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Szanowni Państwo! 

 

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

szkolny  2022/2023. 

 

>>> 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 

50 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 

 

50 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 

 

50 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, 

 

50 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 

50 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 

50 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 

50 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 

 
 

50 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 

 

50 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 

50 zł 

11 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 

50 zł 

12 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 

50 zł 

13 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 

50 zł 

14 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 

50 zł 

15 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 

 

50 zł 

16 Konstruktywna pochwała. 
 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli            
i pedagogów, zainteresowanych 

różnymi  metodami, formami                            
i narzędziami sprzyjającymi 

wzmocnieniom pozytywnym uczniów. 

Joanna Zielińska 
pedagog PPP 

 

50 zł 

17 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 
 

50 zł 

18 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 
 

50 zł 

19 Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego  

- projektowanie, 
realizacja i pomysły                  

na zdalne doradztwo 
zawodowe. 

Kurs  przeznaczony jest dla doradców 
zawodowych i szkolnych 
koordynatorów WSDZ. 

Zakres kursu obejmuje tworzenie WSDZ 
na podstawie aktualnych przepisów, 
formy i sposoby realizacji podstawy 

programowej na poszczególnych 
etapach edukacyjnych, a także metody 

ewaluacji. Kurs zawiera również 
przykładowe narzędzia i pomysły do 

Anna Wilkowska  
konsultant PODN 

50 zł 
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wykorzystania w zdalnym doradztwie 
zawodowym.  

20 Nauczanie w klasach               
I – III. Wskazówki                     
dla nauczyciela. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą 
się jak zorganizować pracę zdalną          

w klasach I-III, poznają sposoby 
oceniania, a także przydatne narzędzia  

i aplikacje internetowe.  

Anna Czop 
konsultant PODN 

50 zł 

21 Specyficzne trudności 
uczniów w nauce – 
praktyka szkolna. 

Kurs skierowany jest do pedagogów, 
psychologów, osób prowadzących 
terapię pedagogiczną, nauczycieli 

wychowawców. Przedmiotem kursu 
jest określenie czym są specyficzne 

trudności w uczeniu się występujące                
u uczniów klas starszych szkół 
podstawowych i uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Uczestnicy kursu 
zapoznają się również z zagadnieniem 
diagnozy różnicowej oraz terapią tych 

uczniów. 

Anna Weiss 
konsultant PODN 

50 zł 

22 Efektywność w nauczaniu 
(nie tylko) języków 

obcych uczniów                     
ze specjalnymi 

potrzebami 
edukacyjnymi. 

Kurs obejmuje szeroką definicję 
„specjalnych potrzeb edukacyjnych”, 
symptomy charakteryzujące ucznia       

z SPE, metody pracy  oraz praktyczne 
przykłady przedstawienia treści tak, 

aby uczniowie z  SPE w różnym wieku 
byli w stanie osiągnąć sukces.  

 

Edyta Matera 
konsultant PODN 

50 zł 

23 Jak realizować 
kompetencje 

matematyczno – 
przyrodnicze na lekcji? 

Kompetencje kluczowe to te, których 
wszystkie osoby potrzebują w celu 
samorealizacji, rozwoju osobistego, 

bycia aktywnym obywatelem, integracji 
społecznej oraz zatrudnienia.  

Dlaczego tak ważne jest rozwijanie 
kompetencji? Ponieważ to one 

odpowiadają za nasze nastawienie            
do pracy, styl współpracy z innymi, 

chęć zdobywania nowej wiedzy,                 
czy sposób radzenia sobie                                 

z przeszkodami.  
 

Joanna Kabut 
konsultant PODN 

50 zł 

24 Burza mózgów, mapa 
myśli czy podsumowanie, 

ewaluacja zajęć? – 
pomysły na 

wykorzystanie aplikacji 
Padlet, Mentimeter            
i AnswerGarden na 

zajęciach. 

Szkolenie dla nauczycieli, którzy chcą 
poznać możliwości wykorzystania 
aplikacji Padlet, Mentimeter oraz 

AnswerGarden na zajęciach lekcyjnych       
i nie tylko.  

Anna Wilkowska  
konsultant PODN 

50 zł 

25 Bawimy się czytaniem. 
Jak przygotować dzieci    

do nauki czytania – 
ciekawe metody nauki  

do czytania                                   
w przedszkolu. 

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego. 
Podczas szkolenia nauczyciele 

dowiedzą się jak przygotować do 
dobrego startu w szkole oraz dlaczego 

tak ważne jest czytanie już w 
przedszkolu. Poznają metody między 

innymi: Metodę Dobrego Startu – 
Marty Bogdanowicz; Metodę G. 

Domana; Metodę Ireny Majchrzak. 
Nabędą także wiele praktycznych 

wskazówek do pracy z dziećmi. 
 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

50 zł 
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26 Rola i znaczenie zabawy 
w przedszkolu. 

Szkolenie przeznaczone jest dla 
nauczycieli wychowania 

przedszkolnego. W trakcie szkolenia 
poznają oni jak wielkie znaczenie ma 

zabawa w życiu i rozwoju małego 
dziecka. Nauczyciele po ukończeniu 

szkolenia będą wiedzieć w jaki sposób 
zabawą oddziaływać na dziecko. 

Poznają wiele ciekawych  
i interesujących ćwiczeń 

wykorzystanych w praktyce. 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

50 zł 

27 Wykorzystanie bajki  
w procesie terapii  

i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

Szkolenie przeznaczone jest dla 
nauczycieli wychowania 

przedszkolnego oraz innych 
zainteresowanych tą tematyką. 

Nauczyciel po ukończeniu szkolenia 
nabędzie wiedzę i umiejętności  

w zakresie podstaw bajkoterapii, 
oraz jak wykorzystać bajki w trakcie 

codziennej pracy z dzieckiem. 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

50 zł 

28 Jak poskromić złośnika     
w przedszkolu - gry  

i zabawy, które pomogą 
dziecku panować nad 

agresją. 

Szkolenie skierowane do nauczycieli 
wychowania przedszkolnego oraz 

innych zainteresowanych. 
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą 

wiedzę jak rozpoznać pierwsze 
symptomy niekontrolowanej złości 
dzieci, jak dobrać techniki i sposoby 

zredukowania złości i kreowania 
właściwych postaw. 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

50 zł 

29 Jak rozwijać kompetencje 
matematyczne na 

zajęciach innych niż 
matematyka? 

Kurs został przygotowany dla 
nauczycieli przedmiotów innych niż 
matematyka, niezależnie od etapu 

edukacyjnego.  Celem kursu jest pomoc 
w organizacji warsztatu pracy 

nauczyciela zobowiązanego do 
rozwijania kompetencji kluczowych,           
a w szczególny sposób kompetencji 
matematycznych, stworzenie bazy 
przykładowych konspektów lekcji 

(fragmentów konspektów) do pracy  
z uczniami, wymianę doświadczeń 

między nauczycielami. 

Barbara Uniwersał 
konsultant PODN 
Jarosław Piszczan 
konsultant PODN 

50 zł 

30 Tworzenie prezentacji 
nauczycielskich. 

Szkolenie przeznaczone dla  nauczycieli 
każdej specjalności, celem jest pomoc 

w budowaniu prezentacji 
minimalistycznych, konkretnych, 

skupionych na istocie przedstawianego 
zagadnienia , a jednocześnie zgodnych 

z zasadami nazywanymi "Zen 
prezentacji". 

Barbara Uniwersał 
konsultant PODN 

50 zł 

31 Jak pracować                       
z pytaniami? 

Kurs przeznaczony dla nauczycieli 
każdej specjalności, cel - Poprawa 

uczenia się uczniów w klasie poprzez 
zmianę jakości i formy stawianych im 

pytań, oraz poprzez tworzenie 
przestrzeni na pytania uczennic  

i uczniów. 

Barbara Uniwersał 
konsultant PODN 

50 zł 

32 Lekcje chemii metodą 
projektu. 

Metoda projektu ta jest jednym                                     
z najefektywniejszych sposobów 

aktywizowania uczniów, rozwija ich 
zdolność uczenia się, ułatwia 

powiązanie wiedzy i umiejętności 

Joanna Kabut 
konsultant PODN 

50 zł 
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nabytych w procesie kształcenia, 
kształtuje ich samodzielność  

i odpowiedzialność. 
Proponowane szkolenie uczy właściwej 
konstrukcji projektu. Warto pamiętać, 
że tak prowadzone lekcje, nawet jeśli 

realizujemy je według gotowego, 
sprawdzonego pomysłu, noszą w sobie 
zawsze cechy działania nowatorskiego  

i są ciekawe dla ucznia. 
33 Prawa i obowiązki 

nauczyciela. 
Szkolenie skierowane jest do 

nauczycieli szkół podstawowych               
i ponadpodstawowych. Ma na celu 

poszerzenie posiadanej przez 
nauczycieli wiedzy  z zakresu ich praw          

i obowiązków. Obejmuje 
zaprezentowanie aktualnych zapisów 
prawa dotyczących odpowiedzialności 

prawnej nauczyciela. 

Joanna Kabut 
konsultant PODN 

50 zł 

34 Terapia książką. Przedmiotem kursu są zagadnienia 
związane z terapeutycznym 

wykorzystaniem literatury np. 
biblioterapia i bajkoterapia, 

usprawnianie czytania  
z wykorzystaniem różnych technik, 

usprawnianie ortografii itp. Kurs 
przeznaczony jest dla nauczycieli 

polonistów, wychowawców  
i bibliotekarzy oraz wszystkich 

chętnych. 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN 
Sylwia Bańczyk 

konsultant PODN 

50 zł 

35 Warsztat zadaniowy 
ósmoklasisty – 
matematyka. 

Szkolenie przeznaczone jest dla 
nauczycieli matematyki szkół 

podstawowych, którzy chcą dobrze 
przygotować uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty. Kurs zawiera 
przykładowe zadania, testy wraz  

z rozwiązaniami. 

Jarosław Piszczan 
konsultant PODN 

 

50 zł 

36 Zadania na dowodzenie. Szkolenie przeznaczone jest dla 
nauczycieli matematyki szkół 

podstawowych, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę i umiejętności  z danego 

zagadnienia. Kurs zawiera przykładowe 
zadania na dowodzenie wraz  

z rozwiązaniami  i komentarzami  
oraz scenariusze lekcji. 

Jarosław Piszczan 
konsultant PODN 

50 zł 

37 Jak przygotować uczniów 
do egzaminu na kartę 
rowerową – teoria + 

praktyka. 

Szkolenie przeznaczone jest dla 
nauczycieli techniki szkół 

podstawowych, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę i umiejętności  z danego 

zagadnienia. Kurs zawiera przykładowe 
scenariusze lekcji oraz materiały, testy 

do pracy z uczniami. 

Jarosław Piszczan 
konsultant PODN 

50 zł 

38 Moje Portfolio - 
potwierdzanie 
umiejętności                                

i planowanie uczenia  
się przez całe życie. 

U Szkolenie przeznaczone dla 
nauczycieli wszystkich typów szkół, 

które ma na celu poszerzenie wiedzy  
o znaczącej obecnie roli kompetencji 

społecznych i zawodowych oraz 
umiejętności i kształtowania nawyku 

ich dokumentowania już od 
najmłodszych lat. Po ukończeniu 

szkolenia nauczyciele będą wiedzieć, 
jak stworzyć portfolio, jakie są jego 

Anna Wilkowska 
konsultant PODN 

50 zł 
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składowe i jak dokumentować 
umiejętności, jak zrealizować 

przykładowe e-portfolio na przykładzie 
wybranego narzędzia, a także jak 

kształtować dobre nawyki 
dokumentowania umiejętności 

począwszy od szkoły podstawowej. 
Kurs zawiera przykładowe scenariusze 

lekcji oraz materiały związane  
z realizacją tego tematu. 

39 Książka leczy – 
biblioterapia w szkole. 

Zagadnienia kursu:  pojęcie 
biblioterapii : definicja, formy, cel, 
kiedy metoda biblioterapii ? Metodyka 
biblioterapii. Propozycje do pracy 
metodą biblioterapii. 

Sylwia Bańczyk 
konsultant PODN 

 
 

50 zł 

40 Formułowanie celów                 
i kryteriów w Ocenianiu 

kształtującym 
 

Szkolenie obejmuje: pracę                                 
z formułowaniem celów i kryteriów dla 

uczniów, zgodnych                                              
z podstawą programową i stosowanych 
do pracy z ocenianiem kształtującym. 

Uczestnik pozna również sposoby 
przekazywania uczniom informacji oraz 

sposoby podsumowywania. 

Barbara Uniwersał 
konsultant PODN 

 
 

50 zł 

41 Wykorzystanie TIK                 
w motywowaniu uczniów 

i podnoszeniu 
kompetencji nauczycieli. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli 
różnych typów szkół, 

zainteresowanych prawidłowym                      
i skutecznym wykorzystywaniem 

technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na 

swoich lekcjach. 

Joanna Kabut 
konsultant PODN 

 
 

50 zł 

42 Metodyka pracy 
umysłowej w procesie 

uczenia (się). 

Szkolenie ma na celu  wskazanie co 
zrobić w szkole, aby uczenie się i jego 

organizowanie , nie tylko było 
sprawniejsze, ale także bardziej 

przyjazne mózgowi. Zdobyta wiedza 
może pozwolić na eliminowanie 
błędów, poprawienie wydajności 
procesów uczenia się, a przede 

wszystkim poprawić atmosferę i 
podnieść komfort warunków uczenia 

się. 

Bogumiła 
Różańska-Świerkot 

konsultant PODN 
 
 

50 zł 

43 Pytania i polecenia typu 
egzaminacyjnego – jak je 

czytać i tworzyć? 

Szkolenie skierowane jest do 
nauczycieli różnych przedmiotów, 

w szczególności przedmiotów 
humanistycznych. 

Zakres tematyczny: analiza typów 
zadań z arkuszy egzaminacyjnych; 

punktacja w zadaniach 
egzaminacyjnych; tworzenie własnych 

zadań i poleceń w typie 
egzaminacyjnym; podsumowanie               
i ewaluacja (dyskusja na Forum). 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN 

 
 

50 zł 

44 Aplikacje internetowe 
wspomagające pracę 

nauczyciela wychowania 
fizycznego. 

Celem szkolenia jest omówienie 
aplikacji internetowych , które mogą 

zostać wykorzystane jako pomoc                  
w pracy nauczyciela wychowania 

fizycznego. 

Sebastian 
Pierchała 

konsultant PODN 
 
 
 

50 zł 

45 Jak trenować pamięć        
u uczniów? 

Celem zajęć jest zapoznanie 
uczestników kursu w wiedzę, na temat 
usprawniania funkcjonowania pamięci. 

Uczestnicy zajęć poznają 

Edyta Matera 
konsultant PODN 

 
 

50 zł 
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 najpopularniejsze zasady i strategie 
skutecznego uczenia się, techniki 

zapamiętywania. W efekcie uczestnik 
kursu będzie posiadał umiejętność 

wyboru i zastosowania techniki uczenia 
najlepiej odpowiadającej 

przyswajanemu materiałowi. 

 

46 Skuteczna pomoc 
pedagogiczna uczniowi        

z trudnościami                           
w uczeniu się. 

Kurs ma na celu zdobycie informacji na 
temat przyczyn trudności uczniów                 

i skutecznych form pomocy 
dostosowanych do wymagań 

edukacyjnych, niezależnie od poziomu 
edukacyjnego który uczeń realizuje. 

Anna Weiss 
konsultant PODN 

 
 

50 zł 

47 Przeciwdziałanie agresji     
w szkole. 

Kurs obejmuje zagadnienia: źródła 
agresji, przemoc jako proces, sposoby 
reagowania na agresywne zachowania 
uczniów, sposoby przeciwdziałania 
agresji w szkole. 

Marcin Kopczyński  
konsultant PODN, 

certyfikowany 
trener 

 
 

50 zł 

48 Co kształtuje samoocenę 
u przedszkolaka? - 

wyrabianie asertywności       
i pewności siebie wśród 

dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

Kurs przeznaczony jest do nauczycieli 
wychowania przedszkolnego, którzy 

chcą poszerzyć swoją wiedzę w 
zakresie wzmocnienia i wspierania 

przedszkolaka w budowaniu poczucia 
własnej wartości. 

Weronika Mosz 
konsultant PODN 

50 zł 

49 Metody rozwiazywania 
zadań otwartych na 

lekcjach przedmiotów 
ścisłych. 

Szkolenie dotyczy wykorzystania 
różnorakich technik rozwiazywania 

zadań otwartych (metody 
matematyczne) na lekcjach 

przedmiotów ścisłych. 

Jarosław Piszczan 
konsultant PODN 

 
 

50 zł 

50 Zintegrowana Strategia 
Umiejętności 2030             

w praktyce. 

Celem szkolenia jest zapoznanie 
uczestników z zapisami Zintegrowanej 

Strategii Umiejętności 2030 oraz                     
z podstawowymi pojęciami z nią 

związanymi, a także przedstawienie 
sposobów i możliwości na jej 

wdrożenie w placówce oświatowej. 

Anna Wilkowska 
konsultant PODN 

50 zł 

51 Zakończenie awansu 
zawodowego nauczyciela 

kontraktowego na 
mianowanego wg starych 

zasad. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą 
się, jakie mają obowiązki w związku               

z zakończeniem stażu. Podczas 
szkolenia zostaną omówione takie 

kwestie, jak: ważne terminy, wniosek, 
przebieg postępowania 

egzaminacyjnego/kwalifikacyjnego. 

Marcin Kopczyński  
konsultant PODN, 

certyfikowany 
trener 

50 zł 

52 Zakończenie awansu 
zawodowego nauczyciela 

mianowanego na 
dyplomowanego wg 

starych zasad. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą 
się, jakie mają obowiązki w związku            

z zakończeniem stażu. Podczas 
szkolenia zostaną omówione takie 

kwestie, jak: ważne terminy, wniosek, 
przebieg postępowania 

egzaminacyjnego/kwalifikacyjnego. 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN 

 

50 zł 


