
 

12. Geografia 

 
Genial.lni geografowie  

Interaktywne prezentacje w Genial.ly (część 1.) 
– webinarium  

 
Numer formy V.12.1 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Webinarium umożliwi uczestnikom zapoznanie się z aplikacją Ge-
nial.ly oraz samodzielne stworzenie – na podstawie wskazówek 
prowadzącego – prostej prezentacji interaktywnej.  
Przed spotkaniem należy założyć indywidualne, bezpłatne konto  
w aplikacji Genial.ly.  
Kolejne poziomy szkolenia przeznaczone są dla osób, które ukoń-
czyły 1. cz. lub potrafią samodzielnie stworzyć interaktywną pre-
zentację w Genial.ly. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska. 

  
Zakres treści  Aplikacja Genial.ly 

 Prezentacje interaktywne 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 20.10.2022 r. – Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Genial.lni geografowie 
Escape room w Genial.ly (część 2.) 

– webinarium  
 

Numer formy V.12.2 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi pokojami zagadek oraz 
poznają wybrane funkcje aplikacji Genial.ly przydatne przy tworze-
niu wirtualnych escape roomów. Kolejnym etapem będzie praca 
własna uczestników: samodzielne przygotowanie (fragmentu) 
escape roomu i zamieszczenie linku do niego na platformie Padlet, 
a także zapoznanie się z pracami innych uczestników  
i udzielenie informacji zwrotnej na temat wybranych pokoi zagadek. 
Konieczne jest posiadanie indywidualnego, bezpłatnego konta  
w aplikacji Genial.ly.   
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska. 

  
Zakres treści  Aplikacja Genial.ly 

 Pokoje zagadek 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 16.03.2023 r. – Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Genial.lni geografowie   
Kody S’cape i inne gadżety w Genial.ly (część 3.) 

– webinarium  
 

Numer formy V.12.3 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się z wybranymi zaawansowanymi funkcjami 
aplikacji Genial.ly, w szczególności z możliwością wykorzystania 
kodów S’cape. Uczestnicy dowiedzą się, jak wstawić zegar, który 
pokazuje czas rzeczywisty oraz jak uzyskać efekt maszyny do pi-
sania. Kolejnym etapem będzie praca własna uczestników: samo-
dzielne przygotowanie krótkiej prezentacji z zastosowaniem dwóch 
kodów S’cape lub innych funkcji zaprezentowanych podczas webi-
narium. Bezpośrednio po szkoleniu zaplanowano czas na  
konsultacje. 
Konieczne jest posiadanie indywidualnego, bezpłatnego konta  
w aplikacji Genial.ly. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska. 

  
Zakres treści  Aplikacja Genial.ly 

 Kody S’cape 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 20.04.2023 r. – Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Wymagania na egzaminie maturalnym z geografii  
 

Numer formy V.12.4 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany  
w przepisach oświatowych zostały wprowadzone na maturze  
z  geografii w zakresie rozszerzonym. Omówione zostaną przykła-
dowe zadania. Zostanie dokonana analiza egzaminu oraz arkusza 
maturalnego z geografii z 2022 r. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska. 

  
Zakres treści  Analiza matury z geografii 2022 

 Wymagania edukacyjne na egzaminie maturalnym z geografii 
  
Liczba godzin 3   
    
Termin 19.01.2023 r. – Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Tworzenie quizów i gier dydaktycznych na lekcje geografii 

 

Numer formy V.12.5 
  
Adresat Nauczyciele geografii  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Zapoznanie się z podstawowymi aplikacjami wspomagającymi 
pracę nauczyciela i ciekawymi zasobami edukacyjnymi. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Umiejętność wykorzystania poznanych aplikacji do tworzenia 

atrakcyjnych materiałów edukacyjnych takich jak: testy, quizy, 
krzyżówki, mapy myśli, proste gry edukacyjne 

 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela 

  
Liczba godzin 5   
    
Termin 22.10.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych na lekcje geografii  
z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

 

Numer formy V.12.6 
  
Adresat Nauczyciele geografii  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Zapoznanie nauczycieli z materiałami i wykorzystanie ZPE na lek-
cjach geografii.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Przygotowanie lekcji zdalnej i stacjonarnej z użyciem  

zasobów ZPE 
 Analiza materiałów z platformy 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 24.11.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Myślenie wizualne na lekcjach geografii 

 

Numer formy V.12.7 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół podstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób stworzyć z uczniami  
e-notatkę, dzięki której uczniowie szybko przypomną sobie naj-
ważniejsze zagadnienia.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Podstawy myślenia wizualnego 

 Tworzenie notatek graficznych 
 Przykładowe ćwiczenia 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 29.09.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Metody pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej 

 

Numer formy V.12.8 
  
Adresat Nauczyciele geografii  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Poznanie metod rozwijających kreatywne i krytyczne myślenie, po-
szerzających  zainteresowania i służących rozwojowi umiejętności 
komunikowania się w grupie, argumentowania, wyciągania wnio-
sków.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Aktywizujące metody w procesie nauczania i uczenia się  

geografii 
  
Liczba godzin 3   
    
Termin 17.03.2023 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   

 
  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  

 
9 

 

Kompetencje cyfrowe nauczyciela. Wykorzystanie zasobów  
internetowych i narzędzi TIK do pracy na lekcjach geografii 

 

Numer formy V.12.9 
  
Adresat Nauczyciele geografii  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają dostępne narzędzia TIK i nabędą 
umiejętności ich zastosowania w procesie nauczania. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Generowanie kodów QR 

 Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń online oraz gier edukacyj-
nych, przykładowe aplikacje edukacyjne 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 12.01.2023 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Kursy e-learningowe 
 

Jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie geografii w szkole podstawowej? 
 

Numer formy VI.3.16 
  

Adresat Nauczyciele geografii   
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi aplikacjami 
wspomagającymi pracę nauczyciela. Poznają również dostępne 
platformy zawierające ciekawe zasoby do wykorzystania na lek-
cjach geografii. W części praktycznej wykonają ćwiczenia i zadania 
interaktywne wspomagające lekcje geografii. 
Zajęcia trwają cztery tygodnie. Kurs składa się z trzech modułów 
realizowanych tygodniowo. Dodatkowy tydzień przeznaczony bę-
dzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia.  Wa-
runkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników  
z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział  w wymianie 
doświadczeń na forum. 
Moderatorem kursu jest Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Nowoczesne metody nauczania geografii. Gry i zabawy geo-

graficzne 
 Doskonalenie umiejętności metodycznych i zapoznanie nau-

czycieli z atrakcyjnymi formami oraz metodami przydatnymi  
pracy nauczyciela geografii 

 Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych online, ćwi-
czeń i zadań interaktywnych na lekcje geografii 

  
Liczba godzin 15 (4 tygodnie)  
    

Termin listopad 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Izabela Suckiel   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Logiczne myślenie na lekcjach geografii.  
Wykorzystanie narzędzi TOC 

 

Numer formy VI.3.28 
  

Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik szkolenia dowie się, co to jest myślenie krytyczne;  
z jakich codziennych postaw się ono składa; jak je rozwijać w sobie 
i u uczniów. Ponadto dowie się, jakie bariery utrudniają myślenie 
krytyczne.  
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony zostanie na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umie-
jętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorem kursu jest Magdalena Mazurska. 

  

Zakres treści  Myślenie krytyczne  
 Techniki rozwijania myślenia krytycznego 
 Bariery utrudniające krytyczne myślenie 
 Świadome stosowanie myślenia krytycznego w życiu  

zawodowym i osobistym 
 

  

Liczba godzin 20 (5 tygodni)    
 

   

Termin luty 2023 r.  
   

Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 


