
WARSZTATY 
 

W1   Kultura popularna na lekcji języka polskiego. 

Zapoznanie się z gatunkami i obiegami kultury popularnej. Zapoznanie 

się ze strategiami pracy z użyciem tekstów kultury popularnej. Uczestnik 

prawidłowo zaplanuje własny warsztat pracy łączący teksty kultury 

masowej i kultury wysokiej. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W2   Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli. 

Symptomy wypalenia zawodowego przeciwdziałanie wypaleniu. 

Metody zwalczania stresu. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W3   Zadawać czy nie? Skuteczność prac domowych. 

Efekty kształcenia, a funkcjonalne zaplanowanie prac domowych 

uczniów. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W4   Jak zaplanować realizację podstawy programowej. 

Sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej z punktu 

widzenia dyrektora i nauczyciela. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W5   Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? 

Uczestnik posiada wiedzę na temat specyficznych zaburzeń rozwoju 

umiejętności szkolnych, w tym związanych z matematyką. Diagnozuje 

uczniów posiadających problemy w uczeniu się matematyki. Ocenia 

dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. 

Posiada wiedzę o dyskalkulii, czyli o specyficznych trudnościach  

w uczeniu się matematyki. Zna przykłady narzędzi badawczych  

do diagnozy umiejętności matematycznych. Wspiera rozwój ucznia  

w oparciu o wiedzę o stylach nauczania i stylach uczenia się. 

Ilość godz. 8 

Cena: 100 zł 

W6   E-learning lub distance learning czyli nauczanie na odległość. 

Próba odpowiedzi na pytanie, czy nauka języka obcego online jest 

efektywna. Rozwijanie kompetencji kluczowych w nauce online. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W7   Jak pomóc dziecku z dysleksją? 

Wczesna diagnoza dziecka z ryzyka dysleksji. Specyficzne trudności  

w zakresie techniki czytania i pisania. Metody wspierające. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 



W8   Postawy patriotyczne Polaków na przestrzeni epok. 

Uczestnik zapozna się możliwościami korelacji przedmiotowej  

( historii i wiedzy o społeczeństwie) do wykorzystania np. na lekcjach 

powtórzeniowych. Stworzy plan pracy na lekcję powtórzeniową dla klas 

o profilu humanistycznym. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W9   Jak poznawać historię w miejscach pamięci? 

Zapoznanie się z procesem komunikacji i interakcji z historią  

w miejscach pamięci. Zapoznanie się z nieszablonowymi metodami 

pracy z uczniami w muzeach. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W10  Szanse i wyzwania na zajęciach językowych w klasach I – III. 

Przegląd sposobów pracy z małym uczniem; jak uczyć, aby nauczyć  

a nie zniechęcić. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W11  Spór o metodę… czyli w poszukiwaniu najlepszej metody nauczania języka 

angielskiego? 

Poznanie metod nauczania i uczenia się w zmienionej rzeczywistości 

szkolnej w kontekście osiągania wyników nauczania. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W12  Motywowanie ucznia na lekcjach historii. 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności 

budowania motywacji w uczniach na lekcji historii. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W13  Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023. 

Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych. Zasady 

wdrażania ww. zmian. Nauczyciele przygotowujący uczniów  

do egzaminu maturalnego uzyskają wiedzę na temat wiadomości  

i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych. 

Ilość godz. 6 

Cena: 80 zł 

W14  Lektura 2.0. Media społecznościowe w edukacji polonistycznej. 

Uczestnik pozna praktyczne zastosowanie nowych mediów na lekcjach 

języka polskiego w szkole średniej. Będzie analizował krytycznie 

potencjał mediów społecznościowych w odniesieniu do efektów 

kształcenia. Rozstrzygnie, czy mem może służyć jako narzędzie pracy na 

lekcji. Będzie tworzył memy. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W15  Kamishibai – Papierowy Teatr. 

Technika czytania/ opowiadania z wykorzystaniem japońskiego 

teatrzyku ilustracji. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 



W16  Jak napisać i zrealizować innowacje pedagogiczną. 

Co to jest innowacja pedagogiczna. Rodzaje innowacji. Określenie 

zakresu innowacji. Motywacja wprowadzenia innowacji. Założenia 

innowacji (treści innowacji). Ewaluacja innowacji. Procedury wdrażania 

innowacji. Przykłady innowacji. Napisanie innowacji. 

Ilość godz. 8 

Cena: 100 zł 

W17  Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej 

podstawy programowej dla szkół podstawowych / ponadpodstawowych. 

Zdobycie wiedzy dotyczącej metod i sposobów kreatywnego 

rozwiązywania problemów, zwłaszcza problemów otwartych. Zdobycie 

umiejętności radzenia sobie z barierami poznawczymi  

i społecznymi w pracy grupowej nad twórczym rozwiązywaniem 

problemów. Zdobycie umiejętności stosowania wybranych strategii 

twórczych, pozwalających osiągać nowe i bardziej wartościowe 

rozwiązania w tworzeniu innowacji. 

Ilość godz. 8 

Cena: 100 zł 

W18  Kontrowersyjne wydarzenia historyczne - jak o nich mówić na lekcji? 

Uczestnik pozna sposoby przeprowadzania lekcji „trudnych” 

tematycznie. Pozna sposoby obiektywnego ukazywania uczniom 

kontrowersyjnych wydarzeń historycznych. Będzie miał możliwość 

zdobyć informacje, jak pobudzić zainteresowania historyczne uczniów, 

przy wykorzystaniu wydarzeń kontrowersyjnych. Dowie się jak istotną rolę 

odgrywają na takiej lekcji emocje. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W19  Lapbook - plastyczną metodą na przyswojenie i utrwalenie wiedzy. 

Jak zrobić i wykorzystać w pracy polonisty „ książkę na kolanach”. 
Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W20  Dlaczego tak, dlaczego nie? Jak uczyć argumentacji i retoryki. 

Metody i formy pomagające w nauce argumentowania. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W21  Wywiadówka czy może raczej  spotkanie z rodzicami? 

Inne formy spotkań z rodzicami. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W22  Zajęcia z emisji głosu i dykcji. 

Sposoby dbania o higienę głosu. Ćwiczenia z emisji i dykcji. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W23  Ortografia nie jest straszna – gry i zabawy. 

Poznanie atrakcyjnych ćwiczeń, gier i zabaw ortograficznych. 
Ilość godz. 6 

Cena: 80 zł 



W24  Narzędzia online w pracy polonisty. 

Uczestnik pozna praktyczne zastosowanie narzędzi online na lekcjach 

języka polskiego w szkole średniej. Będzie analizował zastosowanie 

bezpłatnych narzędzi pracy zdalnej w odniesieniu do efektów 

kształcenia. Pozna funkcjonowanie bezpłatnych programów i stron 

internetowych. Będzie generował pomysły na użycie ww. narzędzi  

w odniesieniu do konkretnych tematów lekcyjnych. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W25  Nauczanie języka obcego oparte na tekście autentycznym. 

Poznanie metod aktywizujących w kontekście osiągania wyników 

nauczania. Rozwijanie czterech sprawności językowych. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W26  Odwrócona lekcja - atrakcyjny sposób na aktywizację uczniów. 

Uczestnik pozna sposoby atrakcyjnego przekazywania wiedzy uczniom. 

Dowie się na których lekcjach warto zastosować metodę odwróconej 

lekcji. Dowie się, jakie informacje może uzyskać o swoich uczniach, 

dzięki stosowaniu tej metody i jak przekuć je na wzmacnianie i rozwijanie 

zainteresowań i talentów uczniów. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W27  Jak współpracować z rodzicami w szkole? 

Wypracowanie ćwiczeń i zabaw ułatwiających nawiązywanie kontaktu 

między nauczycielem a rodzicem. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W28  Ocenianie a budowanie poczucia wartości ucznia. 

Zapoznanie się ze znaczeniem własnej wartości ucznia w procesie 

nauczania. Ocenianie wewnątrzszkolne. Wymiana praktyk. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W29  Myślenie wizualne w procesie nauczania i uczenia się. 

Rodzaje i formy notowania – plusy i minusy. Wprowadzenie do tematu 

myślenia wizualnego. Teoria podwójnego kodowania Allana Paivio.  

Jak działa obraz w procesie zapamiętywania? Alfabet wizualny. 

Sketchnoting czyli notatki w obrazie. Narzędzia do tworzenia notatek  

w obrazie. Matryca emocji – jak za pomocą kilku kresek przedstawić 

emocje. Zastosowanie myślenia wizualnego w procesie nauczania  

i uczenia się – praktyczne wskazówki. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W30  Metody i techniki do indywidualizacji pracy na lekcjach matematyki. 

Uczestnik pozna style uczenia się i ich diagnozowanie. Pozna metody 

indywidualizacji pracy na lekcjach matematyki. Pozna techniki uczenia 

się. Określi metody badania efektywności procesu nauczania - uczenia 

się. 

Ilość godz. 10 

Cena: 130 zł 



W31  Jak uatrakcyjnić lekcję historii? Wykorzystywanie narzędzi TIK w edukacji. 

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania  

w pracy edukacyjnej nowoczesnych technologii informacyjno - 

edukacyjnych. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W32  Film w edukacji polonistycznej. 

Uczestnik postrzega film jako narzędzie pracy polonisty – od analizy 

porównawczej do szkolnego DKF-u. Potrafi stosować elementy analizy  

i interpretacji dzieła filmowego jako element kształcenia 

polonistycznego oraz aspektów wychowawczych. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W33  Prawa ucznia, które najczęściej łamiemy. 

Uczestnik przypomni przepisy prawa związane z prawami ucznia  

oraz prawami dziecka. Pozna sytuacje, w których najczęściej są łamane 

prawa ucznia. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W34  Czytam, przeżywam, rozumiem - elementy biblioterapii w szkole podstawowej. 

Wykorzystanie tekstów literackich w biblioterapii. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W35  „Edukacja idzie w parze z technologią”. 

Przegląd różnorodnych narzędzi multimedialnych celem efektywnego 

przeprowadzenia lekcji . 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W36  Czynnościowe nauczanie matematyki a rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Uczestnik pozna różne typy ćwiczeń sprzyjających rozumieniu 

pojęciowego aspektu arytmetycznych działań oraz niealgebraiczne 

sposoby rozwiązywania zadań tekstowych (zadania z ich 

zastosowaniem). 

Ilość godz. 10 

Cena: 130 zł 

W37  Czynnościowe nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. 

Rozwijanie aktywności twórczej z wykorzystaniem naturalnych  

i specjalnych sytuacji matematycznych. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W38  Pomniki wydarzeń historycznych w regionie, jako istotny element edukacji  

na Historii i teraźniejszości. 

Uczestnik otrzyma pakiet podstawowych pomników z regionu, o których 

warto mówić na lekcji. Zapozna się z walorami przeprowadzania lekcji 

Hitu w terenie. Otrzyma wskazówki, jak zmotywować uczniów do 

aktywności na historii i teraźniejszości z wykorzystaniem zabytków kultury 

upamiętniających ważne wydarzenia. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 



W39  Nauka świadomego czytania w dobie Internetu. 

Uczestnik postrzega media cyfrowe oraz dostępne w nich formy 

piśmienności jako pole i warsztat pracy współczesnego polonisty. Potrafi 

stosować elementy analizy i interpretacji dzieła literackiego do tekstów  

w sieci. Potrafi uczyć świadomej, krytycznej lektury. Potrafi wskazywać 

uczniowi mechanizmy manipulacji językowej w odniesieniu do treści  

w internecie – fake news itp. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W40  Jak zwiększyć skuteczność edukacji historycznej? 

Poznawanie sposobów identyfikacji mocnych stron ucznia. Zapoznanie 

się z preferencjami sensorycznymi, typami inteligencji i temperamentu 

oraz z metodami i technikami kształcenia. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W41  Ocenianie Kształtujące w klasach I – III. 

Wspierająca rola w uczeniu się Oceniania Kształtującego. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W42  Gry dydaktyczne sposobem na indywidualizację procesu nauczania chemii 

(szkoła ponadpodstawowa). 

Uczestnik określi znaczenie gier w rozwijaniu umiejętności chemicznych 

i w kształtowaniu postaw społecznych uczniów – kontekst nowej 

podstawy programowej. Pozna metody przezwyciężania niepowodzeń 

w uczeniu się chemii poprzez gry i zabawy. Potrafi dobrać gry użyteczne 

w różnych fazach lekcji. 

Ilość godz. 8 

Cena: 100 zł 

W43  Technika prowadzenia doświadczeń i eksperymentów na lekcjach chemii: 

Eksperymenty w kuchni, Bezpieczeństwo, Chemia analityczna, Efektowne 

eksperymenty. 

Utrwalenie wymogów z zakresu podstawy programowej dotyczące 

obowiązkowych doświadczeń. Zapoznanie z ciekawymi 

doświadczeniami, które można przeprowadzić w warunkach szkolnych. 

Metody aktywizowania uczniów i rozbudzanie zainteresowań 

technicznych. 

Ilość godz. 16 

Cena: 200 zł 

W44  Chemia w małej skali. 

Zapoznanie z metodą nauczania przez dociekanie naukowe. 

Przygotowanie, przeprowadzenie doświadczeń oraz dokonanie ich 

dokładnej analizy. 

Ilość godz. 8 

Cena: 100 zł 

W45  TIK na lekcjach chemii w szkole średniej. 

Uczestnik zastosuje TIK w nauczaniu chemii  w kontekście zadań 

rozszerzonej odpowiedzi na poziomie rozszerzonym nauczania chemii  

w szkole średniej. 

Ilość godz. 12 

Cena: 150 zł 



W46  Wykorzystanie metody projektu jako wspomagającej realizację podstawy 

programowej. 

Uczestnik będzie potrafił wybrać treści z podstawy programowej  

do realizacji metodą projektu. Zaplanować realizację projektu. 

Przekonać uczniów o celowości pracy metodą projektu. 

Współpracować z uczniem przy tworzeniu kontraktu, harmonogramu. 

Zaplanować ocenianie w projekcie. Konsultować działania ucznia. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W47  Projekty ze smart fonem oraz eksperymentowanie i rozwijanie rozumowania 

naukowego. 

Wykonanie eksperymentu rozwijającego rozumowanie. Zastosowanie 

metody lekcyjnych zadań projektowych LPN (Lekcyjne Projekty 

Naukowe). 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W48  „Mała innowacja, wielka zmiana”. 

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Rozwijanie kompetencji 

kluczowych u uczniów. Udoskonalenie jakości pracy szkoły. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W49  Ikony sztuki - przegląd zabytków kultury firmujących daną epokę. 

Uczestnik postrzega nierozerwalność edukacji historycznej z dziełami 

sztuki poszczególnych epok. Będzie potrafił skutecznie zwrócić uwagę 

uczniów na wybitne dzieła danego okresu historycznego. Pozna metody 

ułatwiające uczniom zapamiętywanie dzieł szczególnie ważnych  

w danej epoce.   

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W50  Budowanie świata wartości  na lekcjach języka polskiego. 

Jak uczyć o wartościach - na przykładach różnych tekstów kultury. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W51  Czy autonomia ucznia jest możliwa? 

Promowanie postaw autonomicznych. 
Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W52  Adaptacja podręcznika. 

Poznanie i nazwanie kryteriów oceny podręcznika. Wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W53  Notatka graficzna - szybko, ciekawie i z pomysłem. 

Techniki zapisu graficznego materiału z lekcji. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 



W54  Czytać , rozumieć , analizować, interpretować - jak uczyć pracy z tekstem. 

Dobór tekstów literackich do zainteresowań i możliwości uczniów. 

Przykłady pracy z tekstem. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W55  Statut szkoły zgodny z przepisami prawa. 

Uczestnik przypomni przepisy prawa oświatowego. Wykorzysta wiedzę  

w celu dokonania korekty przepisów zawartych w Statucie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W56  Rozwijanie zdolności i talentów dzieci i młodzieży. 

Zabawy rozwijające kreatywność ucznia. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W57  Doskonalenie umiejętności analizy wyników nauczania z historii w szkole 

podstawowej. 

Prawidłowa interpretacja wyników nauczania historii. Dokonywanie 

analizy wyników nauczania. Wyszukiwanie mocnych i słabych stron 

własnego warsztatu pracy w kontekście wyników nauczania. 

Budowanie i wdrażanie programu naprawczego. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W58  Jak przygotować ucznia do konkursu historycznego? 

Wyszukiwanie konkursów w sieci, zbieranie i selekcjonowanie 

materiałów niezbędnych do przygotowania uczniów, zapoznanie się z 

typami zadań występujących w konkursach. 

Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W59  Zabawy rozwijające kreatywność dziecka. 

Nabycie umiejętności kształtowania kreatywności i twórczego myślenia  

u uczniów. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W60  Zabawa jako intensywny proces uczenia się. 

Uczestnik potrafi organizować środowisko edukacyjne dziecka 

wykorzystując jego  naturalną skłonność do uczenia się przez zabawę. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W61  Mnemotechniki w edukacji wczesnoszkolnej. 

Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi metodami efektywnego 

uczenia się. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W62  Jak uczyć o energii jądrowej? (szkolenie wyjazdowe do NCBJ w Świerku). 

Poszerzenie wiedzy z zakresu energetyki jądrowej. Udoskonalenie 

warsztatu metodycznego niezbędnego do prowadzenia zajęć 

inspirujących uczniów do zwiększonego zainteresowania danymi 

zagadnieniami. 

Ilość godz. 6 

Cena: 80 zł 



W63  Algorytmika – „ i życie staje się prostsze”. 

Tworzenie algorytmów. Przegląd technik. Wykorzystanie algorytmów  

w życiu. Zastosowanie algorytmów w nauce. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W64  Zakodowana matematyka. 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie tworzenia  

i wykorzystywania kodów QR na lekcjach matematyki. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W65  Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela matematyki. 

Zapoznanie z rodzajami innowacji pedagogicznych, procedurami ich 

wdrażania, dokumentowania i przeprowadzania ewaluacji. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W66  Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w kl. 4-8 w przygotowaniach  

do egzaminu ósmoklasisty. 

Poszerzenie wiedzy na temat metod i form pracy z uczniem. Zapoznanie 

z  metodami aktywizującymi, które warto wprowadzić do codziennej 

praktyki szkolnej. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie 

korzystania z multimedialnych zasobów edukacyjnych pomocnych  

w zaktywizowaniu uczniów na zajęciach.   

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W67  Nauczanie przez zabawę - przykłady wykorzystania gier na lekcji matematyki. 

Prezentacja różnorodnych gier i zabaw matematycznych z użyciem 

plansz, kostek, kart, klocków domina. Korzyści z ich wykorzystania  

na lekcjach matematyki. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W68  Ocenianie kształtujące w nauczaniu matematyki. 

Zapoznanie z istotą i elementami oceniania kształtującego. Planowanie 

działań wprowadzających OK do praktyki szkolnej. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W69  Dyskalkulia – pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki. 

Zapoznanie z formami, metodami i technikami pracy z uczniem  

z dyskalkulią. Wzmocnienie kompetencji w zakresie dostosowywania 

pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki. 

Dostosowania na egzaminie ósmoklasisty dla uczniów z dyskalkulią. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W70  Lekcja powtórzeniowa nie musi być nudna. 

Sprawdzone sposoby na ciekawe lekcje powtórzeniowe. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 



W71  Nowoczesne metody nauczania na lekcjach matematyki. Odwrócona lekcja. 

Zapoznanie z  podstawowymi założeniami i etapami odwróconej lekcji. 

Wskazanie polecanych rozwiązań cyfrowych oraz materiałów dla 

ucznia. Organizacja lekcji. Zalety lekcji odwróconej. 

Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W72  Pierwsza Pomoc Przedmedyczna. 

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Ilość godz. 6 

Cena: 80 zł 

W73  Bezpieczne zachowanie się na strzelnicy sportowej. 

Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy sportowej. 
Ilość godz. 2 

Cena: 40 zł 

W74  Ewakuacja ludności. 

Zapoznanie się z zasadami ewakuacji w sytuacji zagrożenia. 
Ilość godz. 3 

Cena: 50 zł 

W75  Model pracy z uczniem niewidomym lub słabowidzącym. 

Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia niewidomego lub słabo 

widzącego. Charakterystyka ucznia niewidomego lub słabo 

widzącego. 

Wyznaczniki procesu edukacyjnego w przypadku ucznia niewidomego 

lub słabo widzącego. Wskazówki do wielospecjalistycznej  oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia niewidomego lub słabo widzącego. 

Przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniami niewidomymi 

lub słabo widzącymi. Sformułowanie i realizacja IPET-go dla ucznia  

z wadą wzroku. Rozwiązania metodyczne podczas zajęć edukacyjnych 

dla ucznia. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W76  Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym. 

Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia niesłyszącego lub słabo 

słyszącego. Charakterystyka ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego. 

Wyznaczniki procesu edukacyjnego w przypadku ucznia niesłyszącego 

lub słabo słyszącego. Wskazówki do wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego. 

Przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniami niesłyszącymi 

lub słabo słyszącymi. Sformułowanie i realizacja IPET-go dla ucznia  

z wadą słuchu. Rozwiązania metodyczne podczas zajęć edukacyjnych 

dla ucznia. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W77  Model pracy z uczniem z autyzmem. 



Wyznaczniki procesu edukacyjnego w przypadku ucznia z autyzmem. 

Wskazówki do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia z autyzmem. Przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy  

z uczniami z autyzmem. Sformułowanie i realizacja IPET-go dla ucznia  

z autyzmem. Rozwiązania metodyczne podczas zajęć edukacyjnych 

dla ucznia. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W78  Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Wyznaczniki procesu edukacyjnego w przypadku ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wskazówki do 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia                           

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przykładowe 

narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim. Sformułowanie i realizacja IPET-go dla 

ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Rozwiązania metodyczne podczas zajęć edukacyjnych dla ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W79  Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

Wyznaczniki procesu edukacyjnego w przypadku ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym. Wskazówki do wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. Przykładowe narzędzia diagnostyczne                  

w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. Sformułowanie  i realizacja IPET-go dla 

ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym. Rozwiązania metodyczne podczas zajęć edukacyjnych dla 

ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W80  Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu 

głębokim. 

Wyznaczniki procesu edukacyjnego w przypadku ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Wskazówki do 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia                           

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Przykładowe 

narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim. Sformułowanie i realizacja IPET-go  

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

Rozwiązania metodyczne podczas zajęć edukacyjnych dla ucznia                                        

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 



W81  Przyjazna terapia behawioralna – sposób na trudne dziecko. 

Przedstawienie założeń teoretycznych stanowiących podstawę 

proponowanych technik postępowania z trudnymi zachowaniami. 

Prezentacja technik postępowania z trudnymi zachowaniami. 

Analizowanie poszczególnych przykładów trudnych zachowań wraz  

z podanymi przykładowymi rozwiązaniami. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W82  Nauka czytania z wykorzystaniem elementów metody symultaniczno-

sekwencyjnej. 

Przedstawienie założeń w zakresie rozwoju nauki czytania  

z wykorzystaniem elementów metody symultaniczno-sekwencyjnej. 

Przedstawienie sposobów wprowadzania ćwiczeń wstępnych przed 

danymi etapami czytania. Etapy wprowadzania czytania 

symultanicznego i sekwencyjnego. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

W83  Plan aktywności, czyli rutyna wspierająca samodzielność dziecka  

z autyzmem. 

Wsparcie nauczycieli w zakresie dostosowania oddziaływań 

podstawowych do potrzeb ucznia z autyzmem. Nauka budowania i 

korzystania z planów aktywności. 

Ilość godz. 4 

Cena: 70 zł 

 


