych, nauczyciele zajęć komputerowych i nauczyciele 
bibliotekarze. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: 12 września 2013 r. (czwartek),  
godz. 15.30–18.00. 
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Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe w Kielcach – Pałac Biskupów 
Krakowskich, Kielce, Plac Zamkowy 1. 

Program konferencji:  

1. X Konkurs Humanistyczny w roku szkolnym 2012/2013 – mocne i słabe 
strony, wnioski i rekomendacje do edycji Konkursu 2013/2014. 

2. Organizacja XI Konkursu Humanistycznego – zmiany w zasadach organizacji 
Konkursu i w regulaminie wymagań konkursowych, zadania szkoły  
i nauczyciela w kontekście prawnym i etycznym. 

3. „e-Hum@nista” – sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli –
opiekunów przedmiotowych młodych humanistów – propozycje Kuratorium 
Oświaty, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
instytucji/placówek kultury zaangażowanych w tworzenie zasobów 
edukacyjnych Konkursu. 

4. Wręczenie zaświadczeń i podziękowań nauczycielom najbardziej aktywnym  
w sieci „e-Hum@nista” w roku szkolnym 2012/2013.  

5. Formy wsparcia uczniów uczestniczących w XI Konkursie Humanistycznym – 
propozycje konkursowych Partnerów instytucjonalnych ŚCDN. 

6. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 
7. Podsumowanie spotkania – wręczenie zaświadczeń o udziale w formie 

doskonalenia zawodowego. 

Uwagi: Aby być uczestnikiem konferencji, nauczyciel musi wysłać indywidualne 
zgłoszenie drogą elektroniczną (klikając: Zapisz się na kurs). Nowi użytkownicy 
muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. 

 

 Konferencja metodyczna  

K
M

S
0

4
 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli z powiatów: 
sandomierskiego, staszowskiego, kazimierskiego, 
włoszczowskiego, koneckiego − „Nowe zasady 
organizacji XI Wojewódzkiego Konkursu 
Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2013/2014” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 3 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele z powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, 
kazimierskiego, włoszczowskiego, koneckiego – opiekunowie przedmiotowi 
uczniów uczestniczących w XI Konkursie Humanistycznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów XI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. 
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniem  
o zainteresowaniach i uzdolnieniach humanistycznych. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom – 
opiekunom przedmiotowym uczniów uczestniczących w XI Konkursie 
Humanistycznym udział w sieci samokształcenia i wymiany doświadczeń, której 
elementem są m.in. wrześniowe konferencje metodyczne. Zapraszamy na nie 
przede wszystkim nauczycieli języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz 
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plastyki, a także osoby realizujące w klasach VI ścieżki edukacyjne: czytelniczą  
i medialną, regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie 
patriotyczne i obywatelskie. W konferencji mogą uczestniczyć także dyrektorzy 
szkół podstawowych, nauczyciele zajęć komputerowych i nauczyciele 
bibliotekarze. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: 13 września 2013 r. (piątek), godz. 
15.30–18.00. 

Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe w Kielcach – Pałac Biskupów 
Krakowskich, Kielce, Plac Zamkowy 1. 

Program konferencji:  

1. X Konkurs Humanistyczny w roku szkolnym 2012/2013 – mocne i słabe 
strony, wnioski i rekomendacje do edycji Konkursu 2013/2014. 

2. Organizacja XI Konkursu Humanistycznego – zmiany w zasadach organizacji 
Konkursu i w regulaminie wymagań konkursowych, zadania szkoły  
i nauczyciela w kontekście prawnym i etycznym. 

3. „e-Hum@nista” – sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli – 
opiekunów przedmiotowych młodych humanistów – propozycje Kuratorium 
Oświaty, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
instytucji/placówek kultury zaangażowanych w tworzenie zasobów 
edukacyjnych Konkursu. 

4. Wręczenie zaświadczeń i podziękowań nauczycielom najbardziej aktywnym  
w sieci „e-Hum@nista” w roku szkolnym 2012/2013.  

5. Formy wsparcia uczniów uczestniczących w XI Konkursie Humanistycznym – 
propozycje konkursowych Partnerów instytucjonalnych ŚCDN. 

6. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 
7. Podsumowanie spotkania – wręczenie zaświadczeń o udziale w formie 

doskonalenia zawodowego. 

Uwagi: Aby być uczestnikiem konferencji, nauczyciel musi wysłać indywidualne 
zgłoszenie drogą elektroniczną (klikając: Zapisz się na kurs). Nowi użytkownicy 
muszą najpierw zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. 

 

 Konferencja metodyczna  
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Konferencja metodyczna „Rola i zadania nauczycieli 
przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału  
w XI Wojewódzkim Konkursie Historycznym” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele historii przygotowujący uczniów gimnazjum do 
udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Historycznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów konkursu historycznego. Wzbogacenie warsztatu pracy 
nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi zainteresowania 
historyczne. 



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

109 
 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom historii 
przygotowującym uczniów do uczestnictwa w XI Wojewódzkim Konkursie 
Historycznym udział w sieci samokształcenia i wymiany doświadczeń, której 
elementem są m.in. konferencje metodyczne. 

Sposób realizacji: Miejsce konferencji: Kielce, Muzeum Dialogu Kultur lub inna 
instytucja edukacyjna (informacja o terminie i miejscu dostępna będzie na 
stronie www.scdn.pl/Aktualności). 

Program konferencji metodycznej: 

1. X Wojewódzki Konkurs Historyczny w roku szkolnym 2012/2013 – mocne  
i słabe strony, wnioski i rekomendacje do edycji XI Wojewódzkiego Konkursu 
w roku 2013/2014. 

2. Formy wsparcia uczniów i uczennic uczestniczących w XI Wojewódzkim 
Konkursie Historycznym – zadania nauczyciela (opiekuna) przygotowującego 
do udziału w konkursie ucznia zdolnego/uczennicę zdolną, metody 
diagnozowania zdolności, indywidualizacja nauczania, techniki twórczego 
myślenia, przykładowe zadania, współpraca z rodzicami w ramach 
wspierania, rozwijania i promowania zainteresowań i uzdolnień uczniów  
i uczennic. 

Uwagi: Przewidziane są dwa spotkania po 4 godz. 

 

 Projekt  
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XXII Tydzień Kultury Języka Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele humaniści. 

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych: posługiwanie się językiem ojczystym, 
świadomość i ekspresja kulturalna. 

Opis formy: Wielkie święto języka ojczystego w województwie świętokrzyskim. 
W czasie Tygodnia szkoły mogą uczestniczyć i organizować różnego typu 
konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, 
czytelnicze, językowo-komputerowe i inne. Ponadto szeroka oferta działań w 
projekcie umożliwia udział nauczycieli i uczniów w ciekawych wydarzeniach 
kształcących i artystycznych organizowanych przez różne instytucje kultury  
i nauki oraz szkoły. Całość propozycji wpisuje się w realizację wymagań ujętych 
w podstawie programowej. 

Sposób realizacji: Termin realizacji XXII Tygodnia Kultury Języka to drugi 
tydzień marca 2014 r. 

Jest to oferta dla uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc. 
Nauczyciele i uczniowie mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, 
wykładach, slamach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury  
i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach. XXII 
Tydzień Kultury Języka jest objęty patronatem Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielc, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
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Projekt realizują: ŚCDN, KCK, IFP UJK, WBP, PBW, MBP, WDK, OK „Ziemowit”, 
kino „Moskwa”, Muzeum Zabawy i Zabawek, Muzeum Narodowe i inne instytucje. 

Uwagi: Zainteresowani zgłaszają chęć uczestnictwa do Lidii Pasich: 
lidia.pasich@scdn.pl 

Szkoły, które organizują Szkolny Tydzień Kultury Języka na swoim terenie mogą 
zgłosić program działań do Lidii Pasich w celu promocji szkoły. 

 

 Projekt Nowość 
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„Słowo i obraz” Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 21 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Nauczyciele i uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych 
pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu literatury i sztuk pięknych. 

Cel: Pogłębienie wiedzy na temat poezji Bolesława Leśmiana oraz techniki 
graficznej – linorytu. 

Opis formy: Projekt realizowany będzie poprzez seminaria problemowe, 
konferencje, warsztaty dla nauczycieli oraz lekcje muzealne dla uczniów 
prowadzone w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. Projekt zakłada lekcje 
literacko-plastyczne w oparciu o poezję Bolesława Leśmiana i ilustracje – linoryty 
wystawy czasowej Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Uczestnicy projektu będą 
mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach plastycznych. Nauczyciel i uczeń 
dowiedzą się, jak przetwarzać słowo w obraz, na co zwrócić uwagę przy 
komponowaniu obrazu, jak wykonać exlibris, znak, monogram itp. 

Sposób realizacji: Spotkania odbywać się będą w Muzeum Diecezjalnym  
w Kielcach w systemie sobotnio-niedzielnym (nauczyciele) oraz po uprzednim 
uzgodnieniu terminu w dni powszednie (uczniowie). 

Uwagi: Projekt jest formą bezpłatną dla nauczycieli, z wyłączeniem niewielkich 
opłat na materiały plastyczne. Uczniowie uiszczają opłatę lekcji muzealnej  
i materiałów plastycznych. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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„e-Hum@nista” − przygotowanie uczniów szkół 
podstawowych do udziału w XI Konkursie 
Humanistycznym 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jas 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Liczba godzin e-learn.:12 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele – opiekunowie przedmiotowi uczniów 
uczestniczących w XI Konkursie Humanistycznym (w szczególności nauczyciele 
języka polskiego, historii i społeczeństwa, plastyki). 

Cel: Udoskonalenie form i metod pracy nauczyciela z uczniem  
o zainteresowaniach i uzdolnieniach humanistycznych. Stworzenie osobowej oraz 
instytucjonalnej sieci współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania 
uzdolnień uczniów. 

Opis formy: Przedmiotowo-problemowa sieć „e-Hum@nista” jest formą 
wspomagania nauczycieli i szkół w zakresie efektywnej pracy z uczniami o 
uzdolnieniach humanistycznych. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest 
współpraca merytoryczna z regionalnymi placówkami i instytucjami kultury, 
współtworzącymi zasoby platformy e-learningowej oraz budującymi ofertę 
edukacyjną dla nauczycieli i uczniów związaną z wymaganiami konkursowymi. 
Uczestnicy grupy „e-Hum@nista” znajdą na platformie rekomedowane źródła 
informacji i zasoby, które będą mogli wykorzystywać w procesie przygotowania 
podopiecznych do eliminacji na kolejnych etapach Konkursu. Projekt zakłada 
również aktywność nauczycieli – (współ)tworzenie materiałów metodycznych, 
konstruowanie propozycji zadań konkursowych, udział w forach dyskusyjnych, 
opisy przykładów dobrych praktyk w obszarze pracy z młodymi humanistami itp. 

Sposób realizacji: Nauczycielom – uczestnikom sieci współpracy  
i samokształcenia „e-Hum@nista” proponujemy m.in.: 

1. Stały dostęp do zasobów edukacyjnych platformy (materiały metodyczne, 
linki do cennych źródeł informacji, opracowania dotyczące przebiegu  
i wyników Konkursu, propozycje zadań konkursowych – baza pomysłów i in.). 

2. Kontakty z osobami odpowiedzialnymi za merytoryczne aspekty Konkursu 
Humanistycznego. 

3. Udział w stacjonarnych formach doskonalenia nauczycieli (konferencje 
metodyczne, seminaria, warsztaty i in.), organizowanych w ŚCDN lub/i  
w siedzibach instytucji partnerskich – zgodnie z bieżącymi komunikatami na 
„Tablicy ogłoszeń prowadzącego”, informującymi o terminach i warunkach 
udziału w formach doskonalenia.   

4. Ofertę warsztatów dla uczniów (warsztaty w muzeach, w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Kielcach i in.). 

Nowe formy będą systematycznie wprowadzane do „Oferty” ŚCDN i dostępne  
w Systemie Obsługi Szkoleń. 

Uwagi: Aby być uczestnikiem sieci współpracy i samokształcenia „e-Humanista”, 
nauczyciel musi zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN (zakładka 
Oferta/Formy Doskonalenia) i zapisać się na kurs „e-Hum@nista” (klikając: 
Zapisz się na kurs). 
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 Sieć współpracy i samokształcenia  
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„e-Polonista” – sieć współpracy i samokształcenia 
dla nauczycieli języka polskiego pracujących  
w gimnazjum 

Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Liczba godzin e-learn.: 15 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele języka polskiego pracujący w gimnazjum, którzy 
wspierają w rozwoju ucznia zdolnego i przygotowują go do udziału w konkursie 
przedmiotowym. 

Cel: Wzajemne uczenie się poprzez lekturę zaproponowanych materiałów, 
wymianę doświadczeń w formie dyskusji, umieszczanie własnych propozycji 
rozwijających potencjał ucznia zdolnego. 

Opis formy: Sieć wymiany doświadczeń i samokształcenia to nowoczesna 
interaktywna forma uczenia się za pośrednictwem platformy e-learningowej. 
Możliwość wejścia na platformę w dowolnym momencie umożliwia korzystanie  
z zasobów przygotowanych pod kątem wsparcia ucznia uzdolnionego w zakresie 
przedmiotu – bloku, jakim jest język polski na poziomie gimnazjum. Nauczyciel 
może skorzystać z wielu proponowanych zasobów, m.in. lektury testów  
z ubiegłych lat, różnorodnych materiałów inspirujących przygotowanie ucznia 
zdolnego (artykuły, filmy, scenariusze, linki itp.), propozycji szkoleń 
ukierunkowanych na rozwój potencjału uczniów, możliwości prowadzenia 
dyskusji z innymi nauczycielami i moderatorem. 

Sposób realizacji: Uczestnictwo w sieci polega na różnorodnej aktywności 
nauczyciela, tzn.: 

− uważnej lekturze proponowanych materiałów w aspekcie wsparcia ucznia 
zdolnego; 

− korzystania z możliwości współpracy instytucji kultury ukierunkowanych  
na rozwój zdolności kierunkowych i ogólnych; 

− dzielenia się swoim doświadczeniem (pomysłami, rozwiązaniami, 
materiałami. wrażeniami);  

− proponowania przykładowych zadań na poszczególne etapy Konkursu Języka 
Polskiego dla uczniów gimnazjum wraz z kluczami odpowiedzi;  

− wykazania się aktywną, refleksyjną postawą w dyskusjach prowadzonych  
na forum w zakresie rozwijania potencjału uczniów. 

Uwagi: Pełny dostęp do sieci nastąpi w połowie listopada 2013 r. 

Aby uczestniczyć aktywnie na platformie, należy zarejestrować się w sytemie 
ŚCDN (oferta, zarejestruj się), następnie wybrać określoną formę doskonalenia 
(tu: sieć e-Polonista) i za pomocą „klucza” uzyskanego od moderatora włączyć 
się w aktywność sieci. 
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 Warsztat  
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Polonistyczna Dolina − różnorodne warsztaty  
dla nauczycieli języka polskiego Poziom edukac. 

Kierownik: Lidia Pasich 
Liczba godzin stacjonarnych: 28 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele języka polskiego. 

Cel: Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania 
ciekawych i innowacyjnych form i metod pracy z uczniem pod kątem rozwijania 
zdolności humanistycznych oraz stosowania tablic interaktywnych na lekcjach 
języka polskiego. 

Opis formy: „Polonistyczna Dolina” to propozycja różnorodnych warsztatów dla 
nauczycieli języka polskiego skomponowana wg koncepcji 3T (Talent –Tolerancja 
–Technologia). Triada ta oznacza doskonalenie nauczycieli w zakresie: rozwijania 
uzdolnień polonistycznych, kształtowania tolerancji i motywacji w relacjach  
z uczniami oraz podnoszenia umiejętności informatycznych. Badania Richarda 
Floridy wskazują, że te trzy komponenty umożliwiają stworzenie klasy twórczej, 
ludzi ukierunkowanych na rozwój, postęp i osiąganie samorealizacji.  

Zajęcia w module TALENT: 

1. Polonistyczna pasja – rozwijanie uzdolnień uczniów – przygotowanie uczniów 
do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dla uczniów 
gimnazjum (spotkania będą się odbywać przed każdym etapem Konkursu) 
oraz w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny – październik 2013 r.  

2. Polonistyczny Odys – rozwijanie zdolności uczniów – twórcze lekcje języka 
polskiego; sztuka czytania i pisania, edukacja medialna – listopad 2013 r. 

Zajęcia w Module TOLERANCJA: 

1. Język polski poza szkołą – jak współpracować z instytucjami kultury. 
Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciu: XXII Tydzień Kultury 
Języka w województwie świętokrzyskim – styczeń 2014 r. 

2. Program przyjazny dla ucznia – tworzenie i modyfikacja programów 
nauczania z języka polskiego – luty 2014 r. 

Zajęcia w module TECHNOLOGIA: 

1. Technologia wsparciem dla humanisty, czyli bliski kontakt z tablicą 
interaktywną – kwiecień 2014 r.   

Tablica interaktywna jest nowoczesnym narzędziem dydaktycznym, które 
stwarza możliwości efektywnego nauczania przedmiotu na różnych poziomach 
edukacyjnych. Bogactwo możliwości tablicy (interesujące narzędzia, dostęp do 
wszelkich zasobów Internetu w czasie lekcji) są gwarancją wartościowych  
i efektywnych dla ucznia zajęć angażujących wszystkie zmysły i uwagę. Tablica 
jest również czynnikiem motywującym ucznia do pracy, który oddziałuje  
na kształtowanie kompetencji informatycznych oraz umiejętność uczenia się. 

Sposób realizacji:  
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1. Każdy moduł cyklu procesowego „Polonistyczna Dolina” może być 
realizowany  w szkole (ilość godzin zgodna z oczekiwaniami nauczycieli w 
danej szkole). 

2. Suma godzin w całym cyklu: 16 godz. (4 spotkania po 4 godz) + 12 godz. 
zajęć z wykorzystaniem tablic interaktywnych, czyli 28 godzin). 

3. Elastyczne rozwiązania dotyczące uczestnictwa; można brać udział w całym 
cyklu lub w wybranych modułach. 

4. Teminy mogą uleć zmianie. Termin zajęć jest zależny od utworzenia się 
grupy. Informacje zapowiadające zajęcia będą umieszczane na naszej stronie 
internetowej. 
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 Warsztaty muzealne „Bliżej sztuki” Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele przygotowujący ucznia szkoły podstawowej  
do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym. 

Cel: Pogłębienie wiedzy na temat znajomości dzieł sztuki/tekstów kultury 
zawartych na trzech etapach X Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół 
podstawowych. 

Opis formy: Warsztat jest formą wspomagania nauczycieli i szkół w zakresie 
efektywnej pracy z uczniami o uzdolnieniach humanistycznych. Treści kursu 
dotyczyć będą analizy dzieł sztuki zawartych w regulaminie Konkursu 
Humanistycznego, a znajdujących sie w zasobach Muzeum Narodowego  
i Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Wartością szkolenia będzie bezpośredni 
kontakt z dziełem sztuki  i możliwość współpracy merytorycznej z historykami 
sztuki. 

Sposób realizacji: Warsztat prowadzony będzie w dwóch kieleckich muzeach – 
Muzeum Narodowym i Diecezjalnym, w środy, godz. 14.00–18.00. Warsztat 
obejmuje dwa spotkania. Minimalna ilość uczestników to 15 osób. 

Szkolenie może być zorganizowane również  w innym terminie. 

Uwagi: Cena szkolenia nie obejmuje biletów wstępu do muzeów. 

Koszt lekcji muzealnej to:  

Muzeum Narodowe – 5 zł,  

Muzeum Diecezjalne – 4 zł. 
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 Zespół samokształceniowy  
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Edukacja historyczna i obywatelska w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 56 
Liczba godzin e-learn.: 7 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele historii i WOS uczący w szkole podstawowej, 
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 

Cel: Wzbogacenie wiedzy i modyfikacja warsztatu pracy w realizacji tematyki 
związanej z nauczaniem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz pozyskanie 
nowych pomysłów i materiałów edukacyjnych do pracy z uczniem. 

Opis formy: Cykl zajęć dla nauczycieli historii i WOS. Istnieje możliwość wyboru 
modułów, w których nauczyciele chcą uczestniczyć.  

1. Jak efektywnie przygotować ucznia do egzaminu? (2 spotkania  
po 4 godziny). Uczestnicy dokonają analizy jakościowej wyników swoich 
uczniów, wyodrębnią te umiejętności, które wypadły niezadowalająco, 
zastanowią się nad przyczynami takich efektów pracy. Otrzymają wsparcie ze 
strony prowadzących i innych nauczycieli w zakresie modyfikacji własnych 
działań.  

2. Tworzenie i modyfikacja programów nauczania (2 spotkania po 4 godziny). 
Uczestnicy poznają zasady tworzenia/modyfikacji programu nauczania 
historii/WOS oraz tworzenia zadań egzaminacyjnych zgodnie z nową formułą 
egzaminu. Zaplanowane działania spójne z założeniami reformy będą 
ukierunkowane na efekty kształcenia. Opracowane plany pracy będą 
uwzględniały elementy historii regionu i pracę metodą projektu 
edukacyjnego.  

3. Praca z uczniem zdolnym (2 spotkania po 4 godziny). Uczestnicy poznają 
założenia XI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, pomysły na 
aktywizację ucznia zdolnego w klasie.  

4. Praca z uczniem trudnym. Jak zainteresować ucznia historią? (2 spotkania  
po 4 godziny). Uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z pracą z uczniem  
z ADHD na lekcjach historii/WOS.  

5. Projekt edukacyjny (2 spotkania po 4 godziny).  
6. Nowoczesne technologie informacyjne (2 spotkania po 4 godziny). 
7. Lekcje historii i WOS poza salą lekcyjną (2 spotkania po 4 godziny). 

Sposób realizacji: Warsztaty – spotkania w godzinach popołudniowych (godz. 
14.45−18.15) lub w soboty. Część zajęć będzie realizowana z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej. 

Uwagi: Zajęcia przygotowane we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. 
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Języki obce 
 

 Konferencja metodyczna  
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Konferencja metodyczna – I Wojewódzki Konkurs 
Języka Angielskiego dla szkół podstawowych Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele języka angielskiego. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów Konkursu Języka Angielskiego. 

Opis formy:  

1. Cele konkursu. 
2. Zadania szkoły związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 
3. Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka angielskiego. 
4. Analiza przykładowa zadań. 
5. Co nowego w Konkursie w roku szkolnym 2012/2013. 
6. Logowanie na platformę ŚCDN – prezentacja. 

Sposób realizacji: Konferencje będą odbywały się w powiatach. Szczegółowy 
harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej ŚCDN. 

 

 Konferencja metodyczna  
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Konferencja metodyczna dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów gimnazjów do XII 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Angielskiego 

Poziom edukac. 

Kierownik: Izabela Krzak-Borkowska 
Liczba godzin stacjonarnych: 2 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu z języka 
angielskiego. 

Cel: Pomoc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie 
przedmiotowym z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum. 

Opis formy: Program konferencji:  

1. Organizacja Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów 
gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.  

2. Prezentacja możliwości platformy e-learningowej w ramach sieci współpracy 
nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: 20 września 2013 r. w godzinach 
16.00−18.00. 
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Miejsce konferencji: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Uwagi: Szczegółowe informacje umieszczone zostaną na stronie internetowej 
www.scdn.pl w drugiej połowie września 2013 r. 

 

 Konferencja metodyczna  
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Konferencja metodyczna dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów gimnazjów do XII  
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Rosyjskiego 

Poziom edukac. 

Kierownik: Aneta Bródka 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu z języka 
rosyjskiego. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z metodami pracy z uczniem zdolnym. 

Opis formy: Podczas zajęć poruszane będą kwestie dotyczące roli oraz zadań 
nauczycieli przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału w konkursie 
przedmiotowym.  

Konferencję metodyczną poprowadzi przewodniczący ds. merytorycznych 
konkursu. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbędą się w ŚCDN. Termin zostanie podany  
na witrynie ŚCDN. 
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 V Świętokrzyski Konkurs Poezji w Języku Angielskim Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele języka angielskiego oraz uczniowie gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Cel: Prezentacja umiejętności językowych, recytatorskich i aktorskich uczniów 
uczących się języka angielskiego. 

Opis formy: Konkurs poezji jest nie tylko formą nabywania umiejętności 
językowych, ale również kształtowania umiejętności autoprezentacji i wystąpień 
publicznych. Jest to piąta edycja tej imprezy. 

Sposób realizacji: Konkurs realizowany będzie w grudniu 2013 r. w ciągu 
dwóch dni i będzie przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu 
poinformujemy na witrynie internetowej ŚCDN. 
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Zakres tematyczny i regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej 
ŚCDN do 15 listopada 2013 r. Zgłoszenia uczestnictwa będziemy przyjmować do 
6 grudnia 2013 r. 

 

 Konkurs  
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 Świętokrzyski Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku 
Angielskim oraz Niemieckim Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele języka angielskiego i innych języków obcych, 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Cel: Prezentacja umiejętności językowych uczniów uczących się języka 
angielskiego. Uświadamianie, że formy parateatralne, w tym drama, są 
szczególnie pomocne i atrakcyjne w nauczaniu języka angielskiego. 

Opis formy: Jest to ósma edycja Przeglądu Teatrów Szkolnych w Języku 
Angielskim oraz pierwsza edycja w języku niemieckim, w których wezmą udział 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (przegląd 
teatrów w języku niemieckim obejmie tylko gimnazja). Wcześniejsze edycje 
zakończyły się sukcesem i cieszyły się powodzeniem wśród uczestników i 
publiczności. 

W ramach projektu odbędą się warsztaty, w czasie których nauczyciele będą 
przygotowywani do pracy z uczniami na zajęciach teatralnych. 

Sposób realizacji: Warsztaty dla nauczycieli odbędą się w okresie od 
października do grudnia 2013 r. Realizacja konkursu odbędzie się w marcu 2014 
roku. Konkurs będzie realizowany w ciągu trzech dni. 

Termin zgłoszenia udziału szkoły do Przeglądu Teatrów Szkolnych – do 25 lutego 
2014 r. W zależności od ilości zgłaszających konkurs może się odbywać w dwóch 
etapach. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej ŚCDN  
do końca października 2013 r. 

 

 Projekt  
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Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu 
gimnazjalnego z języka obcego? Poziom edukac. 

Kierownik: Aneta Bródka 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich języków 
obcych, których nie zadowalają wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie 
gimnazjalnym. 

Cel: Modyfikacja warsztatu pracy nauczyciela w kierunku efektywnych metod 
nauczania. 
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Opis formy: Obowiązkiem każdego gimnazjum jest analiza wyników egzaminów 
gimnazjalnych i modyfikacja działań dydaktycznych. Analiza ilościowa wyników 
egzaminu gimnazjalnego często okazuje się niewystarczająca do wprowadzenia 
zmian w warsztacie pracy. Uczestnicy projektu dokonają analizy jakościowej 
wyników swoich uczniów, wyodrębnią te umiejętności, a nawet typy ćwiczeń, 
które wypadły niezadowalająco. Nauczyciele zastanowią się nad przyczynami 
takich efektów pracy z uczniami, otrzymają wsparcie ze strony prowadzących 
oraz uczestników w zakresie modyfikacji własnych działań. Obszary, które 
wypadły dobrze na egzaminie będą stanowiły znakomity punkt wyjścia do 
wymiany doświadczeń – nauczyciele będą mogli podzielić się własnymi 
skutecznymi metodami pracy i zaproponować je koleżankom i kolegom. 
Nauczyciele zyskają niepowtarzalną okazję do uczenia się od siebie nawzajem. Po 
każdym spotkaniu uczestnicy będą wybierali obszar, w którym chcieliby dokonać  
zmian. Kolejne spotkanie będzie rozpoczynać się od wymiany informacji na temat 
zainicjowanych modyfikacji we własnym warsztacie pracy i ich efektów. 

Sposób realizacji: Projekt realizowany będzie w ramach 4 spotkań  
po 4 godziny. Współautorem projektu oraz współprowadzącym jest Sławomir 
Sobocki, nauczyciel konsultant ŚCDN. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  
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Przygotowanie uczniów gimnazjów do udziału w 
konkursie przedmiotowym z języka angielskiego Poziom edukac. 

Kierownik: Izabela Krzak-Borkowska 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie 
przedmiotowym z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów. 

Cel: Pomoc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie 
przedmiotowym z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli jest współorganizatorem Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Angielskiego dla uczniów gimnazjów. Wszystkim nauczycielom przygotowującym 
uczniów do tego konkursu proponujemy udział w sieci współpracy  
i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego, która będzie prowadzona  
z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Jej najważniejsze zadania to 
umożliwienie wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz udostępnienie 
materiałów dydaktycznych przydatnych w pracy z uczniami. 

W ramach tej formy doskonalenia zaplanowane zostały następujące działania: 

− spotkania organizacyjno-metodyczne w ŚCDN; 
− wspólne przygotowywanie materiałów pomocniczych na platformie  

e-learningowej ŚCDN; 
− udział w forum dyskusyjnym; 
− konsultacje indywidualne.  

Stacjonarne formy doskonalenia, powiązane z funkcjonowaniem sieci, 
umieszczone zostaną w ofercie ŚCDN. 
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Sposób realizacji: W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowanie sieci 
współpracy nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu przedmiotowego 
z języka angielskiego rozpocznie się konferencją metodyczną dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów do konkursu. W trakcie konferencji przedstawione 
zostaną szczegóły związane z funkcjonowaniem sieci. 

Uwagi: Każdy uczestnik tej formy doskonalenia otrzyma dostęp do specjalnie 
przygotowanego kursu na platformie e-learningowej ŚCDN.  

Po zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Szkoleń użytkownik automatycznie 
otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Natomiast kod dostępu do 
właściwego kursu na platformie przekazany zostanie na konferencji 
rozpoczynającej funkcjonowanie sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego. 

Uwaga: Zapisanie się do sieci współpracy nie skutkuje automatycznym zapisem 
na stacjonarne formy doskonalenia z nią powiązane. Oznacza to, że np. w celu 
zapisania się na konferencję metodyczną rozpoczynającą funkcjonowanie sieci, 
należy odszukać ją w wykazie form oferty ŚCDN i dodatkowo do niej się zapisać. 
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 XI Dni Języków Obcych Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele języków obcych, uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. 

Cel: Prezentacja osiągnięć uczniów uczących się języków obcych. Przybliżanie 
nauczycielom różnych zagadnień ułatwiających i uatrakcyjniających nauczanie 
języków obcych. 

Opis formy: Jest to jedenasta edycja Dni Języków Obcych, które w tym roku 
szkolnym będą częścią projektu związanego z nauczaniem dwujęzycznym. 

Zapraszamy nauczycieli na: warsztaty, seminaria, spotkania z nauczycielami 
edukatorami, którzy pokażą interesujące, również nowatorskie, formy pracy  
z uczniami. Więcej informacji na stronie internetowej ŚCDN. 

Sposób realizacji: Terminy spotkań: 

Język angielski: 

25 listopada 2013 r. – szkoły podstawowe – godz. 10.00–14.00, 

26 listopada 2013 r. – gimnazja – godz. 10.00–14.00, 

27 listopada 2013 r. – szkoły ponadgimnazjalne – godz. 10.00–14.00, 

28 listopada 2013 r. –  język niemiecki, 

29 listopada 2013 r. –  inne języki obce. 

Liczba godzin dla nauczycieli oraz uczniów – 6 (w każdym dniu). 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów (jeden nauczyciel i dwóch uczniów) ze szkoły. 

Termin zgłoszenia: do 22 listopada 2013 r. 



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

121 
 

 Warsztat  
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 Realioznawstwo w nauczaniu języka angielskiego Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele języków obcych, uczniowie wszystkich typów szkół. 

Cel: Prezentacja informacji realioznawczych i kulturoznawczych  
z wykorzystaniem różnorodnych form ćwiczeń oraz prezentacji multimedialnej. 

Opis formy: Jest to cykl spotkań realioznawczych poświęconych miastom  
i państwom anglojęzycznym. Uczniowie wraz z nauczycielem uczestniczą  
w zajęciach z proponowanej tematyki. 

Sposób realizacji: Zainteresowani nauczyciele wraz z grupą uczniów zgłaszają 
chęć uczestnictwa oraz umawiają termin. 

Każdorazowo na spotkanie przygotowywana jest prezentacja multimedialna na 
temat danego miasta lub państwa, ćwiczenia oraz quizy realioznawcze  
i językowe. W roku szkolnym 2013/2014 dodatkowo proponujemy tematykę: 
Indianie Ameryki Północnej, USA, Kanada i Nowa Zelandia, znane amerykańskie 
miasta oraz warsztaty związane z historią języka angielskiego. Dotychczas 
przeprowadzono następujące zajęcia: Londyn, Nowy York, Chicago, Irlandia, 
Wyspy Brytyjskie, Australia, Celtowie i kultura celtycka. 
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 Spotkania ze sztuką w języku angielskim Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Zespoły klasowe. 

Cel: Wzbogacenie zasobu słownictwa języka angielskiego dotyczącego kultury  
i sztuki poprzez ciekawe warsztaty odbywające się w muzeach. 

Opis formy: Nauczyciele z grupą uczniów będą uczestniczyć w lekcji pokazowej 
dotyczącej wybranych tematów z historii sztuki (pokaz multimedialny lub 
zwiedzanie wystawy czasowej w języku angielskim). Utrwaleniem poznanego 
tematu będzie również warsztat plastyczny w języku angielskim prowadzony 
przez artystę plastyka Aleksandrę Potocką-Kuc. Spotkanie odbędzie się  
w godzinach dopołudniowych (6 godzin dydaktycznych). 

Sposób realizacji: Lekcje pokazowe będą odbywać się w Muzeum Diecezjalnym 
po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

Uwagi: Lekcja pokazowa i warsztat plastyczny są bezpłatne. Uczniowie 
pokrywają koszt biletu wstępu do muzeum. 
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 Warsztat Nowość 
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 Uczniowie piszą teksty w języku obcym Poziom edukac. 

Kierownik: Aneta Bródka 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języków obcych, których 
uczniowie nie podejmują próby pisania tekstów w języku obcym. 

Cel: Wyposażenie nauczycieli w umiejętności skutecznego motywowania uczniów 
do pisania tekstów w języku obcym. 

Opis formy: Warsztaty pokazują nauczycielom możliwości wspierania ucznia  
w podejmowaniu pisania tekstów w języku obcym. Do współprowadzenia zajęć 
zostaną zaproszeni nauczyciele, którzy mają sukcesy w uczeniu tej umiejętności. 
Program warsztatów zawiera również pomysły na przygotowanie uczniów do 
pisania tekstów na egzaminach zewnętrznych. Do współprowadzenia zajęć 
zostaną zaproszeni nauczyciele z gimnazjów w woj. świętokrzyskim, którzy 
podzielą się swoimi skutecznymi sposobami zachęcającymi uczniów  
do podejmowania zadań z pisania tekstów w języku obcym. 

Sposób realizacji: Przewidziano jedno spotkanie w ŚCDN. 
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Wykorzystanie tablicy interaktywnej Smart Board  
na lekcji języka obcego Poziom edukac. 

Kierownik: Aneta Bródka 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich języków 
obcych, którzy chcieliby wykorzystywać na lekcji tablicę interaktywną Smart 
Board. 

Cel: Wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystania tablicy interaktywnej 
na lekcji języka obcego. 

Opis formy: Tablica interaktywna jest nowym środkiem dydaktycznym 
wspomagającym pracę nauczyciela w szkole. Uczestnicy kursu poznają 
możliwości techniczne tablicy oraz nauczą się planowania lekcji z jej 
wykorzystaniem. Integralną częścią spotkań będzie wymiana doświadczeń wśród 
nauczycieli języków obcych. W trakcie ostatnich zajęć uczestnicy kursu będą 
prezentowali własne ćwiczenia oraz pomysły na scenariusze lekcji. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą odbywały się w ramach dwóch spotkań  
po 6 godzin. 

Uwagi: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, których szkoły wyposażone są  
w tablicę interaktywną Smart Board. 
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 Kurs doskonalący  
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Jak wzmacniać motywację ucznia w procesie uczenia 
się języka obcego? Poziom edukac. 

Kierownik: Aneta Bródka 
Liczba godzin stacjonarnych: 18 
Forma płatna 
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Opis adresata: Nauczyciele wszystkich języków obcych. 

Cel: Doskonalenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli języków obcych  
w zakresie wzmacniania motywacji uczniów. 

Opis formy: W ramach zajęć nauczyciele poznają czynniki wpływające na wzrost 
motywacji ucznia oraz przeanalizują przyczyny jej obniżenia. Integralną częścią 
zajęć będzie wymiana doświadczeń po wprowadzeniu zmian na lekcji  
i modyfikacji własnego warsztatu dydaktycznego, tzw. „praca domowa” dla 
nauczycieli. Przed kursem uczestnicy otrzymają zadania do wykonania, tzw. pre-
tasks (doświadczenia fińskiego systemu doskonalenia pokazują dużą wartość 
takiego typu ćwiczeń). 

Sposób realizacji: Kurs odbędzie się w ramach 3 spotkań po 6 godzin. 

 

 Kurs doskonalący  
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Multimedia w nauczaniu języka angielskiego Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Liczba godzin e-learn.: 6 
Forma płatna 
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G
im

n
. 

P
g

im
n

. 
Opis adresata: Nauczyciele języka angielskiego. 

Cel: Ukierunkowanie nauczycieli do pracy z uczniami z wykorzystaniem 
programów multimedialnych oraz Internetu na zajęciach z języka angielskiego. 
Przygotowanie nauczycieli do wyboru najlepszych stron internetowych oraz 
programów komputerowych. 

Opis formy: Nowa podstawa programowa nauczania języków obcych uwzględnia 
wykorzystanie technologii informacyjnej, której rozwój powoduje, że nauczyciele 
języka angielskiego mają możliwość zastosowania nowych metod nauczania.  
W trakcie zajęć uczestnicy poznają najciekawsze strony internetowe posiadające 
materiały do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego dla uczniów oraz do 
samokształcenia. Dowiedzą się również, jak wykorzystać tablicę interaktywną  
w nauczaniu języków obcych. W zajęciach zostaną wykorzystane metody, 
techniki oraz materiały stosowane przez nauczycieli w innych krajach UE (projekt 
Leonardo da Vinci). 

Sposób realizacji: Warsztaty w pracowni komputerowej. Uczestniczy zapoznają 
się np. z tworzeniem własnych testów, własnej gazety anglojęzycznej, 
wykorzystaniem krótkich sekwencji filmowych w nauczaniu języków obcych  
w oparciu o nowoczesną dydaktykę, jak również z możliwością wykorzystania 
platformy Moodle do zamieszczania własnych materiałów lub fragmentów lekcji 
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do wykorzystania przez uczniów. Nauczyciele będą również tworzyć scenariusze 
lekcji związanych z wykorzystaniem Internetu oraz inne pomoce multimedialne 
do wykorzystania na zajęciach z języka angielskiego. 

Terminy zgłoszeń do 31 października 2013 r. 
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Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 
 

 Konferencja metodyczna Nowość 

K
M

S
0

9
 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki 
„Rola i zadania nauczycieli przygotowujących 
uczniów gimnazjów  do udziału w XI Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krzysztof Łysak 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele matematyki przygotowujący uczniów gimnazjów  
do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów XI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. 
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi  
i wykazującymi zainteresowania matematyczne. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom 
matematyki udział w konferencji metodycznej, która poświęcona będzie 
organizacyjnym i metodycznym aspektom XI Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Podczas konferencji omówione zostaną również kwestie 
związane z możliwością udziału nauczycieli w sieci samokształcenia, której 
głównym celem będzie wymiana doświadczeń i wzbogacenie warsztatu pracy 
nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi matematycznie. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: październik 2013 r.  

Miejsce konferencji: zostanie podane we wrześniu 2013 r. 

Program konferencji: 

1. Konkurs matematyczny w roku szkolnym 2013/2014 – prezentacja założeń. 
2. Zasady organizacji konkursu matematycznego – zadania szkoły i nauczyciela.  
3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki. 
4. Przykład dobrej praktyki  – sposoby pracy z uczniem zdolnym.   
5. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 

 

 Konferencja metodyczna  
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Konferencja metodyczna „Rola i zadania nauczycieli 
przygotowujących ucznia gimnazjum do udziału  
w XI Wojewódzkim Konkursie Fizycznym” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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n
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Opis adresata: Opiekunowie przedmiotowi uczniów uczestniczących w konkursie 
fizycznym. 
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Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat organizacyjnych i metodycznych 
aspektów konkursu fizycznego. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom –
opiekunom przedmiotowym uczniów uczestniczących w konkursie fizycznym 
udział w konferencjach metodycznych. 

Sposób realizacji: Termin i miejsce realizacji zostaną podane we wrześniu  
na stronie internetowej ŚCDN. 

Program konferencji: 

1. Formy wsparcia uczniów uczestniczących w Konkursie. 
2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w roku szkolnym 

2013/2014 – zadania szkoły i nauczyciela w kontekście prawnym i etycznym. 
3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli – opiekunów 

przedmiotowych – propozycje Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

4. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 

 

 Konferencja metodyczna  
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Konferencja metodyczna dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału  
w XI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym 

Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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n
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Opis adresata: Nauczyciele przygotowujący uczniów gimnazjum do udziału  
w XI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli chemii ze zamianami dotyczącymi organizacji  
i przebiegu XI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w roku szkolnym 
2013/2014. 

Opis formy:  

Przed I etapem przewidziano jedną konferencję dla nauczycieli chemii 
przygotowujących uczniów gimnazjum do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie 
Chemicznym. 

Sposób realizacji: Spotkanie odbędzie się w Świętokrzyskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. Informacja o terminie będzie dostępna na stronie 
internetowej www.scdn.pl. 
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 Konferencja metodyczna  
K

M
S

1
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II Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii 
„Rola i zadania nauczycieli przygotowujących 
uczniów gimnazjów do udziału w XI Wojewódzkim 
Konkursie Geograficznym” (powiaty: miasto Kielce, 
buski, kazimierski, pińczowski, ostrowiecki, 
starachowicki, skarżyski) 

Poziom edukac. 

Kierownik: Ewa Kwiecień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele geografii przygotowujący uczniów gimnazjów  
do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Geograficznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów konkursu geograficznego. Wzbogacenie warsztatu 
pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi 
zainteresowania geograficzne. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom geografii  
przygotowującym uczniów do XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego udział 
w sieci samokształcenia i wymiany doświadczeń, której elementem są m.in. 
konferencje metodyczne. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: 2 października 2013 r. (środa). 

Miejsce konferencji: zostanie podane we wrześniu 2013 r. 

Program konferencji: 

1. Konkurs geograficzny w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie  
X Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. 

2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – zadania szkoły  
i nauczyciela.  

3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii. 
4. Przykład dobrej praktyki  – zasady pracy z uczniem zdolnym.   
5. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 

Uwagi: Aby zgłosić udział w formie doskonalenia, nauczyciel musi wysłać 
indywidualne zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Szkoleń ŚCDN (www.scdn.pl/zakładka Oferta/zakładka – Formy 
doskonalenia). Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie  
i  wybrać formę doskonalenia. 
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 Konferencja metodyczna  
K
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II Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii 
„Rola i zadania nauczycieli przygotowujących 
uczniów gimnazjów  do udziału w XI Wojewódzkim 
Konkursie Geograficznym”(powiaty: kielecki, 
konecki, włoszczowski, jędrzejowski, staszowski, 
opatowski, sandomierski) 

Poziom edukac. 

Kierownik: Ewa Kwiecień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele geografii przygotowujący uczniów gimnazjów  
do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Geograficznym. 

Cel: Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych  
i metodycznych aspektów konkursu geograficznego. Wzbogacenie warsztatu 
pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi 
zainteresowania geograficzne. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy nauczycielom geografii 
przygotowującym uczniów do XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego udział 
w sieci samokształcenia i wymiany doświadczeń, której elementem są m.in. 
konferencje metodyczne, warsztaty praktyczne. 

Sposób realizacji: Termin konferencji:  3 października 2013 r. (czwartek). 

Miejsce konferencji: zostanie podane we wrześniu 2013 r.    

Program konferencji: 

1. Konkurs geograficzny w roku szkolnym 2012/2013 – podsumowanie  
X Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. 

2. Organizacja XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego – zadania szkoły  
i nauczyciela.  

3. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii. 
4. Przykład dobrej praktyki  – zasady pracy z uczniem zdolnym.   
5. Sprawy różne – pytania, uwagi, wnioski. 

Uwagi: Aby zgłosić udział w formie doskonalenia, nauczyciel musi wysłać 
indywidualne zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Szkoleń ŚCDN (www.scdn.pl/zakładka Oferta/zakładka – Formy 
doskonalenia). Nowi użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w Systemie  
i  wybrać formę doskonalenia. 
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 Projekt  
P

S
2

0
 

Wdrażanie nowej podstawy programowej − 
wprowadzenie do modyfikacji programów nauczania 
z przyrody 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Liczba godzin e-learn.: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

Cel: Modyfikacja programu nauczania z przyrody. 

Opis formy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 
2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania (…) nakłada na nauczycieli obowiązek 
realizacji programu nauczania dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów. 
Podczas zajęć nauczyciele zmierzą się z problemem modyfikacji programów 
nauczania z przyrody i ich dostosowania do potrzeb i możliwości swoich uczniów. 

Sposób realizacji: Przewidziane są cztery spotkania stacjonarne po 4 godziny, 
podczas których uczestnicy: 

− zostaną zapoznani z założeniami modyfikacji programów nauczania,  
− zostaną zapoznani ze sposobem pracy na platformie e-learningowej Moodle, 
− wypracują wspólnie przykłady realizacji przedmiotu przyroda w szkole 

ponadgimnazjalnej. 

Odbędą się również konsultacje na platformie. 

Uwagi: Zajęcia w grupie około 15-osobowej. Nauczyciele pracujący wcześniej  
na platformie Moodle mogą nie być na zajęciach dotyczących pracy na 
platformie. 

 

 Projekt  
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„Odkryj swój Wszechświat” Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich 
uczniowie. 

Cel: Popularyzacja astronomii i astronautyki, rozbudzanie zainteresowań tymi 
dziedzinami wiedzy. 

Opis formy: Projekt adresowany jest do nauczycieli gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz ich uczniów, zainteresowanych astronomią  
i astronautyką. Realizowany jest wspólnie z Zakładem Astronomii Instytutu Fizyki 
UJK. 
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Uczniowie przygotowują referaty z zakresu astronomii i astronautyki. Pisemne 
prace wezmą udział w konkursie, a najlepsze zostaną zaprezentowane podczas 
Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego 
wiosną 2013 r. na UJK. 

Najlepsza praca zostanie zgłoszona na Ogólnopolskim Seminarium 
Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu. 

Sposób realizacji: W ramach projektu zaplanowano:  

1. Spotkanie informacyjne dla nauczycieli (październik). 
2. Zajęcia z astronomii dla uczniów i nauczycieli na UJK (styczeń). 
3. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli dotyczące prezentacji referatów (luty). 
4. Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne na 

UJK. 

 

 Projekt  
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Klub Aktywnego Przyrodnika Poziom edukac. 

Kierownik: Ewa Kwiecień 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele przyrody w szkołach podstawowych. 

Cel: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przyrody, współpraca, wymiana 
doświadczeń, przykłady dobrych praktyk na lekcjach przyrody ukierunkowanych 
na efektywne nauczanie. 

Opis formy: Klub Aktywnego Przyrodnika jest propozycją cyklu szkoleń, 
realizowanych  w formie projektu. Skierowany jest do nauczycieli przyrody  
w szkołach podstawowych, ukierunkowanych na efektywne nauczanie poprzez 
zaciekawienie ucznia światem przyrody, praktyczne wykorzystanie wiedzy 
przyrodniczej, poszanowanie przyrody i wykorzystanie obserwacji, doświadczeń  
i pomiarów podczas lekcji przyrody. 

Sposób realizacji: W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano 4 spotkania: 

1. Wrzesień/październik 2013 r. – Dlaczego zajęcia w terenie są konieczne  
na lekcjach przyrody? – zajęcia w rezerwacie geologicznym „Kadzielnia”.  

2. Listopad/grudzień 2013 r. – Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży. 
Indywidualizacja nauczania na przykładzie fińskiego systemu edukacji.  

3. Luty/marzec 2014 r. –  Multimedia na lekcjach przyrody? – zajęcia w 
pracowni komputerowej. 

4. Kwiecień/maj 2014 r. – Zajęcia warsztatowe w Geoparku Kielce. 

Uwagi: Informacje o spotkaniach będą ogłaszane na witrynie: www.scdn.pl.  

Podana ilość godzin (20 godz. dydaktycznych w ciągu roku szkolnego) ma 
charkakter szacunkowy – na wniosek członków Klubu możliwe jest 
zorganizowanie dodatkowych spotkań. 
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 Projekt  
P
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Fascynujący świat nauki, czyli o twórczym 
rozwiązywaniu problemów metodą projektu Poziom edukac. 

Kierownik: Krzysztof Łysak 
Liczba godzin stacjonarnych: 24 
Liczba godzin e-learn.: 16 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 
informatycznych w procesie rozwijania kompetencji matematycznych i naukowo-
technicznych uczniów podczas realizacji projektu edukacyjnego. 

Opis formy: Uczestnicy szkolenia: 

1. Poznają teorie kreatywności i procesu twórczego rozwiązywania problemów. 
2. Tworzą interdyscyplinarne projekty edukacyjne. 
3. Poznają darmowe narzędzia informatyczne, dostępne w sieci, wspierające 

aktywność ucznia przy rozwiązywaniu zadań problemowych. 
4. Rozwiązują sytuacje problemowe metodą projektu oraz przy wykorzystaniu 

interaktywnej mapy mentalnej. 
5. Wykorzystują darmowe programy komputerowe do modelowania 

matematycznego sytuacji problemowych. 
6. Poznają przykłady ciekawych projektów edukacyjnych. 

Sposób realizacji: Zajęcia stacjonarne będą miały charakter warsztatów  
w pracowni komputerowej – 3 spotkania po 8 godzin. Natomiast zajęcia  
e-learningowe będą realizowane w oparciu o przygotowane zasoby dydaktyczne 
dostępne na platformie e-learningowej w sesjach 2-godzinnych (między 
zajęciami stacjonarnymi). Termin rozpoczęcia realizacji projektu uzależniony 
będzie od zebrania odpowiedniej liczby uczestników, którzy zgłoszą chęć udziału 
w projekcie. 

Problematyka zajęć stacjonarnych i e-learningowych obejmuje m.in.: 

1. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów. 
2. Zasady tworzenia i realizacji projektu edukacyjnego. 
3. Metodę interaktywnej mapy mentalnej przy rozwiązywaniu zadań 

problemowych. 
4. Modelowanie i symulacje procesów zachodzących w przyrodzie za pomocą 

komputera. 
5. Prezentację darmowego oprogramowania edukacyjnego. 
6. Edukacyjne zasoby Internetu. 
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 Seminarium  
S
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Nowoczesne narzędzia edukacyjne współczesnego 
nauczyciela fizyki Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Nauczyciele fizyki. 

Cel: Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem aplikacji Whiteboard, kursu  
e-learningowego i internetowego zbioru zadań z fizyki, a także modułowego 
systemu pomiarowego. 

Opis formy: MEN planuje w najbliższym czasie wprowadzanie do szkół  
e-podręczników i innych zasobów internetowych. Korzystanie z nich wymaga od 
nauczycieli sprawnego posługiwania się m.in. aplikacjami multimedialnymi.  

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione nowoczesne narzędzia 
umożliwiające nauczycielom prowadzenie lekcji w sposób interaktywny, ciekawy  
i nowoczesny.  

Sposób realizacji: Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia Nowość 

S
W

S
1

1
 

„e-Matematyka” − sieć współpracy i 
samokształcenia dla nauczycieli matematyki 
pracujących w gimnazjach 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krzysztof Łysak 
Forma bezpłatna 

  

G
im

n
. 

 
Opis adresata: Nauczyciele matematyki przygotowujący uczniów gimnazjów  
do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. 

Cel: Wspieranie nauczycieli w obszarze doskonalenia form i metod pracy  
z uczniem uzdolnionym i zainteresowanym zagadnieniami matematycznymi. 

Opis formy: Proponowana forma doskonalenia jest formą wspomagania 
nauczycieli matematyki, a także szkół w zakresie efektywnej pracy z uczniami  
o uzdolnieniach matematycznych. Forma doskonalenia zakłada również 
aktywność nauczycieli – (współ)tworzenie materiałów metodycznych, 
konstruowanie propozycji zadań konkursowych, udział w forach dyskusyjnych, 
opisy przykładów dobrych praktyk w obszarze pracy z uczniem uzdolnionym 
matematycznie. 

Sposób realizacji: Nauczycielom – uczestnikom sieci współpracy  
i samokształcenia proponujemy m.in.: 

1. Stały dostęp do zasobów edukacyjnych platformy (materiały metodyczne, 
linki do cennych źródeł informacji). 

2. Dzielenie się swoim doświadczeniem (pomysłami, rozwiązaniami 
metodycznymi). 
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3. Przesyłanie propozycji zadań konkursowych na poszczególne etapy Konkursu. 
4. Aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na forum. 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  

S
W

S
1

2
 

Rozwijanie uzdolnień z fizyki uczniów gimnazjów. 
Przygotowanie uczniów do  XI Wojewódzkiego 
Konkursu Fizycznego 

Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin e-learn.: 12 
Forma bezpłatna 

  

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele fizyki przygotowujący uczniów do konkursu 
fizycznego. 

Cel: Udoskonalenie form i metod pracy nauczycieli z uczniami  
o zainteresowaniach i uzdolnieniach w zakresie fizyki. Stworzenie sieci 
współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów. 

Opis formy: Forma wspomagania nauczycieli w zakresie efektywnej pracy  
z uczniami o uzdolnieniach w zakresie fizyki. Ważnym elementem przedsięwzięcia 
jest współtworzenie zasobów platformy e-learningowej w związku z konkursem 
fizycznym dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego. Projekt 
zakłada również aktywność nauczycieli – (współ)tworzenie materiałów 
metodycznych, konstruowanie propozycji zadań konkursowych, udział w forach 
dyskusyjnych, opisy przykładów dobrych praktyk w obszarze pracy z uczniami 
itp.). 

Sposób realizacji: Nauczycielom – uczestnikom sieci współpracy  
i samokształcenia proponujemy m.in.: 

1. Stały dostęp do zasobów edukacyjnych platformy (materiały metodyczne, linki 
do cennych źródeł informacji, opracowania dotyczące przebiegu i wyników 
Konkursu, propozycje zadań konkursowych – baza pomysłów i in.). 

2. Udział w stacjonarnych formach doskonalenia nauczycieli (konferencje 
metodyczne, seminaria, warsztaty i in.) organizowanych w ŚCDN – zgodnie  
z bieżącymi komunikatami na „Tablicy ogłoszeń prowadzącego”, informującymi  
o terminach i warunkach udziału w formach doskonalenia. Nowe formy będą 
systematycznie wprowadzane do „Oferty” ŚCDN i dostępne w Systemie Obsługi 
Szkoleń. 

Uwagi: Aby być uczestnikiem sieci współpracy i samokształcenia „Rozwijanie 
uzdolnień z fizyki uczniów gimnazjów”, nauczyciel musi zarejestrować się  
w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN (zakładka Oferta/Formy Doskonalenia). 
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 Sieć współpracy i samokształcenia  
S

W
S

1
3

 

„e-Geogr@f” – sieć współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli geografii pracujących w szkołach 
gimnazjalnych 

Poziom edukac. 

Kierownik: Ewa Kwiecień 
Forma bezpłatna 

  

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele geografii przygotowujący uczniów gimnazjów  
do udziału w Konkursie Geograficznym. 

Cel: Udoskonalenie form metod pracy nauczyciela z uczniem uzdolnionym  
i zainteresowanym zagadnieniami geograficznymi, wymiana doświadczeń, 
umieszczanie własnych propozycji rozwijających zdolności uczniów. 

Opis formy: Proponowana forma doskonalenia jest formą wspomagania 
nauczycieli geografii, a także szkół w zakresie efektywnej pracy z uczniami  
o uzdolnieniach geograficznych. Forma doskonalenia zakłada również aktywność 
nauczycieli – (współ)tworzenie materiałów metodycznych, konstruowanie 
propozycji zadań konkursowych, udział w forach dyskusyjnych, opisy przykładów 
dobrych praktyk w obszarze pracy z młodymi geografami itp. 

Sposób realizacji: Nauczycielom – uczestnikom sieci współpracy  
i samokształcenia proponujemy m.in.: 

1. Stały dostęp do zasobów edukacyjnych platformy (materiały metodyczne, 
linki do cennych źródeł informacji). 

2. Dzielenie się swoimi doświadczeniami (pomysłami, rozwiązaniami 
metodycznymi). 

3. Przesyłanie propozycji zadań konkursowych na poszczególne etapy Konkursu. 
4. Aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na forum. 

 

 Warsztat  

W
S

2
5

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej z 
przyrody w szkole podstawowej Poziom edukac. 

Kierownik: Ewa Kwiecień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele przyrody w szkołach podstawowych. 

Cel: Zapoznanie z różnymi formami monitorowania realizacji podstawy 
programowej z przyrody. 

Opis formy: Realizowane treści: 

1. Minimalny wymiar godzin przyrody na II etapie edukacyjnym (na podstawie 
Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r., poz. 204).  

2. Przykładowe procedury monitorowania realizacji podstawy programowej   
z przyrody w szkole podstawowej. 
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3. Formy monitorowania realizacji podstawy programowej z przyrody: 
−    monitorowanie realizowanej liczby godzin, 
−    monitorowanie realizowanych celów kształcenia, 
−    monitorowanie realizowanych treści nauczania. 

4. Przykładowe arkusze do monitorowania realizacji podstawy programowej  
z przyrody w szkole podstawowej. 

Sposób realizacji: Termin zajęć zostanie ogłoszony na witrynie: www.scdn.pl.  

 

 Warsztat  

W
S

2
6

 

Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w 
nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Poziom edukac. 

Kierownik: Ewa Kwiecień 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych. 

Cel: Zapoznanie z zasadami tworzenia interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej SMART Board. 

Opis formy: Tematyka warsztatów: 

1. Przykłady wykorzystania programu SMART Notebook w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych. 

2. Tworzenie przykładowych ćwiczeń interaktywnych w programie SMART 
Notebook z wykorzystaniem: 
− narzędzia w pasku narzędziowym; 
− gotowych obrazów statycznych, grafiki, plików multimedialnych, plików  

z Galerii programu SMART Notebook. 

Sposób realizacji: Warszaty odbędą się w pracowni komputerowej w siedzibie 
ŚCDN w godzinach popołudniowych (poniedziałek–piątek). 

Uwagi: Planowany termin zajęć: listopad/grudzień 2013 r. Dokładna data 
zostanie podana na stronie: www.scdn.pl. 

 

 Zespół samokształceniowy Nowość 

Z
S

S
0

5
 Przyroda dla humanistów Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

Cel: Wsparcie nauczycieli w motywowaniu uczniów do nauki przyrody. 

Opis formy: Wdrażana do szkół ponadgimnazjalnych podstawa programowa 
kształcenia ogólnego wprowadza przedmiot uzupełniający „Przyroda”.  

http://www.scdn.pl/
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Nauczyciele staną przed problemem zainteresowania uczniów – humanistów 
przedmiotami przyrodniczymi. Podczas spotkań zespołu poruszony zostanie 
aspekt dostrzegania holistycznego charakteru nauk przyrodniczych oraz 
realizacja przedmiotu z uwzględnieniem metody projektu edukacyjnego. 

Sposób realizacji: Bezpłatne dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne. 

Uwagi: Aby być uczestnikiem zajęć, nauczyciel musi wysłać indywidualne 
zgłoszenie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń 
ŚCDN (zakładka Oferta – Formy doskonalenia). Nowi użytkownicy muszą 
najpierw zarejestrować się w Systemie. 

 

 Zespół samokształceniowy  

Z
S

S
0

6
 

Tablica interaktywna na lekcjach przedmiotów 
przyrodniczych Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Grzegorczyk 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych chcący 
zaznajomić się z tablicą interaktywną SMART Board. 

Cel: Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania w swojej pracy 
dydaktycznej tablicy interaktywnej SMART Board. 

Opis formy: Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy obsługi tablicy 
interaktywnej: możliwości oprogramowania Smart Notebook, wykorzystanie 
aktywnych narzędzi lekcyjnych tablicy interaktywnej oraz panel sterowania.  

Zostaną przedstawione istniejące w Internecie zasoby edukacyjne wspomagające 
pracę dydaktyczną na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. 

Sposób realizacji: Zajęcia mogą być realizowane w szkole, która posiada 
tablicę interaktywną SMART Board. Przewidziane są dwa spotkania 4-godzinne. 
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Edukacja informatyczna i multimedialna 
 

 Konferencja metodyczna  

K
M

S
1

4
 

Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie − 
konferencja metodyczna dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów do XII Konkursu 
Informatycznego dla uczniów gimnazjum 

Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 2 
Forma bezpłatna 

  

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele przygotowujacy uczniów do konkursu 
informatycznego dla uczniów gimnazjum. 

Cel: Pomoc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie 
informatycznym dla uczniów gimnazjum. 

Opis formy: Program konferencji:  

1. Organizacja XII Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum  w roku 
szkolnym 2013/2014.  

2. Prezentacja możliwości e-learningowej platformy w ramach sieci współpracy 
nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. 

Sposób realizacji: Termin konferencji: 15 września 2013 r. (środa),  
godz. 15.00–16.30. 

Miejsce konferencji: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 

 Konkurs  

K
O

N
S

0
3

 Konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej 
chmurze” Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Uczniowie i nauczyciele szkół województwa świętokrzyskiego. 

Cel: Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania  
z Internetu. 

Opis formy: Konkurs realizowany jest w ramach kolejnej edycji projektu „Szybuj 
bezpiecznie w internetowej chmurze 2013”. 

Projekt składa się z następujących etapów: 

1. Konferencja rozpoczynająca.  
2. Zajęcia dydaktyczne w szkołach prowadzone przez policjantów oraz 

nauczycieli. 
3. Konkurs dla uczniów. 
4. Konferencja podsumowująca. 
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Sposób realizacji: Realizacja projektu rozpoczyna się 15 września 2013 r. 

Szkoła zgłasza swój udział w projekcie poprzez przesłanie w terminie  
do 30 wrzesnia 2013 r. formularza zgłoszeniowego. 

Szczegółowy opis znajduje się na stronie www.scdn.pl w zakładce „Projekty”. 

Uwagi: Organizatorami projektu są: 

− Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
− Urząd Marszałkowski, 
− Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. 

 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia  

S
W

S
1

4
 

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie 
informatycznym dla gimnazjów Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Forma bezpłatna 

  

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie 
informatycznym dla gimnazjalistów. 

Cel: Pomoc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie 
informatycznym gimnazjalistów. 

Opis formy: W roku szkolnym 2013/2014 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli jest współorganizatorem XII Konkursu Informatycznego dla uczniów 
gimnazjów. Wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów proponujemy 
udział w sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki, która będzie 
prowadzona z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Jej najważniejsze 
zadania to umożliwienie wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz 
udostępnienie materiałów dydaktycznych przydatnych w pracy z uczniami. 

W ramach tej formy doskonalenia zaplanowane zostały następujące działania: 

− spotkania organizacyjno-metodyczne w ośrodku; 
− wspólne przygotowywanie materiałów pomocniczych na platformie  

e-learningowej ŚCDN; 
− udział w forum dyskusyjnym; 
− konsultacje indywidualne.  

Stacjonarne formy doskonalenia, powiązane z funkcjonowaniem sieci, 
umieszczone zostaną w ofercie naszego Ośrodka. 

Sposób realizacji: W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowanie sieci 
współpracy nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu informatycznego 
rozpocznie się konferencją „Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie – 
konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów  
do XII Konkursu Informatycznego gimnazjalistów”. W trakcie konferencji 
przedstawione zostaną szczegóły związane z funkcjonowaniem sieci. 

Uwagi: Każdy uczestnik tej formy doskonalenia otrzyma dostęp do specjalnie 
przygotowanego kursu na platformie  e-learningowej ŚCDN.  
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Po zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Szkoleń użytkownik automatycznie 
otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Natomiast kod dostępu do 
właściwego kursu na platformie przekazany zostanie na konferencji 
rozpoczynającej funkcjonowanie sieci współpracy nauczycieli informatyki. Można 
go również otrzymać, kontaktując się z kierownikiem tej formy. 

Uwaga: Zapisanie się do sieci współpracy nie skutkuje automatycznym zapisem 
na stacjonarne formy doskonalenia z nią powiązane. Oznacza to, że np. w celu 
zapisania się na konferencję metodyczną rozpoczynającą funkcjonowanie sieci, 
należy odszukać ją w wykazie form oferty ŚCDN i dodatkowo na nią się zapisać. 

 

 Warsztat  

W
S

2
7

 ABC komputera Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 10 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Poznanie podstaw pracy z komputerem. 

Opis formy: Treści realizowane w trakcie warsztatu: 

1. Podstawy obsługi systemu Windows. 
2. Nauka pisania i elementarnego formatowania dokumentu tekstowego Word. 
3. Zasady wyszukiwania i gromadzenia informacji zebranych na stronach www. 
4. Praktyczne posługiwanie się pocztą elektroniczną. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 

 

 

 Warsztat Nowość 

W
S

2
8

 Gazetka szkolna w internetowej chmurze Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele planujący prowadzenie szkolnej gazetki. 

Cel: Prezentacja bezpłatnych narzędzi do tworzenia gazetki szkolnej  
i publikowania jej w sieci Internet. 

Opis formy: Warsztaty prowadzone będą w oparciu o dostępne w sieci Internet 
bezpłatne oprogramowanie, umożliwiające zaprojektowanie i opublikowanie 
szkolnego czasopisma.  

Omawiane zagadnienia: 

− Tworzenie zespołu redakcyjnego, nadawanie jego członkom odpowiednich 
uprawnień.  
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− Omówienie zasad współpracy zespołu przy tworzeniu kolejnych numerów 
czasopisma. 

− Tworzenie makiety czasopisma. 
− Wprowadzanie oraz formatowanie tekstów.  
− Umieszczanie elementów graficznych w czasopiśmie. 
− Umieszczanie plików video w czasopiśmie. 
− Publikowanie czasopisma.  

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 

 

 Warsztat  

W
S

2
9

 

Możliwości wykorzystania usług Office 365 w pracy 
nauczyciela i w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Prezentacja możliwości wykorzystania usług Office 365 w pracy 
dydaktycznej nauczyciela oraz w szkole. 

Opis formy: Omawiane zagadnienia: 

− Profesjonalna poczta elektroniczna oraz zarządzanie kontaktami  
i kalendarzami. 

− Biblioteka dokumentów i aplikacji. 
− Bezpieczne udostępnianie dokumentów. 
− Współpraca Online. 
− Microsoft Office Web Apps – Office w przeglądarce. 
− Własna strona www. 

Sposób realizacji: Szkolenie prowadzone będzie w pracowniach komputerowych 
ŚCDN. 

Uwagi: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyków oraz takich, 
którzy w stopniu zaawansowanym potrafią: 

− posługiwać się komputerem i jego urządzeniami peryferyjnymi, 
− zarządzać plikami i folderami,  
− tworzyć dokumenty w edytorze tekstów, np. w programie WORD, 
− tworzyć prezentacje, np. w programie PowerPoint, 
− tworzyć arkusze kalkulacyjne, 
− korzystać z zasobów sieci Internet oraz z poczty elektronicznej. 

 

 Warsztat  

W
S

3
0

 Prezi − nowy wymiar prezentacji multimedialnej Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P
rz

ed
. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Wskazanie możliwości tworzenia atrakcyjnych prezentacji multimedialnych. 

Opis formy: Prezi jest innowacyjnym, jeżeli nie rewolucyjnym sposobem  
tworzenia prezentacji. To, co ją wyróżnia, to wizualne efekty, możliwości 
zbliżania i oddalania prezentowanych treści, obrazów, multimediów.  

Treści realizowane w trakcie warsztatów: 

1. Umieszczanie tekstów w prezentacji. 
2. Tworzenie własnego szablonu prezentacji. 
3. Elementy multimedialne w prezentacji. 
4. Nawigacja w opracowanej prezentacji. 
5. Zapisywanie prezentacji w postaci offline. 

Sposób realizacji: Zajęcia przeprowadzone będą w pracowni komputerowej 
ŚCDN. 

 

 Warsztat  

W
S

3
1

 

Wykorzystanie aplikacji w technologii Web 2.0  
w pracy nauczyciela Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 10 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wszystkich przedmiotów. 

Cel: Wskazanie możliwości wykorzystania aplikacji w technologii Web 2.0  
w pracy dydaktycznej nauczyciela. 

Opis formy: Omawiane zagadnienia: 

1. Uczniowska galeria fotografii – Google Zdjęcia – aplikacja umożliwiająca 
umieszczanie albumów ze zdjęciami w Internecie. 

2. Uczniowska i nauczycielska strona w Internecie – Google Blogger – usługa 
umożliwiająca proste tworzenie własnej strony. 

3. Internetowy kalendarz – Google Kalendarz – aplikacja posiadająca 
rozbudowane funkcje tworzenia kalendarzy publicznych i udostępniania 
bliskim własnego kalendarza. 

4. Możliwości kooperacji w tworzeniu dokumentów dostępnych przez www 
takich, jak: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 
prezentacji, program graficzny. 

5. Dynamiczne wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Google. 
6. Przykłady wykorzystania aplikacji Google w dydaktyce. 

Sposób realizacji: Szkolenie prowadzone będzie w pracowni komputerowej 
ŚCDN. 

Uwagi: Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, którzy w stopniu 
podstawowym potrafią: 

− posługiwać się komputerem i jego urządzeniami peryferyjnymi, 
− zarządzać plikami i folderami,  
− tworzyć dokumenty w edytorze tekstów, np. w programie WORD, 
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− tworzyć prezentacje, np. w programie PowerPoint, 
− korzystać z zasobów sieci Internet oraz z poczty elektronicznej. 

 

 Warsztat  

W
S

3
2

 

Wykorzystanie platformy e-learningowej  
w samokształceniu Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Warsztat skierowany jest do nauczycieli, którzy uczestniczą  
w szkoleniach ŚCDN prowadzonych metodą blended-learning. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania platformy e-learningowej  
w samokształceniu. 

Opis formy: W trakcie warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia: 

1. Logowanie do platformy e-learningowej ŚCDN. 
2. Modyfikacja własnego profilu. 
3. Rodzaje zasobów udostępnionych na platformie. 
4. Udział w forach dyskusyjnych. 
5. Wykonywanie zadań umieszczonych na platformie. 
6. Komunikacja między uczestnikami szkolenia i prowadzącym na platformie. 
7. Gromadzenie własnych zasobów edukacyjnych. 
8. Możliwości wykorzystania kalendarza. 

Sposób realizacji: Warsztaty realizowane będą w pracowni komputerowej  
z wykorzystaniem platformy e-learningowej ŚCDN. 

 

 Warsztat  

W
S

3
3

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej Smart Board  
w dydaktyce Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Poznanie możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej Smart Board  
w dydaktyce, prezentacja przykładowych scenariuszy lekcji. 

Opis formy: Treści realizowane w trakcie warsztatu: 

1. Poznanie zasad pracy z tablicą interaktywną. 
2. Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej w dydaktyce. 
3. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu Smart 

Notebook. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

4
8

 

Wykorzystania tablicy interaktywnej myBoard  
w procesie dydaktycznym Poziom edukac. 

Kierownik: Krzysztof Łysak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania tablicy interaktywnej 
myBoard w procesie dydaktycznym. 

Opis formy:  

Podczas kursu przewiduje się realizację następujących zagadnień: 

− Podstawy pracy z tablicą interaktywną myBoard. 
− Zaawansowane możliwości oprogramowania myBoard.  
− Wykorzystanie aktywnych narzędzi lekcyjnych tablicy interaktywnej 

myBoard. 
− Zasoby edukacyjne w Internecie.  

Sposób realizacji: Zakłada się realizację  16 godzin dydaktycznych dla jednego 
uczestnika (grupy) z podziałem na: 

− zajęcia teoretyczne (wykłady) – 2 godziny, 
− zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – 14 godzin.  

Zajęcia dla jednej grupy szkoleniowej zostaną zrealizowane podczas dwóch dni 
(każdy – 8 godzin zajęć). 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
4

9
 

Zaawansowane tworzenie dokumentów w edytorze 
Word Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Zapoznanie z zaawansowanymi możliwościami formatowania dokumentów w 
edytorze tekstu Word, które pozwolą na oszczędność czasu i poprawę jakości 
pracy. 

Opis formy:  

Treści realizowane na kursie: 

1. Definiowanie stylów. 
2. Tworzenie szablonów. 
3. Praca z długimi dokumentami. 
4. Tworzenie korespondencji seryjnej. 
5. Narzędzia ułatwiające pracę zespołową. 
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6. Tworzenie formularzy. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 

Uwagi: Wymagana znajomość podstaw posługiwania się edytorem tekstu Word. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
5

0
 

Tworzenie prezentacji multimedialnych do 
wykorzystania w dydaktyce Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do tworzenia prezentacji multimedialnych  
i wykorzystania ich w procesie dydaktycznym. 

Opis formy:  

Treści realizowane na kursie: 

1. Zasady pracy w programie PowerPoint. 
2. Zasady pracy w programie PhotoStory. 
3. Zasady pracy w programie Prezi. 
4. Tworzenie prezentacji multimedialnych wspomagających proces dydaktyczny. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
5

1
 

Korzystanie z zaawansowanych możliwości arkusza 
kalkulacyjnego Excel Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Wykorzystanie zaawansowanych możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel 
do analizowania danych liczbowych oraz tworzenia prostych baz danych 
przydatnych w pracy nauczyciela. 

Opis formy:  

Treści realizowane na kursie: 
1. Zastosowanie zaawansowanych formuł i funkcji do wykonywania obliczeń. 
2. Filtrowanie danych i obliczanie sum pośrednich. 
3. Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych. 
4. Zaawansowana praca z wykresami. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 

Uwagi: Wymagana znajomość podstawowej obsługi arkusza kalkulacyjnego 
Excel. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

5
2

 

Wykorzystanie programu MS Publisher do 
projektowania publikacji szkolnych Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do projektowania: gazetek szkolnych, dyplomów, 
zaproszeń itp. oraz publikacji w formie elektronicznej. 

Opis formy:  

Treści realizowane na kursie: 

1. Zasady obsługi programu MS Publisher. 
2. Projektowanie publikacji takich, jak: gazetka szkolna, dyplom, zaproszenie, 

strona www przy użyciu kreatorów. 
3. Tworzenie dokumentów od podstaw. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 

 

 Kurs doskonalący Nowość 

K
D

P
5

3
 

Tworzenie grafiki w oparciu o darmowe narzędzia 
informatyczne dostępne w chmurze Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 
Opis adresata: Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych profesjonalną 
obróbką grafiki rastrowej w oparciu o narzędzia funkcjonujące w chmurze. 

Cel: Nabycie umiejętności tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. 

Opis formy:  

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem grafiki, 
która może być przydatna do przygotowywania atrakcyjnych materiałów 
dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o dostępny w Internecie, 
bezpłatny program SumoPaint. 

Omawiane zagadnienia: 

− Obróbka grafiki rastrowej. 
− Tworzenie wielowarstwowej kompozycji graficznej.  
− Tworzenie elementów trójwymiarowych.  

Prezentowany program może być również wykorzystany do prowadzenia zajęć 
uczniowskich o tematyce związanej z tworzeniem grafiki. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

5
4

 

Program MOL Optivum – kurs doskonalący dla 
nauczycieli bibliotekarzy Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Skarżyńska 
Liczba godzin stacjonarnych: 30 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele różnych specjalności pracujący lub zamierzający 
podjąć pracę w bibliotece szkolnej. 

Cel: Praktyczne przygotowanie do pracy z programem MOL Optivum w bibliotece 
szkolnej. 

Opis formy:  

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej biblioteka szkolna ma 
przygotować uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 
selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Realizację tych zadań ułatwi 
bibliotekarzowi wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania bibliotecznego. 
W programie kursu przewidziano poznanie modułów programu MOL Optivum  
i przećwiczenie wszystkich jego funkcji. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone są w sali komputerowej w siedzibie 
ŚCDN. Przewidziane są dwa spotkania sobotnio-niedzielne. 

 

 Warsztat  

W
P

0
9

 Wykorzystanie aplikacji e-Klasa w pracy nauczyciela Poziom edukac. 

Kierownik: Anna Trawka 
Liczba godzin stacjonarnych: 10 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

 
Opis adresata: Nauczyciele różnych przedmiotów. 

Cel: Prezentacja możliwości wykorzystania aplikacji e-Klasa do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych. 

Opis formy:  

W czasie rady pedagogicznej przedstawione zostaną: 

− zasady pracy z aplikacją e-Klasa, 
− możliwości wykorzystania aplikacji do zarządzania komputerami 

uczniowskimi, 
− konsola testowa pozwalająca nauczycielowi na przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego poziom wiedzy uczniów w szybki i łatwy sposób. 

Sposób realizacji: Warsztat przeprowadzony zostanie w formie wykładu 
połączonego z ćwiczeniami praktycznymi wykonywanymi przez nauczycieli na 
komputerach. 
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Edukacja artystyczna 
 

 Kurs doskonalący Nowość 

K
D

P
5

5
 

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci na zajęciach 
ruchowo-muzycznych w oparciu o ideę Carla Orffa Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Osoby zainteresowane poznaniem sensu twórczego obcowania 
dzieci z muzyką według idei Carla Orffa oraz zdobyciem umiejętności stosowania 
różnorodnych zadań twórczych i odtwórczych, stymulujących prawidłowy rozwój 
procesów poznawczych dziecka. 

Cel: Poznanie kreatywnych ćwiczeń, zabaw i zadań muzycznych  
z wykorzystaniem rytmu. 

Opis formy:  

Kurs doskonalący prowadzony będzie w małych grupach ćwiczeniowych przez 
nauczyciela muzyki, opiekuna szkolnego zespołu wokalnego, organizatora 
Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków, Przeglądu Piosenki Gimnazjalnej 
„Decybel”, twórcę szkoły muzycznej Centrum Muzyki „Empire” – Lucynę 
Wiśniewską. Nauczyciel dowie się, w jaki sposób wykorzystać instrumenty 
perkusyjne w tworzeniu akompaniamentów rytmicznych, zastosować efekty 
akustyczne i „muzykę” przedmiotów codziennego użytku w tworzeniu inscenizacji 
dźwiękowych. 

Pozna również zabawy ze śpiewem a cappella i z towarzyszeniem instrumentów 
muzycznych, a także dowie się, jak wykorzystać relaksacyjną funkcję muzyki  
w pracy z dziećmi. 

Sposób realizacji: Kurs doskonalący odbywać się będzie w systemie sobotnio-
niedzielnym w siedzibie ŚCDN w Kielcach. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
5

6
 Biżuteria z modeliny − warsztat plastyczny Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 14 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Osoby zainteresowane hobbystycznym wykonywaniem bizuterii, 
pragnące wykorzystać zdobytą wiedzę z uczniami na zajęciach plastycznych, 
kołach zainteresowań. 

Cel: Poznanie różnych technik wykorzystania mas samoutwardzalnych jako 
materiału plastycznego i terapeutycznego w rozwijaniu inwencji twórczej ucznia. 

Opis formy:  
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Podczas warsztatu prezentowane będą różne masy termoutwardzalne. Uczestnicy 
poznają metodę wykonywania ozdób w ciekawych technikach: millefiori, mokume 
nendo, przenikania barw, geometrii kalejdoskopowej oraz możliwości ich 
zastosowania na zajęciach plastycznych w szkole, przedszkolu itp. Założeniem 
warsztatu jest wykonanie płaskorzeźb, ozdób, witraży, tac, doniczek z modeliny. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w małych grupach ćwiczeniowych 
(nie więcej niż 15 osób) w siedzibie ŚCDN w Kielcach lub w placówce 
zamawiającej szkolenie w systemie sobotnio-niedzielnym. 

Uwagi: Ze względu na  koszty materiałów plastycznych, proszę o rozważne 
przemyślenie uczestnictwa w warsztacie, a w razie rezygnacji o wcześniejsze, 
najpóźniej na tydzień przed zajęciami, powiadomienie kierownika kursu. 

 

 Kurs doskonalący Nowość 

K
D

P
5

7
 

Nastrój i barwa w  muzyce – środki wyrazu 
artystycznego Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności wykorzystania 
środków wyrazu artystycznego na lekcjach muzyki, rozwijania interdyscyplinarnej 
wrażliwości estetycznej ucznia, wyobraźni muzycznej, plastycznej i ruchowej. 

Cel: Wykorzystanie środków wyrazu muzycznego na zajęciach edukacyjnych. 

Opis formy:  

Kurs doskonalący prowadzony będzie w małych grupach ćwiczeniowych przez 
nauczyciela muzyki, opiekuna szkolnego zespołu wokalnego, organizatora 
Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków, Przeglądu Piosenki Gimnazjalnej 
„Decybel”, twórcę szkoły muzycznej Centrum Muzyki „Empire” – Lucynę 
Wiśniewską. Uczestnicy kursu dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać zabawy  
z piosenką w kontekście wariacyjności środków wyrazu artystycznego. Będą 
podejmowane zagadnienia analizy barwy i nastroju w wybranych przykładach 
literatury muzycznej, poezji, malarstwie; percepcji i analizy utworu muzycznego 
(aktywne słuchanie), wiersza, obrazu pod kątem barwy i nastroju. Poruszane 
będą również problemy tworzenia plastycznych kompozycji i animacji ruchowych 
do wybranych utworów muzycznych i obrazów. Nacisk będzie kładziony na 
umuzycznianie i rytmizowanie tekstów poetyckich z zachowaniem prawidłowej 
prozodii oraz tworzenie do nich akompaniamentu rytmiczno-melodycznego  
z wykorzystaniem instrumentów, gestodźwięków i efektów akustycznych. 

Sposób realizacji: Szkolenie będzie prowadzone w systemie sobotnio-
niedzielnym w siedzibie ŚCDN w Kielcach. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

5
8

 Ozdoby świąteczne związane z Bożym Narodzeniem Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 14 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele zainteresowani rozwijaniem uzdolnień plastycznych 
uczniów. 

Cel: Poznanie sposobów, technik i materiałów plastycznych potrzebnych  
do wykonania ozdób bożonarodzeniowych. 

Opis formy:  

Warsztat plastyczny „coś z niczego” − różne materiały i techniki plastyczne 
wyrażające główną tematykę (collage, materiał przyrodniczy, folia 
samoprzylepna, bibuła, sizal, koraliki). 

Uczestnicy wykonają minimum 3 ciekawe ozdoby świąteczne. 

Sposób realizacji: Kurs będzie realizowany w siedzibie ŚCDN w soboty lub 
niedziele. Może być również realizowany na życzenie w siedzibie placówki. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
5

9
 Piachoterapia – warsztat plastyczny Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 24 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Poznanie różnych technik wykorzystania piachu jako materiału plastycznego 
i terapeutycznego. 

Opis formy:  

Innowacyjny warsztat plastyczny wykorzystujący materiał naturalny − piach. 
Uczestnicy poznają metodę barwienia piasku. Będą prezentowane również 
techniki wykonywania reliefów piaskowych, rzeźb piaskowych, witrażu  
i piachoobrazów. Omawiane będą także walory terapeutyczne podejmowanych 
działań plastycznych. 

Sposób realizacji: Zajęcia warsztatowe realizowane będą w siedzibie ŚCDN  
w soboty lub niedziele. Kurs może być realizowany również w placówce 
zamawiającej szkolenie. Termin i miejsce kursu do uzgodnienia. 
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 Kurs doskonalący Nowość 
K

D
P

6
0

 Zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności stosowania 
różnorodnych zabaw muzyczno-ruchowych i ćwiczeń rytmiczno-melodycznych 
wspomagających pracę wychowawczą oraz czynności dydaktyczne nauczyciela   
w kl. I–III. 

Cel: Poznanie sposobów aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, 
twórczych i odtwórczych. 

Opis formy:  

Kurs doskonalący prowadzony będzie w małych grupach ćwiczeniowych przez 
nauczyciela muzyki, opiekuna szkolnego zespołu wokalnego, organizatora 
Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków, Przeglądu Piosenki Gimnazjalnej 
„Decybel”, twórcę szkoły muzycznej Centrum Muzyki „Empire”– Lucynę 
Wiśniewską. Nauczyciel dowie się, w jaki sposób wykorzystać śpiew w rozwijaniu 
ekspresji muzycznej dziecka, pozna podstawy muzykowania indywidualnego  
i zbiorowego jako formy integracji grupy oraz przykłady aktywnego słuchania 
muzyki. Kurs dostarczy wiedzy na temat przygotowywania gier i zabaw 
ruchowych z rytmem. 

Kurs doskonalący będzie miał charakter warsztatu dostosowanego do potrzeb 
wczesnej edukacji dziecka. 

Sposób realizacji: Kurs odbywać się będzie w systemie sobotnio-niedzielnym  
w siedzibie ŚCDN w Kielcach. 

 

 Warsztat  

W
P

1
0

 

Bliżej sztuki – warsztaty muzealne dla uczniów 
biorących udział w XI Konkursie Humanistycznym Poziom edukac. 

Kierownik: Aleksandra Potocka-Kuc 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele i uczniowie biorący udział w konkursie 
humanistycznym dla szkół podstawowych. 

Cel: Pogłębienie wiedzy na temat wybranych dzieł sztuki/ tekstów kultury 
zawartych w trzech etapach X Konkursu Humanistycznego. 

Opis formy:  

Warsztat jest formą wspomagania nauczycieli i szkół w zakresie efektywnej pracy 
z uczniami o uzdolnieniach humanistycznych. Treści kursu dotyczyć będą analizy 
dzieł sztuki zawartych w regulaminie Konkursu Humanistycznego, a znajdujących 
sie w zasobach Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Wartością szkolenia będzie 
bezpośredni kontakt z dziełem sztuki i możliwość współpracy merytorycznej  
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z historykami sztuki. Podsumowaniem lekcji muzealnej będzie warsztat 
plastyczny. 

Sposób realizacji: Warsztat prowadzony będzie w Muzeum Diecezjalnym  
po wcześniejszej rezerwacji terminu.  

Adres: Muzeum Diecezjalne, ul. Jana Pawła II 3, Kielce, 

tel.: 41 344-58-20 

lub 

Warsztat prowadzony będzie w Muzeum Narodowym po wcześniejszej rezerwacji 
terminu.  

Adres: Muzeum Narodowe, Plac Zamkowy 1, Kielce, 

tel.: 41 344-40-14 wew. 239. 

Uwagi: Koszt lekcji muzealnej i warsztatu plastycznego ustala Muzeum 
Diecezjalne oraz Muzeum Narodowe. 
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Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

 Warsztat  

W
S

3
4

 VI Akademia Nauczycieli Wychowania Fizycznego Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Prezentacja najnowszych rozwiązań metodycznych wybranych dyscyplin 
sportowych w szkolnym wychowaniu fizycznym. 

Opis formy:  

W ramach warsztatów zostaną przedstawione nowoczesne rozwiązania 
metodyczne wybranych dyscyplin sportowych oraz ćwiczenia praktyczne  
z aktywnym udziałem nauczycieli. 

Sposób realizacji: Jednodniowe sześciogodzinne warsztaty zaplanowane  
na kwiecień 2014 r. 

Uwagi: Obowiązuje strój sportowy. 

 

 Warsztat  

W
S

3
5

 Świętokrzyskie Spotkania z Siatkówką Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 
Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o najnowsze osiągnięcia  
w metodyce nauczania sitkówki. 

Opis formy: Warsztaty praktyczne wzbogacone o teoretyczne komentarze 
dotyczące nauczanych elementów technicznych. 

Sposób realizacji: Pięciogodzinne zajęcia praktyczne. 

 

 Zespół samokształceniowy  

Z
S

S
0

7
 

Modyfikacja programów nauczania z wychowania 
fizycznego w kontekście nowej podstawy 
programowej 

Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 
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Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do realizacji programów nauczania zgodnie  
z nową podstawą programową wychowania fizycznego. 

Opis formy:  

Spotkania organizowane będą dla szkolnych, gminnych oraz powiatowych 
zespołów samokształceniowych nauczycieli wychowania fizycznego. 

Sposób realizacji: Szkolenia odbywać się będą w placówce danego zespołu 
samokształceniowego. 

 

 Konferencja  

K
P

0
1

 

III Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli 
Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole” Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy chcą poznać 
najnowsze osiągnięcia w zakresie nauczania piłki ręcznej. 

Cel: Przedstawienie uczestnikom różnych form realizacji zajęć z dziećmi  
i młodzieżą oraz zapoznanie nauczycieli z najnowszymi rozwiązaniami 
metodycznymi. 

Opis formy:  

Konferencja oprócz części wykładowej składać się będzie w większości z 
warsztatów metodycznych, w których aktywny udział wezmą nauczyciele 
uczestniczący w konferencji. 

Sposób realizacji: Trzydniowa konferencja, której językiem wykładowym będzie 
język polski i ewentualnie język angielski (tłumaczenia). 

Uwagi: Wymagany strój sportowy. Koszt udziału w konferencji zostanie podany 
w terminie późniejszym. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
6

1
 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 9 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani. 

Cel: Aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Opis formy:  
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Kurs składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Przeznaczony jest 
dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać zasady udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Sposób realizacji: Kurs realizowany jest w cyklu jedno- lub dwudniowym. Może 
być przeprowadzony w zainteresowanej placówce. 

Uwagi: Cena kursu zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
6

2
 

Jak realizować edukację zdrowotną na lekcjach 
wychowania fizycznego? Poziom edukac. 

Kierownik: Wiesław Stanisławiak 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna 

  

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do realizacji edukacji zdrowotnej na lekcjach 
wychowania fizycznego. 

Opis formy:  

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów oraz warsztatów. 

Część wykładowa dotyczyć będzie szczegółowych treści z zakresu edukacji 
zdrowotnej zawartych w podstawie programowej wychowania fizycznego.  

W trakcie warsztatów nauczyciele opracują przykładowe scenariusze zajęć  
z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Sposób realizacji: Szkolenie realizowane będzie w cyklu sobotnio-niedzielnym 
w siedzibie ŚCDN. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
6

3
 

Nowe metody pracy na zajęciach z gimnastyki 
korekcyjnej Poziom edukac. 

Kierownik: Wiesław Stanisławiak 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć  
z gimnastyki korekcyjnej. 

Cel: Aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejetności z zakresu prowadzenia 
zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 

Opis formy:  

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. 

Sposób realizacji: Kurs realizowany będzie podczas pięciu czterogodzinnych 
spotkań w sali dostosowanej do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 
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Uwagi: Cena kursu zostanie skalkulowana po skompletowaniu grupy. 

 

 Warsztat  

W
P

1
1

 Jak uczyć narciarstwa? − warsztaty metodyczne Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy chcą doskonalić własne umiejętności jazdy 
na nartach oraz wzbogacić swoją wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania 
narciarstwa. 

Cel: Poznanie metodyki nauczania poszczególnych ewolucji, zasobu ćwiczeń oraz 
doskonalenie własnych umiejętności. 

Opis formy:  

Zajęcia odbędą się w grupach (maksymalnie do 12 osób). 

Sposób realizacji: Wykłady i warsztaty praktyczne. 

Uwagi: Każdy uczestnik przed przystąpieniem do warsztatów musi posiadać 
podstawowe umiejętności jazdy na nartach (potrafić skręcać, zatrzymywać się, 
samodzielnie korzystać z wyciągu orczykowego).  

Uczestnicy muszą być w dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wysiłek 
fizyczny związany z uprawianiem narciarstwa zjazdowego. 

Nie zapewniamy sprzętu narciarskiego. 

 Warsztat  

W
P

1
2

 Narciarstwo zjazdowe dla początkujących Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy pragną poznać wspaniałą formę zimowej 
aktywności fizycznej, jaką jest narciarstwo zjazdowe. 

Cel: Nauka podstawowych ewolucji narciarskich, bezpiecznego zachowania  
na stoku oraz bezpiecznego korzystania z infrastruktury ośrodków narciarskich. 

Opis formy:  

Zajęcia w grupach (maksimum do 10 osób). 

Sposób realizacji: Wykłady i warsztaty praktyczne. 

Uwagi: Każdy uczestnik musi posiadać własny sprzęt narciarski. 

Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia i przygotowanie fizyczne 
pozwalające na aktywność fizyczną na stoku. 
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 Warsztat  
W

P
1

3
 Nordic walking − spacer po zdrowie Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy chcą poznać nową formę aktywności 
fizycznej. 

Cel: Przedstawienie nordic walkingu jako znakomitej formy rekreacji oraz 
pokazanie możliwości zastosowania marszu z kijami w pracy z dziećmi  
i młodzieżą. 

Opis formy:  

Zajęcia odbędą się w grupach (maksymalnie do 10 osób). 

Sposób realizacji: Wykład, warsztaty praktyczne oraz marsz w terenie  
ok. 8–10 km. 

Uwagi: Uczestnicy muszą być przygotowani fizycznie do kilkugodzinnej 
aktywności w terenie. Kije zapewnia organizator. 

 

 Warsztat  

W
P

1
4

 Moje pierwsze nurkowanie Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy chcą poznać nową formę aktywności 
fizycznej i propagować nurkowanie swobodne wśród młodzieży. 

Cel: Zdobycie wiedzy umożliwiającej udzielenie informacji na temat specyfiki 
nurkowania swobodnego. 

Opis formy:  

Zajęcia na pływalni poprzedzone zostaną wykładem teoretycznym dotyczącym 
następujących aspektów: 

1. Sprzęt nurkowy i jego przygotowanie. 
2. Technika nurkowania w aparacie powietrznym – obsługa kamizelki 

ratowniczo-wypornościowej. 
3. Bezpieczeństwo w nurkowaniu – choroby nurkowe. 
4. Przebieg kursów na stopień podstawowy. 

Sposób realizacji: Część teoretyczna i praktyczna. 

Uwagi: Od każdego uczestnika wymagane są: dobre umiejętności pływackie oraz 
dobry stan zdrowia pozwalający na wysiłek w wodzie.  

Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 
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 Warsztat  
W

P
1

5
 Jazda konna – „Edukacja w siodle” Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy są zainteresowani poznaniem niezwykle 
ciekawej aktywności fizycznej, jaką jest jazda konna. 

Cel: Poznanie walorów i możliwości edukacyjnych jazdy konnej. 

Opis formy:  

Zajęcia odbędą się w grupach. Każdy uczestnik ma możliwość zapoznać się  
z pielęgnacją koni oraz uczestniczyć w pierwszej, wprowadzającej lekcji jazdy 
konnej. 

Sposób realizacji: Wykład i zajęcia praktyczne. 

Uwagi: Każdy uczestnik musi być przygotowany pod względem fizycznym  
do aktywności związanej z jazdą konną i obsługą koni. 

 

 Warsztat  

W
P

1
6

 Rowery – „Bezpieczna wycieczka rowerowa” Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy są zainteresowani propagowaniem turystyki 
rowerowej wśród dzieci i młodzieży. 

Cel: Poznanie specyfiki organizacji wycieczek rowerowych dla dzieci i młodzieży. 
Sprawdzenie w praktyce możliwości pokonywania określonego dystansu na 
rowerze i jazdy w grupie. Zapoznanie uczestników z metodyką organizacji 
wycieczek rowerowych. 

Opis formy:  

Przewidujemy zorganizowanie co najmniej dwudniowego rajdu rowerowego 
połączonego z zajęciami teoretycznymi. 

Sposób realizacji: Rajd rowerowy i krótkie wykłady. 

Uwagi: Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnego roweru. 
Przygotowanie kondycyjne pozwalające przejechać ok. 40 km dziennie  
na rowerze. 

Cena kursu zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 
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 Warsztat  
W

P
1

7
 Wspinaczka – „Mój pierwszy krok na szczyt” Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy chcą się zapoznać z możliwościami 
realizowania zajęć z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem sztucznej ścianki 
wspinaczkowej. 

Cel: Zapoznanie uczestników ze wspinaczką sportową i zasadami bezpiecznego 
korzystania ze ścianki wspinaczkowej. Wskazanie nauczycielom jednej  
z alternatywnych form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

Opis formy:  

Zajęcia jednodniowe składające się z części teoretycznej i praktycznej. 

Sposób realizacji: Wykłady i zajęcia praktyczne. 

Uwagi: Każdy uczestnik musi być przygotowany fizycznie do wysiłku związanego 
z wykonywaniem ćwiczeń na ściance wspinaczkowej. 

Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 

 

 Warsztat  

W
P

1
8

 Kajaki – „Bezpiecznie z młodzieżą na wodzie” Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 
Opis adresata: Nauczyciele, którzy są zainteresowani propagowaniem sportów 
wodnych wśród dzieci i młodzieży. 

Cel: Zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego i efektywnego 
korzystania ze sprzętu pływającego. Wskazanie możliwości uprawiania 
bezpiecznej rekreacji kajakowej z młodzieżą. 

Opis formy:  

Wykład oraz zajęcia praktyczne na wodzie z wykorzystaniem sprzętu 
pływającego. Spływ na rzece nizinnej. 

Sposób realizacji: Jednodniowy spływ kajakowy. 

Uwagi: Każdy z uczestników musi być przygotowany do aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu. Konieczna umiejętność pływania. 

Cena kursu zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 
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 Warsztat  
W

P
1

9
 Wyjazdowe warsztaty narciarsko-snowboardowe Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Wszyscy nauczyciele. 

Cel: Nauczyciele pragnący pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
nauczania narciarstwa i snowboardu. 

Opis formy:  

W ramach dwudniowych warsztatów nauczyciele poznają metodykę nauczania 
wybranych elementów technicznych w zakresie nauczania narciarstwa i 
snowboardingu. 

Sposób realizacji: Wykłady, prezentacje i zajęcia praktyczne na stoku. 

Uwagi: Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 

 

 Warsztat  

W
P

2
0

 

Wyjazdowe warsztaty narciarsko-snowboardowe i 
narciarstwo biegowe Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 14 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy organizują tzw. „białe szkoły”, w czasie 
których prowadzą zajęciach narciarstwa lub snowboardingu lub uczestniczą  
w nich jako asystenci instruktorów. 

Cel: Doskonalenie umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie oraz poznanie 
metodyki nauczania sportów zimowych i organizacji zajęć na śniegu. 

Opis formy:  

Wyjazdowe warsztaty zawierają część teoretyczną dotyczącą bezpieczeństwa na 
stoku, poza tym zajęcia praktyczne oraz czas przeznaczony na doskonalenie 
umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. 

W tym roku program poszerzony został o kurs podstawowy narciarstwa 
biegowego. 

Sposób realizacji: Wykłady, ćwiczenia praktyczne. 
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 Warsztat  
W

P
2

1
 Narciarstwo biegowe Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele zainteresowani nauką i doskonaleniem techniki 
biegania na nartach. 

Cel: Zapoznanie się ze zdobywjącą coraz większą popularność zimową dyscypliną 
sportową, jaką jest narciarstwo biegowe. 

Opis formy:  

Warsztaty skierowane są do wszystkich nauczycieli zainteresowanych bieganiem 
na nartach, bez względu na poziom umiejętności. Oprócz doskonalenia techniki 
poruszania się na nartach biegowych, uczestnicy dowiedzą się o organizacji zajęć 
na nartach z dziećmi i młodzieżą, zasadach doboru sprzętu itp. 

Sposób realizacji: Warsztaty w głównej części obejmują zajęcia praktyczne  
(8 godzin) oraz dwugodzinny wykład. 

 

 Warsztat  

W
P

2
2

 Snowboardowe ABC Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy pragną poznać nową formę zimowej 
aktywności fizycznej. 

Cel: Zdobycie podstawowych umiejętności jazdy na snowboardzie. 

Opis formy:  

Zajęcia odbędą się w dwa dni weekendowe na jednym z pobliskich stoków. 

Nauczyciele poznają zdobywającą coraz większą popularność dyscyplinę sportów 
zimowych, zasady doboru sprzętu snowboardowego oraz zasady bezpiecznego 
poruszania się na desce. 

Sposób realizacji: Wykłady i ćwiczenia praktyczne. 

Uwagi: Uczestnicy muszą być przygotowani do kilkugodzinnej aktywności  
na stoku w różnych warunkach atmosferycznych. 

Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny sprzęt do uprawiania snowboardu 
oraz odpowiednie ubranie. Wskazany kask. 

  



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

161 
 

 Warsztat  
W

P
2

3
 Snowboard – doskonalenie Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności jazdy 
na desce snowboardowej. 

Cel: Usystematyzowanie metodyki nauczania snowboardingu, doskonalenie 
techniki wykonywania wybranych ewolucji. 

Opis formy:  

Zajęcia warsztatowe, wzbogacone o analizę wideo jazdy własnej uczestników. 
Wskazanie najważniejszych elementów organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą na 
stoku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

Sposób realizacji: Zajęcia praktyczne – 5 godzin, wykład – 1 godzina. 

 

 Warsztat Nowość 

W
P

2
4

 Łyżwiarstwo i podstawy hokeja Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele zainteresowani nauką lub doskonaleniem 
umiejętności jazdy na łyżwach. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z popularną formą zimowej aktywności fizycznej, 
jaką jest łyżwiarstwo oraz poznanie metodyki nauczania łyżwiarstwa. 

Opis formy:  

Warsztaty obejmują naukę i doskonalenie podstawowych elementów techniki 
jazdy na łyżwach, wyposażają uczestnika w zasób ćwiczeń do wykorzystania  
w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa  
i organizacji zajęć na lodowisku. 

Drugi segment warsztatów obejmuje naukę podstawowych elementów hokeja. 

Sposób realizacji: Warsztaty obejmują zarówno zajęcia teoretyczne (2 
godziny), jak i ćwiczenia praktyczne na lodzie (6 godzin). 
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 Warsztat  
W

P
2

5
 Power Zumba Fitness Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 10 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Warsztaty skierowane są nie tylko do nauczycieli wychowania 
fizycznego, ale również do tych, którzy chcą poznać zdobywającą coraz większą 
popularność formę aktywności fizycznej, poprawić swoją sprawność i sylwetkę. 

Cel: Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 
fitnessu z dziećmi i młodzieżą. 

Opis formy:  

Zajęcia ruchowe wzbogacone o elementy choreografii oraz wskazówki 
metodyczne do tworzenia własnych układów. 

Sposób realizacji: Zajęcia prowadzone będą w blokach 90-minutowych (pięć 
spotkań). 

 

 Warsztat Nowość 

W
P

2
6

 

Squash – poznanie nowej dyscypliny sportowej oraz 
nauka podstawowych elementów gry Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele, którzy chcą poznać nową dyscyplinę sportową  
i zastosować ją w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Cel: Pokazanie walorów squasha jako niezwykle atrakcyjnej formy aktywności 
ruchowej. 

Opis formy: Zajęcia prowadzone przy aktywnym udziale nauczycieli. 

Sposób realizacji: Wykład i warsztaty praktyczne. 

 

 Warsztat  

W
P

2
7

 Szachy w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 24 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele zainteresowani prowadzeniem zajęć szachowych z 
dziećmi. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z podstawami metodyki nauczania gry w szachy. 
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Opis formy: Połączenie treści teoretycznych z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. 
Udział w turnieju szachowym w roli zawodnika, sędziego i obserwatora. 

Sposób realizacji: Na zajęciach wykorzystanie środków multimedialnych  
i zasobów Internetu. Rozwiązywanie zadań szachowych. 

Uwagi: Ukończenie warsztatów daje uczestnikom podstawową wiedzę dotyczącą 
nauki gry w szachy oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych  
z dziećmi i młodzieżą. 

Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 

 

 Warsztat  

W
P

2
8

 Wykorzystanie ICT na lekcji wychowania fizycznego Poziom edukac. 

Kierownik: Tomasz Kościak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich etapów 
nauczania. 

Cel: Pokazanie nauczycielom możliwości wykorzystania najnowszych technologii 
w realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego. 

Opis formy:  

Warsztaty przygotowują do zastosowania na lekcji wychowania fizycznego tablicy 
interaktywnej, kamery i aparatu fotograficznego do rejestarcji i analizy 
wybranych elementów lekcji. 

Zapoznanie nauczycieli z najnowszym oprogramowaniem stosowanym w treningu 
zawodnika i ucznia. 

Zasada korzystania z pulsometrów i zastosowanie ich na lekcji wychowania 
fizycznego. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów i prezentacji 
oraz zajęć praktycznych. 

 

 Warsztat  

W
P

2
9

 Akademia Tańca Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 50 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji w ramach zajęć 
tanecznych. 

Opis formy: Szkolenie przewiduje pięć 10-godzinnych bloków tanecznych,  
dostosowanych do oczekiwań uczestników. 
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Na spotkaniu organizacyjnym nauczyciele dokonają wyboru tańców, które będą 
przedmiotem warsztatów. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w soboty, w wymiarze 5 godzin 
dydaktycznych, w sali tanecznej z lustrami.  

 

 Warsztat  

W
P

3
0

 Nowoczesne formy fitnessu Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z wybranymi formami fitnessu. 

Opis formy:  

Nauczyciele poznają podstawowy zakres ćwiczeń z wybranych form fitnessu, 
przydatnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

Sposób realizacji: Przewidujemy zorganizowanie sześciu 2-godzinnych spotkań. 

 

 Warsztat  

W
P

3
1

 

Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

  
Opis adresata: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I–III szkoły 
podstawowej. 

Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej o najnowsze osiągnięcia w zakresie wychowania fizycznego  
i zdrowotnego dzieci. 

Opis formy:  

Warsztaty, zarówno w części wykładowej, jak i warsztatowej obejmować będą 
następujące treści: 

1. Warunki organizacji zajęć wychowania fizycznego. 
2. Zasady bezpieczeństwa podczas  zajęć ruchowych. 
3. Gry i zabawy ruchowe oraz ich wpływ na kształtowanie cech 

psychomotorycznych dzieci. 
4. Metody twórcze w wychowaniu fizycznym dzieci. 
5. Elementy gimnastyki podstawowej. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w trzech czterogodzinnych blokach 
tematycznych realizowanych  na sali gimnastycznej. 
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Uwagi: Obowiązuje strój sportowy. 

 

 Warsztat  

W
P

3
2

 Doskonalenie fundamentów koszykówki Poziom edukac. 

Kierownik: Wiesław Stanisławiak 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego z zakresu 
piłki koszykowej. 

Opis formy:  

Zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej w formie ćwiczeń praktycznych. 

Sposób realizacji: Przewiduje się pięć czterogodzinnych spotkań. 

Uwagi: Cena kursu zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 

 

 Warsztat  

W
P

3
3

 Tenis stołowy na lekcjach wychowania fizycznego Poziom edukac. 

Kierownik: Wiesław Stanisławiak 
Liczba godzin stacjonarnych: 20 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego z tenisa 
stołowego. 

Opis formy:  

Zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej w formie ćwiczeń praktycznych. 

Sposób realizacji: Przewiduje się pięć czterogodzinnych spotkań. 

Uwagi: Cena kursu zostanie ustalona po skompletowaniu grupy. 

 

 Warsztat  

W
P

3
4

 Badminton na zajęciach wychowania fizycznego Poziom edukac. 

Kierownik: Wiesław Stanisławiak 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. 
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Cel: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego z zakresu 
badmintona. 

Opis formy:  

Dwudniowe warsztaty realizowane w cyklu sobotnio-niedzielnym w Zespole Szkół 
w Zagnańsku, prowadzone przez trenera I klasy. 

Sposób realizacji: Dwa spotkania sześciogodzinne. 

 

 Warsztat Nowość 

W
P

3
5

 Zasady i podstawy gry w bilard Poziom edukac. 

Kierownik: Wiesław Stanisławiak 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele wychowania fizycznego. 

Cel: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego z zakresu 
bilarda. 

Opis formy:  

Zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej w formie ćwiczeń praktycznych. 

Sposób realizacji: Trzy pięciogodzinne spotkania. 
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Religia 
 

 Konferencja  

K
S

0
7

 

Inauguracja roku katechetycznego 2013/2014 Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele religii –  duchowni i świeccy. 

Cel: Wprowadzenie nauczycieli religii w realizację zadań katechetycznych  
w nowym roku szkolnym. 

Opis formy:  

1. Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa. 
2. Wykład inauguracyjny w auli WSD. 
3. Zapoznanie nauczycieli religii z organizacją lekcji religii w roku szkolnym 

2013/2014. 
4. Przekazanie informacji o organizowanych konkursach i olimpiadach oraz 

aktualnej ofercie kursów i szkoleń doskonalących dla nauczycieli religii. 

Sposób realizacji: Liturgia, wykład, panel dyskusyjny. 

Uwagi: Konferencja organizowana we współpracy z Wydziałem Katechetycznym 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach. 

 

 Konferencja  

K
S

0
8

 

Jesienne spotkanie formacyjne dla katechetów Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele religii – duchowni i świeccy. 

Cel: Pogłębienie umiejętności dydaktycznych i poszerzenie wiedzy 
przedmiotowej. 

Opis formy:  

1. Eucharystia w intencji katechetów i katechizowanych. 
2. Wykład w Seminarium Duchownym w Kielcach. 
3. Przekazanie bieżących informacji katechetycznych i dyskusja. 

Sposób realizacji: Liturgia, wykład, panel dyskusyjny. 

Uwagi: Konferencja organizowana we współpracy z Wydziałem Katechetycznym 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach. 
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 Konferencja  

K
S

0
9

 

Wiosenne spotkanie formacyjne dla katechetów Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele religii – duchowni i świeccy. 

Cel: Dzielenie się doświadczeniem katechetycznym i pogłębienie umiejętności 
dydaktycznych. 

Opis formy:  

1. Nabożeństwo liturgiczne. 
2. Warsztaty katechetyczne. 
3. Dyskusja tematyczna. 

Sposób realizacji: Liturgia, warsztaty, panel dyskusyjny. 

Uwagi: Konferencja organizowana we współpracy z Wydziałem Katechetycznym 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach. 

 

 Konferencja  

K
S

1
0

 

Konferencja Duchowo-Metodyczna w Skorzeszycach Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 15 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g
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n

. 
Opis adresata: Nauczyciele religii – duchowni i świeccy. 

Cel: Pogłębienie formacji duchowej w wymiarze eklezjalnym. 

Opis formy:  

Rekolekcje zamknięte w Skorzeszycach: 

1. Lekcja religii wpisana w program duszpasterski Kościoła w Polsce. 
2. Ewangelizacja i wychowanie religijne uczniów podstawowym zadaniem 

nauczyciela religii. 
3. Rola osobistego świadectwa wiary. 
4. Świadomość misji źródłem skuteczniejszego działania. 

Sposób realizacji: Eucharystia i inne nabożeństwa liturgiczne, nauki 
rekolekcyjne, medytacje, spowiedź, konferencja metodyczna i panel dyskusyjny. 

Uwagi: Konferencja organizowana we współpracy z Wydziałem Katechetycznym 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach. 
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 Konferencja  
K

S
1

1
 

Pedagogiczne perspektywy nawrócenia Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 2 
Forma bezpłatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Maturzyści i opiekunowie. 

Cel: Pogłębienie wiedzy na temat życia duchowego. 

Opis formy:  

Spotkanie z maturzystami i opiekunami w ramach rekolekcji dla maturzystów  
w Skorzeszycach. 

Sposób realizacji: Konferencja metodyczna. 

 

 Projekt  

P
S

2
4

 

Rekolekcje wielkopostne – wychowanie przez 
doświadczenie religijne Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 30 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele religii i wychowawcy. 

Cel: Przygotowanie i wdrożenie programu szkolnych rekolekcji wielkopostnych. 

Opis formy:  

1. Rekolekcje wielkopostne jako szansa wychowawcza. 
2. Przygotowanie autorskiego programu szkolnych rekolekcji wielkopostnych. 
3. Wdrożenie projektu. 
4. Ewaluacja. 

Sposób realizacji: Dwa spotkania po 5 godz. dydaktycznych: warsztaty 
metodyczne. 

Trzy spotkania w ramach rekolekcji szkolnych: 15 godz. 

Ewaluacja i podsumowanie projektu: 5 godz. dydaktycznych. 

Uwagi: Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii 
Diecezjalnej i SODMiDN w Kielcach. 
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 Projekt  
P

S
2

5
 

Życie dobrze ukierunkowane Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 14 
Forma bezpłatna 

    

Opis adresata: Maturzyści i opiekunowie. 

Cel: Doskonalenie umiejętności rozeznania potencjału osobowego oraz 
pogłębienie wiedzy na temat realizacji modelu życia dobrze ukierunkowanego. 

Opis formy:  

Trzydniowe rekolekcje dla maturzystów w Skorzeszycach oraz Pielgrzymka 
Maturzystów na Jasną Górę. 

Sposób realizacji: Warsztaty, konferencje, liturgia, medytacje, pielgrzymka. 

Uwagi: Projekt realizowany we wrześniu i październiku 2012 roku oraz w lutym 
2013 roku. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
6

4
 

Indywidualizacja procesu nauczania w oparciu o 
nowe podręczniki Wydawnictwa Jedność Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma płatna 

 

S
P

 

  

Opis adresata: Nauczyciele religii. 

Cel: Poznanie merytorycznych i edytorskich zasobów podręczników oraz twórcze 
wykorzystanie ich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Opis formy:  

1. Charakterystyka nowych podręczników. 
2. Zasady indywidualizacji procesu nauczania. 
3. Praca nad dostosowaniem treści do ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

Sposób realizacji: Warsztaty metodyczne. 

Uwagi: Zajęcia prowadzone we współpracy z ks. dr. Jarosławem Czerkawskim 
oraz ks. Janem Zwierzchowskim z SODMiDN. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

6
5

 Metody biblijne na lekcji religii Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele religii. 

Cel: Odkrywanie Boga objawionego w Słowie Bożym przy pomocy różnych metod 
biblijnych. 

Opis formy:  

1. Poznanie wybranych metod biblijnych. 
2. Ćwiczenia w stosowaniu metod biblijnych. 
3. Stosowanie metod biblijnych w praktyce katechetycznej. 
4. Ewaluacja. 

Sposób realizacji: Projekt obejmuje trzy spotkania i pracę indywidualną. Formy 
zajęć: wykłady, warsztaty metodyczne. 

Uwagi: Współpraca z ks. Janem Zwierzchowskim z SODMiDN w Kielcach,  
ks. dr. Tomaszem Siemieńcem – Asystentem Dzieła Biblijnego. 

 

 Kurs doskonalący  

K
D

P
6

6
 Ewangelizacja w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 10 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 
Opis adresata: Nauczyciele religii. 

Cel: Poznanie różnych możliwości wykorzystania metod ewangelizacyjnych  
na lekcji religii. 

Opis formy:  

1. Katecheza w Roku Wiary. 
2. Nowa ewangelizacja w środowisku szkolnym. 
3. Wybrane metody ewangelizacyjne i możliwości zastosowania ich w szkole. 

Sposób realizacji: Dwa spotkania po 5 godz. dydaktycznych. 

Warsztaty metodyczne. 

Uwagi: Kurs będzie realizowany we współpracy z ks. Janem Zwierzchowskim  
z SODMiDN w Kielcach oraz ks. Marianem Królikowskim. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

6
7

 Tablica interaktywna na lekcji religii Poziom edukac. 

Kierownik: Waldemar Wiśniowski 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele religii. 

Cel: Poznanie różnych możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcji 
religii. 

Opis formy:  

1. Działanie tablicy interaktywnej. 
2. Różne możliwości pracy z tablicą interaktywną na lekcji religii. 
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji religii do zajęć z tablicą interaktywną  

z wykorzystaniem programu Smart Notebook. 

Sposób realizacji: Dwa spotkania: 

1. Warsztaty – 8 godz. dydaktycznych. 
2. Ewaluacja i podsumowanie – 4 godz. dydaktyczne. 

Uwagi: Forma będzie realizowana we współpracy z ks. Janem Zwierzchowskim  
z SODMiDN w Kielcach oraz nauczycielem informatyki. 
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VI. Blok międzyprzedmiotowy 
 

 Warsztat  

W
S

3
6

 

Edukacja globalna w szkole. Realizacja podstawy 
programowej kształcenia ogólnego Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 18 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Zespoły nauczycieli (2–3 osoby) którzy zajmują  się edukacją 
globalną i chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze oraz 
pozyskać dodatkowe materiały edukacyjne. 

Cel: Zaktualizowanie wiedzy z zakresu edukacji globalnej oraz prezentacja 
ciekawych metod i materiałów dydaktycznych do wykorzystania w trakcie 
realizacji powyższej tematyki na zajęciach z uczniami. 

Opis formy:  

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi sposobami realizacji tematyki 
globalnej w praktyce z wykorzystaniem edukacyjnego projektu 
międzyprzedmiotowego i innymi ciekawymi inicjatywami realizowanymi w Polsce 
i Europie.  Będą mogli zapoznać się z możliwością wykorzystania multimediów  
w celu podniesienia atrakcyjności realizacji powyższej tematyki z uczniami.  
W ramach szkolenia poruszone zostaną tematy zapisane w podstawie 
programowej, związane m. in. z prawami człowieka, tolerancją, sprawiedliwym 
handlem, prawami konsumenta etc. Uczestnicy otrzymają materiały 
dydaktyczne, publikacje, scenariusze zajęć, filmy. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą odbywały się w soboty lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu z grupą w pozostałe dni tygodnia w godzinach popołudniowych. 
Uczestnicy szkolenia będą otoczeni opieką i wsparciem w postaci konsultacji 
indywidualnych (na życzenie) w zakresie realizacji tematyki w szkole. 

Uwagi: Część zajęć będzie realizowana w ramach ogólnopolskiego projektu 
Ośrodka Rozwoju Edukacji z zakresu tematyki globalnej. 
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 Warsztat  
W

S
3

7
 

Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa  
w szkole Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele zainteresowani edukacją wielokulturową, a także 
rozwojem umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami migrantów. 

Cel: Upowszechnianie edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w szkołach 
regionu świętokrzyskiego oraz rozwijanie zainteresowań tematyką dotyczącą 
historii i kultury Żydów. 

Opis formy:  

Uczestnicy będą mogli przygotować się do realizacji tematyki wielokulturowości  
i międzykulturowości w szkole z uwzględnieniem kultury żydowskiej. 

Część zajęć będzie dotyczyła wsparcia szkół w obszarze kompetencji 
międzykulturowych i kompleksowych działań na rzecz ucznia – obcokrajowca  
i jego rodziny, a także ucznia powracającego do kraju  (prawne regulacje, rola 
asystenta kulturowego, specyfika pracy z dziećmi i ich rodzicami pochodzącymi  
z innych kręgów kulturowych).  

Uczestnicy i uczestniczki zostaną zapoznani i otrzymają nowe narzędzia Rady 
Europy: „Autobiografia międzykulturowych spotkań”. 

Sposób realizacji: Zajęcia będą odbywały się w w dwóch niezależnych blokach 
(uczestnik dokonuje wyboru). Jeden blok dotyczy tematyki dotyczącej historii  
i kultury Żydów, a drugi pracy z uczniem –  obcokrajowcem. Zajęcia w blokach 
4–8-godzinnych w soboty lub dni powszednie (po południu). Część zajęć 
prowadzona będzie przez ekspertów zewnętrznych. 
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VII. Przedmioty zawodowe i doradztwo zawodowe 
 

 Forum  

FS
0

4
 

Dzień Edukacji Zawodowej Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów 
zawodowych, dyrektorzy centrów kształcenia praktycznego, przewodniczący 
szkolnych komisji przedmiotów zawodowych, kierownicy kształcenia 
praktycznego. 

Cel: Zapoznanie uczestników z systemami kształcenia zawodowego  
w wybranych krajach UE oraz wyzwaniami reformy kształcenia zawodowego  
w Polsce. 

Opis formy:  

Tematyka Dnia Edukacji Zawodowej związana z wyzwaniami kształcenia 
zawodowego w kontekście realizacji nowej podstawy programowej kształcenia  
w zawodach oraz systemami kształcenia zawodowego w Anglii, Belgii i Finlandii. 

Sposób realizacji: wykład  problemowy, warsztaty, dyskusja. 

 

 Projekt  

P
S

2
6

 

„Otwarta Twoja Kariera” w ramach V 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 6 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, szkolni doradcy 
zawodowi i wychowawcy. 

Cel: Uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia (nauczycieli, rodziców) 
na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. 

Opis formy:  

W ramach projektu OTK odbędą się 6-godzinne warsztaty dla nauczycieli 
szkolnych koordynatorów oraz 2-godzinne warsztaty dla uczniów w szkołach, 
które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie.  

Hasło tegorocznego projektu – „Odkryj talenty swojego dziecka”. W dniach  
14–20 października 2013 r. uczniowie wykonają różnorodne prace związane 
tematycznie z V OTK w postaci:  

− prac pisemnych, np. wywiadów, pamiętników, opowiadań, 
− rysunków, 
− fotostory,  
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− form przestrzennych, 
− blogów i fotoblogów, 
− krótkich filmów, 
− kalendarzy, 
− prezentacji multimedialnych. 

Tematyka prac uczniowskich:  

1. Odkrywamy talenty najmłodszych – przedszkola i klasy I–III szkoły 
podstawowej. 

2. Kim zostanę w przyszłości? – klasy IV–VI szkoły podstawowej. 
3. Otwórz sobie drzwi do kariery! – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

Do 15 listopada 2013 r. szkolni koordynatorzy przesyłają wszystkie prace 
uczniów w postaci elektronicznej.  

Nadesłane do ŚCDN płyty CD/DVD utworzą V Zawodoznawczą Mediotekę Kariery 
ZaMeK, która będzie udostępniona Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych  
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – organizatorowi Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty i wszystkim 
zainteresowanym szkołom. 

Sposób realizacji: W ramach projektu OTK odbędą się 6-godzinne warsztaty dla 
nauczycieli szkolnych koordynatorów oraz 2-godzinne warsztaty dla uczniów w 
szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie.  

W II połowie września 2013 r. odbędą się 6-godzinne warsztaty dla nauczycieli 
szkolnych koordynatorów OTK w dwóch grupach: 

− dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych,  
− dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Prace wszystkich uczniów są jednakowo ważne (bez względu na reprezentowany 
poziom), ponieważ dotyczą ich ścieżki kariery zawodowej. Wszyscy oni  
w przyszłości znajdą się na rynku pracy. Dlatego też autorzy wszystkich prac 
powinni być nagrodzeni w szkole, np. poprzez dodatkowe stopnie, punkty, 
dyplomy. Prace te mogą być diagnozą sytuacji w szkole w obszarze orientacji  
i doradztwa zawodowego. Będą one także stanowić ważny element w budowaniu 
motywacji uczniów do nauki i pracy nad swoją przyszłością. Każda szkoła 
organizuje podsumowanie prac wszystkich uczniów w dowolny sposób, np. 
poprzez uroczysty apel, wystawę, wernisaż, audycję w szkolnym radiowęźle, 
gazetkę szkolną, zakładkę na własnej stronie internetowej. W tym uroczystym 
podsumowaniu powinni wziąć udział także rodzice uczniów. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

6
8

 

Modyfikacja programów nauczania przedmiotów 
zawodowych Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma płatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów zawodowych i wicedyrektorzy 
odpowiedzialni za kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do modyfikacji 
programów nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z projektem zmian  
w kształceniu zawodowym. 

Opis formy:  

Treści szkolenia zostały podzielone na 4 bloki tematyczne: 

Blok I: Filozofia zmian w kształceniu zawodowym. 

Blok II: Podstawy prawne kształcenia zawodowego. 

Blok III: Istota, założenia i etapy modyfikacji programów nauczania przedmiotów 
zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Blok IV: Podsumowanie efektów szkolenia w postaci prezentacji fragmentów 
zmodyfikowanych programów nauczania. 

Efekty szkolenia: 

Uczestnik szkolenia: 

− pozna nowe wyzwania dla szkolnictwa zawodowego; 
− dokona analizy założeń i podstaw prawnych wprowadzających zmiany  

w szkolnictwie zawodowym; 
− porówna programy nauczania dla zawodu o strukturze przedmiotowej  

i modułowej; 
− zdobędzie umiejętność modyfikacji programów nauczania dla zawodu; 
− zdobędzie umiejętność dokonywania ewaluacji programów nauczania dla 

zawodu oraz podejmowanych działań edukacyjnych. 

Sposób realizacji: Spotkanie sobotnio-niedzielne w siedzibie ŚCDN. 

Metody pracy: wykład wspomagany prezentacją multimedialną, ćwiczenia 
indywidualne, ćwiczenia warsztatowe w grupach nauczycieli uczących różnych 
przedmiotów zawodowych, dyskusja dydaktyczna. 

Uwagi: Warto zabrać na zajęcia programy nauczania przedmiotów zawodowych 
w danym zawodzie. 
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 Kurs doskonalący  
K

D
P

6
9

 

Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia 
w zawodach Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Krogulec-Sobowiec 
Liczba godzin stacjonarnych: 12 
Forma płatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele przedmiotów zawodowych. Wicedyrektorzy szkół 
zawodowych odpowiedzialni za kształcenie zawodowe. Kierownicy warsztatów 
szkolnych. Dyrektorzy CKP. Przewodniczący Szkolnych Komisji Przedmiotów 
Zawodowych. 

Cel: Wspieranie kadry kierowniczej i nauczycieli szkół zawodowych we wdrażaniu 
reformy programowej kształcenia zawodowego. 

Opis formy:  

Treści kursu doskonalącego: 

Blok I: Filozofia zmian w kształceniu zawodowym 

1. Przybliżenie istoty zmian programowych w szkolnictwie zawodowym w świetle 
wymagań krajowego i europejskiego rynku pracy. 

2. Zapoznanie z nowymi funkcjami szkoły zawodowej w kontekście strategii 
uczenia się przez całe życie. 

Blok II: Podstawy prawne kształcenia zawodowego 

1. Przybliżenie istoty zmian programowych w szkolnictwie zawodowym w świetle 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. 
3. Prezentacja nowej struktury podstawy programowej. 
4. Program nauczania dla zawodu o strukturze przedmiotowej i modułowej oraz 

jego elementy. 
5. Kryteria decydujące o wyborze programu nauczania. 
6. Ramowy plan nauczania. 
7. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 
8. Suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
9. Analiza Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników. 

Kurs doskonalący skierowany jest do dyrekcji i nauczycieli szkół zawodowych 
odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe uczniów. 

Sposób realizacji: Kurs doskonalący odbywa się u zamawiającego, ale może 
odbywać się także jako wyjazdowe spotkanie szkoleniowe nauczycieli w Centrum 
Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. 
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VIII. Edukacja europejska – propozycje zajęć i tworzenie 
projektów 

 

 Konferencja  

K
S

1
2

 

Europa to więcej niż myślisz Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Konferencja metodyczna dla zainteresowanych nauczycieli. 

Cel: Wzbogacenie i przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat Europy. 

Opis formy:  

W ramach szkolenia nauczyciele wzbogacą wiedzę na temat różnych aspektów 
związanych z szeroko pojętą edukacją europejską. Pozyskają materiały 
edukacyjne i pomysły na lekcje z uczniami. 

Sposób realizacji: W ramach spotkania zaprezentowane zostaną aktywizujące 
formy pracy z uczniami oraz przekazane zostaną materiały dydaktyczne wydane 
przez Radę Europy. 

Uwagi: Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych lub w sobotę 
w siedzibie ŚCDN. 

 

 Warsztat Nowość 

W
S

3
8

 

„Yes for Europe”. Nowy program uczenia się przez 
całe życie na lata 2014−2020 Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g
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n

. 

Opis adresata: Zespoły projektowe – nauczyciele ze szkół lub przedszkoli (ok. 
2–4 osób), które zajmą się pozyskaniem partnerów, opracowaniem projektu  
i wypełnieniem wniosku aplikacyjnego. 

Cel: Zapoznanie uczestników z nowymi programami Unii Europejskiej  
w dziedzinie „Uczenia się przez całe życie”. Przygotowanie uczestników do 
złożenia wniosku aplikacyjnego w wybranym programie w roku 2014. 

Opis formy:  

Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi informacjami na temat dostępnych 
dla szkół i przedszkoli programów, priorytetami na rok 2014, sposobami na 
znalezienie partnerów do współpracy, zasadami opracowania wniosku, 
narzędziami do ewaluacji i monitoringu, zasadami oceny formalnej  
i merytorycznej,  przykładami dobrych praktyk. Podczas spotkań uczestnicy będą 
mieli okazję „krok po kroku” wypełnić aktualnie obowiązujący formularz 
aplikacyjny wniosku. 
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Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w ŚCDN, głównie w soboty lub   
w pozostałe dni tygodnia po południu. Efektem końcowym będzie opracowanie 
pomysłów na projekty i wypełnienie wniosków aplikacyjnych na rok 2014. Po 
szkoleniu zaplanowano indywidualną pomoc w postaci konsultacji dla szkolnych 
zespołów projektowych. 

Uwagi: Część zajęć będzie realizowana na zlecenie FRSE i we współpracy  
z konsultantem języka angielskiego. Szkoły uczestniczące w szkoleniu będą 
objęte pomocą w postaci konsultacji (na życzenie) przez okres przygotowań do 
złożenia wniosku, w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu.  ŚCDN będzie je 
promować jako przykłady najlepszych praktyk. 

 

 Warsztat  

W
S

3
9

 Z wizytą nad Sekwaną Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Bednarska 
Liczba godzin stacjonarnych: 4 
Forma bezpłatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Uczniowie (zespoły klasowe) z zainteresowanych szkół. 

Cel: Wzbogacenie i przekazanie w atrakcyjny sposób wiedzy na temat Francji. 

Opis formy:  

„Z wizytą nad Sekwaną” to warsztat dla uczniów, podczas którego uczestnicy 
wezmą udział w interaktywnej podróży po Francji. Zapoznają się z historią, 
kulturą, tradycją i współczesnością kraju nad Sekwaną. 

Sposób realizacji: Podczas spotkania zaprezentowane zostaną aktywizujące 
formy pracy z uczniami, w tym warsztat plastyczny. 

Uwagi: Zajecia odbędą sie w siedzibie ŚCDN po wcześniejszym telefonicznym 
lub e-mailowym uzgodnieniu terminu. 

 

 Warsztat  

W
S

4
0

 

Tworzenie programów rozwojowych szkół 
finansowanych ze środków unijnych Poziom edukac. 

Kierownik: Krzysztof Łysak 
Liczba godzin stacjonarnych: 16 
Liczba godzin e-learn.: 8 
Forma bezpłatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

P
g
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n

. 

Opis adresata: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych. 

Cel: Wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie przygotowywania 
programów rozwojowych szkół finansowanych ze środków unijnych. 

Opis formy:  

Uczestnik warsztatów: 
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1. Zapozna się z wiedzą dotyczącą tworzenia programu rozwojowego szkoły 
finansowanego ze środków unijnych. 

2. Nabędzie podstawowe umiejętności z zakresu przygotowywania wniosku  
o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. 

Sposób realizacji: Warsztaty prowadzone będą metodą blended-learningową 
(16 godzin stacjonarnych, 8 godzin e-learningowych). Zajęcia stacjonarne będą 
miały charakter warsztatów z elementami wykładu. Podczas zajęć  
e-learningowych uczestnicy szkolenia będą pogłębiać wiedzę na temat treści 
poruszanych podczas zajęć stacjonarnych. 

 

 Zespół samokształceniowy  

Z
S

S
0

8
 

Program Leonardo da Vinci –  zespół 
samokształceniowy Poziom edukac. 

Kierownik: Sławomir Sobocki 
Liczba godzin stacjonarnych: 5 
Forma bezpłatna 

   

P
g

im
n

. 

Opis adresata: Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Cel: Zapoznanie nauczycieli z różnymi podprogramami projektu Leonardo. 

Opis formy:  

W czasie zajęć prezentowane będą następujące treści: 

1. Analiza formularza aplikacyjnego. 
2. Etapy tworzenia projektów Leonardo. 
3. Rozliczanie projektów partnerskich oraz mobilności. 

Sposób realizacji: Spotkania odbywać się będą w szkołach uczestników  
lub w siedzibie ŚCDN. 
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IX. Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia 
 

V
 

 

Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  

K
K

P
0

1
 Organizacja i zarządzanie oświatą Poziom edukac. 

Kierownik: Małgorzata Jarosińska 
Liczba godzin stacjonarnych: 220 
Forma płatna P
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ed

. 

S
P

 

G
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n
. 

P
g
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n

. 

Opis adresata: Nauczyciele mianowani lub dyplomowani pracujący  
na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce. 

Cel: Uzyskanie uprawnień do przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora 
szkoły lub placówki. 

Opis formy:  

Kurs spełnia wymagania ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla 
oświatowej kadry kierowniczej. Program kursu obejmuje między innymi poniższą 
tematykę:  

1. Ogólna teoria organizacji i zarządzania.  
2. Prawo oświatowe.  
3. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową.  
4. Kierowanie i administrowanie.  
5. Zarządzanie jakością.  
6. Projektowanie programu placówki. 

Sposób realizacji: Kurs w wymiarze 220 godzin odbywa się w siedzibie ŚCDN 
przez dwa semestry, w systemie trzydniowych zjazdów (piątek, sobota, 
niedziela). Termin rozpoczęcia kursu będzie ogłoszony na stronie internetowej 
oraz przekazany w informacji e-mailowej i pisemnej, skierowanej do osób, które 
nadesłały zgłoszenie na kurs. 

 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  

K
K

P
0

2
 Wychowanie do życia w rodzinie Poziom edukac. 

Kierownik: Marzanna Kostecka-Biskupska 
Liczba godzin stacjonarnych: 270 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Wszyscy zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Przygotowanie do prowadzenia wychowania do życia w rodzinie. 

Opis formy:  

Kurs daje możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia zajęć wychowanie do 
życia w rodzinie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapewniamy 
profesjonalną kadrę znanych w Polsce specjalistów oraz rzetelne przygotowanie 
do prowadzenia zajęć (zgodne z zaleceniami MEN) i zajmowanie się 
problematyką prorodzinną. 
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Sposób realizacji: Treści objęte programem kursu podzielone zostały  
na następujące moduły: 

1. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. 
2. Zagadnienia biomedyczne. 
3. Zagadnienia seksuologiczne. 
4. Zagadnienia związane z przygotowaniem do życia w rodzinie. 
5. Metodyka i dydaktyka zajęć. 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Kurs kończy się 
egzaminami z czterech modułów i zaliczeniem z metodyki. Zajęcia realizowane 
będą w trybie sobotnio-niedzielnym. 

Uwagi: Kurs realizowany jest w oparciu o program MEN z 1999 roku. 

 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  

K
K

P
0

3
 Terapia pedagogiczna Poziom edukac. 

Kierownik: Katarzyna Pluta 
Liczba godzin stacjonarnych: 270 
Forma płatna P

rz
ed

. 

S
P

 

G
im

n
. 

 

Opis adresata: Nauczyciele wychownia przedszkolnego, szkół podstawowych  
i gimnazjów, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni 
psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
nauczyciele prowadzący nauczanie indydywidualne. 

Cel: Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenie zespołów korekcyjno-
kompensacyjnych, zespołów i klas wyrównawczych oraz klas terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Opis formy:  

Kurs realizowany będzie na podstawie ramowego programu „Kursu 
kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej” opracowanego przez dr Zofię Sujak na 
zlecenie MEN z 1993 r. Program koncentruje wiedzę psychologiczną, 
logopedyczną i metodyczną wokół problematyki uczenia się dzieci i młodzieży. 
Jego zasadniczymi elementami są: wiedza o warunkach sprzyjających  
i ograniczających rozwój dziecka, umiejętność rozpoznawania indywidualnych 
możliwości rozwojowych ucznia oraz wiedza o metodach wspomagania dzieci  
z trudnościami w uczeniu się. 

Sposób realizacji: Zajęcia organizowane będą w trybie zjazdów sobotnio-
niedzielnych, dwa razy w miesiącu. Szczegółowy harmonogram kursu zostanie 
opracowany po uruchomieniu szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu będzie 
przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie artykułu do publikacji. 
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 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  
K

K
P

0
4

 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Poziom edukac. 

Kierownik: Agnieszka Salwa 
Liczba godzin stacjonarnych: 270 
Forma płatna P
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ed

. 

S
P
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n
. 

P
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. 

Opis adresata: Nauczyciele placówek integracyjnych i ogólnodostępnych. 

Cel: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające racjonalne 
planowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych  
w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu. 

Opis formy:  

Coraz częściej w naszych publicznych szkołach pojawiają się uczniowie 
niepełnosprawni umysłowo i fizycznie. Często nauczyciele boją się pracy z takimi 
uczniami, ponieważ nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do pracy  
z nimi. Kurs wyposaży uczestników w odpowiednią wiedzę i umiejętności  
z zakresu oligofrenopedagogiki. Pomoże postawić właściwą diagnozę oraz 
opracować odpowiednie programy i metody pracy z uczniem szczególnej troski, 
wskaże, jak dokonywać kontroli i oceny pracy dydaktycznej. 

Przedmioty realizowane na kursie: 

1. Pedagogika specjalna. 
2. Oligofrenopedagogika. 
3. Podstawy psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych umysłowo. 
4. Rewalidacja indywidualna. 
5. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych umysłowo w stopniu 

lekkim.  
6. Metodyka wychowania niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim. 
7. Metodyka wychowania w grupach wychowawczych. 
8. Podstawy prawne związane z funkcjonowaniem systemu edukacji, pomocy  

i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

Sposób realizacji: Zajęcia realizowane będą systemem sobotnio-niedzielnych 
zjazdów. Odbywać się będą w siedzibie ŚCDN w Kielcach. 

 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  

K
K

P
0

5
 Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa Poziom edukac. 

Kierownik: Barbara Skarżyńska 
Liczba godzin stacjonarnych: 270 
Forma płatna 

 

S
P

 

G
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n
. 

 

Opis adresata: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli różnych specjalności, 
którzy ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do pracy w bibliotece szkolnej zgodnie  
z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) [Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. 
zm.]. 
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Opis formy:  

Treści kursu są zgodne z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego MEN  
i obejmują następujące moduły: 

1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo. 
2. Praca bibliotek szkolnych. 
3. Czytelnictwo. 
4. Literatura dla dzieci i młodzieży. 
5. Technika pracy umysłowej. 

Sposób realizacji: Zajęcia są realizowane w formie: wykładów, ćwiczeń, 
samokształcenia. Praktyczna część kursu jest realizowana w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach i bibliotece szkolnej. Uczestnicy poznają 
także pracę innych typów bibliotek oraz Archiwum Państwowego w Kielcach. 

Zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych  
co dwa tygodnie oraz w pierwszym tygodniu ferii zimowych w siedzibie ŚCDN 
oraz w zaplanowanych bibliotekach. 

Przewidzianych jest pięć egzaminów z podstawowych modułów kursu. 

Uwagi: Harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom kursu  
na pierwszym spotkaniu. 

 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  

K
K

P
0

6
 

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy 

Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 30 
Forma płatna 
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n
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Opis adresata: Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Opis formy:  

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy w ramach przedmiotu edukacja dla 
bezpieczeństwa będą prowadzić zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Sposób realizacji: Szkolenie realizowane będzie w dwóch cyklach sobotnio-
niedzielnych zakończonych testem i egzaminem praktycznym. 

  



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

186 
 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  
K

K
P
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Kurs przygotowawczy dla kandydatów  
na wychowawców wypoczynku Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 36 
Forma płatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani, którzy chcą zdobyć uprawnienia 
wychowawcy wypoczynku. 

Cel: Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. 

Opis formy:  

Kurs składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych zgodnych  
z ramowym programem MEN z 2009 roku. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywać się będą w cyklu sobotnio-niedzielnym  
w siedzibie ŚCDN. 

 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  

K
K
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 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 11 
Forma płatna P
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Opis adresata: Zainteresowani nauczyciele. 

Cel: Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku. 

Opis formy:  

Kurs składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych zgodnych  
z ramowym programem MEN z 2009 r. 

Sposób realizacji: Kurs będzie realizowany w ciągu jednego dnia. 

 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  
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Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek 
szkolnych Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 11 
Forma płatna P
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Opis adresata: Wszyscy zainteresowani, którzy chcą zdobyć uprawnienia 
kierownika wycieczek szkolnych. 

Cel: Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika wycieczek 
szkolnych. 
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Opis formy:  

Kurs składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Przeznaczony jest 
dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych oraz 
nauczycieli, chcących uaktualnić swoją wiedzę z zakresu krajoznawstwa  
i turystyki. 

Sposób realizacji: Zajęcia odbywają się w ciągu jednego dnia. 

 

 Kurs kwalifikacyjny lub nadający uprawnienia  

K
K
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Kurs dla osób sprawujących opiekę nad uczniami 
podczas dowozu do szkół Poziom edukac. 

Kierownik: Jolanta Sabat 
Liczba godzin stacjonarnych: 11 
Forma płatna P
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Opis adresata: Zainteresowane osoby, które chcą pełnić lub pełnią funkcję 
opiekuna dowozu uczniów do szkół. 

Cel: Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji opiekuna dowozu uczniów 
do szkół. 

Opis formy:  

Kurs jest realizowany w formie teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. 

Sposób realizacji: Szkolenie jest realizowane w cyklu jedno- lub dwudniowym. 
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X. Inne 
 

V
 

 

Forum Nowość 

FS
0

5
 

DO-MI-NO Edukacyjne pod hasłem „Jaka edukacja 
po 10 latach w Unii Europejskiej?” z Forum 
Rodziców na temat: „Rodzice i nauczyciele – jak 
budować współpracę i dzielić się 
odpowiedzialnością?” 

Poziom edukac. 

Kierownik: Maria Myzik 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna P
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Opis adresata: Rodzice, rodzice z rad rodziców/rad szkoły, nauczyciele 
wychowawcy rekomendowani przez dyrektora szkoły/placówki, członkowie 
stowarzyszeń i fundacji „rodzicielskich”. 

Cel: Aktywizacja środowiska rodziców zaangażowanych w zycie szkół/placówek. 
Stworzenie płaszczyzny dyskusji i wymiany doświadczeń dla środowiska 
rodziców. Prezentacja i wypracowanie modeli niestandardowych form współpracy 
rodziców i nauczycieli. 

Opis formy:  

Współorganizatorem Forum jest Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji, a spotkanie 
poprowadzą metodami warsztatowymi jego przedstawicielki:  

− Elżbieta Piotrowska-Gromniak – prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, 
członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA).  

− Alina Idzikowska – nauczycielka w SP nr 217 w Warszawie, członek  
i społeczny ekspert Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” do spraw 
budowania relacji rodziców ze szkołą. 

Sposób realizacji: Forum Rodziców odbędzie się 26 marca 2014 r. (środa)  
w siedzibie Targów Kielce S.A. i będzie składać się z części warsztatowej oraz 
planarnej (spotkanie uczestników wszystkich forów odbywających się w tym dniu 
w ramach Targów Edukacyjnych EDUKACJA). W treściach warsztatu 
zaplanowano: zdiagnozowanie barier, które utrudniają współpracę nauczycieli  
i dyrektorów z rodzicami w środowisku szkolnym i poszukiwanie kierunku zmian, 
sprawdzonych kanałów komunikacji, pomysłów na współpracę oraz sposobów na 
usunięcie barier. Zostaną także zaprezentowane przykłady dobrych praktyk – 
ciekawe i skuteczne modele współpracy szkoły z rodzicami, funkcjonujące  
w wybranych szkołach w Polsce i w Europie.  

Uwagi: Zgłoszenia można przesyłać indywidualnie (klikając polecenie: „Zapisz 
mnie na kurs”). W przypadku grupy rodziców z jednej szkoły można przysłać 
„Zgłoszenie zorganizowanej grupy szkoleniowej”. 

  



Informator o formach doskonalenia ŚCDN 2013/2014 
 

189 
 

 Forum  
FS

0
6

 

DO-MI-NO Edukacyjne pod hasłem  „Jaka edukacja 
po 10 latach w Unii Europejskiej?” z Forum 
Samorządnej Młodzieży 

Poziom edukac. 

Kierownik: Krystyna Hapek 
Liczba godzin stacjonarnych: 8 
Forma bezpłatna 
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Opis adresata: Przedstawiciele samorządów uczniowskich (III i IV etap 
edukacyjny), młodzież działająca w organizacjach pozarządowych, opiekunowie 
SU, dorośli zaangażowani w działania na rzecz młodzieży i w działania grup 
młodzieżowych. 

Cel: Wymiana doświadczeń środowisk aktywnej młodzieży. Wypracowanie 
pomysłów na działania aktywnych środowisk młodzieży w przyszłości. 

Opis formy:  

Na Forum zapraszamy młodzież zaangażowaną w działania na rzecz rozwoju 
własnego, rozwoju szkół/placówek, rozwoju bliskiego i dalszego środowiska oraz 
dorosłych (nauczycieli, opiekunów grup młodzieżowych, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych) zainteresowanych Forum. 

Sposób realizacji: Forum Samorządnej Młodzieży odbędzie się 26 marca 2014 
r. (środa) w siedzibie Targów Kielce S.A. i będzie składać się z części 
prowadzonej w formie dyskusji OPEN SPACE oraz z części plenarnej (spotkanie 
uczestników wszystkich forów odbywających się w tym dniu w ramach Targów 
Edukacyjnych EDUKACJA). 

Uwagi: Zgłoszenia grup uczniów/młodzieży można dokonać, wysyłając 
„Zgłoszenie zorganizowanej grupy szkoleniowej”. W razie pytań prosimy  
o kontakt z kierownikiem Forum Innowacyjnej Młodzieży Krystyną Hapek: tel. 
41 362-45-48, wewn. 127. 
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