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§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania Forma realizacji Termin. Uwagi

Stosowanie w trakcie lekcji 
metod aktywizujących 
uczniów.

Wykorzystywanie  w  codziennej  pracy  metod  aktywizujących
uczniów,  np.   problemowa  –  burza  mózgów,  zabawy  teatralne,
inscenizacja,  pantomima,  zespołowa  –  kula  śnieżna,  plakat,
wizualizacyjna – mapa myśli. 

Okres stażu

Pogłębianie wiedzy 
i umiejętności posługiwania się
technologią komputerową 
i informacyjną

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu metod
aktywizujących i multimediów.
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Okres stażu

Wykorzystywanie urządzeń 
i programów multimedialnych 
w pracy                                     
dydaktycznej i wychowawczej.

Prowadzenie  zajęć  z  wykorzystaniem  urządzeń  i  programów
multimedialnych,  np.  tablica  interaktywna,  multibooki,  wirtualne
maty do kodowania.

Okres stażu

Wykorzystywanie  Internetu
oraz jego zasobów

Stosowanie  poczty  elektronicznej  do  kontaktu  z  innymi
nauczycielami, placówkami, organizatorami akcji, w których będę
brała udział.
Wykorzystanie  serwisów,  portali  edukacyjnych  i  forów

Okres stażu



dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji  związanych
z pracą nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania  informacji
na  temat  szkoleń,  awansu  zawodowego  nauczycieli,  przepisów
i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania
materiałów i  pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia
pomocy dydaktycznych.
Korzystanie  z  platform  edukacyjnych  dla  uczniów.
Przygotowanie do ewentualnej edukacji zdalnej.

Organizacja warsztatu pracy 
przy użyciu technik 
komputerowych

Cały plan dostępny jest w wersji płatnej
Poradnika.

Okres stażu

Prowadzenie  strony 
internetowej szkoły Cały plan dostępny jest w wersji płatnej

Poradnika.

Okres stażu



§ 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,

w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,

prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania Forma realizacji Termin. Uwagi

Prowadzenie zajęć otwartych Przeprowadzenie  zajęć  otwartych  z  edukacji  wczesnoszkolnej
dla zainteresowanych nauczycieli. 

Okres stażu

Dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem

Udostępnianie własnych materiałów (scenariuszy, programów, 
multimediów do kształcenia zdalnego) i pomocy dydaktycznych 
zespołowi nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Dzielenie się wiedzą ze szkoleń i interesującymi pomysłami           
z innymi nauczycielami, w szczególności nauczycielami 
stażystami i kontraktowymi.
Dzielenie się wiedzą w nauczycielskich grupach na portalach 
społecznościowych.

Okres stażu

Pomoc nauczycielom w pracy 
dydaktyczno - wychowawczej Cały plan dostępny jest w wersji płatnej

Poradnika.

Okres stażu


