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Przedmiot 
 

Tematyka 
 

Adresaci 
Osoba 

prowadząca 
 

Wychowanie 
przedszkolne 

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości  
na podstawie kompetencji kluczowych  
w przedszkolu 

 

Nauczyciele edukacji 
przedszkolnej 

 

Renata Pietras 
- Pacynko 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości na 
podstawie kompetencji kluczowych w edukacji 
wczesnoszkolnej 

 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

 

K. Fiebiger          
I. Janocha 

Wychowanie 
fizyczne  

i edukacja do 
bezpieczeństwa 

 

Realizacja podstawy programowej wychowania 
fizycznego w szkole ponadpodstawowej 

 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

 
Małgorzata 

Kulik 

Muzyka 
 i edukacja 
muzyczna 

 

Kompetencje matematyczne na zajęciach 
umuzykalniających?  - Tak! 

Nauczyciele muzyki,  
edukacji wczesno-

szkolnej  
i przedszkolnej 

 

Agnieszka 
Wilczyńska 

Plastyka 
 i edukacja 
plastyczna 

 

Metoda projektu na plastyce i edukacji 
plastycznej 

Nauczyciele plastyki, 
edukacji plastycznej, 

świetlic szkolnych 

 
Danuta Lech 

 

Języki obce 
Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów 
na lekcji języka obcego 

Nauczyciele języków 
obcych 

Renata 
Lemańczyk 

 

Język ukraiński  
 

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole 
Zainteresowani 

nauczyciele 

 

Irena Drozd 

      
Historia 

Czy PRL okresu stalinowskiego był państwem 
totalitarnym? Analiza źródeł ikonograficznych i 
pisanych 

 

Zainteresowani 
nauczyciele historii 

 

Tomasz 
Skonieczny 

 

Religia 
 

Nauczyciel religii w sojuszu z rodzicami 
Zainteresowani 

nauczyciele 

 

Alicja Lorenz 

 
Chemia 

Błędy popełniane przez uczniów w procesie 
uczenia się chemii jako przyczyna niepowodzeń 
edukacyjnych uczniów  

 

Nauczyciele chemii 
wszystkich typów szkół 

 

Robert 
Reinert 

 
 

Matematyka 

Zmiany w podstawie programowej  
z matematyki do szkoły ponadpodstawowej - co 
z tego wynika dla nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych i podstawowych 

Nauczyciele 
matematyki  szkół 

podstawowych 
 i ponadpodstawowych 

 
Barbara 
Pawlak 

 
Fizyka 

CERN sposób na zainteresowanie uczniów 
fizyką 

Nauczyciele przyrody  
i fizyki wszystkich 

typów szkół 

 

Witold 
Grabowski 

 
Informatyka 

Wdrażanie nowej podstawy programowej z 
informatyki w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej 

Nauczyciele 
informatyki  wszystkich 

typów szkół 

 

Dariusz 
Piekarz 

 
 
 

Przedmioty 
zawodowe 

Kształtowanie kompetencji kluczowych 
związanych z kierunkami realizacji polityki 
oświatowej na lekcjach przedmiotów 
zawodowych w oparciu o potrzeby rynku  pracy 

 

Nauczyciele 
kształcenia 

 zawodowego 

 
Maciej 

Wiktorowski 

Kształtowanie zachowań żywieniowych na 
wybranych przedmiotach kształcenia 
zawodowego 

Nauczyciele 
kształcenia 

 zawodowego 

 

Małgorzata 
Kwiatkowska 

 
Doradztwo 
zawodowe 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych na zajęciach z doradztwa 
zawodowego 

Doradcy zawodowi 
 i nauczyciele 

realizujący zadania  
z zakresu doradztwa 

zawodowego 

 
 

Wioletta Kubik 

 


