
 

FORMY DOSKONALENIA - LISTOPAD 2020 

 
 

 

Uczymy (się) REALNIE, LEGALNIE, ZDALNIE  
 

Temat 

 

Termin Forma Miejsce Adresat Prowadzący 

Język niemiecki w aplikacji TEAMS  

Liczba godzin: 2 

05.11.2020 

godz. 14.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele 

języka niemieckiego 

Renata Leszczyńska 

Stosowanie wybranych metod nauczania podczas zajęć 

informatyki w pracy zdalnej z uczniami 

Liczba godzin: 2 

05.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele 

informatyki 

Monika Pskit 

Wykorzystanie możliwości Office 365 w pracy zdalnej 

nauczyciela 

Liczba godzin: 2 

09.11.22020 

 

godz. 12.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Joanna 

Siemiątkowska 

Nowe technologie w edukacji: WAKELET 

Liczba godzin: 2 

10.11.2020 

godz.  18.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Monika Podsiadło 

Metoda Kids`Skills „Dam radę!”, „Jestem z Ciebie dumny” 

Liczba godzin: 3 

12.11.2020 

godz. 12.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele, pedagodzy  

i psycholodzy szkolni 

Agnieszka 

Wesołowska 

Jak pracować z uczniem o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych? 

Liczba godzin: 2 

10.11.2020 

 

godz.16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Agnieszka Stępień 

TEAMS – Zadania i testy, OneDrive na lekcjach języka 

niemieckiego 

Liczba godzin: 3 

12.11.2020 

 

godz. 13.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele 

języka niemieckiego 

 

Renata Leszczyńska 

Kompetencje kluczowe w edukacji 

Liczba godzin: 2 

16.11.2020 

godz. 12.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Joanna 

Siemiątkowska 

Nauczmy dzieci pomagać innym - dziecięcy wolontariat  

w świetle praw dziecka - pomysł na ciekawe lekcje on-line 

Liczba godzin: 2 

16.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele WOS, WdŻ, 

wychowawcy klas oraz inni 

zainteresowani nauczyciele 

Monika Skórnicka 

Projekt z ZUS w naszych szkołach 

 

Liczba godzin: 2 

16.11.2020 

 

godz. 16.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Doradcy zawodowi oraz 

zainteresowani nauczyciele 

 

Renata Maj-Czupryn 
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Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć 

stacjonarnych w szkołach 

Liczba godzin: 2 

17.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego szkół 

ponadpodstawowych 

Monika Ziółek 

Eksperymentuj w domu - doświadczenia przyrodnicze  

w nauce zdalnej 

Liczba godzin: 2 

18.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

 

Ewelina Dębicka 

Kształcenie na odległość w edukacji wczesnoszkolnej. Kilka 

wskazówek, jak wspierać rodziców i dzieci  

w nauce zdalnej 

Liczba godzin: 3 

18.11.2020 

 

 

godz. 15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Agnieszka Molenda 

Nauka czytania w przedszkolu – metody tradycyjne  

i nowatorskie 

Liczba godzin: 2 

19.11.2020 

 

godz. 15.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

Danuta Chrzanowska 

Zagrożenia dla prawidłowych relacji w triadzie: uczeń  

– nauczyciel -  rodzina - w okresie zdalnego nauczania 

Liczba godzin: 3 

20.11.2020 

 

godz.15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Jacek Mularski 

Pomiar dydaktyczny a nauczycielski system nauczania 

Liczba godzin: 2 

23.11.2020 

godz. 14.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele matematyki Piotr Darmas 

Dobra komunikacja i jej rola w przekazywaniu wartości  

i w kształtowaniu postaw naszych uczniów 

Liczba godzin: 3 

23.11.2020 

 

godz.16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Małgorzata Boruta, 

Ewa Majcher 

Myślę ekonomicznie-działam logicznie” - edukacja finansowo -

matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej 

Liczba godzin: 3 

23.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Monika Skórnicka 

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć 

stacjonarnych w szkołach 

Liczba godzin: 3 

24.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego szkół 

podstawowych 

Monika Ziółek 

Pierwsze kroki w programie eTwinning 

Liczba godzin: 2 

24.11.2020 

godz. 18.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Monika Podsiadło 

Materiały i narzędzia do zdalnego nauczania  

dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 

Liczba godzin: 3 

25.11.2020 

 

godz. 15.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

 

Ewelina Dębicka 

Efektywna współpraca dzieci w wieku wczesnoszkolnym – jak 

formować pozytywne relacje w czasie nauki zdalnej 

Liczba godzin: 2 

25.11.2020 

 

godz. 15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Agnieszka Molenda 
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Jak pomóc dzieciom zapamiętywać? Techniki pamięciowe cz.2. 

Liczba godzin: 2 

25.11.2020 

godz.15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Agnieszka Rdzanek 

Zadania nauczyciela informatyki podczas nauczania zdalnego 

Liczba godzin: 2 

26.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele 

informatyki 

Monika Pskit 

Metody nauki czytania w przedszkolu 

Liczba godzin: 2 

26.11.2020 

godz. 15.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

Danuta Chrzanowska 

Praca z uczniem o inteligencji niższej niż przeciętna 

Liczba godzin: 2 

26.11.2020 

godz. 13.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

Agnieszka 

Wesołowska 

Dobra komunikacja i jej rola w przekazywaniu wartości  

i w kształtowaniu postaw naszych uczniów 

Liczba godzin: 3 

30.11.2020 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Małgorzata Boruta, 

Ewa Majcher 

„Mapa Karier” pomoc dydaktyczna na lekcjach doradztwa 

zawodowego i godzinach z wychowawcą 

Liczba godzin: 2 

30.11.2020 

 

godz. 16.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Doradcy zawodowi. 

Wychowawcy klas 7 i 8 

 

Renata Maj-Czupryn 

Metody pracy nauczyciela plastyki podczas nauczania zdalnego 

Liczba godzin: 1 

30.11.2020 

godz. 13.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani nauczyciele Joanna 

Siemiątkowska 

 

   Sieci współpracy (dla członków sieci): 

 

Realizacja programu „Twoje dane - twoja sprawa” 

Liczba godzin:  2 

12.11.2020 

godz. 16.00 

Monika Pskit 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego rozpoczynający pracę z dziećmi 

Liczba godzin: 2 

12.11.2020 

godz. 15.00 

Danuta Chrzanowska 

Realizacja podstawy programowej w kl. 1 i 2 szkoły ponadpodstawowej 

Liczba godzin: 2 

16.11.2020 

godz. 16.30 

Piotr Darmas 

Matematycy w sieci 

Liczba godzin: 2 

17.11.2020 

godz. 16.00 

Agnieszka Stępień 

Zdalna czy realna lekcja niebanalna 

Liczba godzin: 2 

18.11.2020 

godz. 16.30 

Agnieszka Rdzanek 

Realizacja programu „Twoje dane - twoja sprawa” 

Liczba godzin:  2 

19.11.2020 

godz. 16.00 

Monika Pskit 

  Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl;                                                   rejestracja: www.rodon.radom.pl/szkolenia 
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