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DODATKOWA OFERTA SZKOLENIOWA DLA NAUCZYCIELI  
Na podstawie art.60 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910, ze zm.) w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa                         
w roku szkolnym 2020/2021 – Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na wskazaniu dwóch nowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2021/2022: 
7.Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 
8.Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym  w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego. 
 
7.Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 
 

Lp. Forma i temat szkolenia  Zagadnienia  Termin realizacji  Realizator i miejsce  Nabór do  

1 Wykorzystanie pomocy 
dydaktycznych w ramach 
projektu „Laboratoria 
przyszłości”. Zastosowanie 
druku 3d w pracy 
dydaktycznej nauczyciela. 

Wprowadzenie teoretyczne – 
umiejętności podstawowe                                     
i przekrojowe, założenia projektu. 
Budowa i zasady działania drukarki 3d 
w technologii FFD.  
Podstawowa obsługa drukarki 3d. 
Wyszukiwanie dostępnych modeli do 
druku w sieci.  
Przygotowanie modelu do druku.  
Podstawowe parametry druku.  
Ciekawe zastosowania na wybranych 
przedmiotach.  
Programy do projektowania 3d. 

18.05.2022r. 
godzina 16.00-17.30  

Doradca metodyczny 
Justyna Marszałek  
Artur Adamowicz – nauczyciel  
j.marszałek@polkowice.edu.pl 
 
Miejsce realizacji: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach  
ul. Hubala 3, sala 120  

do 16.05.2022r. 

 

 

 

 

2 Warsztaty metodyczne nt. 
Jak rozwijać umiejętności 
podstawowe i przekrojowe 
na lekcjach języka obcego? 

Rozumienie i tworzenie informacji. 
Porozumiewanie się. 

Umiejętność uczenia się. 

Umiejętność efektywnej pracy                      

w grupach. 

Wielokulturowość. 

Kreatywność i innowacyjność. 

Działania warsztatowe. 

08.06.2022r. 
godzina 15.45-18.00 

Doradca metodyczny  
Wiesław Ksenycz  
w.ksenycz@polkowice.edu.pl  
 
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa piętro II  

do 03.06.2022r. 
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3 Warsztaty metodyczne nt. 
Podstawy modelowania, 
animacji i druku 3D. 
 

Omówienie podstawowych 
wiadomości na temat technologii                      
i druku 3D. Przedstawienie jak 
przygotować drukarkę 3D do pracy. 
Ładowanie filamentu. Kalibracja stołu. 
Wykonanie pierwszego wydruku 
gotowego modelu STL. 
Praktyczne wykonywanie wydruków 
modeli przedstawiających ustawienia 
jakości 
i wypełnienia, przydatnych do dalszej 
edukacji.  
Robienie wydruków ze zmianą koloru 
filamentu. 
Pobieranie gotowych modeli do druku 

3D z Internetu i przygotowanie ich do 

druku 3D. 

08.06.2022r.  
godzina 16.00-19.00  

Doradca metodyczny  
Adriana Ciupka  
a.ciupka@polkowice.edu.pl  
 
Miejsce realizacji: 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach 
ul. Ociosowa 3, sala 7  

do 03.06.2022r 

 

4 Warsztaty metodyczne nt. 
Laboratoria przyszłości – 
jak można korzystać                  
z założeń programu na 
lekcjach języka polskiego               
i w bibliotece szkolnej. 

Kształcenie u uczniów kreatywności                
i innowacyjności – wymiana 
przemyśleń  
i doświadczeń nauczycieli. 
Zwrócenie uwagi uczestników 
szkolenia na ideę programu 
„Laboratoria przyszłości”. 
Przegląd katalogu wyposażenia                   
i refleksja nad jego wykorzystaniem, 
np. oprogramowania do edycji, 
montażu i tworzenia materiałów 
video. 

08.06.2022r. 
godzina 16.00-17.30 

Doradca metodyczny  
Dorota Szmidt  

d.szmidt@polkowice.edu.pl 

 
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter  

do 03.06.2022r 

 

5 Warsztaty metodyczne nt. 
Rozwijanie kompetencji 
podstawowych 
 i przekrojowych-specyfika 
pracy. 

Wyjaśnienie czym są umiejętności 
podstawowe i przekrojowe uczniów. 
Charakterystyka problemów 
występujących w procesie nabywania 
przez uczniów umiejętności 
podstawowych. 
Charakterystyka problemów 
występujących w procesie nabywania 
przez uczniów umiejętności 
przekrojowych. 

09.06.2022r. 
godzina 16.00-18.00 

Doradca metodyczny  
Grzegorz Kochman  

g.kochman@polkowice.edu.pl 
 
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter 

do 06.06.2022r 

 

mailto:a.ciupka@polkowice.edu.pl
mailto:d.szmidt@polkowice.edu.pl
mailto:g.kochman@polkowice.edu.pl


 Omówienie zasad przygotowania 
narzędzi pracy przydatnych                             
w rozwijaniu umiejętności uczniów. 
Praktyczne wskazówki do pracy.  

6 Warsztaty metodyczne nt. 
Programowanie                                 
z Photonem 
w edukacji przedszkolnej. 

Programowanie jako nauka 
kompetencji miękkich takich jak 
myślenie logiczne, kreatywność, 
umiejętność rozwiązywania 
problemów co pozwala dzieciom 
odnaleźć się w zarówno świecie 
nowoczesnych technologii jak w życiu 
szkolnym i domowym. Doskonałym 
narzędziem do nauki programowania 
w przedszkolu i pierwszych klasach 
szkoły podstawowej jest polski robot 
Photon – praktyczne sposoby 
wykorzystania. 

15.06.2022r. 
godzina 16.00-18.00 

Doradca metodyczny  
Dorota Maksymczak 

d.maksymczak@polkowice.edu.pl 

 

 
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter 

do 13.06.2022r 

 

 
8.Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym    w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego. 
 

Lp. Forma i temat szkolenia  Zagadnienia  Termin realizacji  Realizator i miejsce  Nabór  

1 Warsztaty metodyczne nt. 
Uczeń z Ukrainy –
organizacja pracy szkoły. 

Omówienie zagadnień: 
Zmiany w statucie szkoły w związku w 
związku napływem ukraińskich 
uczniów. Sposoby dostosowania zasad 
oceniania. 

05.05.2022r. 
godzina 16.00-17.30 

Doradca metodyczny  
 Adriana Ciupka  
a.ciupka@polkowice.edu.pl  
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter  

do 04.05.2022r. 

 

 

2 Warsztaty metodyczne nt. 
Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli w pracy                      
z uczniem 
z doświadczeniem 
migracyjnym, w tym                 
w zakresie nauczania 
języka polskiego jako 
języka obcego. 

 Na początek – komunikacja. Pierwsze 
kontakty z uczniami i uczennicami  
z doświadczeniem migracyjnym – 
wymiana przemyśleń i doświadczeń 
nauczycieli. 
 Zwrócenie uwagi na trudności                       
w polszczyźnie dla ukraińskich uczniów 
i uczennic.  
Podzielenie się doświadczeniami ze 
spotkań z cyklu „Uczę polskiego jako 
obcego” zorganizowanych przez 
Fundację Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. 

12.05.2022r. 
godzina 15.45-18.00 

Doradca metodyczny: 
Dorota Szmidt  
d.szmidt@polkowice.edu.pl 

 
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter 

do 10.05.2022r. 
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3 Warsztaty metodyczne nt. 
Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli w pracy                         
z uczniem 
z doświadczeniem 
migracyjnym. 

Charakterystyka specyfiki obszarów 
pracy z uczniem cudzoziemskim. 
Omówienie problemu bariery 
językowej ze wskazaniem sposobów jej 
przezwyciężenia, 
Prezentacja sposobów pracy z uczniem 
cudzoziemskim, 
 Omówienie zasad przygotowanie 
narzędzi pracy pomocnych do pracy                   
z uczniem  cudzoziemskim, 
Praktyczne wskazówki do pracy.  

19.05.2022r. 
godzina 16.00-18.00 
 

Doradca metodyczny: 
Grzegorz Kochman 
g.kochman@polkowice.edu.pl 
 
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter 
 

 

 

do 17.05.2022r. 

 

 

 

 

3 Warsztaty metodyczne nt. 
Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli w pracy                      
z uczniem 
z doświadczeniem 
migracyjnym, w tym                 
w zakresie nauczania 
języka polskiego jako 
języka obcego.  

Wsparcie nauczycieli, którzy pracują          

z uczniami z Ukrainy. 

Doskonalenie kompetencji w zakresie 

nauczania języka polskiego jako 

obcego. Podstawy prawne – ustawy, 

rozporządzenia oraz dokumenty 

międzynarodowe regulujące sytuację 

osób migrujących.  

Publikacje dla nauczycieli.  

Publikacje przydatne dla uczniów i ich 

rodziców. 

24.05.2022r. 
godzina 15.30-18.00  

Doradca metodyczny: 
Małgorzata Majewska –Greń 
m.majewskagren@polkowice.edu.pl 

 

Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa piętro II  
 

do 20.05.2022r. 

 

 

4 Warsztaty metodyczne nt. 
Planowanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej  w szkole dla 
ucznia z doświadczeniem 
migracyjnym. 

Omówienie sposobu planowania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w zakresie wsparcia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Przykłady metod pracy oraz ciekawe 
materiały dydaktyczne do 
wykorzystania w bezpośredniej pracy 
dydaktycznej, wychowawczej oraz                  
w oddziaływaniach terapeutycznych. 

25.05.2022r. 
godzina 16.00-18.00 

Doradca metodyczny 
Justyna Marszałek  
 
j.marszalek@polkowice.edu.pl  
 
Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter 
 

 

do 23.05.2022r. 

 

 

5 Warsztaty metodyczne nt. 
Niezbędnik nauczyciela/ki 
w pracy z ukraińskimi 
dziećmi.  
 

Przedstawienie wybranych metod 

pracy i pomocy dydaktycznych do 

wykorzystania w pracy z ukraińskimi 

dziećmi. 

25.05.2022r. 
godzina 16.00-18.00 

Doradca metodyczny 
Dorota Maksymczak  
d.maksymczak@polkowice.edu.pl 

Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa piętro II 

do 23.05.2022r. 
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8 Konferencja metodyczna 
nt. Uczeń                                             
z doświadczeniem 
migracyjnym na lekcji 
języka obcego? 

Priorytety. 
Indywidualizacja nauczania. 
Dobór odpowiednich materiałów                   

i pomocy dydaktycznych. 

Nauczanie przyjazne mózgowi. 

Dyskusja. 

 

15.06.2022r. 
godzina 15.45-18.00 

Doradca metodyczny 
Wiesław Ksenycz  
w.ksenycz@polkowice.edu.pl  

Miejsce realizacji: 
siedziba Ośrodka, sala szkoleniowa parter 
 

13.06.2022r. 

 

 

 
 
Zapisy na podstawie formularza zgłoszeniowego – szkolenia otwarte. Szkolenia dedykowane są wszystkim zainteresowanym nauczycielom. 
 
Dodatkowych informacji udziela:  
Katarzyna Walecka-Maj – specjalista ds. kształcenia ustawicznego  
Dane kontaktowe: adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl. telefon: 76 746 15 70 wew. 85, fax. 76 746 15 71, telefon komórkowy: 667 787 782 
lub doradca metodyczny realizujący formę. 

 

 
 

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli 
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