
 

1111..  GGeeooggrraaffiiaa  

  

  
Błyskotliwie, odkrywczo i aktywnie 
– lekcje geografii w nowej odsłonie 

 
Numer formy V.11.1 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Podczas zajęć nauczyciel przyjrzy się swojej kreatywności i temu, 
jak wpływa ona na sposób nauczania. Przedstawione zostaną 
techniki twórczej pracy w grupie oraz metody pozwalające rozw i-
jać i trenować twórcze myślenie. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska. 

  
Zakres treści  Wprowadzenie teoretyczne i badanie postaw własnych  

 Techniki twórczego myślenia 

 Wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 21.10. 2021 r.   
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Wymagania edukacyjne na  egzaminie maturalnym z geografii  
 

Numer formy V.11.2 
  
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 przy-
kładowe zadania oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie rea-
lizacji podstawy programowej. Zostanie dokonana analiza egza-
minu maturalnego z geografii z 2021 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 2021 

 Wymagania edukacyjne na egzaminie maturalnym z geografii 
  
Liczba godzin 5   
    
Termin 13.01.2022 r. CEN (grupa I) 

17.02.2022 r.  webinarium Microsoft Teams (grupa II) 
 

   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Mapa narzędziem geografa 

 
Numer formy V.11.3 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Podczas zajęć nauczyciele zostaną zapoznani z możliwościami 
wykorzystania tradycyjnych i zdalnych map oraz z  możliwością 
wykorzystania map w realizacji podstawy programowej i w kszta ł-
ceniu kompetencji kluczowych. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska. 

  
Zakres treści  Mapa w nowej podstawie programowej 

 Interpretacje różnych rodzajów map 

 Rozwijanie umiejętności czytania i posługiwania się mapami 
 Zadania obliczeniowe z mapą 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 17.03. 2022 r.   
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Efektywna organizacja pracy nauczyciela geografii – webinarium  

 
Numer formy V.11.4 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak w skuteczny 
sposób planować pracę nauczyciela geografii na rok szkolny. Na-
uczą się, jak zoptymalizować organizację pracy własnej oraz za-
rządzać sobą w czasie. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Magdalena Mazurska. 

  
Zakres treści  Sprytne i kreatywne metody planowania i realizowania celów;  

narzędzia do planowania 

 Siedem nawyków skutecznego działania  R. Coveya 

 Sztuka bezstresowej efektywności D. Allena 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 7.04. 2022 r.  Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Nowatorskie nauczanie geografii 

 

Numer formy V.11.5 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół podstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Przygotowanie nauczycieli do nowatorskiego realizowania nau-
czania geografii w klasach V-VIII w czasie edukacji on-line. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Uczeń w trybie on-line na lekcji geografii 

 Narzędzia GIS na lekcjach geografii 
 Geograficzne eksperymenty  

  
Liczba godzin 6   
    
Termin 20.11.2021 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Sterowane dociekanie na lekcjach geografii 

 

Numer formy V.11.6 
  
Adresat Nauczyciele geografii szkół podstawowych 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy spotkania poznają przykład cyfrowych doświadczeń - 
List w butelce, czyli sterowane dociekanie na lekcjach geografii.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Cyfrowe doświadczenia do samodzielnego wykonania przez 

uczniów 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 21.10.2021 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Nowe technologie w nauczaniu geografii 

 

Numer formy V.11.7 
  
Adresat Nauczyciele geografii  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają przydatne aplikacje w nauczaniu 
geografii. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Nowoczesne technologie w nauczaniu geografii 

 Wykorzystanie dostępnych programów, aplikacji i cyfrowych 
rozwiązań edukacyjnych 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 18.11.2021 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Wykorzystanie aplikacji Google Earth do analizy rozmieszczenia  

lądów i oceanów oraz przebiegu południków i równoleżników 
 

Numer formy V.11.8 
  
Adresat Nauczyciele geografii  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają aplikację Google Earth i odbędą 
wirtualne podróże. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów 
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Kontynenty i  oceany w Google Earth 

 Wirtualny globus Google Earth 

 Street View – wirtualne zwiedzanie 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 12.05.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Moja mała Ojczyzna dawniej i dziś 

Jak zmieniło się najbliższe środowisko na przestrzeni lat? 
 

Numer formy V.11.9 
  
Adresat Nauczyciele geografii i historii 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają projekt edukacyjny z zakresu geo-
grafii regionalnej.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów 
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Projekt interdyscyplinarny z geografii i historii dla klas VII 

 Korzyści z wykorzystania metody projektu 
  
Liczba godzin 3   
    
Termin 21.04.2022 r.  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   
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Ocenianie kształtujące na lekcjach geografii – webinarium 

 

Numer formy V.11.10 
  
Adresat Nauczyciele geografii 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję oceniania kształtującego 
i zastosowanie jej w szkole podstawowej. Otrzymają również  
wskazówki dotyczące formułowania celów lekcji, NaCoBeZu oraz 
udzielania informacji zwrotnej.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów 
umieszczonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Jolanta Piątkowska. 

  
Zakres treści  Formułowanie celów lekcji  

 Informacja zwrotna 
 

  
Liczba godzin 3   
    
Termin 26.03.2022 r. Microsoft Teams  
   
Odpowiedzialna Izabela Suckiel   
    
Odpłatność Forma bezpłatna   

  


