
OBSZAR I

TEMAT:

 "Jak tworzyć 

materiały w 

programie Canva dla 

nauczycieli 

wychowania 

przedszkolnego i klas 

1-3" 

"Interaktywna 

nauka przez 

zabawę: 

prezentacja 

narzędzi on-line 

do urozmaicenia 

lekcji"

Tworzenie 

materiałów 

dydaktycznych za 

pomocą aplikacji 

Wordwall

Aplikacja 

"Classtools"– czyli 

zestaw narzędzi i 

interaktywnych gier 

do wykorzystania na 

lekcjach

TERMIN: 22.03.2022 12.05.2022 19.04.2022 10.05.2022

GODZINA: 18:00-19:30 17:30-19:00 18:00-19:30 18:00-19:30

PROWADZENIE: mgr P.Paleczna-Brzuska
mgr P.Paleczna-

Brzuska
mgr S.Polok mgr S.Polok

ADRESACI: przedszkola i I-III

nauczyciele 

wszystkich 

poziomów nauczania

nauczyciele 

wszystkich poziomów 

nauczania

nauczyciele 

wszystkich poziomów 

nauczania

załącznik nr. 1

HARMONOGRAM WEBINARÓW W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELI SP
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STOSOWANIE I WYKORZYSTANIE TIK W PRACY NAUCZYCIELA



OBSZAR II.

TEMAT:

Gry i zabawy w 

terapii pedagogicznej 

do wykorzystania na 

zajęciach z 

przedszkolakami i 

dziećmi z klas I-III

Badania 

przesiewowe 

logopedyczne w 

przedszkolu i 

szkole. 

TERMIN: 20.04.2022 05.04.2022

GODZINA: 17:30-19:00 18:00-19:30

PROWADZENIE: mgr P.Paleczna-Brzuskamgr M.Bielenin

ADRESACI:

o propozycja dla nauczycieli 

wychowania 

przedszkolnego, edukacji 

wczesnoszkolnej, 

terapeutów, pedagogów,

przedszkola i SP

PRACA Z DZIECKIEM/ UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI



OBSZAR III.

TEMAT:

"Soft skills” – czym 

są, dlaczego warto i 

jak je rozwijać u 

dzieci w wieku 

przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym

 Efektywna 

współpraca z 

rodzicami. 

(Rodzic unikający 

kontaktu, rodzic 

nastawiony 

roszczeniowo)

Autoagresja i 

zaburzenia 

tożsamości u dzieci 

szkół 

podstawowych. 

Rozpoznanie i 

pomoc

Stany depresyjne 

wśród uczniów jak 

je rozpoznać i jak 

pomóc?

 Dziecko-

cudzoziemiec w 

szkole jak pomóc 

mu się 

zaadaptować?

TERMIN: 21.04.2022 16.05.2022 09.05.2022 11.04.2022 21.03.2022

GODZINA: 18:00-19:30 18:00-19:30 18:00-19:30 18:00-19:30 18:00-19:30

PROWADZENIE: mgr M.Marszałek mgr Karolina Pilch mgr Karolina Pilch mgr Karolina Pilch mgr Karolina Pilch

ADRESACI: przedszkola i I-III

nauczyciele 

wszystkich 

poziomów nauczania

nauczyciele 

wszystkich poziomów 

nauczania

nauczyciele 

wszystkich poziomów 

nauczania

nauczyciele 

wszystkich 

poziomów nauczania

WYZWANIA I TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE



OBSZAR IV.

TEMAT:

„Zrozumieć i zapamiętać 

– jak pomóc uczniom 

lepiej przyswajać 

materiał dydaktyczny”  

Metody 

zespołowego 

uczenia się 

przedmiotów 

matematyczno-

przyrodniczych

"Historie zamknięte 

w rekwizycie" - kl. IV-

VIII  

Wykorzystanie 

"Modelu uczenia się 

przez 

doświadczenie" w 

przedszkolu i klasach 

I-III

"Flashcards- 

przygotowanie i 

zabawy na lekcjach 

j. angielskiego w 

szkole 

podstawowej" 

"Jak ciekawie uczyć 

ortografii?"

TERMIN: 05.04.2022 07.03.2022 06.04.2022 16.03.2022 14.03.2022 27.04.2022

GODZINA: 17:00-18:30 17:30-19:00 17:30-19:00 18:00-19:30 17:30-19:00 17:30-19:30

PROWADZENIE: mgr A Rohm dr I.Wendreńska dr I.Wendreńska mgr M.Marszałek
mgr P. Paleczna-

Brzuska

mgr P. Paleczna-

Brzuska

ADRESACI:
nauczyciele wszystkich 

poziomów nauczania

nauczyciele klas IV-

VIII przedmiotów 

przyrodniczych i 

matematycznych

nauczyciele klas IV-VIII przedszkola i I-III

nauczyciele 

j.angielskiego 1-3 

oraz 4-8

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej oraz 

nauczcyiele 

j.polskiego

DOSKONALENIE WARSZTATU METODYCZNEGO  



Tutoring 

rodzinny, a 

rozmowa 

indywidualna – 

o budowaniu 

relacji z 

rodzicami

Przedszkolak 

mistrzem 

kodowania

11.05.2022 06.04.2022

18:00-19:30 18:00-19:30

mgr Marlena 

Marszałek

mgr Marlena 

Marszałek

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE                                                   

DYREKTORZY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELE

Joga w przedszkolu jako pomysł na ruch, relaks i 

innowację pedagogiczną

PROWADZENIE:

ADRESACI:

mgr M.Marszałek

nauczyciele wychowanie przedszkolnego

TEMAT:

TERMIN: 02.03.2022

GODZINA: 18:00-19:30



PROWADZENIE: mgr Jolanta Barszcz-Skowronek

ADRESACI:
dyrektorzy  oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego

TEMAT: Dokumentowanie pracy  opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu

TERMIN: 09.03.2022

GODZINA: 18:00-20:00


