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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 Efekty

Organizowanie warsztatu pracy
przy użyciu techniki 
komputerowej.

Wykonywałam różnorodne pomoce dydaktycznych potrzebne
do pracy z dziećmi z mojej klasy, a szczególnie dla dzieci ze 
specjalnymi problemami w nauce przy pomocy komputera 
(Word, Power Paint, Genially, Canva, Wordwall, Jamboard).

Opracowywałam dokumenty, sprawozdania, scenariusze, 
plany pracy z wykorzystaniem komputera.

Przygotowywałam  różnorodne  ogłoszenia  dla  dzieci,
nauczycieli i rodziców, dyplomy, zaproszenia, podziękowania
przy użyciu programów komputerowych.

W tej 
kolumnie 
umieścimy 
terminy. 
Czasem 
będzie to rok, 
miesiąc i 
dzień, ale 
może też być 
miesiąc i rok 
lub rok 
szkolny. 
Ważne, żeby 
zadanie miało 
ramy 
czasowe.

Dla nauczyciela:

 efektywniejsza realizacja zadań 
dydaktycznych
i wychowawczych

 nieustannie budowanie
i doskonalenie swojego 
warsztatu pracy, ale też innych 
nauczycieli

 stworzenie własnej bazy 
materiałów dydaktycznych

Dla szkoły:
 wychodzenie naprzeciw 

oczekiwaniom uczniów

Pogłębianie wiedzy 
i umiejętności posługiwania się 
technologią komputerową
i informacyjną.

Systematycznie doskonaliłam umiejętności obsługi 
komputera.

Samodoskonaliłam, głównie poprzez systematyczne 
śledzenie filmów instruktażowych na YouTube.

Przygotowywałam prezentacje multimedialne wspomagające 

Okres stażu Dla nauczyciela:
 stosowanie zdobytej wiedzy w 

praktyce do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych, przygotowania 
materiałów edukacyjnych oraz 
doskonalenia zawodowego

Dla szkoły:



pracę w edukacji wczesnoszkolnej:
- „Pszczoły”
- „Pory roku”
- „Witamy wiosnę”
- „Na wiejskim podwórku”.

Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu technologii 
komputerowej i informacyjnej:
 Platforma Moodle i Platforma ClickMeeting                      

jako miejsce spotkań e-learningowych
 Platforma Teams pomocą w pracy nauczyciela
 Canva w pracy nauczyciela

 podejmowanie wyzwań 
wymagających pomocy 
multimedialnych

w celu dotarcia do ucznia, 
aktywizowania go do pracy 
edukacyjnej
rozwijanie kompetencji 
informatycznych nauczycieli

Wykorzystywanie Internetu 
oraz jego zasobów, korzystanie
z doświadczeń, uwag, pomocy 
dydaktycznych
i materiałów dostępnych 
w internetowych portalach 
edukacyjnych.

Kompletne sprawozdanie
jest dostępne w wersji płatnej

Poradnika 
 

Dla nauczyciela:

 stworzenie elektronicznej bazy 
ciekawych portali edukacyjnych

 poznanie poglądów innych 
nauczycieli na wiele 
interesujących tematów 
związanych z oświatą

 pogłębianie kompetencji 
zawodowych

wzbogacenie warsztatu pracy

Dla szkoły:

 stosowanie nowych metod, 
ciekawych rozwiązań w pracy 
zwłaszcza z dziećmi                   
ze specjalnymi potrzebami 



edukacyjnymi
 aktywizowanie uczniów do 

pracy edukacyjnej poprzez 
wykorzystywanie nowo 
stworzone pomoce edukacyjne

Kompletne
sprawozdanie
jest dostępne

w wersji płatnej
Poradnika 

§ 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 Efekty

Prowadzenie zajęć otwartych dla 
nauczycieli stażystów 
i kontraktowych.

Przeprowadziłam zajęcia otwarte z zakresu edukacji 
wczesnoszkolnej dla zainteresowanych nauczycieli:
 „Moja Polska”-kreatywna zabawa w Pabla Picassa
 „W krainie alfabetu”- zabawy poznanymi literami, 

posługiwanie się określeniami: litera, głoska, samogłoska, 
spółgłoska, sylaba, wyraz i zdanie.

Dla nauczyciela:
 promowanie 

ciekawych 
rozwiązań 
metodycznych

 promowanie 



 „Bądź dobrym kumplem-nie dokuczaj” - uświadomienie 
krzywdzącego wpływu dokuczania na inne dzieci, 
propagowanie koleżeńskich postaw wśród dzieci, które mogą 
wskazać, czym jest dla nich bycie dobrym kumplem dla 
innych.

własnego 
warsztatu pracy

Dla szkoły:
 wzbogacenie 

warsztatu pracy 
innych 
nauczycieli

Opracowywanie i udostępnianie 
do wykorzystania przez
innych nauczycieli
materiałów edukacyjnych.

Kompletne sprawozdanie
jest dostępne w wersji płatnej

Poradnika 

Dla nauczyciela:
 promowanie 

własnych 
rozwiązań 
metodycznych

 poszerzanie 
wiedzy na 
interesujące 
problemy 
edukacyjne

Dla szkoły:
 zyskiwanie 

nauczycieli 
dostrzegających 
indywidualne 
potrzeby dziecka

 wzbogacenie 
warsztatu pracy 
innych 
nauczycieli
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