
4. NNoowwoocczzeessnnee  mmeettooddyy  nnaauucczzaanniiaa 

 
Wykorzystanie monitora lub tablicy interaktywnej  

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 

Numer formy IV.4.1 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą na zaję-
ciach przedmiotowych wykorzystywać monitor lub tablicę interak-
tywną. Uczestnicy szkolenia poznają oprogramowanie do podsta-
wowych modeli tablic interaktywnych oraz portale internetowe z 
darmowymi i komercyjnymi materiałami do wykorzystania w pracy 
z tablicą lub monitorem interaktywnym. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzi Marek Suckiel.  

  

Zakres treści  Rodzaje tablic interaktywnych i ich oprogramowanie 
 Darmowe materiały wspierające proces dydaktyczny niewy-

magające dostępu do Internetu 
 Darmowe portale i strony internetowe zawierające propozycje 

zajęć (tworzenie puzzli, komiksów, malowanek, gier eduka-
cyjnych) dla dzieci oddziałów przedszkolnych i edukacji wcze-
snoszkolnej 

 Przegląd komercyjnego oprogramowania  
 Tworzenie własnych materiałów multimedialnych do pracy  

z tablicą (monitorem) interaktywnym 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin wrzesień 2021 r.  
   

Odpowiedzialny Marek Suckiel   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Praktyczne wykorzystanie darmowych narzędzi Google  
w pracy nauczyciela 

 

Numer formy IV.4.2 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy swoją pracę 
chcą wykonywać skutecznie, efektywnie i w nowatorski sposób. 
Uczestnicy zapoznają się z możliwościami darmowych programów  
Google przydatnych zarówno w pracy stacjonarnej jak i zdalnej.  
Nauczyciele dowiedzą się, jak zarządzać dokumentami i plikami 
za pomocą Google Drive, jak tworzyć i udostępniać ankiety, testy, 
arkusz kalkulacyjny oraz foldery z dokumentami. Nauczą się, jak 
korzystać z konta na portalu YouTube oraz udostępniać własny 
materiał filmowy (dostęp publiczny lub prywatny).  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzi Marek Suckiel.  

  
Zakres treści  Zakładanie i zarządzanie kontem w usługach Google 

 Podstawowe programy i serwisy Google 
 Tworzenie ankiet i testów za pomocą Formularzy Google 
 Zarządzanie dokumentami i plikami z pomocą Google 

Drive 
 Kalendarz i planowanie spotkań online 

 Praca na portalu You Tube 
  
Liczba godzin 8   

    

Termin październik 2021 r.  

   

Odpowiedzialny Marek Suckiel   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Multimedialne wsparcie procesu dydaktycznego 
 

Numer formy IV.4.3 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać  
w procesie dydaktycznym tablicę interaktywną, wizualizer oraz 
techniczne środki dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć  
w formie zdalnej. W części warsztatowej opracują przykładowe 
materiały, wykorzystując multimedialne środki dydaktyczne.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzi Dariusz Piekarz. 

  
Zakres treści  Podstawowe funkcje tablicy interaktywnej  

 Korzystanie z wizualizera i tabletu graficznego  
 Publikacja treści dydaktycznych w szkolnych serwisach 

internetowych  
 Narzędzia e-learningu w praktyce szkolnej 

  
Liczba godzin 6   

    

Termin październik 2021 r. – grupa I 
kwiecień 2022 r. – grupa II 

 

   

Odpowiedzialna Izabela Suckiel   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Wykorzystanie tabletów i smartfonów na lekcji 

 

Numer formy IV.4.4 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają różne możliwości wykorzystania urządzeń 
mobilnych w pracy z uczniami na lekcji i w samokształceniu. 
W części praktycznej poznają zalety stosowania tych urządzeń 
oraz wykonają zadania na bazie przykładowych aplikacji i narzę-
dzi cyfrowych.   
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzą Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak. 

  
Zakres treści  Strategia BYOD (tłum. Przynieś Swoje Własne Urządzenie)  

 Możliwości wykorzystania telefonu i tabletu na zajęciach dy-
daktycznych i w samokształceniu 

 Wybrane aplikacje edukacyjne – propozycje wykorzystania 
na zajęciach 

  
  
Liczba godzin 8   

    

Termin marzec 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Opowieści w nauczaniu, czyli storytelling  

jako forma zaangażowania uczniów do nauki 

 

Numer formy IV.4.5 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Historie i opowieści aktywizują  mózg do działania i  wzbudzają 
emocje. Z tego powodu są jednym ze sposobów angażowania 
uczniów w proces uczenia się.  Podczas szkolenia uczestnicy po-
znają możliwości i zasady wykorzystywania  storytellingu na róż-
nych przedmiotach, sposoby tworzenia opowieści. Celem szkole-
nia jest przedstawienie storytellingu jako jednego z wielu sposo-
bów aktywizowania i motywowania uczniów  do uczenia się. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzą Mariola Rink-Przybylska i Anna Walkowiak. 

  
Zakres treści  Storytelling w procesie uczenia się – korzyści dla ucznia,  

wyzwanie dla nauczyciela,  

 Narracja, metafora, scenariusz, opowiadanie jako formy story-

tellingu 

 Sposoby tworzenia opowieści  

 Narzędzia do tworzenia opowieść. Digital storytelling 

  
Liczba godzin 8   

    

Termin styczeń 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak uczyć uczniów uczenia się? 

 

Numer formy IV.4.6 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie technik uczenia 
się, koncentracji oraz czytania ze zrozumieniem. Przygotują się do 
prowadzenia zajęć rozwijających umiejętność uczenia się jako 
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie ma cha-
rakter praktyczny. Planuje się cztery czterogodzinne spotkania. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzą Anna Kiełb, Teresa Ogniewska oraz Mariola 
Rink-Przybylska. 

  
Zakres treści  Koncentracja uwagi: zabawy integracyjne i ruchowe rozwijają-

ce koncentrację uczniów 
 Techniki rozwijające umiejętność uczenia się. Nowoczesne   

i tradycyjne formy notowania 
 Techniki zapamiętywania: mnemotechniki, łańcuch skojarzeń, 

zakładki itp.  
 Strategie czytania ze zrozumieniem: słowa-klucze, w pogoni 

za sensem, główna myśl utworu, ślady myślenia 
  
Liczba godzin 16 (4x4)   

    

Termin listopad 2021 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Kiełb   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
 

 


