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Rady Pedagogiczne 

Szkolenia Zespołów Nauczycieli 

Rok Szkolony 2020/2021 

Kierunki Polityki Oświatowej Państwa 
 

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych  ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.  
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 
Dorota Podorska 

• Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i 
rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy. 

• Lekcja odwrócona w Twojej klasie.  
• Kompetencje przyszłość- M – jak myślenie- sposoby kształtowania myślenia 

krytycznego. 
• Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i 

rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy. 
 
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych. 

  Dorota Podorska 
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• Aby czasu nie zmarnować i sił nie roztrwonić, czyli o narzędziach   do 
samosprawdzających się testów. 

• Co to jest RUMAK? – czyli w podróż z uczniami od nauczani do uczenia się.  
 
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie  
 z technologii cyfrowych. 
   Dorota Podorska 

• Wznieś swoją pracę do chmur- wykorzystanie chmur internetowych  
• w praktyce szkolnej. 
• Zaprojektuj swoje lekcje z narzędziami Dysku Google. 
• Zaprojektuj swoje lekcje z narzędziami Microsoft. 
• Jak uczyć online? – praktyczne porady nie tylko na lekcje w sieci.  
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczycieli różnych przedmiotów. 
• O co chodzi z tym Genially? – Cz. I – wprowadzenie. 
• Zaprojektuj genialne lekcje z Genially.- Cz. II 
• Stwórz ciekawe lekcje z Biteable. 

 
Inne propozycje tematyczne 
 Dorota Podorska 

• Cz. I- Jak uczyć, żeby nauczyć? 
• Cz. II- Twój umysł to twoja siła- narzędzia i techniki myślenia krytycznego. 
• Cz. III- Kompetencje cyfrowe w pracy pedagogicznej- narzędzioteka nauczyciela 

 
Szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty i liderów w edukacji.  
Dorota Podorska 

• Nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej. 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Adres korespondencji: Szosa Lubicka 16/2, 87-100 Toruń, tel.508 179 444,  
e-mail: biuro@centrumorganizacjiszkolen.com 

www.centrumorganizacjiszkolen.com 

 

 


