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odpowiedzialnej 
za organizację 

Bożena Dąbrowska-
Raszkowska 

Świat  roślin nasiennych 
 - organy wegetatywne 

biologia 
nauczyciele biologii 

gimnazjum i przyrody 
ZSO nr 2, Szczecin, 
ul. Kopernika 16a 

bdabrowska@zce.szczecin.pl 

Bożena Dąbrowska-
Raszkowska 

Świat  roślin nasiennych 
 - organy generatywne 

biologia 
nauczyciele biologii 

gimnazjum i przyrody. 
ZSO nr 2, Szczecin, 
ul. Kopernika 16a 

bdabrowska@zce.szczecin.pl 

Bożena Dąbrowska-
Raszkowska 

Jednostki taksonomiczne - 
rozpoznawanie mszaków, 

paprotników i roślin  
nagonasiennych 

biologia 
nauczyciele biologii 

gimnazjum i przyrody 
ZSO nr 2, Szczecin, 
ul. Kopernika 16a 

bdabrowska@zce.szczecin.pl 

Bożena Dąbrowska-
Raszkowska 

Jednostki taksonomiczne - 
rozpoznawanie  roślin 

okrytonasiennych 
biologia 

nauczyciele biologii 
gimnazjum i przyrody 

ZSO nr 2, Szczecin, 
ul. Kopernika 16a 

bdabrowska@zce.szczecin.pl 

Bożena Dąbrowska-
Raszkowska 

Metodyka badań 
biologicznych  - planowanie 
doświadczeń, obserwacje 

mikroskopowe 

biologia 
nauczyciele biologii 

gimnazjum i przyrody 
ZSO nr 2, Szczecin, 
ul. Kopernika 16a 

bdabrowska@zce.szczecin.pl 

Katarzyna Kurpios 

Podstawa programowa z 
chemii w zakresie 

podstawowym, a treści 
kształcenia zawarte 

w podręcznikach 

chemia 
nauczyciele szkół 

ponadgimnazjalnych 
VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

kkurpios@zce.szczecin.pl 

Katarzyna Kurpios 
Obowiązkowe 

doświadczenia z chemii 
w liceum 

chemia 
nauczyciele chemii 

liceum 
VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

kkurpios@zce.szczecin.pl 

Katarzyna Kurpios 
Obowiązkowe 

doświadczenia z chemii 
w gimnazjum 

chemia 
nauczyciele chemii 

gimnazjum 
VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

kkurpios@zce.szczecin.pl 

Katarzyna Kurpios 
Matura z chemii 

 - konstruowanie zadań 
chemia 

nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych 

VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

kkurpios@zce.szczecin.pl 
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problemowych, 
wielopunktowych 

Katarzyna Kurpios 
Doświadczenia przyrodnicze 

dla najmłodszych 
chemia 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

kkurpios@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik 6-latki w szkole. 
edukacja 

wczesnoszkolna 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 

nauczyciele świetlic 
do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

Aneta Mika 

Analiza i interpretacja 
wyników egzaminu 
maturalnego z fizyki  

w kontekście poprawy 
jakości pracy szkoły 

fizyka 
nauczyciele fizyki szkół 

ponadgimnazjalnych 
VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

amika@zce.szczecin.pl 

Aneta Mika 

Analiza i interpretacja 
wyników  egzaminu 

gimnazjalnego z fizyki 
 w kontekście poprawy 

jakości pracy szkoły 

fizyka 
nauczyciele fizyki szkół 

gimnazjalnych 
VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

amika@zce.szczecin.pl 

Aneta Mika 

Zastosowanie technologii 
informacyjnej 

 w warsztacie nauczyciela 
fizyki 

fizyka 
nauczyciele fizyki szkół 

gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

amika@zce.szczecin.pl 

Aneta Mika 
Obowiązkowe 

doświadczenia uczniowskie 
 z fizyki w gimnazjum 

fizyka 
nauczyciele fizyki szkół 

gimnazjalnych 
VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

amika@zce.szczecin.pl 

Aneta Mika 

Obowiązkowe 
doświadczenia uczniowskie 

z fizyki  w szkole 
ponadgimnazjalnej 

fizyka 
nauczyciele fizyki szkół 

ponadgimnazjalnych 
VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

amika@zce.szczecin.pl 
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Aneta Mika 

"Widzę i słyszę" 
 - doświadczenia 
przyrodnicze dla 

najmłodszych 

fizyka 
nauczyciele wychowania 

przedszkolnego oraz 
edukacji wczesnoszkolnej 

VI LO w Szczecinie, 
ul. Jagiellońska 41 

amika@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 

Diagnozowanie czynników 
wspierających 

 i barier w osiąganiu 
sukcesu edukacyjnego 

 przez ucznia naszej szkoły 

język polski 

nauczyciele  uczący w 
szkołach podstawowych, 
gimnazjach i  szkołach 
ponadgimnazjalnych 

do uzgodnienia dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 
Abc egzaminu 
gimnazjalnego 

 z części humanistycznej 
język polski 

nauczyciele języka 
polskiego wszystkich 
etapów edukacyjnych 

do uzgodnienia dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 
Matura - nowe zagadnienia 

egzaminacyjne 
 z języka polskiego 

język polski 
nauczyciele języka 

polskiego wszystkich 
etapów edukacyjnych 

do uzgodnienia dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 

Jak rozwijać twórcze 
myślenie 

 na lekcjach języka 
polskiego? 

język polski 
nauczyciele języka 

polskiego wszystkich 
etapów edukacyjnych 

do uzgodnienia dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 

Analiza wyników egzaminu 
maturalnego  

z języka obcego w 
kontekście jakości pracy 

szkoły 

języki obce nowożytne 
nauczyciele szkół 

ponadgimnazjalnych 
ZSEE (TME) Szczecin, 

ul. Racibora 60/61, 
pjackowski@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 

Nowe podejście do 
oceniania uczniów 

 - jak oceniać aby osiągnąć 
sukces edukacyjny 

języki obce nowożytne 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

pjackowski@zce.szczecin.pl 
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Przemysław Jackowski 
Egzamin gimnazjalny z 

języka angielskiego 
 – co warto wiedzieć? 

języki obce nowożytne nauczyciele gimnazjów 
ZSEE (TME) Szczecin, 

ul. Racibora 60/61, 
pjackowski@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 

Formy i kryteria oceniania 
wypowiedzi pisemnych 

 na egzaminie maturalnym z 
języków obcych 

nowożytnych 

języki obce nowożytne 
nauczyciele szkół 

ponadgimnazjalnych 
ZSEE (TME) Szczecin, 

ul. Racibora 60/61, 
pjackowski@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 

Procedury wyboru 
podręcznika 

 z języka obcego 
 – kryteria oceny 

podręcznika szkolnego 

języki obce nowożytne 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

pjackowski@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 
Przydatne strategie 
wspierania uczniów 

języki obce nowożytne 
nauczyciele gimnazjów i 

szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

pjackowski@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 
Jak prowadzić 

indywidualizację pracy 
 z uczniem w klasie 

języki obce nowożytne 
nauczyciele gimnazjów i 

szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

pjackowski@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 

Ciekawe lekcje w szkole 
 - jak prowadzić zajęcia  aby 

były interesujące 
 dla ucznia? 

języki obce nowożytne 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

pjackowski@zce.szczecin.pl 

Przemysław Jackowski 

Budowanie nauczycielskich, 
autorskich programów 

nauczania w zakresie nauki 
języków obcych 

nowożytnych 

języki obce nowożytne 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

pjackowski@zce.szczecin.pl 
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Przemysław Jackowski 

Sieci współpracy i 
samokształcenia 

 dla nauczycieli języków 
obcych nowożytnych 

języki obce nowożytne 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

pjackowski@zce.szczecin.pl 

Grzegorz Szyjka 

Jak zorganizować 
współpracę szkoły 

zawodowej 
 z pracodawcami? 

kształcenie zawodowe 

nauczyciele szkół 
zawodowych, pedagodzy, 

doradcy zawodowi, 
kierownicy kształcenia 

praktycznego 

do uzgodnienia gszyjka@zce.szczecin.pl 

Grzegorz Szyjka 
Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego 
 – jak to zrobić? 

kształcenie zawodowe 

nauczyciele szkół 
zawodowych, pedagodzy, 

doradcy zawodowi, 
kierownicy kształcenia 

praktycznego 

do uzgodnienia gszyjka@zce.szczecin.pl 

Grzegorz Szyjka 

Analiza wyników egzaminów 
zawodowych 

 w kontekście jakości pracy 
szkoły zawodowej 

kształcenie zawodowe 

nauczyciele szkół 
zawodowych, doradcy 
zawodowi, kierownicy 

kształcenia praktycznego 

do uzgodnienia gszyjka@zce.szczecin.pl 

Grzegorz Szyjka 

Dostosowanie programów 
nauczania 

 do nowej podstawy 
programowej i rynku pracy 

kształcenie zawodowe 

nauczyciele szkół 
zawodowych, pedagodzy, 

doradcy zawodowi, 
kierownicy kształcenia 

praktycznego 

do uzgodnienia gszyjka@zce.szczecin.pl 

Grzegorz Szyjka 
Jak z sukcesem napisać 
program projakościowy? 

kształcenie zawodowe 
nauczyciele szkół 

zawodowych 
do uzgodnienia gszyjka@zce.szczecin.pl 

Grzegorz Szyjka 
Kariera zawodowa naszych 

gimnazjalistów 
kształcenie zawodowe 

nauczyciele, 
wychowawcy, pedagodzy 
pracujący w gimnazjach, 

do uzgodnienia gszyjka@zce.szczecin.pl 
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doradcy zawodowi 

Renata Majewska 
Klub Pedagoga  

4. Doradztwo zawodowe w 
szkole 

kształcenie zawodowe 

Pedagodzy, doradcy 
zawodowi oraz 

nauczyciele pełniący 
funkcje z obszaru 

poradnictwa zawodowego 

ZSO nr 2 Szczecin 
ul. Kopernika 16 a 

rmajewska@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 

Pomiar umiejętności 
matematycznych 

  zawartych w podstawie 
programowej 

matematyka 
nauczyciele matematyki 
wszystkich typów szkół 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 
Autorski program nauczania 

matematyki 
matematyka 

nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 

Wyniki egzaminu 
maturalnego z matematyki 

 wskaźnikiem  
do ewaluacji i planowania 

pracy 

matematyka 

nauczyciele matematyki 
szkół 

ponadgimnazjalnych 
kończących się 

egzaminem maturalnym 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 

Wyniki części 
matematyczno-
przyrodniczej 

 egzaminu gimnazjalnego 
wskaźnikiem 

 do ewaluacji i planowania 
pracy 

matematyka 
nauczyciele matematyki 

w gimnazjum 
ZSEE (TME) Szczecin, 

ul. Racibora 60/61, 
dborowski@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 

Wyniki sprawdzianu 
wskaźnikiem 

 do ewaluacji i planowania 
pracy 

matematyka 
nauczyciele matematyki 
w szkole podstawowej 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 
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Dariusz Borowski 

Jak skutecznie przygotować 
uczniów 

 do egzaminu maturalnego z 
matematyki? 

matematyka 

nauczyciele wszystkich 
szkół 

ponadgimnazjalnych 
kończących się 

egzaminem maturalnym 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 
Ocenianie kształtujące 

 na lekcjach matematyki 
matematyka 

nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 

Próbny egzamin maturalny z 
matematyki 

 - jak przygotować i 
przeprowadzić 

 diagnozę i ewaluację? 

matematyka 

nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych 

kończących się 
egzaminem maturalnym 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 

Dariusz Borowski 
Awans zawodowy 

nauczyciela matematyki 
 - co, jak i kiedy? 

matematyka 

nauczyciele matematyki 
wszystkich typów szkół 
(nauczyciele stażyści, 

kontraktowi i mianowani) 

ZSEE (TME) Szczecin, 
ul. Racibora 60/61, 

dborowski@zce.szczecin.pl 

Dorota Maziarz-
Świerzewska 

Praca katechety z uczniem 
 o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 
religia 

nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych 

Szkoła Podstawowa 
nr 35, Szczecin, 

ul. Świętoborzyców 40 
dmaziarz@zce.szczecin.pl 

Dorota Maziarz-
Świerzewska 

Porządek na katechezie religia 
nauczyciele religii 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

Szkoła Podstawowa 
nr 35, Szczecin, 

ul. Świętoborzyców 40 
dmaziarz@zce.szczecin.pl 

Dorota Maziarz-
Świerzewska 

Awans zawodowy 
nauczyciela 

religia 
nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych 

Szkoła Podstawowa 
nr 35, Szczecin, 

ul. Świętoborzyców 40 
dmaziarz@zce.szczecin.pl 

Dorota Maziarz-
Świerzewska 

Motywująca funkcja oceny 
 na lekcji religii- elementy 
oceniania kształtującego 

religia 
nauczyciele religii 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

Szkoła Podstawowa 
nr 35, Szczecin, 

ul. Świętoborzyców 40 
dmaziarz@zce.szczecin.pl 
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Agnieszka Czeglik 
Nadzór pedagogiczny i 
ewaluacja zewnętrzna 

 - jak sobie z tym poradzić? 

sieci współpracy 
i samokształcenia 

dyrektorzy przedszkoli 
i szkół 

do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 
Ocenianie kształtujące 

 kluczem do sukcesu ucznia 
szkoły podstawowej 

sieci współpracy 
i samokształcenia 

nauczyciele  uczący 
w szkołach 

podstawowych 
do uzgodnienia dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 
Jak rozmawiać z rodzicami 
- poszukiwanie płaszczyzn 

współpracy 

sieci współpracy 
i samokształcenia 

nauczyciele uczący 
w szkołach 

podstawowych , 
gimnazjach oraz szkołach 

ponadgimnazjalnych 

do uzgodnienia dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 

Innowacyjne metody 
nauczania 

 na lekcjach języka 
polskiego i matematyki 

sieci współpracy 
i samokształcenia 

nauczyciele uczący 
języka polskiego 
i matematyki na 

wszystkich etapach 
edukacyjnych 

do uzgodnienia dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Dagmara Lewartowska 
Biblioterapia 

 alternatywne sposoby 
promocji czytelnictwa 

sieci współpracy 
i samokształcenia 

nauczyciele języka 
polskiego oraz 

pracownicy bibliotek 
szkolnych 

do uzgodnienie / 
platforma edukacyjna 

dlewartowska@zce.szczecin.pl 

Dorota Maziarz-
Świerzewska 

Konstruowanie scenariusze 
lekcji z wykorzystaniem 
elementów oceniania 

kształtującego 

sieci współpracy 
i samokształcenia 

nauczyciele religii 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

platforma sieci 
doskonalenia i 

współpracy 
dmaziarz@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska Kompetentny wychowawca 
sieci współpracy 

i samokształcenia 
wychowawcy klas, 
internatów ,burs 

on line rmajewska@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska Coaching w szkole 
wychowanie 
i profilaktyka 

rady pedagogiczne 
placówka zgłaszająca 

zapotrzebowanie 
bgrabowska@zce.szczecin.pl 
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Renata Majewska 
Rozwiązywanie konfliktów w 

szkole 
wychowanie 
i profilaktyka 

rady pedagogiczne 
wszystkich placówek 

oświatowych 

placówka zgłaszająca 
zapotrzebowanie 

rmajewska@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska 
Jak efektywnie 

współpracować z rodzicami 
wychowanie 
i profilaktyka 

nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych, 

rady pedagogiczne 

ZSO nr 2 lub wskazana 
inna placówka 

oświatowa 
rmajewska@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska 
Klub Pedagoga 

1. Dokumentacja pedagoga 
szkolnego 

wychowanie 
i profilaktyka 

pedagodzy szkolni 
ZSO nr 2, Szczecin 
ul. Kopernika 16a 

rmajewska@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska 
Klub Pedagoga 

2. Skuteczna profilaktyka w 
szkole 

wychowanie 
i profilaktyka 

pedagodzy, szkolni, 
wychowawcy internatów, 

wychowawcy klas 

ZSO nr 2, Szczecin 
ul. Kopernika 16 a 

rmajewska@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska 

Klub Pedagoga 
3. Pedagog jako mediator- 
rozwiązywanie konfliktów w 

szkole 

wychowanie 
i profilaktyka 

pedagodzy szkolni oraz 
zainteresowani 

nauczyciele 

ZSO nr 2, Szczecin 
ul. Kopernika 16 a 

rmajewska@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska 
Indywidualizacja kształcenia 

 na wszystkich etapach 
edukacyjnych 

wychowanie 
i profilaktyka 

nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych 

ZSO nr 2, Szczecin 
ul. Kopernika 16 a 

rmajewska@zce.szczecin.pl 

Renata Majewska 
Wsparcie szkół w ramach 

SORE 
wychowanie 
i profilaktyka 

zainteresowane placówki 
oświatowe 

placówka zgłaszająca 
zapotrzebowanie 

rmajewska@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik 
Storyline 

 - inspirująca metoda 
aktywna 

wychowanie 
przedszkolne 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego , edukacji 

wczesnoszkolnej 
do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik 
Klub dyrektora przedszkola 

 w ramach sieci współpracy i 
samokształcenia 

wychowanie 
przedszkolne 

dyrektorzy przedszkoli 
ODN ZCEMiP 

 ul. Hoża 6 Szczecin 
aczeglik@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik Planowanie i dokumentacja wychowanie nauczyciele wychowania do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 
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 nauczyciela przedszkola przedszkolne przedszkolnego 

Agnieszka Czeglik 
W zgodzie ze sobą 
 - efektywna praca 

nauczyciela 

wychowanie 
przedszkolne 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego , 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik 
Konspekt czyli za pan brat 
 z celami i metodami pracy 

wychowanie 
przedszkolne 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego , 
nauczyciele I-III 

ze wskazaniem na 
nauczycieli stażystów 

i kontraktowych 

do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik 
Rodzic partnerem  

- jak prawidłowo budować 
relacje 

wychowanie 
przedszkolne 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego , 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik 
Nadzór pedagogiczny i 
ewaluacja wewnętrzna 

 - jak sobie z tym poradzić 

wychowanie 
przedszkolne 

dyrektorzy wychowania 
przedszkolnego , 

dyrektorzy edukacji 
wczesnoszkolnej, rady 

pedagogiczne 

do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

Agnieszka Czeglik 
Jak z sukcesem napisać 
program projakościowy 

wychowanie 
przedszkolne 

nauczyciele edukacji 
przedszkolnej, 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

do uzgodnienia aczeglik@zce.szczecin.pl 

 


