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Szanowni Państwo! 

 

Przed  Wami  oferta  szkoleń  e-learningowych  dla  nauczycieli  i  Rad  Pedagogicznych  na  rok  

szkolny  2020/2021. 

 

>>> Zapisz się na nasz newsletter na www.podn.wodzislaw.pl 
 

>>> Jesteśmy na Facebooku www.facebook.com/PODN.doskonalenie 
 

 

 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

44-304 Wodzisław Śląski, ulica Osiedle 1 Maja 16A 

 
REGON: 277610726 
NIP: 647-234-18-46 
Konto: 53 1560 1094 2125 0085 5219 0005 
 
 

Kontakt:     

Sekretariat +48 32 7293242 mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl 

Dyrektor +48 32 7293244 mail: dyrektor@podn.wodzislaw.pl 

 

Godziny otwarcia sekretariatu: 7:00 – 15:00 
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Lp. 

 
Nazwa szkolenia  

 
Zakres tematyczny 

 

 
Prowadzący 

 
Cena za 
osobę 

 
1 Jak pracować z uczniem    

w e-szkole? Dydaktyka 
nauczania zdalnego. 

Kurs jest adresowany do nauczycieli 
różnych typów szkół i przedmiotów, 

zainteresowanych metodyką nauczania 
zdalnego. 

 

Marcin Kopczyński 
konsultant PODN, 

certyfikowany 
trener 

20 zł 

2 Metody, formy i 
narzędzia sprzyjające 

motywowaniu i 
aktywizacji uczniów. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli            
i pedagogów, zainteresowanych 

różnymi metodami, formami i 
narzędziami sprzyjającymi aktywizacji 

uczniów. Kurs obejmuje również 
wybrane narzędzia do pracy zdalnej. 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN, 
wieloletni doradca 

metodyczny  

20 zł 

3 Uczeń odpowiedzialny - 
metoda stacji 

dydaktycznych i inne 
formy pracy nad 

samodzielnością uczenia 
się. 

Szkolenie poświęcone jest przede 
wszystkim prezentacji metody stacji 
dydaktycznych, ale również innym 
metodom uczącym samodzielności 

ucznia. Znajdują się tu również 
propozycje przeniesienia stacji 

dydaktycznych w świat nauczania 
zdalnego za pomocą narzędzi TIK. 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN, 
wieloletni doradca 

metodyczny 

20 zł 

4 Genialne Geniall.y 
Jak tworzyć cyfrowe 

lekcje i materiały 
dydaktyczne w Geniall.y? 

Cykl filmów instruktażowych 
pokazujących krok po kroku obsługę               

i możliwości darmowej wersji 
programu Geniall.y 

Kurs zawiera także przykładowe lekcje           
i materiały. 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN, 
wieloletni doradca 

metodyczny 

20 zł 

5 Jak uczyć i oceniać 
zdalnie? Zdalne nauczanie 

w praktyce – wybrane 
narzędzia i aplikacje 

internetowe. 

Kurs jest adresowany do nauczycieli 
różnych typów szkół i przedmiotów, 

zainteresowanych poznaniem 
wybranych narzędzi i aplikacji 

internetowych wykorzystywanych              
w zdalnym nauczaniu. 

Anna Wilkowska 
konsultant PODN 

20 zł 

6 Informowanie, 
kształtowanie, a może 
rozliczanie? O trudnej 

sztuce oceniania. 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli 
różnych przedmiotów, którzy chcą 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
oceniania i tworzenia informacji 

zwrotnej. 
 

Marcin Kopczyński 
konsultant PODN, 

certyfikowany 
trener 

20 zł 

7 Rozwijanie kompetencji 
kluczowych w szkole. 

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli 
języków obcych, którzy chcą poszerzyć 

swoją wiedzę z zakresu kompetencji 
kluczowych. 

Sylwia Bańczyk 
konsultant PODN 

20 zł 

8 Metody pomocnicze         
w pracy bibliotekarza. 

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli- 
bibliotekarzy, polonistów, nauczycieli 

języka obcego oraz innych 
przedmiotów, którzy chcą poszerzyć 

swoją wiedzę o metody aktywizujące, 
które można zastosować w czasie pracy 

na lekcji. 

Sylwia Bańczyk 
konsultant PODN 

 
 

20 zł 

9 Ciekawe pomysły na 
lekcje języka obcego. 

Kurs skierowany jest do nauczycieli 
języków obcych. Celem kursu jest 

wzbogacenie warsztatu pracy 
nauczyciela języka obcego o ciekawe 
metody aktywizujące, formy pracy na 
lekcji oraz wiele przykładów ćwiczeń 

leksykalno – gramatycznych. 

Sylwia Bańczyk 
konsultant PODN 

 

20 zł 
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10 Organizacyjne                              
i programowe zmiany              

w kształceniu 
zawodowym. 

 

Kurs skierowany jest do nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, doradców 

zawodowych, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę z zakresu zmian                  

w organizacji szkół zawodowych, 
doradztwie zawodowym, a także 

realizacji nowej podstawy 
programowej. 

Anna Wilkowska 
konsultant PODN 

20 zł 

11 Przeciwdziałanie 
bezradności 

intelektualnej uczniów. 

Kurs skierowany jest do nauczycieli 
niższych etapów edukacyjnych, którzy 

chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą 
pracy z uczniem mającym trudności              

w nauce. 

Marek Krupa 
konsultant PODN, 
wieloletni doradca 

metodyczny 
 

20 zł 

12 Bawimy się czytaniem - 
ciekawe metody nauki 

czytania w przedszkolu. 

Kurs skierowany jest do nauczycieli 
wychowania przedszkolnego, 

zainteresowanych różnymi ciekawymi 
metodami nauki czytania                        

w przedszkolu. 
 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

20 zł 

13 Nowoczesny i kreatywny 
nauczyciel przedszkola - 
atrakcyjne i efektywne 

metody pracy 

Kurs skierowany jest do nauczycieli 
wychowania przedszkolnego, którzy 

chcą poznać efektywne metody pracy              
z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

20 zł 

14 Mała matematyka - 
zabawy matematyczne w 

przedszkolu 

Ciekawe zabawy matematyczne                    
wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, gry                  
i zabawy matematyczne oraz dobre 

praktyki. Na kurs zapraszamy 
nauczycieli wychowania 

przedszkolnego. 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

20 zł 

15 Konstruowanie innowacji 
i programów własnych w 

teorii  i praktyce. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą 
się, jak napisać program własny lub 
innowację. Poznają także przepisy 

dotyczące dopuszczania programów                    
i innowacji do użytku. 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

20 zł 

16 Bank pomysłów na lekcje 
wychowawcze 

Kurs jest przeznaczony dla 
nauczycieli  różnych przedmiotów                

z różnych typów szkół.  Celem kursu 
jest wzbogacenie warsztatu pracy 
nauczyciela  o ciekawe pomysły na 

lekcje wychowawcze. 

Marek Krupa 
konsultant PODN, 
wieloletni doradca 

metodyczny 

20 zł 

17 Awans zawodowy 
nauczyciela stażysta - 

kontraktowy. 
 

Ścieżka awansu zawodowego od startu 
do mety: ważne terminy, zadania do 
realizacji, wymagania kwalifikacyjne, 

formy realizacji wymagań. Plan rozwoju 
zawodowego, sprawozdanie 
z realizacji, przygotowanie 

dokumentacji i autoprezentacja. 

Marek Krupa 
konsultant PODN, 
wieloletni doradca 

metodyczny 

20 zł 

18 Awans zawodowy 
nauczyciela kontraktowy - 

mianowany. 
 

Ścieżka awansu zawodowego od startu 
do mety: ważne terminy, zadania do 
realizacji, wymagania kwalifikacyjne, 

formy realizacji wymagań. Plan rozwoju 
zawodowego, sprawozdanie 
z realizacji, przygotowanie 

dokumentacji i autoprezentacja. 

Marcin Kopczyński  
konsultant PODN, 

certyfikowany 
trener 

 

20 zł 

19 Awans zawodowy 
nauczyciela mianowany - 

dyplomowany. 
 

Ścieżka awansu zawodowego od startu 
do mety: ważne terminy, zadania do 
realizacji, wymagania kwalifikacyjne, 

formy realizacji wymagań. Plan rozwoju 
zawodowego, sprawozdanie 
z realizacji, przygotowanie 

dokumentacji i autoprezentacja. 
 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN, 
wieloletni doradca 

metodyczny 
 

20 zł 
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 20 Praca z uczniem ze 
spektrum autyzmu 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli 
różnych przedmiotów, którzy chcą 

poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy 
z uczniem ze spektrum autyzmu,  

Zespołem Aspergera. 

Joanna Zielińska 
pedagog PPP, 

wieloletni doradca 
metodyczny 

20 zł 

21 Konstruktywna pochwała. 
 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli            
i pedagogów, zainteresowanych 

różnymi  metodami, formami                            
i narzędziami sprzyjającymi 

wzmocnieniom pozytywnym uczniów. 

Joanna Zielińska 
pedagog PPP, 

wieloletni doradca 
metodyczny 

20 zł 

22 Wykorzystanie quizów 
podczas zajęć – 

wprowadzenie do 
aplikacji Kahoot! 

i Mentimeter. 

Szkolenie w formie webinaru dla 
nauczycieli, którzy chcą wykorzystać          

w swojej pracy aplikacje  Kahoot!                     
i Mentimeter. 

Jan Kosmowski 
trener, 

szkoleniowiec 
 

20 zł 

23  Ewaluacja zajęć                            
i informacja zwrotna              

z wykorzystaniem TIK – 
wprowadzenie do 

aplikacji Mentimeter                  
i Padlet 

Szkolenie w formie webinaru dla 
nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swój 
warsztat pracy o aplikacje Mentimeter     

i Padlet. 

Jan Kosmowski 
trener, 

szkoleniowiec 
 

20 zł 


