
 

5. Języki obce 

 

Nowe wyzwania przed nauczycielami języka angielskiego 
Matura w formule 2023 r. – webinarium 

 

Numer formy V.5.1 
  

Adresat Nauczyciele języka angielskiego  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Od 2023 r. zmienia się formuła egzaminu maturalnego. Egzamin 
maturalny z języka angielskiego sprawdza, w jakim stopniu ab-
solwent szkoły ponadpodstawowej spełnia wymagania z zakresu 
języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (podstawa pro-
gramowa III.1.P, III.1.R i III.DJ).  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Sobańska. 

  
Zakres treści  Uzasadnienie i omówienie zmian, zwrócenie uwagi na ich 

istotę, przykłady zadań egzaminacyjnych 
 Wnioski do pracy nauczyciela 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin wrzesień  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zmiany na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego w 2022 r.  
– webinarium 

 

Numer formy V.5.2 
  

Adresat Nauczyciele języka niemieckiego  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

W 2021 r. dokonano zmiany zakresu wymagań na egzaminie ma-
turalnym z języka niemieckiego oraz stworzono katalog wymagań 
egzaminacyjnych na bazie podstawy programowej, który ułatwi 
przygotowanie do egzaminu maturalnego w 2022 r. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk. 

  
Zakres treści  Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych 

 Analiza zadań egzaminacyjnych  
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny 

w 2022 r. 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin wrzesień  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wykorzystanie gry terenowej  
na lekcji języka angielskiego i francuskiego – webinarium 

 

Numer formy V.5.3 
  

Adresat Nauczyciele języka angielskiego i francuskiego  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w niebanalny sposób po-
zwala przyswoić uczniom umiejętności językowe oraz pogłębić 
ich  kompetencje  cyfrowe. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Sobańska. 

  
Zakres treści  Aplikacja Actionbound 

 Propozycje  gier terenowych w Koszalinie i w regionie 
 Projektowanie gry terenowej 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin maj  2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wykorzystanie gry terenowej  
na lekcji języka niemieckiego – webinarium 

 

Numer formy V.5.4 
  

Adresat Nauczyciele języka niemieckiego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik zapozna się z aplikacją, która w niebanalny sposób po-
zwala przyswoić uczniom umiejętności językowe oraz pogłębić 
ich  kompetencje  cyfrowe. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk. 

  
Zakres treści  Aplikacja Actionbound 

 Propozycje  gier terenowych w Koszalinie i w regionie 
 Projektowanie gry terenowej 

  

Liczba godzin 5   
    

Termin maj  2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego zawodowego  
– webinarium 

 

Numer formy V.5.5 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele języków obcych różnych typów szkół 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają cele podejmowania w szkole dzia-
łań innowacyjnych z języka niemieckiego ukierunkowanego zawo-
dowo. Zostaną przedstawione innowacyjne metody i formy pracy 
w typowych sytuacjach zawodowych na lekcji języka obcego oraz 
przykłady realizacji innowacji z języka obcego ukierunkowanego 
zawodowo. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk. 

  
Zakres treści  Motywy podejmowania działalności innowacyjnej z języka ob-

cego oraz języka obcego zawodowego 
 Cele innowacji, innowacyjne metody i formy pracy  na lekcji 

języka obcego 
 Dobre praktyki. Przykładowe pomysły na działania innowacyj-

ne z języka obcego 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin październik  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Mentimeter, czyli jak aktywizować uczniów  
na lekcji języka niemieckiego? – webinarium 

 

Numer formy V.5.6 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele języka niemieckiego różnych typów 
szkół 

  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak uatrakcyjnić uczenie  i zak-
tywizować uczniów na lekcji języka niemieckiego? Będą mogli za-
poznać się z kilkoma rodzajami prezentacji. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Renata Lemańczyk. 

  
Zakres treści  Mentimeter jako narzędzie do interaktywnych prezentacji 

 Formy zbierania i prezentacji głosów i opinii 
 Zasady tworzenia „chmur” wyrazowych 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin styczeń  2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Sposób na aktywizację uczniów z niską motywacją do nauki 
Metoda dramy  

 

Numer formy V.5.7 
  

Adresat Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani nauczyciele  
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy warsztatów poszerzą swoje umiejętności aktorskie 
oraz poznają ćwiczenia mające na celu budowanie relacji w gru-
pie. Nauczą się, jak unikać pułapek związanych z wystawianiem 
miniprzedstawień teatralnych. Będą mieli możliwość podzielenia 
się doświadczeniem i wspólnego rozwiązywania problemów.  
Kurs ma formę blended learning. Planowane są dwa sześciogo-
dzinne spotkania warsztatowe w siedzibie CEN oraz ośmiogo-
dzinna część e-learningowa.  
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN.  
Moderatorem kursu i prowadzącą warsztaty jest Katarzyna So-
bańska. 

  
Zakres treści  Ciało i głos jako narzędzia pracy  

 Budowanie zaufania w grupie teatralnej  
 Wybór scenariuszy dramy na lekcje języka obcego i wydarze-

nia edukacyjne  
 My jako aktorzy – tworzymy wydarzenia teatralne 

  

Liczba godzin 20   
    

Termin styczeń 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Metoda dramy  –  wyższy stopień wtajemniczenia 
 

Numer formy V.5.8 
  

Adresat Nauczyciele języków obcych, którzy ukończyli szkolenie  Sposób 
na aktywizację uczniów z niską motywacją do nauki. Metoda dra-
my lub mający doświadczenie w pracy metodą dramy 

  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy warsztatów pogłębią swoje umiejętności aktorskie oraz 
poznają ćwiczenia wykorzystujące niekonwencjonalne podejście 
do  tekstów  literackich. Uczestnicy będą mogli podzielić się do-
świadczeniami oraz wspólnie rozwiązywać problemy związane  
z wykorzystaniem metody dramy na lekcjach języka obcego. Pla-
nowane jest jedno spotkanie warsztatowe (sobota). 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Sobańska. 

  
Zakres treści  Ciało i głos jako narzędzia pracy aktora 

 Praca z krótkim tekstem literackim 
 Rekwizyt  i jego znaczenie w nauczaniu języka obcego 

  

Liczba godzin 6   
    

Termin luty 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Innowacja pedagogiczna  
z języka ukraińskiego i języka polskiego jako obcego – webinarium 

 

Numer formy V.5.9 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego i języka polskiego 
jako języka obcego różnych typów szkół 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają cele podejmowania działań innowa-
cyjnych z języka ukraińskiego w szkole, innowacyjne metody  
i formy pracy na lekcji języka obcego oraz przykłady realizacji in-
nowacji z języka ukraińskiego. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzi Irena Drozd. 

  
Zakres treści  Motywy podejmowania działalności innowacyjnej z języka 

ukraińskiego i języka polskiego jako języka obcego 
 Cele innowacji, innowacyjne metody i formy pracy  na lekcji 

języka ukraińskiego i języka polskiego jako języka obcego 
 Dobre praktyki. Pomysły na działania innowacyjne z języka 

ukraińskiego i języka polskiego jako języka obcego 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 

 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Reintegracja dzieci po nauczaniu zdalnym – webinarium 
 

Numer formy V.5.10 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają problemy uczniów i metody pracy z uczniem 
wracającym do edukacji stacjonarnej. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzi Irena Drozd. 

  
Zakres treści  Formy pracy z dziećmi  

 Sposoby  rozwiązywania problemów wychowawczych 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin wrzesień 2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Uczeń z zespołem Aspergera w szkole mniejszości narodowej  
– webinarium 

 

Numer formy V.5.11 
  

Adresat Nauczyciele pracujący w szkołach mniejszości narodowych 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy poznają charakterystyczne cechy dziecka z zespołem 
Aspergera. Poznają metody pracy z dziećmi i ich opiekunami. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzi Irena Drozd. 

  
Zakres treści  W jaki sposób należy rozmawiać z uczniem i jego rodzicem? 

 Rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna  
 W jaki sposób organizować pomoc koleżeńską? 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin listopad 2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Ekspresja kulturowa. Historia jednego stroju – webinarium 
 

Numer formy V.5.12 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego i nauczyciele  
innych przedmiotów 

  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy zapoznają się z metodami i formami pracy w zakresie 
edukacji kulturoznawczej. Poznają  formy pracy międzyprzedmio-
towej (historia, geografia i muzyka). 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z materiałów umieszczonych na 
platformie szkoleniowej CEN.  
Zajęcia prowadzi Irena Drozd. 

  
Zakres treści  Zwyczaje, słówka, nazwy poszczególnych elementów stroju 

 Tworzenie historii swojej rodziny – drzewo genealogiczne 
  
Liczba godzin 3   
    

Termin grudzień 2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wykorzystanie gry terenowej na lekcjach w klasach VI-VIII  
szkoły podstawowej – webinarium 

 

Numer formy V.5.13 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aplikacją, która pozwoli ucz-
niom poszerzyć kompetencje cyfrowe i zastosować je na lekcjach 
różnych przedmiotów. 
Zajęcia prowadzi Irena Drozd. 

  
Zakres treści  Aplikacja Actionbound  

 Propozycje gier terenowych w Białym Borze 
 Projektowanie gry terenowej 

  
Liczba godzin 3   
    

Termin maj 2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak   

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

  


