
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

 
 

S1.   Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów. Analiza podstawy 

programowej z matematyki w kontekście zadań egzaminacyjnych. 

Zapoznanie nauczycieli ze schematami oceniania, co umożliwi 

zastosowanie szczegółowych kryteriów (takich, jakie stosują 

egzaminatorzy) do oceny prac uczniów. Analiza wyników próbnej 

matury. Umiejętność określenia kierunków koniecznych zmian, 

zaplanowanie działań służących efektywnemu przygotowaniu uczniów 

do matury w  2023 r. Opracowanie materiałów dydaktycznych w celu 

wykorzystania ich w procesie przygotowania uczniów do matury  

w 2023 r. 

Ilość godz. 30 

1 raz  

w miesiącu 

 

S2.   Wyzwania polonistycznej edukacji zdalnej – materiały zamieszczone online. 

Problemy i wyzwania edukacji polonistycznej w formie zdalnej.  

Klasyczne metody nauczania w sytuacji pandemii.  Metody aktywizacji 

uczniów, budzenia ich zainteresowania. Formy pracy z tekstem literackim 

„na odległość”. Jak wykorzystać media cyfrowe dla realizacji treści z 

podstawy programowej. Jak wykorzystać świat cyfrowy, aby nauczyć 

młodzież wrażliwości, myślenia, refleksyjnego czytania. 

1 raz  

w miesiącu 

S3.   Przygotowania z historii do matury 2023.  

Pokonywanie trudności w przyswajaniu wiedzy historycznej w klasach  

z rozszerzoną historią. Opracowanie arkusza próbnej matury na rok 

szkolny 2022/23 - nowa podstawa programowa. Wymiana wiedzy z 

zakresu nowej matury uzyskanej na szkoleniach OKE lub ORE. 

1 raz 

w miesiącu 

S4.   Wspomaganie zespołu nauczycieli matematyki w macierzystej szkole. 

Opracowanie programu naprawczego i wsparcie nauczycieli w realizacji 

zadań z tym związanych. 

Ilość godz. 35 

2 godz.  

w miesiącu 

S5.   „Co zrobić, żeby im/ nam się chciało chcieć. 

Jak zmotywować uczniów i nas samych. Ilość godz. 16 

S6.   Uczę inaczej - wymiana pomysłów. 

Forum wymiany doświadczeń. Ilość godz. 8 



S7.   Klub aktywnych matematyków. 

Cykliczne spotkania nauczycieli matematyki. Ilość godz. 20 

S8.   Klub aktywnych chemików. 

Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania chemii 

w szkole ponadpodstawowej (nowa podstawa programowa). 

Konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych. Wymiana doświadczeń - 

przykłady dobrych praktyk. 

2 godz.  

w miesiącu. 

S9.   Nowe technologie w nauczaniu chemii. 

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli chemii. Wymiana 

doświadczeń. Metodyka nauczania chemii. Zastosowanie TIK 

w nauczaniu. 

2 godz.  

w miesiącu. 

S10.  Przygotowanie do matury z języka obcego w 2023 r. 

Pokonywanie trudności w opanowaniu sprawności językowych. 

Opracowanie ćwiczeń powtórzeniowych do matury na rok szkolny 

2022/23 - nowa podstawa programowa. Wymiana wiedzy z zakresu 

nowej matury uzyskanej na szkoleniach OKE lub ORE. 

1 raz 

w miesiącu. 

S11.  Klub aktywnych historyków. 

Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania historii  

w szkole podstawowej. 

1 raz 

w miesiącu. 

S12.  Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Poszerzenie kompetencji 

uczestników. 

1 raz 

w miesiącu. 

S13.  Sieć współpracy nauczycieli przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty  

z języka obcego w 2023r. 

Pokonywanie trudności w opanowaniu sprawności językowych. 

Opracowanie ćwiczeń powtórzeniowych do egzaminu ósmoklasisty. 

Wymiana wiedzy z zakresu egzaminu uzyskanej na szkoleniach OKE  

lub ORE. 

1 raz 

w miesiącu. 

S14.  Sieć współpracy nauczycieli fizyki szkół ponadpodstawowych.  

Współpraca między nauczycielami fizyki szkół ponadpodstawowych. 

Wymiana doświadczeń. Doskonalenie warsztatu pracy. 

1 raz 

w miesiącu. 



S15.  Sieć współpracy nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych.  

Współpraca między nauczycielami informatyki. Wymiana doświadczeń. 

Doskonalenie warsztatu pracy. Metody aktywizacji uczniów. 

Opracowywanie materiałów dydaktycznych. 

1 raz 

w miesiącu. 

S16.  Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. 

Analiza wymagań egzaminacyjnych w kontekście podstawy 

programowej w roku 2023. Wskazówki dotyczące pracy  

z uczniami podczas przygotowań do egzaminu. Opracowanie 

powtórzeniowych ćwiczeń egzaminacyjnych. Przegląd materiałów 

przydatnych w przygotowaniach uczniów do egzaminu. 

1 raz 

w miesiącu. 

S17.  Nauczyciele matematyki w sieci – szkoły podstawowe. 

Współpraca między nauczycielami matematyki szkół podstawowych. 

Wymiana doświadczeń między uczestnikami: ciekawe pomysły na 

lekcje, nowatorskie metody. Przykłady dobrych praktyk. 

1 raz 

w miesiącu. 

S18.  Sieć współpracy nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych.   

Klasyczne metody nauczania w szkole i formie zdalnej. 
1 raz 

w miesiącu. 

S19.  Sieci współpracy nauczycieli szkół specjalnych, nauczycieli wspomagających 

i pedagogów specjalnych. 

Dzielenie się wiedzą i dobrymi pomysłami. Budowanie grup wsparcia  

i wymiany doświadczeń między szkołami. 

2 godz.  

1 raz 

w miesiącu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


