
 

Propozycje szkoleń 

BEZPŁATNE 

orke.pl 

TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji 

 

Szkolamedialna.pl 

Narzędzia TiK w edukacji - Szkoła Medialna (szkolamedialna.pl) 

 

Edumach.pl 

Kurs: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.” 

 

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

PŁATNE 

dodn.dolnyslask.pl 

 

W poszukiwaniu inspiracji - wykorzystanie elementów TIK na lekcjach 

plastyki 

Wykorzystanie narzędzi TIK w konstruowaniu zajęć plastycznych. 

Poszukiwanie inspiracji na wybranych stronach internetowych będących 

przykładami dobrych praktyk. Wykorzystywanie ciekawych materiałów na 

zajęcia edukacyjne - warsztaty plastyczne z uwzglednieniem poszanowania 

prawa autorskiego. 

Edycja 1: 09.02.02021 r., godz. 15.00 - 17.30. Edycja 2: 30.03.2021 r., godz. 

15.00 - 17.30. Narzędzie Microsoft Teams. 

3 godziny 63 zł 

 

Otwarte zasoby edukacyjne w czasie pandemi, jak do nich dotrzeć (zdalne) 

Poznanie miejsc w sieci, dzięki którym nauczyciel będzie mógł realizować 

własne zadania z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych 

przygotowanych dzięki funduszom EFS. Bezpieczne korzystanie w ramach 

RODO oraz przy bezpiecznym korzystaniu z praw autorskich. 

warsztaty i kursy doskonalące (zdalne) 

https://szkolamedialna.pl/narzedzia-tik-w-edukacji/


DODN Filia w Jeleniej Górze 

3 godziny 63 zł      2021 marzec 

 

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne w klasach starszych - jak prowadzić 

zajęcia on-line? - z wykorzystaniem narzędzi TIK 

założenia organizacyjne i programowe zajęć kk, dokumentowanie zajęć, przekaz 

informacji dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

propozycje ćwiczeń (także prowadzonych on-line) , które pomagają skutecznie 

uczyć, ewaluacja zajęć. 

4 godziny 84 zł                    2021 marzec 

 

Rysunkowa katecheza, czyli myślenie wizualne w katechezie szkolnej (z 

wykorzystaniem narzędzi TIK) 

Myślenie wizualne - słowo i obraz; Podstawowe elementy notatek wizualnych; 

Kompozycja notatek wizualnych; Zastosowanie notatek wizualnych na 

zajęciach szkolnych 

4 godziny 84 zł                  2021 marzec 

 
 

 

Wielkanocne - ekologiczne warsztaty plastyczne - z wykorzystaniem 

narzędzi TIK 

Propozycje prostych i oryginalnych ozdób wielkanocnych do wykonania na 

lekcji z wykorzystaniem materiałów ekologicznych 

4 godziny 84 zł   2021 marzec 
 

 

Narzędzia cyfrowe wspierające pracę zdalną z wykorzystaniem 

powszechnie dostępnych aplikacji, e-nauczanie (zdalne) 

Sposoby wykorzystania aplikacji płynących z sieci, będących aplikacjami 

ogólnodostępnymi, a nie koniecznie płatnymi. Propozycje wykorzystania w 

nauczaniu, doradztwo ogólne oraz pomoc techniczna w trakcie korzystania 

3 godziny 63 zł     2021 marzec 

 

Kodowanie, jako wprowadzenie do programowania - język CODE (zdalne) 

Wykorzystanie platformy code.org , jako otwartej platformy do wprowadzenia 

podstawowej formy języka programowania, zasoby kodowania, informacje 

doradcze, korzystanie w ramach pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 



DODN Filia w Jeleniej Górze 

3 godziny 63 zł 

 

Bezpieczeństwo w sieci w czasie pandemii, jak się ustrzec cyberataków. 

Szkoła a realizacja zadań on-line (zdalne) 

Korzystanie z bezpiecznego środowiska w sieci, znaczenie sieci tzw. -

Otwartych-, wpływ niebezpiecznych linków jak również sms-ów na realizację 

zadań pracy szkoły, jak również rozwoju młodego człowieka, naszego ucznia, 

Zagrożenia płynące z internetu w tym pedofilia, wykorzystania seksualne, 

terrorystyczne,,, inne 

3 godziny 63 zł      2021 kwiecień 

 

 

 

Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych (termin do ustalenia) 

Zagrożenia cyberprzestrzeni. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. 

Sposoby budowania bezpieczeństwa cyfrowego. 

3 godziny 63 zł             kwiecień 

 

Metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu 

matematyki (zdalne) 

skuteczne metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na 

matematyce. 

3 godziny 63 zł   kwiecień 

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – multimedialne narzędzia 

pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego (zdalne) 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej w świetle aktów prawnych, treści 

programowe z zakresu doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, WSDZ 

przykładowe programy, scenariusze zajęć, interaktywne narzędzia z doradztwa 

zawodowego do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych, wychowawczych, 

zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej. 

2 godziny 42 zł 

 

Zdalny uczeń w stacjonarnej szkole – wykorzystanie TIK w planowaniu 

zajęć 

Wykorzystanie TIK w planowaniu i realizacji zadań z uczniami i rodzicami. 

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki zdalnej do pracy 



i organizacji zajęć w nauczaniu stacjonarnym. TIK jako narzędzie pomocne przy 

realizacji zadań w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8 godzin 168 zł              maj 2021 

 

Język angielski-przykładowe scenariusze lekcji wykorzystywane w 

nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym typu CLIL-z wykorzystaniem 

narzędzi TIK 

warsztat metodyczny (etap przedszkolny i wczesnoszkolny) nauczyciela 

zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego 

3 godziny 63 zł               maj 2021 

 

Udemy.com 

Jak uczyć online? - narzędzia ułatwiające pracę nauczyciela 
3 godziny 43 zł   


