
Wakacyjna oferta szkoleń dla nauczycieli. WMODN w Elblągu 2018/2019.

Prowadzący, temat warsztatów. Treści Data, godzina, miejsce. Zgłoszenia, uwagi.

Monika Stasiak

Warunki i sposób realizacji 
podstawy programowej z fizyki 
dla szkół ponadpodstawowych.

Struktura nowej podstawy programowej. Warunki 
i sposób realizacji podstawy programowej. Wdrażanie 
podstawy programowej - obowiązki nauczyciela.

21.08.2019 r.
godz. 10.00 – 12.00,

WMODN, III p., sala 316

dr Danuta Oleksiak

Program nauczania zawodu – 
od teorii do praktyki szkolnej.

Podstawy teoretyczne opracowywania programu 
nauczania zawodu. Klasyfikacja efektów kształcenia 
a przedmioty zawodowe. Kryteria weryfikacji efektów –
podstawa oceniania i egzaminowania. Obudowa 
metodyczna programu. Ewaluacja programu 
nauczania zawodu.

23.08.2019 r.
godz. 9.00 – 13.30

WMODN, III p., sala 316
Nauczyciele powinien przynieść 
ze sobą podstawę programową 
zawodu, dla którego opracowuje 
program.

Alicja Guła, Agata Urbańska

Strategie uczenia się małego 
dziecka.

Model transmisyjny i konstruktywistyczny w edukacji 
małych dzieci. Trzy naturalne strategie uczenia się. 
Przykłady ćwiczeń prowadzących do poszukiwania 
własnych strategii.

02.07.2019 r.
godz. 9.00 – 11.30

WMODN, III p., sala 316

Tomasz Szuszkiewicz

Bezpieczny wypoczynek nad 
wodą.

Przepisy prawa dotyczące wypoczynku nad wodą. 
Wyposażenie ratunkowe i asekuracyjne sprzętu 
pływającego. Zasady bezpiecznego korzystania ze 

03.07 godz. 9.00 do 
04.07.2019 r., godz. 
18.00

https://docs.google.com/forms/d/1IvwecRZeqrbSvA3zIxQDPkHd3RKFO1zccYBqfLmnrsg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuoEetDsoESFNgyQ8UgcoZZTNAEW0y-tjee3sOvwqXk-KAkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/18RwAPmfg4ztnY2DJMN-VPyBEQZTdFdvn0BdWkg4SL24/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18Jp1L_pjges8XC4gNCRHrNtAF9RGW49YUtEgVxuolCM/viewform?edit_requested=true


Prowadzący, temat warsztatów. Treści Data, godzina, miejsce. Zgłoszenia, uwagi.

sprzętu pływającego. Kąpielisko strzeżone, 
współpraca z ratownikiem. Sytuacje awaryjne. 
Aplikacje meteorologiczne, prognozowanie pogody, 
alerty pogodowe.

Jachtklub Elbląski, 
Krynica Morska

Andrzej Gołota

Realizacja nowej podstawy 
programowej z matematyki.

Nowa podstawa programowa. Nowe programy 
nauczania.

28.08.2019 r.
godz. 10.00

WMODN, III p., sala 316

dr inż. Krzysztof Błaszczak, 
Magdalena Jankun

Technologie mobilne 
w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych.

Założenia behawioryzmu, konstruktywizmu 
i konektywizmu, smartfon i tablet w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych, wykorzystanie różnych 
aplikacji, rozwiązania chmurowe, e-portfolio.

26.08.2019 r.
godz. 9.00 – 13.00

WMODN, III p., sala 316

Elżbieta Kurkiewicz

Metoda eksperymentu 
w nauczaniu matematyki.

Etapy pracy metodą eksperymentu. Przykłady 
eksperymentów matematycznych. 

22.08.2019 r.

WMODN, III p., sala 316

Marlena Szwemińska, Wiesława 
Kamińska

Sposoby i formy motywowania dzieci do prowadzenia 
eksperymentów i obserwacji przyrody. Opracowanie 

29.08.2019 r.
godz. 10.00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRc49CoI_ZZAQvQEkRfabZI6XppUG3bOdU42LemVyBULitSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF5DVD4SApy-p1RsRgJ2l-bZ20BGaENna9W1asQVU6aV6FLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yH3SjRTA-epY7T0wPn_b7vMWOTTF-bFWlb7K-dMCPIE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1tIYMfZC1EZ3SfArxT1rlfISeMx3loBmkWYbfgUCimx4/viewform?edit_requested=true#responses


Prowadzący, temat warsztatów. Treści Data, godzina, miejsce. Zgłoszenia, uwagi.

Owady w naszych ogrodach – 
sposoby dokumentowania 
eksperymentu i obserwacji 
prowadzonych przez uczniów 
(w tym, uczniów ze SPE)

katalogu metod dokumentujących działania 
i obserwacje przyrodnicze dostosowane do możliwości
małych dzieci i dzieci z różnymi 
niepełnosprawnościami.

WMODN, III p., sala 316

Łukasz Kogut, Bożena Rokicka

Gazetowy dress code.

Rozwój twórczej aktywności plastycznej dzieci 
i młodzieży poprzez pobudzanie inwencji twórczych 
i wyobraźni. Propozycje praktycznego wykorzystania 
surowców wtórnych w plastyce. Kształtowanie 
różnorodnych formy użytkowych.

10.07.2019 r.
godz. 10.00 – 12.30

WMODN, III p., sala 316
 

Marlena Derlukiewicz

Ewaluacja podstawy 
programowej z języka 
polskiego dla szkół 
podstawowych.

Metoda SWOT w ewaluacji PP, programu nauczania 
i podręcznika. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji do
planowania pracy. Prezentacja slajdów z ćwiczeniami 
sprawdzającymi stopień opanowania treści z PP 
w formie fiszki autokorektywnej.  

27.08.2019 r., 
godz.10.00 – 13.00

WMODN, III p., sala 316
Proszę zabrać ze sobą na 
szkolenie podręcznik do VII lub 
VIII klasy i program nauczania.

Janina Meller, Wiesława 
Kamińska

Sensualne odkrywanie 
przyrody

Sensualizm empiryczny. Posługiwanie się prostym 
kluczem do oznaczania organizmów. Propozycje 
metodyczne na przyrodniczą wycieczkę edukacyjną.

28.08.2019 r.,
godz. 8.00 – 11.00

WMODN, III p., sala 316

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB9c1KkRMW4xFJFT-ejQRu36fgdYEZ6C57aVp01SSMAGCbDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bMwDGmyKGFkyGRXCI-iVsb4EfFfA50ruO3X4l3-NGzk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMubKTDVR6AU_bJnY3R2xOY0ooRvgY4h0U18ZYgfwqzU0myA/viewform


Prowadzący, temat warsztatów. Treści Data, godzina, miejsce. Zgłoszenia, uwagi.

Irena Poździech

Wykorzystanie platformy 
TedED do projektowania zajęć 
metodą odwróconej lekcji

Metoda odwróconej lekcji – zasady i etapy, narzędzia 
służące do projektowania zajęć, opracowanie 
przykładowej lekcji na wybranym narzędziu.

11.07.2019 r.
godz. 10.00 – 13.00,

WMODN, III p., sala 316

dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Wykorzystanie gier 
edukacyjnych w pracy 
nauczyciela. Awans zawodowy 
nauczyciela

03.07.2019 r.
godz. 9.00

WMODN, III p., sala 316

Jerzy Dorożko

Wakacyjne e-bezpieczeństwo 
dla nauczycieli.

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania 
z Internetu na urządzeniach mobilnych (smartfon, 
tablet, laptop) i stacjonarnych podczas wakacyjnych 
podróży. Bezpieczeństwo w sieciach WiFi, optymalne 
wykorzystanie przeglądarek internetowych, tworzenie 
i zarządzanie hasłami, usuwanie wrażliwych informacji
z nośników danych.

05.07.2019 r.
godz. 9.00

WMODN, III p., sala 316

Maria Chodakowska-Malkiewicz

Lato z eTwinningiem

Oferta doskonalenia zawodowego do realizacji 
w systemie online.

15.07.2019 r.
godz. 9.00

WMODN, III p., sala 316

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef3Rn93AnMShnDuz-3JFUez9AlCBEDXCQeVUQMUY19PvGvKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13UIVinXv1OsUknGFRsE_cVfeXDBe5WVSGU2ABG_WBKk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdByOhvMwlFl6NA72gK-gXsWcRRznTzdYUi9JxDH4SWeHEUPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSKZrM8VJZBtt1qiTm__Fnm6K3zs-eIPt7o44UfDUz4RLYIQ/viewform


Prowadzący, temat warsztatów. Treści Data, godzina, miejsce. Zgłoszenia, uwagi.

ks. Jan Łajkosz

Podsumowanie prac nad nową 
podstawą i nowym programem 
nauczania religii 
greckokatolickiej.

Recenzje dokumentów, rozstrzygnięcia w kwestii 
zatwierdzenia i publikacji, wręczenie dyplomów.

31.08.2019

https://docs.google.com/forms/d/1yNRjfhEAcCdtxHUjdzTL_OxgGN35sqOrqs4i6nq7h08/viewform?edit_requested=true

