
 

FORMY DOSKONALENIA - STYCZEŃ 2021 

 
 

 

Uczymy (się) REALNIE, LEGALNIE, ZDALNIE  
 

Temat 

 

Termin Forma Miejsce Adresat Prowadzący 

Wykorzystanie możliwości usługi Office 365 w pracy zdalnej 

nauczyciela.  

 

Liczba godzin: 2 

04.01.2021 

 

godz. 12.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

 

Joanna 

Siemiątkowska 

Ewaluacja zajęć informatyki prowadzonych zdalnie. 

 

Liczba godzin: 2 

07.01.2021 

 

godz.16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele informatyki 

wszystkich typów szkół. 

Monika Pskit 

Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu 

lekkim. (UWAGA: ZMIANA TERMINU!!) 

Liczba godzin: 2 

07.01.2021 

21.01.2021 

godz. 13.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele, pedagodzy  

i psycholodzy szkolni. 

Agnieszka 

Wesołowska 

Kompetencje kluczowe w edukacji. 

 

Liczba godzin: 2 

11.01.2021 

 

godz. 12.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

 

Joanna 

Siemiątkowska 

Systemowe rozumienie rodziny – trudności wynikające  

z pandemii.  

Liczba godzin: 3 

12.01.2021 

 

godz. 12.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele, pedagodzy  

i psycholodzy szkolni. 

Agnieszka 

Wesołowska, 

Jacek Mularski 

Techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

Liczba godzin: 4 

14.01.2021 

 

godz.15.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wychowania 

przedszkolnego. 

Danuta 

Chrzanowska 

Ewelina Kacprzak 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia.  

 

Liczba godzin: 2 

14.01.2021 

 

godz. 13.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele, pedagodzy 

szkolni.  

Agnieszka 

Wesołowska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

Liczba godzin: 2 

18.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

warsztatowa 

on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z liceów. 

 

Piotr Darmas 

http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/


 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku 2021. 

                                                                          

                                                                          Liczba godzin: 2 

18.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Rola rodziców w nowoczesnym doradztwie zawodowym. 

 

Liczba godzin: 2 

18.01.2021 

 

godz. 16.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

 

Doradcy zawodowi  

oraz zainteresowani 

nauczyciele. 

Renata Maj-

Czupryn 

Metody wspomagające rozwój myślenia wizualnego.  

 

Liczba godzin: 1 

18.01.2021 

 

godz. 13.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

 

Joanna 

Siemiątkowska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

Liczba godzin: 2 

19.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

ćwiczeniowa 

on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z liceów. 

 

Piotr Darmas 

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym  

z języka angielskiego w roku 2021. 

Liczba godzin: 2 

19.01.2021 

 

godz. 17.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

angielskiego. 

Monika Podsiadło 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 r. 

 

Liczba godzin: 3 

19.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych.  

Agnieszka 

Stępień 

Kompetencje proinnowacyjne w nauczaniu wychowania 

fizycznego. 

Liczba godzin: 2 

19.01.2021 

 

godz. 17.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego. 

Monika Ziółek 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z biologii. 

Liczba godzin: 3 

20.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele biologii. Ewelina Dębicka 

Ocenianie kształtujące. 

 

Liczba godzin: 2 

20.01.2021 

 

godz. 15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele klas 1-3. Agnieszka 

Molenda 

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2021r. 

UWAGA: ZMIANA TERMINU!! 
Liczba godzin: 2 

20.01.2021 

28.01.2021 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Agnieszka 

Kozakiewicz 

Cykl „Wystąpienia publiczne, wszystko o …: komunikacja 

werbalna i niewerbalna”. 

Liczba godzin: 2 

20.01.2021 

 

godz. 15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wszystkich 

poziomów 

edukacyjnych. 

Katarzyna 

Ziomek 
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Egzamin ósmoklasisty 2021 - Język polski. 

 

Liczba godzin:3  

20.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Małgorzata 

Boruta 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. 

 

Liczba godzin: 3 

21.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z informatyki. 

Liczba godzin: 2 

21.01.2021 

 

godz.16.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele informatyki. 

Monika Pskit 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

                                                                          Liczba godzin: 2 

25.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

warsztatowa 

on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z techników. 

 

Piotr Darmas 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku 2021. 

 

Liczba godzin: 2 

25.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z wiedzy o społeczeństwie. 

 Liczba godzin: 3 

25.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Monika 

Skórnicka 

Egzamin ósmoklasisty 2021 - Język polski. 

 

Liczba godzin: 3 

25.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Małgorzata 

Boruta 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

Liczba godzin: 2 

26.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

ćwiczeniowa 

on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z techników. 

 

Piotr Darmas 

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty  

z języka angielskiego w roku 2021. 

Liczba godzin: 2 

26.01.2021 

 

godz. 17.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

angielskiego. 

Monika Podsiadło 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 r. 

 

Liczba godzin: 3 

26.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych.  

Agnieszka 

Stępień 

Zadania interdyscyplinarne jako narzędzie do uczenia się. 26.01.2021 webinarium on-line Zainteresowani Monika Ziółek 

http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/
http://www.rodon.radom.pl/szkolenia/


 

 

Liczba godzin: 3 

 

godz. 16.00 

(zapisz się) nauczyciele. 

Praca hybrydowa w bibliotece szkolnej 

 

Liczba godzin: 2 

26.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Ewa Wziątek 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z biologii. 

Liczba godzin: 3 

27.01.2021 

 

godz. 15.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele biologii. Ewelina Dębicka 

Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Liczba godzin: 2 

27.01.2021 

 

godz. 15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele klas 1-3. Agnieszka 

Molenda 

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2021r. 

UWAGA: ZMIANA TERMINU!! 
Liczba godzin: 2 

27.01.2021 

28.01.2021 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Agnieszka 

Kozakiewicz 

Egzamin ósmoklasisty z historii. 

UWAGA: ZMIANA GODZINY! 

Liczba godzin: 2 

27.01.2021 

godz. 15.30 

godz. 16.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Agnieszka 

Rdzanek 

Cykl: „Wystąpienia publiczne, wszystko o …: stres dobry 

 – stres zły”. 

Liczba godzin: 2 

27.01.2021 

 

godz. 15.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wszystkich 

poziomów 

edukacyjnych. 

Katarzyna 

Ziomek 

Plastyka i technika w przedszkolu. 

 

Liczba godzin: 2 

28.01.2021 

 

godz. 15.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele wychowania 

przedszkolnego. 

Danuta 

Chrzanowska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. 

 

Liczba godzin: 3 

28.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z informatyki. 

Liczba godzin: 2 

28.01.2021 

 

godz.16.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele informatyki. 

Monika Pskit 

Zaszyfrowana historia - lekcja z szyfrem.  

 

Liczba godzin: 2 

29.01.2021 

 

godz. 16.30 

webinarium on-line 
(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

 

Agnieszka 

Rdzanek 
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Sieci współpracy: 

 

„Myślę ekonomicznie - działam logicznie” - edukacja  

finansowo -matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej. 

Liczba godzin: 2 

04.01.2021 

godz. 10.00 
(zapisz się) 

Monika Skórnicka 

Niewidzialny wróg - widzialne konsekwencje. Stres w pracy nauczyciela. 

Liczba godzin: 1 

11.01.2021 

godz. 10.00 
(zapisz się) 

Joanna Siemiątkowska 

Realizacja programu „Twoje dane - twoja sprawa”. 

Liczba godzin:  2 

14.01.2021 

godz. 16.00 

Monika Pskit 

Zdalna czy realna, lekcja niebanalna. 

Liczba godzin: 2 

20.01.2021 

godz. 16.30 

Agnieszka Rdzanek 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego rozpoczynający pracę z dziećmi. 

Liczba godzin: 2 

21.01.2021 

godz. 15.00 

Danuta Chrzanowska 

   

Sieci wsparcia: 

 

Joanna Siemiątkowska 10.00-11.00       Monika Skórnicka 13.30-14.30        Małgorzata Boruta 15.00-16.00 18.01.2021 poniedziałek 

Maj-Czupryn 9.00-10.00                        Piotr Darmas 12.30-13.30                 Monika Ziółek 13.30-14.30    

Agnieszka Rdzanek 14.30-15.30            Monika Podsiadło 15.00-16.00         Ewa Majcher 16.00-17.00 

19.01.2021 wtorek 

Agnieszka Stępień 9.00-10.00                Agnieszka Molenda 10.30-11.30      Monika Pskit 13.30-14.30 

Ewelina Dębicka 15.00-16.00 

20.01.2021 środa 

Agnieszka Wesołowska 11.00-12.00      Renata Leszczyńska 12.30-13.30     Danuta Chrzanowska 15.00-16.00 21.01.2021 czwartek 

Jacek Mularski 9.00-10.00                      Katarzyna Ziomek 10.30-11.30       Agnieszka Kozakiewicz 13.00-14.00 22.01.2021 piątek 

   

Kliknij i zarejestruj się na sieci wsparcia on-line już teraz   
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Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl;                                                   rejestracja: www.rodon.radom.pl/szkolenia 
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