
7. Religia 
 
 

900-lecie chrztu Pomorza Zachodniego  
– webinarium 

 

Numer formy V.7.1 
  

Adresat Nauczyciele religii 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z historią misji chrystianizacji 
przeprowadzonej przez św. Ottona z Bambergu. Zostaną zapre-
zentowane przykładowe scenariusze lekcji religii przygotowane na 
jubileusz 900-lecia chrztu Pomorza Zachodniego (1124-2024). 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Raczyński. 

  
Zakres treści  Misja chrystianizacji Pomorza Zachodniego oraz postać   

św. Ottona z Bambergu 
 Przygotowanie własnej lekcji w oparciu o zaprezentowane  

materiały 
 Wykorzystanie gry planszowej w nauczaniu wczesnoszkolnym 

  
Liczba godzin 3  
    

Termin 19.10.2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak aktywnie pracować z Biblią na katechezie? 
– webinarium   

 

Numer formy V.7.2 
  

Adresat Nauczyciele religii 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają charakterystykę katechetycznej po-
sługi Słowa oraz zostaną zapoznani z różnymi aktywizującymi me-
todami pracy z Pismem Świętym podczas lekcji religii.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Raczyński. 

  
Zakres treści  Charakterystyka katechetycznej posługi Słowa 

 Klasyfikacja metod stosowanych w pracy z tekstami biblijnymi 
 Metody analizy tekstów biblijnych. Metody wykorzystywania 

zdolności twórczych uczniów 
  
Liczba godzin 3  
    

Termin 05.10.2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Sanktuaria i miejsca kultu świętych.  
Praca z wirtualnymi mapami na lekcji religii  

– webinarium   
 

Numer formy V.7.3 
  

Adresat Nauczyciele religii 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają techniki pracy z “My Maps Google” 
oraz StreetView w celu przygotowania materiałów umożliwiających 
pracę z mapą na lekcji religii. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Raczyński. 

  
Zakres treści  Zapoznanie się z serwisem My Maps Google 

 Tworzenie własnych map ze znacznikami sanktuarium  
i miejsc kultu świętych 

 Przygotowanie materiałów na lekcję w oparciu StreetView 
 Wirtualne zwiedzania miejsc kultu religijnego oraz muzeów 

  
Liczba godzin 3  
    

Termin 26.10.2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Jak zachęcić uczniów do uczestnictwa w  Dziełach Misyjnych?  
–  webinarium   

 

Numer formy V.7.4 
  

Adresat Nauczyciele religii 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

W 2023 roku przypada 150 rocznica urodzin św. Teresy z Lisieux 
patronka misji. Jak zaprezentować w atrakcyjny sposób misyjny 
wymiar Kościoła? Jak na lekcji zaprezentować Dzieła Misyjne  
i zachęcić do wspierania tej działalności dzieci i młodzież?  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Raczyński. 

  
Zakres treści  Podstawa programowa i program nauczania religii a tematy 

misyjne 
 Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce oraz inne stowarzyszenia 

propagujące tematykę misyjną 
 Przykłady zaangażowania się w Dzieła Misyjne oraz w działal-

ność charytatywną na rzecz misji 
  
Liczba godzin 3  
    

Termin grudzień 2022  r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Metoda stacji zadaniowych na lekcji religii  
– webinarium   

 

Numer formy V.7.5 
  

Adresat Nauczyciele religii 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają zasady pracy metodą stacji  
zadaniowych.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Raczyński. 

  
Zakres treści  Stacje zadaniowe jako metoda pobudzająca kreatywność, sa-

modzielność i współpracę w grupie 
 Zasady konstruowania stacji zadaniowych 
 Wykorzystanie aplikacji Wordwall do przygotowania jednostek 

wiedzy w stacji zadaniowej 
  
Liczba godzin 3  
    

Termin luty 2023 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Grywalizacja na lekcji religii  
– webinarium   

 

Numer formy V.7.6 
  

Adresat Nauczyciele religii 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają zasady pracy na lekcji religii z wyko-
rzystaniem  elementów grywalizacji.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Raczyński. 

  
Zakres treści  Czym jest grywalizacja? 

 Elementy grywalizacji, które można wykorzystać na lekcjach 
religii w celu uatrakcyjnienia lekcji 

 Webowe quizy jako przykłady narzędzi z elementami  
grywalizacji 

  
Liczba godzin 3  
    

Termin marzec 2023 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Kursy e-learningowe 
 
 

Wykorzystanie murali w nauczaniu historii, religii  
oraz języka polskiego, angielskiego i niemieckiego 

 

Numer formy VI.3.24 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Celem szkolenia jest zaproponowanie rozwiązań metodycznych 
prowadzących do wykorzystania mody na naścienną sztukę uliczną 
do celów edukacyjnych.  
Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umie-
jętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się 
uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych  
w każdym module. 
Moderatorami kursu są doradcy metodyczni Pracowni Humani-
stycznej CEN  w Koszalinie. 

  

Zakres treści  Geneza murali (graffiti, hasła, napisy i reklamy) 

 Google Maps jako narzędzie  do oznakowania i opisania mu-

rali związanych z nauczanym przedmiotem 

 Wykorzystanie murali w pracy z uczniami na poszczególnych  

przedmiotach 

 Inne  pomysły na  wykorzystani murali (np. projekt, gra  
terenowa) 

  
Liczba godzin 20 (5 tygodni)   
    

Termin listopad  2022 r.  
   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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Rozwijanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu religii 

 

Numer formy VI.3.25 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wybrane narzędzie TIK oraz 
przykłady zastosowania tych narzędzi w praktyce.  
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został 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 Kazimierz Raczyński. 

  

Zakres treści  Aplikacje webowe jako warsztat pracy nauczyciela 
 Mentimeter, Blogger  
 Quizizz, Jira 

  
Liczba godzin 15 (4 tygodnie)   
    

Termin styczeń 2023 r.  
   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   
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TIK w nauczaniu religii 
 

Numer formy VI.3.26 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wybrane narzędzie TIK oraz 
przykłady zastosowania tych narzędzi w praktyce.  
Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycz-
nych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień 
przeznaczony został 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 Kazimierz Raczyński. 

  

Zakres treści  Aplikacje do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych: kody 
QR, skracanie URL, udostępnienie plików z Dysku Google, 
krzyżówki 

 Tworzenie formularzy Google 
 Tworzenie prezentacji i materiałów lekcyjnych w programie 

graficznym Canva – tworzenie przykładowej prezentacji  
i plakatu 

  
Liczba godzin 15 (4 tygodnie)   
    

Termin marzec 2023 r.  
   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 


