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Informacje organizacyjne

1. Na każdą formę doskonalenia należy przesłać oddzielne zgłoszenie. Odnośniki 
do elektronicznych wersji formularzy zgłoszeń znajdują się na początku 
każdego z działów tematycznych. Jeżeli takiego odnośnika brak, zgłoszenie 
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres osoby podanej jako Organizator 
w tabeli opisującej formę.

2. O terminie rozpoczęcia danej formy doskonalenia nauczyciele zostaną 
poinformowani odpowiednio wcześniej. Zastrzegamy sobie możliwość 
nieprzeprowadzenia zaplanowanej formy w przypadku braku wymaganej 
minimalnej liczby uczestników. 

3. Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonów) doradców metodycznych są 
umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt z nami” oraz 
w niniejszym informatorze (str. 5)

4. Opłaty za formy płatne należy dokonać na konto Ośrodka po otrzymaniu 
informacji o zakwalifikowaniu:

Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650
1729

Jako tytuł przelewu prosimy wpisać  temat szkolenia oraz
imię i nazwisko uczestnika.

5. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konsultacje 
metodyczne. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.
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Doradcy metodyczni W-MODN w Elblągu

imię i nazwisko kontakt

Ewa BEDNARSKA-SIWILEWICZ
doradca metodyczny ds. plastyki

e.bednarska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Marzena KOSIŃSKA
doradca metodyczny ds. etyki

m.kosinska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Edyta MEREDYK-SZCZESIAK
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach 
podstawowych

e.meredyk@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

dr Elżbieta PAPROCKA
doradca metodyczny ds. historii w szkołach 
ponadpodstawowych

e.paprocka@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Anna PIWOWARSKA
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach 
ponadpodstawowych

a.piwowarska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Małgorzata RYDELEK
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach 
podstawowych

m.rydelek@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Beata SAWICKA
doradca metodyczny ds. religii

b.sawicka@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Anna SZCZAWIŃSKA
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach 
ponadpodstawowych

a.szczawinska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Anna SZELĄG
doradca metodyczny w zakresie nauczyciela bibliotekarza 
i technologii informacyjno-komunikacyjnej

a.szelag@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Karolina WITKOWSKA
doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

k.witkowska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Kinga ZEDLEWSKA-LONTKOWSKA
doradca metodyczny ds. j. angielskiego szkoły 
ponadpodstawowe

k.zedlewska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88
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Wczesna edukacja

Temat Jak oswoić dziecięce emocje

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji.

Zakres treści Rozpoznawanie i nazywanie dziecięcych emocji. Umiejętność 
wypowiadania się na ich temat. Praktyczne przykłady radzenia 
sobie z emocjami. Sposoby odczytywania emocji. Kształtowanie 
odporności emocjonalnej – hartowanie emocjonalne.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska, Karolina Witkowska

Termin Październik 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Krytyczne myślenie – zabawy na serio.

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji.

Zakres treści Cechy myślenia krytycznego. Krytyczne myślenie, a krytykowanie.
Co sprzyja, a co utrudnia rozwój krytycznego myślenia? Sposoby 
stymulowania krytycznego myślenia u dzieci - przykłady zabaw 
i ćwiczeń.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska, Karolina Witkowska

Termin Luty 2021

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Od smyka do działającego matematyka – zabawy rozwijające 
kompetencje matematyczne z wykorzystaniem klocków LEGO.

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji.

Zakres treści Ćwiczenie umiejętności krytycznego oceniania proponowanych 
rozwiązań. Korzystanie ze schematów przy rozwiązywaniu zadań 
tekstowych. Zbieranie, przetwarzanie oraz interpretacja danych. 
Rozwijanie umiejętności pracy z dziesiątkowym systemem 
pozycyjnym.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska, Karolina Witkowska

Termin Kwiecień 2021

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50



Język polski

Temat Od diagnozy do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoła średnia

Zakres treści Sposoby diagnozowania umiejętności uczniów pod kątem 
wymagań egzaminów zewnętrznych. Tworzenie ćwiczeń i zadań 
kształcących umiejętności polonistyczne uczniów.

Organizator Anna Szczawińska

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat TIK na lekcjach języka polskiego — wykorzystanie narzędzi 
multimedialnych

Adresat Nauczyciele języka polskiego 

Zakres treści Kreatywne nauczanie języka polskiego z wykorzystaniem 
platformy Genially do tworzenia angażujących prezentacji, 
inforgrafik, interaktywnych obrazków, gier i quizów.

Organizator Anna Szczawińska

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat Jak motywować uczniów na lekcjach j. polskiego?

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoła średnia

Zakres treści Poznanie czym jest motywacja zewnętrzna i wewnętrzna i co może
zrobić nauczyciel, aby pobudzać motywację wewnętrzną ucznia na 
lekcjach języka polskiego. Jak powstaje motywacja oraz jak 
niezaspokojone potrzeby stają się źródłem jej braku. 

Organizator Anna Szczawińska

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20



Temat Rola pracy domowej w nauczaniu j. polskiego

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoła średnia

Zakres treści Po co zadajemy pracę domową? Jak to robić żeby było mądrzej, 
a nie więcej? Nowoczesne spojrzenie na potrzebę zadawania pracy 
domowej. 

Organizator Anna Szczawińska

Termin II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat Odwrócona lekcja – czyli jak nauczyć uczniów uczenia się.

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoła średnia

Zakres treści Lekcja odwrócona w praktyce – na czym ona polega, jak ją 
zaplanować, jak przygotować materiały i jak do niej przygotować 
uczniów.

Organizator Anna Szczawińska

Termin II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat Uczeń z Zespołem Aspergera na lekcjach języka polskiego

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoła średnia

Zakres treści Specyficzne potrzeby i możliwości ucznia z ZA. Formy i metody 
pracy przynoszące wymierne korzyści.

Anna Szczawińska

Termin II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20



Temat Kreatywność na lekcjach języka polskiego

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoła średnia

Zakres treści Przegląd ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach języka polskiego 
rozwijających kreatywność uczniów.

Organizator Anna Szczawińska

Termin II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat Jak efektywnie i efektownie uczyć gramatyki w szkole 
podstawowej?

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Gramatyka klas 7-8: składnia, słowotwórstwo, mowa zależna 
i niezależna, imiesłowy.

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak
Termin Październik-listopad

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak oceniać uczniów dyslektycznych na lekcjach języka 
polskiego? Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się w oparciu o wytyczne OKE.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Kryteria oceny prac uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się. Charakterystyka błędów.

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak
Termin Styczeń-luty

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak zaciekawić poezją ucznia z klasy 4-5?

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Środki stylistyczne: epitet, porównanie, uosobienie, ożywienie, 
onomatopeja.

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak
Termin Luty/marzec

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 10



Temat Lekcja języka polskiego z wykorzystaniem TIK

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Wykorzystanie aplikacji e-podręczniki, aplikacji Google, Kahoot.
Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Termin Listopad-grudzień
Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak pracować na lekcjach języka polskiego z uczniem 
cudzoziemskim nieznającym języka polskiego?

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Elementy metodyki nauki dzieci cudzoziemskich języka polskiego 
– metody pracy z uczniem cudzoziemskim i nieznającym języka 
polskiego.

Organizator WMODN w Elblągu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Termin Październik/listopad

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Praca z uczniem zdolnym – rozwijanie warsztatu pisarskiego 
ucznia uzdolnionego literacko.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Środki językowo-stylistyczne i istota ich zastosowania.
Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Termin Luty/marzec
Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 10

Temat Adaptowanie programu nauczania języka polskiego 
Wydawnictwa Nowa Era do możliwości i umiejętności 
językowych uczniów cudzoziemskich.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Podstawa programowa z języka polskiego.
Organizator Marlena Derlukiewicz, Edyta Meredyk-Szczesiak

Termin Wrzesień-październik
Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10



Temat Nie takie lektury szkolne straszne jak o nich mówią.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Lektury szkolne klas 7-8.
Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Termin Listopad-grudzień
Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Wykorzystanie aplikacji i platform edukacyjnych w pracach 
domowych i projektach z języka polskiego.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Aplikacja Google, Kahoot, Wardwall, youtube.
Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Termin Marzec-kwiecień
Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 10

Temat Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Metody: debata „za” i „przeciw”, fabuła z „kubka”, gwiazda pytań,
kosz i walizka, metaplan, mapa mentalna, sześć myślących 
kapeluszy, kula śniegowa, graffiti.

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak
Termin Styczeń-luty

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Podstawa programowa z języka polskiego w szkole 
podstawowej dla uczniów cudzoziemskich.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Lektury obowiązkowe, formy wypowiedzi, gramatyka i ortografia.
Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Termin Wrzesień-październik
Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10



Temat Egzamin ósmoklasisty – nowa podstawa programowa 
a wymagania CKE.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Nowa podstawa programowa z języka polskiego – lektury 
obowiązkowe, formy wypowiedzi, gramatyka i ortografia.

Organizator WMODN w Elblągu, doradca metodyczny ds. języka polskiego 
Edyta Meredyk-Szczesiak

Termin Grudzień-styczeń
Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak motywować ucznia bez ocen? Pozytywna uwaga.

Adresat Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe 

Zakres treści Motywacja uczniów. Komunikacja niewerbalna. Ocenianie. 
Czynnik motywujące zależne od nauczyciela. Rożne formy 
aktywności uczniów. 

Organizator Małgorzata Rydelek, Magdalena Rękawik

Termin XI 2020

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Zarządzanie stresem. Jak przeciwdziałać wypaleniu 
zawodowemu? 

Adresat Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

Zakres treści Jak wykorzystać techniki relaksacyjne w opanowaniu stresu na po-
ziomie fizjologii i myśli.  Jak pracować nad zmianą sposobu my-
ślenia, które wywołuje stres (np. ”na pewno sobie nie poradzę”, „z 
pewnością podczas prezentacji skompromituję się”). Techniki za-
rządzania stresem. 

Organizator Małgorzata Rydelek, Izabela Bujniewicz

Termin I -II semestr 2020/2021

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50



Temat Uczeń aktywny i zaangażowany na lekcjach języka polskiego 
i historii

Adresat Szkoły podstawowe

Zakres treści Nowatorskie metody pracy z uczniami. Kreatywne myślenie. 
Pomysły, metody, gotowe scenariusze. 

Organizator Małgorzata Rydelek

Termin

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat „Drogą więźnia”- warsztaty edukacyjne na terenie Muzeum 
Stutthof

Adresat Nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.

Zakres treści Kto i dlaczego mógł trafić do obozu? Gdzie zaczynała się i gdzie 
kończyła droga więźnia? Warunki życia obozowego. Czy 
w codziennym obozowym życiu był czas na ideały i przyjaźń? 
Wytrwać, przeżyć i żyć, czyli, do czego zdolny jest człowiek 
w obliczu zagrożenia i co gotów jest zrobić dla ratowania życia? 
Czy nadzieja umiera ostatnia?

Organizator Anna Piwowarska, Małgorzata Rydelek

Termin I 2021 r.

Liczba godzin 8 Odpłatność (zł) 10

Temat Wykorzystanie TIK na lekcji historii

Adresat Nauczyciele szkół podstawowych 

Zakres treści

Organizator Małgorzata Rydelek

Termin IX 2020r – VI 2021r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) Bezpłatnie



Temat Aplikacja quizizz jako nowoczesna forma sprawdzania 
i utrwalania wiedzy oraz umiejętności uczniów. 

Adresat Szkoły podstawowe i  ponadpodstawowe 

Zakres treści Sposoby diagnozowania uczniów. Dostosowanie metod i sposobów
nauczania do indywidualnych preferencji uczniów. 
Wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy nauczyciela. 

Organizator Anna Piwowarska 

Termin IX 2020 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Aktywizujące metody powtarzania materiału. 

Adresat Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

Zakres treści Nowatorskie metody pracy z uczniami. Przegląd różnych metod 
i praktyczne sposoby ich wykorzystania. Kreatywne myślenie.

Organizator Anna Piwowarska 

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Pamięć i tożsamość, czyli o wykorzystaniu zbiorów Muzeum 
Stutthof w Sztutowie w praktyce edukacyjnej – wyjazd 
edukacyjny.

Adresat Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

Zakres treści Warsztaty terenowe w Muzeum Stutthof w Sztutowie .Uczeń 
aktywny i zaangażowany na lekcjach języka polskiego i historii.

Organizator Anna Piwowarska Małgorzata Rydelek

Termin II semestr 

Liczba godzin 8 Odpłatność (zł) 50



Języki obce

Temat Rola pracy domowej w nauczaniu języków obcych.

Adresat Nauczyciele języków obcych szkoła średnia

Zakres treści Po co zadajemy pracę domową? Jak to robić żeby było mądrzej, a 
nie więcej? Nowoczesne spojrzenie na potrzebę zadawania pracy 
domowej. Wykorzystanie narzędzi TIK (m.in. LearningApps, 
Wordwall).

Organizator Kinga Zedlewska-Lontkowska

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat Wykorzystanie narzędzi multimedialnych na lekcjach języków 
obcych.

Adresat Nauczyciele języków obcych 

Zakres treści Kreatywne nauczanie języków obcych z wykorzystaniem 
platformy Genially do tworzenia angażujących prezentacji, 
inforgrafik, interaktywnych obrazków, gier i quizów.

Organizator Kinga Zedlewska-Lontkowska

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat Wykorzystanie narzędzi multimedialnych na lekcjach języków 
obcych.

Adresat Nauczyciele języków obcych 

Zakres treści Kreatywne nauczanie języków obcych z wykorzystaniem narzędzi 
Baamboozle do tworzenia gier i quizów oraz Wakelet – program do
zbierania materiałów w postaci cyfrowej i dzielenia się nimi.

Organizator Kinga Zedlewska-Lontkowska

Termin II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20



Temat Język obcy zawodowy

Adresat Nauczyciele języka obcego zawodowego

Zakres treści Efektywne sposoby prowadzenia lekcji języka obcego 
zawodowego. Przegląd metod pracy na lekcjach języka obcego 
zawodowego.

Organizator Kinga Zedlewska-Lontkowska

Termin II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł)

Temat Odwrócona lekcja – czyli jak nauczyć uczniów uczenia się.

Adresat Nauczyciele języków obcych szkoła średnia

Zakres treści Lekcja odwrócona w praktyce – na czym ona polega, jak ją 
zaplanować, jak przygotować materiały i jak do niej przygotować 
uczniów.

Organizator Kinga Zedlewska-Lontkowska

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20

Temat Kreatywność na lekcjach języków obcych

Adresat Nauczyciele języków obcych szkoła średnia

Zakres treści Przegląd ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach języków obcych 
rozwijających kreatywność uczniów.

Organizator Kinga Zedlewska-Lontkowska

Termin II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 20



Edukacja artystyczna i multimedia w dydaktyce

Temat Malarstwo kreatywne

Adresat Nauczyciele różnych etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Uczestnicy szkolenia poznają sposoby techniki malowania prac za 
pomocą szablonów i niestandardowych narzędzi. Poznają podłoża 
malarskie i sposoby nakładania farb oraz ich rodzaje. Zdobędą 
wiedzę w zakresie malarstwa abstrakcyjnego. 

Organizator Mgr Ewa Bednarska-Siwilewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50

Temat Happening w twórczej przestrzeni

Adresat Nauczyciele różnych etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Podczas szkolenia będzie można  poznać sposoby organizowania 
twórczego happeningu w przestrzeni szkoły lub placówki 
oświatowej,  będą to: sposoby zawieszania podłoży malarskich 
i rysunkowych w przestrzeni. Uczestnicy zdobędą niezbędną 
wiedzę o zastosowaniu technik plastycznych i sposobów tworzenia 
na dużych formatach. 

Organizator Mgr Ewa Bednarska-Siwilewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30



Temat Warsztaty scenograficzne

Adresat Nauczyciele różnych etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Podczas  szkolenia zostaną zaprezentowane różne materiały do 
tworzenia scenografii i dekoracji związanych ze Świętem 
Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy poznają sposoby techniki 
łączenia różnych materiałów w całość za pomocą odpowiednio 
dobranych narzędzi. Dekoracje, które zostaną wykonane podczas 
warsztatów  zostaną zaprezentowane w formie wystawy.

Organizator Mgr Ewa Bednarska Siwilewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30

Temat Franciszkańskie szopki

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Tematem szkolenia będzie szopka franciszkańska jako symbol 
Świąt Bożego Narodzenia. Podczas warsztatów uczestnicy poznają 
sposoby tworzenia  postaci do szopek w drewnie i techniki 
zdobienia takie jak: snycerstwo, malowanie temperą jajeczną, 
zdobienie złotem płatkowym na podłożu mixtionu.

Organizator Mgr Ewa Bednarska Siwilewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Obrazy na drewnie

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Zakres treści Uczestnicy szkolenia poznają sposoby projektowania prac na 
podłożach drewnianych, z zastosowaniem techniki transferu 
i pirografu. Zaprezentowane zostaną sposoby zabezpieczania 
wykonanych prac szelakiem lub werniksem.

Organizator Mgr Ewa Bednarska Siwilewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50



Temat Woskiem malowane

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Podczas szkolenia uczestnicy poznają technikę batiku. Prace będą 
malowane na podłożach płótna w kilku etapach, które zostaną 
udokumentowane w konspekcie. Podczas warsztatu uczestnicy 
zdobędą niezbędną wiedzę dotycząca tworzenia prac na podłożach 
z tkanin.  

Organizator Mgr Ewa Bednarska Siwilewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Malarskie historie na szkle

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Podczas szkolenia, uczestnicy poznają technikę malowania na 
szkle-witrochromię. Metody, techniki i formy pracy zostaną 
udokumentowane w konspekcie zajęć. 

Organizator mgr Ewa Bednarska-Siwilewicz, mgr Łukasz Kogut.

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50

Temat Herby i pieczęcie w druku płaskim i wypukłym

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną sposoby tworzenia prac
za pomocą technik graficznych. Uczestnicy poznają sposoby 
tworzenia matryc drukujących oraz podłoża do odbijania prac. 
Zostaną wykonane pieczęcie. 

Organizator Mgr Ewa Bednarska Siwilewicz, mgr Łukasz Kogut.

Termin II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 30



Temat Papierowy świat

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Zakres szkolenia będzie obejmował techniki kształtowania papieru,
który jest materiałem polecanym w arteterapii. Uczestnicy poznają 
metody i techniki modelowania i łączenia elementów papierowych 
w całość, za pomocą materiałów i narzędzi. 

Organizator Mgr Ewa Bednarska Siwlewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Papierowy teatr-kamishibai

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, terapeuci.

Zakres treści Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę tworzenia teatru kamishibai,
który jest teatrem ilustracji i obrazu. Podczas szkolenia 
zaprezentowane zostaną metody i techniki tworzenia ilustracji. 
Opracowane zostaną scenariusze do bajkoterapii za pomocą 
różnych technik plastycznych.  

Organizator Mgr Ewa Bednarska-Siwilewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50



Edukacja historyczna i obywatelska

Temat Kształtowanie kompetencji  kluczowych w nowej podstawie 
programowej z historii dla szkół ponadpodstawowych

Adresat Nauczyciele historii 

Zakres treści Kompetencje kluczowe i możliwości ich kształtowania w nowej 
podstawie programowej

Organizator Dr Elżbieta Paprocka

Termin Wrzesień 2020

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Aktywizujące metody pracy z uczniem na lekcjach historii 
w szkole ponadpodstawowej

Adresat Nauczyciele historii

Zakres treści Metody aktywizujące, wykorzystanie TIK, zasoby źródłowe 
dostępne w internecie

Organizator Dr Elżbieta Paprocka

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) Bezpłatne



Technologie informacyjno-komunikacyjne

Formularz zgłoszenia na szkolenie
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Temat Jak przekształcić plik PDF w edytowalną kartę pracy?

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Zakres treści Przygotowanie edytowalnych kart pracy z wykorzystaniem 
narzędzia PDFescape.

Organizator Anna Szeląg

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela 
(sieć współpracy i samokształcenia)

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Zakres treści Warsztaty organizowane w ramach sieci będą dotyczyły narzędzi 
TIK przydatnych w realizacji procesu dydaktycznego zarówno 
zdalnie, jak i stacjonarnie. Dzielenie się pomysłami. Wspólne 
rozwiązywanie problemów.

Organizator Anna Szeląg, Aleksandra Olbryś (Warmińsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna w Elblągu)

Termin Od października co 2 miesiące

Miejsce Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Liczba godzin 4-5 spotkań po 3 godz. Odpłatność (zł) Bezpłatnie

https://forms.gle/bAmyQ5s8nagVpd7TA


Temat Interaktywne karty pracy – narzędzia TIK wspomagające 
edukację zdalną i stacjonarną (kurs e-learningowy)

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Zakres treści Opracowanie „samosprawdzających się” kart pracy 
z wykorzystaniem narzędzia Liveworksheets. Wypełnianie 
i komentowanie kart pracy w formie plików PDF 
z wykorzystaniem Adobe Acrobat Reader DC.

Organizator Anna Szeląg

Termin II semestr

Liczba godzin 8 Odpłatność (zł) 20

Temat Narzędzia TIK do weryfikacji wiedzy uczniów w edukacji 
zdalnej i stacjonarnej (kurs e-learningowy)

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Zakres treści Monitorowanie postępów ucznia w nauce z wykorzystaniem 
narzędzi Socrative i TestPortal.

Organizator Anna Szeląg

Termin II semestr

Liczba godzin 8 Odpłatność (zł) 20

Temat Nauczanie zdalne – metody, materiały, narzędzia (kurs 
e-learningowy)

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Zakres treści Teoretyczne podstawy organizacji i prowadzenia zajęć online. 
Prezentacja wybranych metod i narzędzi charakterystycznych dla 
nauczania zdalnego. Rola i zadania nauczyciela w nauczaniu 
zdalnym. Kompetencje nauczyciela pracującego w trybie zdalnym.

Organizator Anna Szeląg

Termin I semestr

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10



Temat Co w prawie autorskim piszczy? – elementy prawa autorskiego
w pracy nauczyciela (kurs e-learningowy)

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych

Zakres treści Podmiot i przedmiot prawa autorskiego. Dozwolony użytek 
edukacyjny. Wolne licencje. Sposoby wyszukiwania utworów na 
wolnych licencjach. 

Organizator Anna Szeląg

Termin I semestr

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10



Nauczyciele bibliotekarze

Formularz zgłoszenia na szkolenie
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Temat Vademecum nauczyciela bibliotekarza - ewidencja materiałów 
bibliotecznych (kurs e-learningowy)

Adresat Nauczyciele bibliotekarze rozpoczynający pracę w bibliotece

Zakres treści Usystematyzowanie wiedzy w zakresie ewidencji materiałów 
bibliotecznych. Skontrum. Selekcja.

Organizator Anna Szeląg

Termin I semestr 

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10

Temat Spotkanie z literaturą dla młodzieży

Adresat Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele j. polskiego

Zakres treści Co i dlaczego lubi czytać młodzież. Trendy i bestsellery 
w literaturze dla młodzieży.

Organizator Anna Szeląg, Monika Kobylińska (Warmińsko-Mazurska 
Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu)

Termin październik 2020

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) Bezpłatnie

Temat „Układanka ekspercka” – pomysł na zajęcia w szkolnej 
bibliotece

Adresat Nauczyciele bibliotekarze

Zakres treści Metoda JIGSAW. Utrwalanie i gromadzenie informacji na temat 
lektur szkolnych. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Organizator Anna Szeląg

Termin II semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

https://forms.gle/g4NuvWNDyKCvPxaE8


Etyka i filozofia

Temat Programy nauczania — jak pisać i modyfikować?

Adresat Nauczyciele etyki ze szkół podstawowych

Zakres treści Zasady tworzenia programów nauczania z uwzględnieniem 
podstawy programowej oraz potrzeb i możliwości uczniów. 
Warsztaty.

Organizator dr Marzena Kosińska

Miejsce Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Olsztynie, ul. Puszkina 11

Termin V-VI 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak uczyć zgodnie z podstawą programową?

Adresat Nauczyciele etyki ze szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych oraz nauczyciele filozofii ze szkół 
ponadpodstawowych

Zakres treści Podstawa programowa a program nauczania. Istotne zmiany 
w podstawie programowej. Warsztaty.

Organizator dr Marzena Kosińska

Miejsce Do uzgodnienia

Termin V-VI 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10



Temat Tradycyjne i nowoczesne metody pracy na lekcjach etyki 
i filozofii (wady i zalety)

Adresat Nauczyciele etyki ze szkoły podstawowej, szkoły 
ponadpodstawowej oraz nauczyciele filozofii ze szkół 
ponadpodstawowych.

Zakres treści Omówienie wybranych metod nauczania (wady i zalety). 
Warsztaty.

Organizator dr Marzena Kosińska

Miejsce Do uzgodnienia 

Termin XII 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Formy utrwalania wiedzy oraz sprawdzania wiedzy 
pozyskanej przez uczniów na lekcjach etyki i filozofii.

Adresat Nauczyciele etyki ze szkoły podstawowej i szkoły 
ponadpodstawowej oraz nauczyciele filozofii ze szkół 
ponadpodstawowych.

Zakres treści Budowanie kart pracy. Konstruowanie testów i innych form 
sprawdzania wiedzy i umiejętności. Warsztaty.

Organizator dr Marzena Kosińska

Miejsce Do uzgodnienia 

Termin II 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10



Temat Co to znaczy, że coś ma wartość? Wprowadzenie do 
aksjologii.

Adresat Nauczyciele etyki i filozofii ze szkół ponadpodstawowych.

Zakres treści Pojęcie, rodzaje i hierarchia wartości oraz sposoby istnienia 
i poznawania wartości. Przykłady metod i technik pracy 
z uczniami. Warsztaty-lekcja otwarta.

Organizator dr Marzena Kosińska

Miejsce I liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 
w Elblągu

Termin II 2021 r.

Liczba godzin 1 Odpłatność (zł) Bezpłatnie

Temat Czy piękno jest w oku patrzącego? Narodziny estetyki.

Adresat Nauczyciele etyki i filozofii ze szkół ponadpodstawowych

Zakres treści Piękno jako wartość. Przykłady metod i technik pracy 
z uczniami. Warsztaty- lekcja otwarta.

Organizator dr Marzena Kosińska

Miejsce I liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 
w Elblągu.

Termin III 2021 r.

Liczba godzin 1 Odpłatność (zł) Bezpłatnie



Temat Jak zorganizować wydarzenie kulturalno-edukacyjne we 
współpracy ze środowiskiem lokalnym?

Adresat Pracownicy pedagogiczni szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych i inne.

Zakres treści Scenariusze, projekty i praktyczne wskazówki. Seminarium.

Organizator dr Marzena Kosińska, Elżbieta Mieczkowska dyrektor 
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Miejsce Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Termin III 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) Bezpłatnie



Temat Etyka w biznesie — stare i nowe oblicze biznesu.

Adresat Nauczyciele i uczniowie ze szkół ponadpodstawowych oraz 
środowisko elbląskie.

Zakres treści Konferencja pt. Etyka w biznesie-stare i nowe oblicze biznesu 
ma charakter naukowy i międzypokoleniowy. Jest konferencją 
otwartą, adresowaną do środowiska lokalnego, w tym do 
środowiska elbląskich szkół ponadpodstawowych. 
Ideą konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji 
i informacji w oparciu o doświadczenia przedsiębiorców 
działających na rynku lokalnym oraz dyskusji nad miejscem 
etyki w biznesie. Przewiduje się dwa wystąpienia: dr Marzeny 
Kosińskiej na temat Praca a godność człowieka i dr Zygmunta
Mietleswskiego, O naturze biznesu. Podczas konferencji 
przewiduje się panel dyskusyjny na temat, Nowe wyzwania 
w biznesie — szanse i zagrożenia, który poprowadzi Rafał 
Gruchalski — redaktor naczelny Elbląskiej Gazety 
Internetowej portEL.pl.

Organizator dr Marzena Kosińska, Renata Milewska (Biblioteka Elbląska 
im. C. Norwida w Elblągu), W-MODN w Elblągu, I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, II 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, Biblioteka Elbląska im. 
C. Norwida w Elblągu, Elbląska Gazeta Internetowa 
portEL.pl.

Miejsce Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu, ul. św. Ducha 
3-7.

Termin X 2020 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) Bezpłatnie



Religia rzymskokatolicka

Formularz zgłoszenia na szkolenie

(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Temat Katecheza w Internecie

Adresat Katecheci wszystkich typów szkół, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści Katolicki Networking – platforma do prezentacji inicjatyw 
ewangelizacyjnych, dzielenie się wiarą i doświadczeniem 
zawodowym, medytacje rodzinne – spotkanie z autorką projektu

Organizator Beata Sawicka
Termin X 2020 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Adwentowe inspiracje 

Adresat Katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Warsztaty metodyczne: aplikacja Genial.ly: tworzenie interactive 
image, presentation, escape game.

Organizator Beata Sawicka
Termin XI 2020 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Parafia – czy to miejsce dla mnie?

Adresat Katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Lekcja otwarta – kl. VI; wykorzystanie w nauczaniu aplikacji 
i narzędzi do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Organizator Beata Sawicka
Termin XII 2020 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) -

Temat Wykorzystanie klocków Lego na lekcjach religii

Adresat Katecheci przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres treści Warsztaty metodyczne – metody aktywizujące, rozwijanie 
kompetencji kluczowych na lekcjach religii.

Organizator Beata Sawicka, Karolina Witkowska
Termin III 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKBENFg2w_ILWoeEquimdsjaoVQoB_Cw2ueD6fj_5YoqYHew/viewform


Temat Zeszyt nastolatka

Adresat Katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Lekcja otwarta. Warsztaty metodyczne. Prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego. Wykorzystanie elementów OK zeszyt. 

Organizator Beata Sawicka
Termin IV 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Moralne dylematy w przypowieściach biblijnych oczami dzieci
– wykorzystanie narzędzi TOC w nauczaniu religii

Adresat Katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Warsztaty metodyczne – narzędzia krytycznego myślenia na 
lekcjach religii, metody aktywizujące, kompetencje kluczowe

Organizator Beata Sawicka, Karolina Witkowska
Termin XI 2020 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10

Temat Warsztat kreatywnego katechety

Adresat Katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela religii, gromadzenie 
pomocy dydaktycznych, bank pomocy.

Organizator Beata Sawicka
Termin V-VI 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Adaptacja programu nauczania religii

Adresat Katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Warsztaty: Programy nauczania – główne założenia, zasady 
opracowania, wdrażania i modyfikacji. Dostosowanie programu 
nauczania do warunków i potrzeb szkoły.

Organizator Beata Sawicka
Termin II 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10
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