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§ 8 ust. 3 pkt 1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania Formy realizacji Termin

2

1. 

Wykorzystywanie w pracy metod
aktywizujących i różnorodnych 
form pracy

Wykorzystywanie na zajęciach takich metod jak:

 drama

 kula śniegowa

 zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty

 pedagogika zabawy

 edukacja przez ruch

 dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-
Kolczyńskiej

 metoda Batii Strauss

 burza mózgów

 Metoda Dobrego Startu 

 Urządzenie kącika plastycznego, eksponującego 
różne techniki plastyczne stosowane przez uczniów- 
wystawy prac plastycznych, na bieżąco tworzenie 
kącików ortograficznych, matematycznych 
w zależności od wprowadzanego materiału

Cały okres stażu



 Rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, 
recytatorskich, tanecznych, edukacyjnych. 
Kierowanie przygotowaniem wychowanków do 
uczestniczenia w konkursach

2. Prowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem urządzeń 
multimedialnych

 Wykorzystywanie w pracy z dziećmi tablicy 
interaktywnej, projektora, odtwarzacza DVD, 
kamery.                                                                        

 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów 
multimedialnych, Internetu, aplikacji, portali 
edukacyjnych.

 Wykorzystywanie gier on- line, prezentacji 
multimedialnych na potrzeby zajęć lekcyjnych.

 Wykorzystywanie podczas lekcji i zajęć:

- programów edukacyjnych, testujących 
diagnozujących umiejętności dzieci

- multimedialnych encyklopedii gier i zabaw 

interaktywnych

- filmów edukacyjnych i instruktarzowych

- nagrań wideo

Cały okres stażu



- narzędzi służących do rozwijania twórczości 
(programów graficznych, do rysowania, edytorów).

 Wdrażanie dzieci do bezpiecznego korzystania 
z mediów elektronicznych.

3. Stosowanie technik 
komputerowych w pracy 
nauczyciela

 Cały plan dostępny jest w wersji płatnej Poradnika.
Cały okres stażu



§ 8 ust. 3 pkt 2. 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

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

1. Prowadzenie działań w ramach 
WDN 

 Prowadzenie szkoleniowego zebrania Rady 
Pedagogicznej dotyczącego rozwijania uzdolnień 
u dzieci w wieku przedszkolnym/

Cały okres stażu

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla 
nauczycieli szkoły/przedszkola 
w obecności  nauczyciela doradcy
metodycznego lub nauczyciela 
konsultanta lub przedstawiciela 
nadzoru pedagogicznego.

 Prowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych 
w okresie stażu

Cały okres stażu

3. Dzielenie się swoimi zasobami
 Cały plan dostępny jest w wersji płatnej Poradnika.

Cały okres stażu

4. Udział w pracach zespołów 
zadaniowych  Cały plan dostępny jest w wersji płatnej Poradnika.

Cały okres stażu
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