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26 kwietnia  
godz. 15.30–18.30 
Platforma Teams 

Webinar „Projekt przedmiotowy z 
matematyki z GeoGebrą” 
Kod formy: WEB055 

Mariola Kosztołowicz 
tel. 41 362 45 48, w. 126 

mariola.kosztolowicz@scdn.pl  

 

26 kwietnia  
godz. 15.30–18.30 
platforma Teams 

Sieć współpracy i samokształcenia „Kuferek z 
pomysłami na lekcje języków obcych. Moduł 
IV. Jak działać kreatywnie? Część trzecia: 
Problem Based Learning na lekcjach języka 
obcego” 

Kod formy: WSE055  

Ewa Witczyńska 
tel. 606 711 931 

ewa.witczynska@scdn.pl  

26 kwietnia 
 godz. 15.00–18.15 
ŚCDN w Kielcach 

Warsztaty „Wybrane techniki Treningu 
Umiejętności Społecznych w pracy z 
uczniami” 
Kod formy: WS112-3 
 

Joanna Dziadoń 
tel. 41 362 45 48 w. 123 

joanna.dziadon@scdn.pl  

26 kwietnia 
 godz.10.00−12.15 
platforma Teams 
 

Webinarium „Kalendarium Dyrektora Szkoły 
w maju 2023 r.” 

Kod formy WEB023-8  

 
Elżbieta Dudek 

 elzbieta.dudek@scdn.pl  

Renata Walęcka 

renata.walecka@scdn.pl  

27 kwietnia  
godz. 12.00−14.15 
platforma Teams 
 

Webinarium „Kalendarium Dyrektora 
Przedszkola w maju 2023 r.” 

Kod formy WEB024-7  

 
Elżbieta Dudek 

 elzbieta.dudek@scdn.pl  

 

28 kwietnia   
godz. 14.00–16.15 
WBP  

Konferencja podsumowująca projekt 
„Matura 2023 z języków obcych” 

Kod formy KS033  

Sławomir Sobocki 
tel. 505 074 927 

slawomir.sobocki@scdn.pl  

9 maja 
godz. 15.30–17.00 
platforma Teams 

Sieć współpracy i samokształcenia „Kuferek z 
pomysłami na lekcje języków obcych. Moduł 
V. Jak tworzyć szkołę wielojęzyczną i 
wielokulturową? Część trzecia: Pozalekcyjne 
działania wielojęzyczne” 

Kod formy: WEB102  

Ewa Witczyńska 
tel. 606 711 931 

ewa.witczynska@scdn.pl  

11 maja  
godz.16.00-19.00 
platforma Ms 
Teams 

Tworzenie materiałów dydaktycznych na 
lekcji języka niemieckiego za pomocą 
wybranych aplikacji 

Kod formy: WSE096  

Aneta Bródka 
tel. 41 362 45 48 

aneta.brodka@scdn.pl  

https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=9305
mailto:ewa.witczynska@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10263
mailto:joanna.dziadon@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10344
mailto:elzbieta.dudek@scdn.pl
mailto:renata.walecka@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10343
mailto:elzbieta.dudek@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10339
mailto:slawomir.sobocki@scdn.pl
mailto:ewa.witczynska@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10341
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15 maja  
godz. 15.30–18.30 
platforma Teams 

Webinarium „Ocena pracy nauczyciela i 
dyrektora w świetle nowych przepisów 
prawa oświatowego” 

Kod formy WEB160  

Elżbieta Dudek 

 elzbieta.dudek@scdn.pl  

Katarzyna Malicka-Pędzik  

katarzyna.malicka@scdn.pl  

16 maja 2023r. 
godz. 15.00–18.00 
platforma Teams 

Webinarium „Dokumentacja awansu 
zawodowego nauczyciela kontraktowego i 
przygotowanie do wystąpienia przed 
komisją egzaminacyjną” 

Kod formy WEB170  

Elżbieta Dudek 

 elzbieta.dudek@scdn.pl  

Katarzyna Malicka-Pędzik  

katarzyna.malicka@scdn.pl  

17 maja  
 – etap finałowy 
CE w Wólce 
Milanowskiej 

II Świętokrzyski Szkolny Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej 

Kod formy: KON003  

Wiesław Nawrocki 
 tel. 697 057 387 

  wieslaw.nawrocki@scdn.pl  

23 maja  
godz. 15.00–18.00 
Platforma Teams 

Wykorzystanie ChatGPT i sztucznej inteligencji 

w szkole 

Kod formy: WSE094  

Sylwester Zasoński 
tel. 608486031 

sylwester.zasonski@scdn.pl  

30 maja  
godz. 15.00–18.00 
Platforma Teams 

Film w edukacji – podstawy montażu 

Kod formy: WSE095  

Sylwester Zasoński 
tel. 608486031 

sylwester.zasonski@scdn.pl  

Polecamy  

Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej – edycja druga. 
Rekrutacja 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza do udziału w przedsięwzięciu 

grantowym pn. Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej – edycja druga w ramach projektu grantowego pn. 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych  

z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nauczycielom i nauczycielkom w zakresie organizacji  
i prowadzenia zdalnego nauczania oraz wykorzystania doświadczeń wyniesionych po zdalnym  nauczaniu w okresie 

https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10094
mailto:elzbieta.dudek@scdn.pl
mailto:katarzyna.malicka@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10094
mailto:elzbieta.dudek@scdn.pl
mailto:katarzyna.malicka@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=9551
mailto:wieslaw.nawrocki@scdn.pl
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pandemii koronawirusa COVID-19 w prowadzeniu stacjonarnych zajęć z dziećmi i uczniami w przedszkolach i szkołach 
województwa świętokrzyskiego. 

Termin realizacji: 1 marca 2023 r. – 30 czerwca 2023 r. 

Zakłada się utworzenie 10 grup szkoleniowych nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach województwa 
świętokrzyskiego, realizujących różne ścieżki szkoleniowe do wyboru przez nauczycieli. Wsparcie szkoleniowo-
doradcze zostanie zorganizowane w wymiarze 28 godz. dydaktycznych w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r.  
w tym: 

• 6 godz. dydaktycznych zajęć stacjonarnych (jedno spotkanie);  

• 16 godz. dydaktycznych zajęć e-learningowych: cztery spotkania po 4 godz. dydaktyczne w formie zdalnej; 

• 6 godz. dydaktycznych wsparcia doradczo-konsultacyjnego realizowanego w formie zdalnej. 

W szkoleniu nie mogą uczestniczyć nauczyciele i nauczycielki, którzy brali udział w pierwszej edycji przedsięwzięcia 
grantowego „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej”. 

Więcej informacji: www.scdn.pl. 

Szczegółowy harmonogram zajęć stacjonarnych poniżej. Terminy zajęć e-learningowych zostaną podane podczas 

zajęć stacjonarnych. 

Data, godzina, miejsce Wydarzenie Prowadzący 

29 kwietnia 2023 r. (sobota), godz. 9.00-14.00 
 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Kielcach 

Grupa 9 

Kod formy: PS024-9 

Izabela Juszkiewicz 

izabela.juszkiewicz@scdn.pl  

Marzanna Kostecka-Biskupska 

marzanna.kostecka@scdn.pl  

29 kwietnia 2023 r. (sobota), godz. 9.00-14.00 
 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Kielcach 

Grupa 10 

Kod formy: PS024-10 

Anna Matałowska 

anna.matalowska@scdn.pl  

Aleksandra Potocka-Kuc 

aleksandra.kuc@scdn.pl  

 

http://www.scdn.pl/
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10295
mailto:izabela.juszkiewicz@scdn.pl
https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=10296
mailto:anna.matalowska@scdn.pl

