Szkolenia nieodpłatne
I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Symbol

Temat

Pomagając innym,
pomagasz sobie – czyli
jak zachęcać uczniów
do wolontariatu
SN18-1

Prowadzący

Joanna Biczak
Katarzyna
Patrzykont
Paweł Bilski
- Prezes Fundacji
Oczami Brata

Rozwój zawodowy
nauczyciela stażysty

Dorota Pisarek

SN18-2

Adresaci
pedagodzy szkolni,
wychowawcy,
nauczyciele szkół
ogólnodostępnych
i specjalnych
publicznych,
niepublicznych
Częstochowy oraz
szkół
ponadpodstawowych
powiatu
myszkowskiego
nauczyciele religii,
zainteresowani
nauczyciele stażyści

Rozwój zawodowy
nauczyciela
SN18-3 kontraktowego

Dorota Pisarek

nauczyciele religii,
zainteresowani
nauczyciele
kontraktowi

Drogi Polaków do
niepodległej ojczyzny
– historia tułaczki
polskich dzieci przez
SN18-4
Syberię i Afrykę
w relacji świadka
wydarzeń

Dorota Pisarek

nauczyciele religii,
zainteresowani
nauczyciele

Wspieranie rozwoju
małej motoryki dzieci
SN18-5 z klas I–III. Ozdoby
choinkowe

Dorota Pisarek

Trudności w pracy
z uczniem
SN18-6 z niepełnosprawnością
intelektualną na
katechezie – jak sobie
z nimi radzić
Polska ma dziś
urodziny, każdy o tym
niech pamięta
SN18-7

Teresa Krętuś
- uczestniczka
wydarzeń

Katarzyna
Górniak
- nauczycielka
religii w SP nr 52
Dorota Pisarek
Monika Lara
- nauczycielka
religii ZSS nr 23
Barbara
Buczkowska
-Staniec

Data, miejsce

Zakres tematyczny

17.10.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

wolontariat jako jedna ze
strategii wychowawczych
i profilaktycznych oraz
pierwszy krok na rynek
pracy; przykład zajęć
zachęcających uczniów do
wolontariatu na przykładzie
działalności Fundacji
Oczami Brata

04.09.2018 r.
godz. 15:30
TZN
ul. Jasnogórska 84/96,
Częstochowa
sala 202
06.09.2018 r.
godz. 15:30
TZN
ul. Jasnogórska 84/96
Częstochowa
sala 202
25.10.2018 r.
godz. 15:30
TZN
ul. Jasnogórska 84/96
Częstochowa
sala 202

podstawy prawne awansu
zawodowego; informacje na
temat tworzenia planu
rozwoju zawodowego

podstawy prawne awansu
zawodowego; informacje na
temat tworzenia planu
rozwoju zawodowego

uczczenie 100-lecia
odzyskania niepodległości;
przybliżenie mało znanych
wydarzeń z czasów II
wojny światowej; ukazanie
roli świadectwa
w przekazie wartości;
kształtowanie postaw
patriotycznych i życia
duchowego
warsztaty plastyczne;
propozycje ozdób na Boże
Narodzenie

nauczyciele religii,
zainteresowani
nauczyciele

15.11.2018 r.
godz. 15:30
TZN
ul. Jasnogórska 84/96
Częstochowa
sala 202

nauczyciele religii
szkół specjalnych,
zainteresowani
nauczyciele

17.01.2019 r.
godz. 15:30
TZN
ul. Jasnogórska 84/96
Częstochowa
sala 202

wymiana doświadczeń;
giełda pomysłów

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

03.10.2018 r.
godz. 16:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

propozycje zabaw,
piosenek, wierszy,
dekoracji, scenariuszy zajęć
i uroczystości
przedszkolnych związanych
z obchodami 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości

Oferta edukacyjna SOD – szkolenia nieodpłatne I półrocze roku szkolnego 2018/2019
Symbol

Temat

Prowadzący

Adresaci

Data, miejsce

Barbara
Rodzic i nauczyciel
Buczkowska
ważnymi podmiotami
-Staniec
SN18-8 w procesie wychowania
małego dziecka

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

24.10.2018 r.
godz. 16:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Rozwijanie
zainteresowań
SN18-9 i uzdolnień dzieci
w wieku
przedszkolnym

Barbara
Buczkowska
-Staniec

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

21.11.2018 r.
godz. 16:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Dekoracje na Święta
SN18-10 Bożego Narodzenia

Barbara
Buczkowska
-Staniec

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

propozycje ozdób
i dekoracji świątecznych;
inspiracje plastyczne
i techniczne

Iwona Sikorska

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

28.11.2018 r.
godz. 16:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa
10.10.2018 r.
godz. 15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

14.11.2018 r.
godz. 15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

przykłady dobrych praktyk;
ciekawe rozwiązania
edukacyjne;
przedsięwzięcia i projekty

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

03.12.2018 r.
godz. 15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

plastyczne propozycje do
wykorzystania w pracy
z młodszym dzieckiem

03.10.2018 r.
godz. 15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

tworzenie zestawów zadań
z języka polskiego
w oparciu o teksty lektur
obowiązkowych do
wykorzystania na lekcjach
języka polskiego – warsztat
część 1.

Lapbook w edukacji
wczesnoszkolnej

Iwona
Kiełczykowska
SN18-11

Zabawy matematyczno
-przyrodnicze
w edukacji
SN18-12 wczesnoszkolnej

Graficzne odbitki

Maria
Ogrodniczak,
Jolanta Trzepizur
- nauczycielki SP
nr 50
w Częstochowie
Iwona Sikorska
Iwona
Kiełczykowska
Dorota Stanek
- nauczycielka
SP nr 13
w Częstochowie
Iwona Sikorska
Iwona
Kiełczykowska

SN18-13

Nauczyciel języka
polskiego autorem
SN18-14 materiałów
dydaktycznych
- wiązki zadań - część 1

Zakres tematyczny
współczesna definicja
wychowania w odniesieniu
do podstawy programowej;
budowanie relacji rodzic
- nauczyciel; rodzaje
współpracy z rodzicami
w przedszkolu
sposoby rozwijania
zainteresowań
i talentów przedszkolaków;
praca z dzieckiem zdolnym

wykorzystanie lapbooka
w pracy z dzieckiem
w młodszym wieku
szkolnym; przykłady
dobrych praktyk

Ewa Migalska
- Akademia
SOWARD
w Częstochowie
Agnieszka Gorzeń
Anita Weżgowiec
- nauczycielki
ZS nr 1
w Częstochowie
nauczyciele języka
Agnieszka
polskiego szkół
Frejlich
podstawowych
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Temat

Prowadzący

Agnieszka
Nauczyciel języka
Frejlich
polskiego autorem
SN18-15 materiałów
dydaktycznych
- wiązki zadań - część 2

Warsztaty twórcze
- jesienne ptaki

SN18-16

Papierowe stworki na
długie, jesienne
wieczorki...
SN18-17

Boże Narodzenie - ten
magiczny czas...

Beata Mielczarek
Adrianna
Zawadzka
- asystent,
Wydział Sztuki
Uniwersytetu
Humanistyczno
-Przyrodniczego
im. J. Długosza
w Częstochowie
Beata Mielczarek

Adresaci

Data, miejsce

nauczyciele języka
polskiego szkół
podstawowych

17.10.2018 r.
godz. 15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

nauczyciele plastyki
i muzyki szkół
podstawowych,
zainteresowani
nauczyciele

10.10.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Lekka atletyka
SN18-20

tworzenie zestawów zadań
z języka polskiego
w oparciu o teksty lektur
obowiązkowych do
wykorzystania na lekcjach
języka polskiego – warsztat
część 2.
dostosowanie technik
i narzędzi do
indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia;
rozwijanie naturalnej
kreacji dziecka poprzez
pracę w technice monotypii
- warsztaty twórcze
(proszę przynieść farby
plakatowe)

nauczyciele plastyki
szkół podstawowych,
zainteresowani
nauczyciele

07.11.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

papieroplastyka
- propozycje przestrzennych
prac plastycznych do
wykonania przez dzieci
w różnym wieku; przykłady
dobrych praktyk - warsztaty
twórcze
(proszę przynieść:
nożyczki, farby plakatowe,
pędzle)

nauczyciele plastyki
i muzyki szkół
podstawowych,
zainteresowani
nauczyciele

28.11.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Adrian Pasieka

nauczyciele
wychowania
fizycznego

Adrian Pasieka

nauczyciele
wychowania
fizycznego

29.09.2018 r.
godz. 10:00
ZST
al. Jana Pawła II 126/130
Częstochowa
06.10.2018 r.
godz. 11:00
Miejski Stadion
Lekkoatletyczny
ul. Dąbrowskiego
58/64
Częstochowa

oprawa plastyczno
–muzyczna Świąt Bożego
Narodzenia; inspiracje
i pomysły na dekoracje
i ozdoby wykonane
w różnorodnych technikach
plastycznych; propozycje
utworów muzycznych
budujących świąteczny
nastrój - warsztaty twórcze
(proszę przynieść: nożyczki,
blok techniczny, klej,
przybory do rysowania)
metodyka odbić z forhendu,
bekhendu; nauka gry
w tenisa; gry i zabawy
w tenisie ziemnym

Adrianna
Zawadzka
- asystent,
Wydział Sztuki
Uniwersytetu
Humanistyczno
-Przyrodniczego
im. J. Długosza
w Częstochowie
Beata Mielczarek

SN18-18

Tenis ziemny
SN18-19 na początek

Zakres tematyczny

Mariola Sojda
- nauczycielka
wychowania
fizycznego, trener
lekkiej atletyki

3

ćwiczenie
ogólnorozwojowe na
płotkach; trening biegowy;
metodyka nauczania
biegów
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Uczeń
z niepełnosprawnością
w szkole
ogólnodostępnej
- budowanie szkolnego
SN18-21
systemu wsparcia
dziecka i jego rodziny
(część 2)

dr Iwona
Skrzypczyk
-Gałkowska

Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych dzieci
i młodzieży w szkołach
SN18-22 i placówkach

dr Iwona
Skrzypczyk
- Gałkowska

Kod, język i dziecko

Jolanta Gęsiarz
- pedagog, ZPPP
w Częstochowie

Adresaci
zainteresowani
nauczyciele,
nauczyciele
wspomagający,
asystenci, pedagodzy,
psycholodzy
wszystkich typów
szkół i placówek

nauczyciele języka
polskiego, nauczyciele
bibliotekarze,
zainteresowani
dr Renata Sowada nauczyciele
wszystkich typów
– nauczyciel
szkół Częstochowy
bibliotekarz
i szkół
SP nr 53
ponadpodstawowych
w Częstochowie
powiatu
myszkowskiego
nauczyciele języka
Aleksandra
angielskiego szkół
Raźniak
podstawowych
i przedszkoli

SN18-23

Data, miejsce
23.10.2018 r.
godz. 16:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

14.11.2018 r.
godz. 15:30
VIII LO Samorządowe
ul. Worcella 22
Częstochowa

09.10.2018 r.
godz.15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Kod, język i nastolatek

Aleksandra
Raźniak

nauczyciele języka
angielskiego szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych

13.11.2018 r.
godz.15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Świadomość językowa
współczesnego rodzica

Aleksandra
Raźniak

nauczyciele języka
angielskiego szkół
podstawowych.

15.01.2019,
godz.15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Ewa Kozłowska

nauczyciele języka
niemieckiego
wszystkich typów
szkół Częstochowy,
szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu
myszkowskiego,

SN18-24

SN18-25

Metody pracy na lekcji
języka niemieckiego
w klasie z uczniami
SN18-26 o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych

4

Zakres tematyczny
kontynuacja szkoleń
z r. szk. 2017/18 - szkoła
z certyfikatem placówki
przygotowanej do opieki
nad dzieckiem
z niepełnosprawnością
- kluczowe komponenty do
zaprojektowania
skutecznego środowiska
edukacyjnego dla ucznia
niepełnosprawnego
w szkole ogólnodostępnej
aktywne metody rozwijania
zainteresowań
czytelniczych uczniów
różnych typów szkół

pojęcie, sposoby pracy
i znaczenie kodowania;
wykorzystanie metody
narracyjnej i kodowania
z użyciem maty na
zajęciach języka
angielskiego w edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej – zajęcia
warsztatowe
pojęcie, sposoby pracy
i znaczenie kodowania;
wykorzystanie kodowania
na zajęciach języka
angielskiego z uczniem
szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej
– zajęcia warsztatowe

pojęcie świadomości
językowej rodzica i jej
wpływ na edukację
lingwistyczną dziecka;
analiza badań własnych;
sposoby rozwijania
i podwyższania poziomu
świadomości językowej
współczesnego rodzica
24.10.2018 r.
kim jest uczeń
godz. 15:00
o specjalnych potrzebach
VIII LO Samorządowe, edukacyjnych;
ul. Worcella 20/22
wypracowanie definicji;
Częstochowa
sposoby
indywidualizowania pracy
i motywowania uczniów;
wybrane metody
aktywizujące
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Ewa Kozłowska

Adresaci

Data, miejsce

Zakres tematyczny

nauczyciele języka
niemieckiego
wszystkich typów
szkół Częstochowy,
szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu
myszkowskiego,

12.12. 2018 r.
godz. 15:00
VIII LO Samorządowe,
ul. Worcella 20/ 22
Częstochowa

analiza jakościowa
wyników egzaminów
zewnętrznych z języka
niemieckiego; wnioski do
pracy z uczniami

Motywowanie uczniów Ewa Majchrzak
SN18-28 do pisania w języku
francuskim - tworzenie
JOURNAL

nauczyciele języka
francuskiego
wszystkich typów
szkół

indywidualna i kreatywna
praca ucznia jako
motywacja do pisania
w języku francuskim

Korelacje w językach
europejskich jako
SN18-29 metoda skutecznego
przyswajania języka
francuskiego

nauczyciele języka
francuskiego
wszystkich typów
szkół

07.11.2018 r.
godz. 16:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa
09.01.2019 r.
godz. 16:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

nauczyciele historii
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych,
zainteresowani
nauczyciele

03.10.2018 r.
godz. 15:30
miejsce zbiórki:
Plac Biegańskiego
przed Ratuszem

nauczyciele historii
i wiedzy
o społeczeństwie szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych,
zainteresowani
nauczyciele

21.11.2018 r.
godz. 15:30
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

najważniejsze epizody
związane z budowaniem
polskiej państwowości
w Częstochowie i miejsca
ich upamiętnienia;
wykorzystanie pamięci
o tych wydarzeniach
w realizacji podstawy
programowej kształcenia
ogólnego
historia życia Ireny
Sendlerowej, Sprawiedliwej
wśród Narodów Świata;
cechy charakteru, które
umożliwiały ratowanie
innych ludzi; wykorzystanie
różnorodnych materiałów
dydaktycznych
poświęconych bohaterce do
pracy z uczniami na
zajęciach dydaktycznych
regulacje prawne oceny
pracy nauczyciela; kryteria
oceny pracy nauczyciela;
ocena nauczyciela a awans
zawodowy
regulacje prawne oceny
pracy nauczyciela; kryteria
oceny pracy nauczyciela;
ocena nauczyciela a awans
zawodowy

Analiza i interpretacja
wyników egzaminów
zewnętrznych 2018
SN18-27 z języka niemieckiego

Ewa Majchrzak
Barbara Kosta
- konsultant
RODN „WOM”
w Częstochowie
Dorota Kawka

Edukacja w miejscach
pamięci - Częstochowa
u progu Niepodległości Juliusz Sętowski
- historyk,
SN18-30
kierownik Ośrodka
Badań Dziejów
Częstochowy

Wzorce osobowe do
naśladowania jako
forma edukacji
patriotycznej
SN18-31 – Irena Sendlerowa

Dorota Kawka

Ocena pracy
SN18-32 nauczyciela od
1 września 2018 r.
a awans zawodowy

Aneta Kazibudzka nauczyciele szkół

Ocena pracy
nauczyciela od
SN18-33 1 września 2018 r.
a awans zawodowy

Aneta Kazibudzka nauczyciele szkół

Nowe zagadnienia
w podstawie
programowej
matematyki dla szkół
SN18-34
ponadpodstawowych

Aneta Kazibudzka nauczyciele

ponadpodstawowych
Częstochowy

ponadpodstawowych
powiatu
myszkowskiego

matematyki szkół
ponadpodstawowych
Częstochowy
i powiatu
myszkowskiego

5

21.09.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa
03.10.2018 r.
godz. 14:30
LO im. mjr.
H. Sucharskiego
ul.11 listopada 19
Myszków
24.10.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

podobieństwa między
językami jako metoda
skutecznego i szybszego
przyswajania języka
francuskiego

zmiany w podstawie
programowej matematyki
szkoły ponadpodstawowej;
zagadnienia przeniesione
z podstawy programowej
gimnazjum; nowe
zagadnienia – omówienie
i propozycje
przykładowych zadań
maturalnych
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Anna Drzewiecka
Zajęcia terenowe
w oczyszczalni ścieków -Świtała
i uzdatnianiu wody
pitnej „WARTA”
w Częstochowie
SN18-35

Adresaci
nauczyciele chemii
szkół podstawowych
i szkół
ponadpodstawowych
Częstochowy
oraz
ponadpodstawowych
powiatu
myszkowskiego

nauczyciele chemii
szkół podstawowych
i szkół
ponadpodstawowych
Częstochowy
oraz
ponadpodstawowych
powiatu
myszkowskiego
Anna Drzewiecka nauczyciele chemii
szkół podstawowych
-Świtała
i szkół
ponadpodstawowych
Częstochowy
oraz
ponadpodstawowych
powiatu
myszkowskiego

Data, miejsce

Zakres tematyczny

10.10.2018 r.
godz. 13:00
Oczyszczalnia Ścieków
„WARTA”
ul. Srebrna 172/188
Częstochowa

wycieczka naukowa do
oczyszczalni ścieków;
oczyszczanie mechaniczne,
biologiczne i chemiczne
ścieków; schemat
technologiczny
oczyszczalni; parametry
ścieków; stężenia i ładunki
w zanieczyszczeniach
ściekowych; redukcja
zanieczyszczeń i ładunków
ściekowych; uzdatnianie
wody pitnej
szczegółowe kryteria oceny
pracy nauczyciela: stażysty,
kontraktowego,
mianowanego
dyplomowanego;
szczegółowe wskaźniki do
poszczególnych kryteriów;
tryb dokonywania oceny
i odwołanie od oceny
podstawowe wskaźniki;
wykorzystanie wyników
matury i EWD
w analizowaniu
i interpretowaniu wyników
egzaminów; porównanie
wyników egzaminu
w szkołach
częstochowskich; analiza
zadań maturalnych
w kontekście wyników
matury 2018; analiza
i interpretacja błędów
zdających
praktyczne przykłady
zastosowania komputerów,
smartfonów i tablic
interaktywnych do pracy na
lekcji fizyki
praktyczne przykłady
zastosowania komputerów,
smartfonów i tablic
interaktywnych do pracy na
lekcji fizyki

Anna Drzewiecka
Ocena pracy
-Świtała
nauczyciela
w kontekście nowych
SN18-36 kryteriów i wskaźników
oceniania

13.11.2018 r.
godz. 14:30
TZN
ul. Jasnogórska 84/90
sala 52
Częstochowa

Analiza i interpretacja
wyników egzaminu
maturalnego z chemii
oraz wykorzystanie
wniosków do poprawy
jakości kształcenia
SN18-37

11.12.2018 r.
godz. 14:30
TZN
ul. Jasnogórska 84/90
sala 52
Częstochowa

Kreatywnie na fizyce

Renata Wojtania

nauczyciele fizyki
szkół
ponadpodstawowych
Częstochowy

Kreatywnie na fizyce

Renata Wojtania

nauczyciele fizyki
szkół
ponadpodstawowych
powiatu
myszkowskiego

Algorytmy w fizyce

Renata Wojtania

SN18-40

nauczyciele fizyki
szkół
ponadpodstawowych
Częstochowy

Donata
Tworzenie mapy
Leszczyłowska
zanieczyszczenia
powietrza
SN18-41
w Częstochowie
z wykorzystaniem skali
porostowej

nauczyciele biologii
szkół podstawowych
oraz
ponadpodstawowych
Częstochowy
i powiatu
myszkowskiego

SN18-38

SN18-39
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26.09.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa
10.10.2018 r.
godz. 15:00
LO im. mjr.
H. Sucharskiego
ul.11 listopada 19
Myszków
14.11.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa
03.10.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

rodzaje algorytmów i ich
przykładowe wykorzystanie
w nauczaniu fizyki

projekt tworzenia mapy
porostowej Częstochowy
jako przykład innowacji,
omówienie założeń
metodycznych projektu;
praca nad harmonogramem
projektu dla chętnych
nauczycieli

Oferta edukacyjna SOD – szkolenia nieodpłatne I półrocze roku szkolnego 2018/2019
Symbol

Temat

Analiza wyników
matury z biologii 2018

Prowadzący

Adresaci

Data, miejsce

nauczyciele biologii
szkół
ponadpodstawowych
Częstochowy
i powiatu
myszkowskiego

5.12.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Kodowanie na dywanie Jacek Turlejski

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i informatyki,
zainteresowani
nauczyciele

10.10.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Jacek Turlejski

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i informatyki,
zainteresowani
nauczyciele

07.11.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

Jacek Turlejski
Arduino dla dzieci
nauka
programowania
SN18-45

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i informatyki,
zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

12.12.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa
03.10.2018 r.
godz. 15:00
ul. Kosmowskiej 5
SOD
Częstochowa

SN18-42

Donata
Leszczyłowska
Joanna
Maźniewska

SN18-43

Nauka kodowania dla
najmłodszych
z wykorzystaniem
SN18-44
komputera

Joanna
Diagnozowanie
Maźniewska
umiejętności
SN18-46 praktycznych uczniów
szkół zawodowych jako
efektów kształcenia

7

Zakres tematyczny
analiza ilościowa
i jakościowa wyników
matury 2018 z biologii;
wnioski do dalszej pracy;
przykłady nowych metod
w przygotowaniu uczniów
do matury z biologii
edukacja informatyczna
- jak ją realizować bez TI;
przykłady aktywności
rozwijających umiejętności
myślenia w kierunku
programowania
dostosowane do uczniów
klas najmłodszych szkoły
podstawowej
edukacja informatyczna
- jak ją realizować
z wykorzystaniem TI;
pierwsze kroki
programowania
z wykorzystaniem
komputera, w oparciu
o dostępne narzędzia
elektronika
i programowanie dla dzieci
na przykładzie kontrolera
Arduino i podstawowych
elementów elektronicznych
wykorzystanie wyników
części praktycznej
egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie do
oceny poziomu osiągnięć
uczniów na przykładzie
wybranej kwalifikacji

