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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 poinformo-
wani odpowiednio wcześniej. Zastrzegamy sobie możliwość nieprzeprowadzenia 
zaplanowanej formy w przypadku braku wymaganej minimalnej liczby 
uczestników. 

3. Informujemy, że większość proponowanych przez konsultantów szkoleń może zo-
stać przeprowadzona również w innych miejscowościach (tzn. poza Elblągiem) 
pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej grupy uczestników (zazwyczaj 
ok. 15 osób). Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się 
z organizatorem formy. Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonów oraz godziny 
dyżurów konsultantów) są umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce 
„Kontakt z nami” oraz w niniejszym informatorze (str. 7 – 8)

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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Pracownicy pedagogiczni W-MODN w Elblągu

imię i nazwisko kontakt

dr Danuta OLEKSIAK
dyrektor, nauczyciel — konsultant ds. przedmiotów 
zawodowych, doradztwa zawodowego, kształcenia dorosłych, 
zawodów unikatowych

dyrektor@wmodn.elblag.pl
tel. 55 643 52 52

Jadwiga HRYNIEWICZ
wicedyrektor, nauczyciel – konsultant języków obcych, 
awansu zawodowego, egzaminowania i jakości w edukacji

j.hryniewicz@wmodn.elblag.pl
tel. 55 619 58 51

dr Krzysztof BŁASZCZAK
kierownik ECEE, nauczyciel — konsultant ds. chemii, 
oceniania i egzaminowania, koordynator ds. wspomagania 
szkół i placówek

k.blaszczak@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 93

Maria CHODAKOWSKA-MALKIEWICZ
nauczyciel — konsultant ds. języka angielskiego 
i europejskich programów edukacyjnych

m.chodakowska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 98

Marlena DERLUKIEWICZ
nauczyciel — konsultant ds. języka polskiego, edukacji 
czytelniczej i rozwijania kreatywności, informacji 
pedagogicznej

m.derlukiewicz@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 94

Jerzy DOROŻKO
nauczyciel — konsultant ds. informatyki i wykorzystania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji

j.dorozko@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 99

Beata GADOMSKA
nauczyciel — konsultant ds. kadry kierowniczej i języka 
polskiego

b.gadomska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 87

Andrzej GOŁOTA
nauczyciel — konsultant ds. matematyki i EWD

a.golota@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 89

Alicja GUŁA
nauczyciel — konsultant ds. wychowania przedszkolnego 
i innowacji pedagogicznych

a.gula@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 99

Magdalena JANKUN
nauczyciel — konsultant ds. geografii, przyrody, 
egzaminowania, trener przedsiębiorczości, koordynator ds. 
sieci samokształcenia i samodoskonalenia.

m.jankun@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 95

Anna KAMIŃSKA
nauczyciel — konsultant ds. religii rzymskokatolickiej

a.kaminska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 86
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Łukasz KOGUT
nauczyciel — konsultant ds. sztuki — edukacji artystycznej, 
nadzoru pedagogicznego.

l.kogut@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 92

Elżbieta KURKIEWICZ
nauczyciel — konsultant ds. matematyki i pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie matematyki

e.kurkiewicz@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 94

Ewa LESZCZYŃSKA
nauczyciel — konsultant ds. języków obcych

e.leszczynska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 98

Jan ŁAJKOSZ
nauczyciel — konsultant ds. religii greckokatolickiej

j.lajkosz@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 86

Janina MELLER
nauczyciel — konsultant ds. biologii

j.meller@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

dr Beata PABIAN
nauczyciel – konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii

b.pabian@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 86

Irena POŹDZIECH
nauczyciel — konsultant ds. edukacji historycznej 
i obywatelskiej

i.pozdziech@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

Bożena ROKICKA
nauczyciel — konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej, mediacji i awansu zawodowego nauczycieli

b.rokicka@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 92

Krzysztof STASIAK
nauczyciel — konsultant ds. przedmiotów zawodowych

k.stasiak@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 89

Monika STASIAK
nauczyciel — konsultant ds. fizyki

m.stasiak@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 89

Tomasz SZUSZKIEWICZ
nauczyciel — konsultant ds. wychowania fizycznego

t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 96

Marlena SZWEMIŃSKA
nauczyciel — konsultant ds. pedagogiki specjalnej, integracji 
i edukacji włączającej

m.szwemińska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 96

Agata URBAŃSKA
nauczyciel — konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej 
i innowacji pedagogicznych

a.urbanska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 96

Halina UŹLUK
nauczyciel — konsultant ds. nadzoru pedagogicznego 
i awansu zawodowego

h.uzluk@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 86
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Konsultacje

 roku szkolnym 2020/2021 konsultanci W-MODN w Elblągu oferują Państwu 
bezpłatne, tematyczne konsultacje indywidualne i grupowe.W

Mając na uwadze specyfikę pracy Państwa szkół i placówek, informujemy, iż termin 
oraz miejsce konsultacji można uzgodnić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicz-
nej z wybranym przez Państwa konsultantem. W ramach wsparcia merytorycznego istnieje
możliwość skorzystania z konsultacji w obszarach niewymienionych w poniższej 
tematyce.

dr inż. Krzysztof BŁASZCZAK

• Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym.
• Zasady konstruowania programów nauczania.
• Rzecznik praw ucznia – rola, zadania, obowiązki, prawa, mediacje.
• Procesowe wspomaganie szkoły.
• Ocenianie kształtujące jako czynnik motywujący ucznia do pracy.
• Metodyka nauczania chemii.
• Struktura konspektu lekcji w nowoczesnym ujęciu dydaktycznym.
• Egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne i poprawkowe.
• Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania.
• Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na chemii.
• Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole.
• Zasady konstrukcji pisemnych prac kontrolnych z uwzględnieniem wymagań 

i kryteriów oceniania.
• Przygotowanie ucznia w szkole podstawowej do konkursu z chemii.
• Awans zawodowy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego.
• Mediacje jako alternatywa na rozwiązywanie konfliktów.
• W zakresie edukacji ekologicznej: finansowanie szkół, realizacja projektów 

edukacyjnych, organizacja konkursów, akcje i kampanie ekologiczne.

Maria CHODAKOWSKA-MALKIEWICZ

• Awans zawodowy nauczyciela języka obcego — procedury

• Egzamin ósmoklasisty — przygotowanie/procedury

• Metodyka pracy na lekcji języka angielskiego – dostosowanie metod i sposobów 
pracy do aktualnych wyzwań i potrzeb ucznia/uczniów.
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Marlena DERLUKIEWICZ

• Zasady tworzenia programów nauczania.

• Sposoby osiągania celów w realizacji nowej podstawy programowej.

• Praca z uczniem o specjalnych potrzebach na języku polskim.

• Tworzenie innowacyjnych programów edukacyjnych.

• Doskonalenie kompetencji kluczowych.

• Rola nauczyciela w motywowaniu uczniów.

• Aktywizujące metody i techniki nauczania.

• Rozwijanie kreatywności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Jerzy DOROŻKO

• Nauczanie informatyki i na zajęciach komputerowych.

• Wybór programów i podręczników do zajęć komputerowych i informatyki.

• Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem darmowego oprogramowania.

• Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na przedmiotach 
nieinformatycznych.

• WebQuest i jego wykorzystanie w procesie kształcenia.

• Bezpieczny internet w szkole, prawo autorskie, ochrona danych osobowych.

Beata GADOMSKA

• Planowanie pracy szkoły z perspektywy dyrektora.

• Ocena pracy nauczyciela.

• Praca zespołowa w szkole. Współpraca w radzie pedagogicznej.

• Planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

• Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości pracy 
szkoły.

• Indywidualny coaching dla dyrektorów (trudne sytuacje w szkole lub placówce, 
planowanie rozwoju zawodowego, wyznaczanie celów rozwojowych).

• Motywacyjna rola oceny szkolnej.

• Wypalenie zawodowe.

• Uczenie uczenia się oraz inne kompetencje kluczowe.

• Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego oraz dyrektorów szkół.
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• Planowanie pracy nauczyciela polonisty.

• Egzamin ósmoklasisty i maturalny z języka polskiego.

Andrzej GOŁOTA

• Nauczanie matematyki

• Diagnostyka edukacyjna – ocenianie wewnątrzszkolne, egzaminy zewnętrzne, 
pomiar dydaktyczny, edukacyjna wartość dodana.

• Analiza wyników egzaminów zewnętrznych (w tym zawodowego) w celu poprawy 
efektywności kształcenia.

• Korzystanie z nowoczesnych technologii w nauczaniu (w tym kształcenie online).

• Edukacja przez szachy.

• Awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela.

Alicja GUŁA

• Innowacje pedagogiczne.

• Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Jadwiga HRYNIEWICZ

• Ewaluacja wewnętrzna, czyli wymagania MEN w stosunku do szkół i placówek 
oświatowych.

• Programy nauczania języków obcych — zasady konstruowania.

• Ewaluacja programów realizowanych w szkołach.

• Konstruowanie narzędzi badawczych.

• Awans zawodowy nauczyciela.

• Analiza raportów z badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Magdalena JANKUN

• Zasady konstruowania programów nauczania.

• Ocenianie kształtujące jako czynnik motywujący ucznia do pracy.

• Metodyka nauczania geografii i przyrody.

• Struktura konspektu lekcji w nowoczesnym ujęciu dydaktycznym.

• Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania.
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• Zasady konstrukcji pisemnych prac kontrolnych z uwzględnieniem wymagań 
i kryteriów oceniania.

• Przedsiębiorczość w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie 
programów: Ekonomia na co dzień i Moje Finanse.

Anna KAMIŃSKA

• Realizacja podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego
• Praca z uczniem zdolnym na katechezie.

Łukasz KOGUT

• Nowatorskie rozwiązania na lekcjach plastyki i zajęciach pozalekcyjnych.

• Współpraca nauczycieli plastyki z instytucjami kultury i organizacjami 
pozarządowymi podejmującymi działania na rzecz edukacji artystycznej.

• Wspieranie młodego nauczyciela w rozwoju zawodowym i budowaniu warsztatu 
pracy.

• Obszary aktywności podlegające ocenie na lekcji plastyki.

Elżbieta KURKIEWICZ

• Egzamin ósmoklasisty.

• Struktura konspektu lekcji.

• Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Egzaminy sprawdzające, poprawkowe, klasyfikacyjne.

• Praca z uczniem z dyskalkulią.

• Praca z uczniem dyslektycznym.

Ewa LESZCZYŃSKA

• Kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych.

• Innowacyjne rozwiązania metodyczne i organizacyjne w ramach nauczania języka 
obcego.

Janina MELLER

• Warsztat pracy nauczyciela biologii.

• Konkurs przedmiotowy z biologii i konkursy przyrodniczo-ekologiczne.
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• Organizacja warsztatów biologiczno-ekologicznych terenowych i gabinetowych 
oraz lekcji otwartych.

dr Danuta OLEKSIAK

• Projektowanie dokumentacji oraz zajęć dydaktycznych obejmujących kształcenie 
w zawodach unikatowych.

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

• Andragogiczne aspekty projektowania zajęć edukacyjnych dla dorosłych.

• Badanie losów absolwentów.

• Planowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego.

dr Beata PABIAN

• Nauczanie podstaw przedsiębiorczości – metodyka pracy w oparciu o podstawę 
programową, przedmiotowy system oceniania.

• Program finansoaktywni – rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych: zagadnienia 
z zakresu podatków i finansów, korzystanie z ciekawych narzędzi edukacyjnych.

• Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szczególności  z zakresu deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 
językowych.

• Planowanie i organizacja pracy logopedy.

Irena POŹDZIECH

• Realizacja podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie (warunki 
i sposoby).

• Planowanie pracy nauczyciela historii i wos (metodyka, indywidualizacja procesu, 
dostosowania).

• Kształtowanie kompetencji maturalnych uczniów (historia i wiedza 
o społeczeństwie).

• Doradztwo zawodowe w szkole.

Bożena ROKICKA

• Rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych.

• Rozwiązywanie konfliktów w szkole – mediacje.

• Awans zawodowy pedagoga, wychowawcy.
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• Modyfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

• Zespoły Samokształceniowe Pedagogów Szkolnych.

• Zespoły Samokształceniowe Kierowników Świetlic Szkolnych.

• Współpraca szkoły z rodzicami.

Monika STASIAK

• Realizacja podstawy programowej z fizyki.

• Dobór programów nauczania i podręczników do nauczania fizyki w świetle nowej 
podstawy programowej.

• Doświadczenia i eksperymenty na lekcjach.

• Konstruowanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów.

Krzysztof STASIAK

• Nauczanie przedmiotów zawodowych.
• Analiza wyników egzaminów zewnętrznych (zawodowego) w celu poprawy 

efektywności kształcenia.

• Korzystanie z nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów zawodowych.

Tomasz SZUSZKIEWICZ

• Jak pozyskiwać środki na działalność sportową szkoły?

• Uczniowski klub sportowy.

• Dokumentacja nauczyciela wychowania fizycznego.

• Działalność turystyczno-krajoznawcza szkoły.

• Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego.

Marlena SZWEMIŃSKA

• Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich etapach 
edukacyjnych.

• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

• Analiza i interpretacja orzeczenia lub opinii psychologiczno-pedagogicznej.
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Agata URBAŃSKA

• Realizacja podstawy programowej — I etap edukacyjny.

• Innowacje pedagogiczne we wczesnej edukacji.

Halina UŹLUK

• Kwalifikacje nauczycieli.

• Awans zawodowy nauczyciel.

• Pragmatyka zawodowa nauczycieli.

• Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.
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Wspomaganie pracy szkoły/placówki oświatowej

– działania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły

Temat Procesowe wspomaganie szkoły

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowe.

Zakres treści Diagnoza problemów w szkołach. Pomoc w opracowaniu działań
podnoszących jakość oraz budowa Rocznego Planu Wspomagania
(RPW) „szytego na miarę”,  ściśle  odpowiadającego na potrzeby
szkoły. Dostosowanie oferty do doskonalenia do zdiagnozowanych
potrzeb. 

Koordynator dr inż. Krzysztof Błaszczak

Realizator Wszyscy konsultanci. Wyboru konsultanta dokonuje dyrektor 
szkoły (placówki).

Termin Cały rok

Liczba godzin Wg potrzeb Odpłatność (zł) Do uzgodnienia

owy system doskonalenia nauczycieli ma być nakierowany na pracę z konkretną 
szkołą lub placówką, wspierać ją w wykonywaniu zadań nakładanych przez 

państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. 
Oferta kierowana do szkół powinna być wynikiem analizy sytuacji szkoły i odpowiadać na
jej rzeczywiste potrzeby. W ramach wspomagania szkół i placówek Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu proponuje:

N

1. Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb w ramach szkolenia rady pedagogicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 
27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 
2015 r., poz.1270 ze zmianami). Możliwa będzie również inna forma diagnozy (po 
uzgodnieniu z konsultantem prowadzącym wspomaganie).

2. Pomoc w zaplanowaniu działań w zdiagnozowanym obszarze oraz wspólne 
wypracowywanie rozwiązań i wdrażanie ich do szkolnej praktyki („szyte na miarę” 
roczne plany wspomagania szkoły/placówki).
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3. Pomoc w podsumowaniu działań służących rozwojowi szkoły/placówki, czyli ocenę
efektów oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy.

4. Konsultacje indywidualne i zbiorowe.

5. Udział nauczycieli w sieciach przedmiotowych lub problemowych.

6. Poprawę spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami 
szkoły/placówki.

7. Szkolenia rady pedagogicznej w ramach modelu wspomagania szkoły/placówki.

8. Promowanie osiągnięć i doświadczeń placówki wspomaganej.

Dyrektor szkoły/placówki po podjęciu decyzji o współpracy z W-MODN zawiera 
porozumienie z dyrektorem Ośrodka oraz ustala warunki finansowania podjętej 
współpracy.
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Kursy nadające uprawnienia

Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie spływu 
kajakowego.

Adresat Nauczyciele

Zakres treści Uczestnicy zdobędą udokumentowane przygotowanie teoretyczne 
i praktyczne niezbędne do odpowiedniego planowania 
i bezpiecznego przeprowadzenia wycieczki szkolnej w formie 
spływu kajakowego.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin IX 2020 r.

Liczba godzin 2 dni Odpłatność (zł) 100

Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie rajdu 
rowerowego.

Adresat Nauczyciele

Zakres treści Uczestnicy zdobędą udokumentowane przygotowanie teoretyczne 
i praktyczne niezbędne do odpowiedniego planowania 
i bezpiecznego przeprowadzenia wycieczki szkolnej w formie rajdu
rowerowego.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin X 2020 r.

Liczba godzin 2 dni Odpłatność (zł) 100
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Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie rejsu 
żeglarskiego.

Adresat Nauczyciele

Zakres treści Uczestnicy zdobędą udokumentowane przygotowanie teoretyczne 
i praktyczne niezbędne do odpowiedniego planowania 
i bezpiecznego przeprowadzenia wycieczki szkolnej w formie rejsu
żeglarskiego.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin V 2021 r.

Liczba godzin 5 dni Odpłatność (zł) 300
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Nadzór pedagogiczny

 Formularz zgłoszenia na szkolenie  - B. Gadomska
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Temat Obserwacja lekcji języka polskiego i matematyki. Warsztaty 
online.

Adresat Dyrektorzy szkół podstawowych

Zakres treści Najważniejsze elementy lekcji. Formułowanie celów, kształtowanie
umiejętności egzaminacyjnych od czwartej klasy. Integrowanie 
umiejętności ujętych w podstawie programowej. Rola pracy 
domowej. Relacje na lekcjach.

Organizator Beata Gadomska, Marlena Derlukiewicz, Elżbieta Kurkiewicz

Termin Cały rok

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł)

Temat Akademia dyrektora pierwszej kadencji

Adresat Dyrektorzy pierwszej kadencji

Zakres treści Cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania szkołą 
w kontekście potrzeb i trudności dyrektora pierwszej kadencji, 
organizowanych cyklicznie co 2 miesiące (lub częściej, 
w zależności od zgłaszanych potrzeb).
Tematyka szkoleń:

1. Zasady kreowania skutecznej pracy zespołów 
nauczycielskich.

2. Przewodniczenie radzie pedagogicznej.
3. Skuteczne zasady oceniania w szkole.
4. Podstawy kontroli zarządczej.

Organizator Beata Gadomska

Termin od X 2020 r.

Liczba godzin 4 (każde spotkanie) Odpłatność (zł) 10 (każde spotkanie)
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Temat Przywództwo edukacyjne.

Adresat Dyrektorzy szkół

Zakres treści Cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania szkołą 
w kontekście doskonalenia umiejętności przywódczych dyrektora 
szkoły, organizowanych cyklicznie co 2 miesiące (lub częściej, 
w zależności od zgłaszanych potrzeb).
Tematyka szkoleń:

1. Wypalenie zawodowe nauczycieli.
2. Coaching w zarządzaniu szkołą cz. 1 (wprowadzenie)
3. Automotywacja dla dyrektora.
4. Jak utrzymywać mądre relacje z innymi? Inteligencja 

interpersonalna dyrektora szkoły.
5. Coaching w zarządzaniu szkołą cz. 2 (kontynuacja, tylko dla 

dyrektorów uczestniczących w cz. 1, również w poprzednim 
roku szkolnym)

Organizator Beata Gadomska

Termin od XI 2020 r.

Liczba godzin 4 (każde spotkanie) Odpłatność (zł) 10 (każde spotkanie)

Temat Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Konferencja 
w Elblągu.

Adresat Dyrektorzy szkół

Zakres treści Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
Przepisy prawa i praktyka. Współpraca nauczycieli w realizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualizacja pracy na
lekcjach.

Organizator Beata Gadomska

Termin II semestr

Liczba godzin 4-6 Odpłatność (zł) ok. 100 zł
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Temat Poszerzyć horyzonty – spojrzenie nowatorskiego dyrektora na 
nauczanie przedmiotowe. Konferencja w Iławie.

Adresat Dyrektorzy szkół

Zakres treści Zarys nowoczesnych form pracy z uczniem na różnych 
przedmiotach pod kątem wykorzystywania ich przez nauczycieli na
lekcjach oraz pod kątem obserwacji lekcji. Elementy 
nowoczesnego zarządzania.

Organizator Beata Gadomska, Magdalena Jankun

Termin II semestr

Liczba godzin 8 h Odpłatność (zł) ok. 350 zł

Temat Sztuka obserwacji zajęć – skuteczne narzędzie oddziaływania.

Adresat Dyrektorzy szkół

Zakres treści Prawne i życiowe aspekty prowadzenia obserwacji lekcji 
(hospitacji). Różne rodzaje hospitacji. Rozmowa przed- 
i pohospitacyjna.

Organizator Beata Gadomska

Termin XII 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Zmiana w placówce edukacyjnej źródłem rozwoju 
szkoły/placówki

Adresat Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści Pracownicy placówki oświatowej w obliczu zmian. Ważne 
czynniki wpływające na skuteczne przeprowadzanie zmian 
w szkole lub placówce.

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20
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Temat Planowanie i organizacja Rad Pedagogicznych

Adresat Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oraz inni 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej ustawowego organu 
pracy szkoły.

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20

Temat Autoewaluacja w pracy nauczyciela jako element podnoszenia 
jakości pracy własnej i pracy szkoły.

Adresat Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oraz inni 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Autoewaluacja jako podstawa planowania indywidualnego rozwoju
nauczyciela. Refleksja nad własną pracą pedagogiczną.

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20

Temat Kompetencje osobiste nauczyciela

Adresat Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Zakres treści Współczesny nauczyciel, a dynamika procesów edukacyjnych. 
Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli.

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20
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Temat Prawo oświatowe w praktyce 

Adresat Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oraz inni 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Aktualizacje oraz najnowsze dokumenty prawa oświatowego.

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20
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Wczesna edukacja

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

Temat Co się kryje w środku?

Adresat Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Zakres treści Tworzenie naturalnych sytuacji zadań dla dzieci umożliwiających 
obserwację i diagnozowanie dzieci. Określanie poziomu rozwoju 
(co jest normą, a co nią nie jest). Prowadzenie: Mariola Malkiewicz
— nauczyciel wczesnej edukacji, animator, logopeda, innowator.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska

Termin Październik 2020 r.

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 i interpretacja danych. 
Rozwijanie umiejętności pracy z dziesiątkowym systemem 
pozycyjnym. 

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska, Karolina Witkowska

Termin Luty 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50
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Temat Wszystko gra

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic szkolnych.

Zakres treści Poznanie ciekawych tańców i opracowań na instrumenty 
perkusyjne, które znakomicie nadają się na uroczystości szkolne 
i przedszkolne. Program szkolenia obejmuje: zabawy 
z instrumentami perkusyjnymi, zabawy ruchowe, instrumentacje, 
łatwe układy taneczne z rekwizytami do muzyki klasycznej, 
zabawy logorytmiczne. Prowadzenie: Kamila Żwirek – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, innowator.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska

Termin Marzec 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Dorosły jak latarnia morska. Jakiego przewodnictwa 
potrzebują dzieci?

Adresat Nauczyciele różnych etapów edukacyjnych, terapeuci, 
psychologowie, pedagodzy.

Zakres treści Wyposażenie nauczycieli/opiekunów w wiedzę związaną 
z podstawowymi wartościami pozwalającymi mądre 
przewodnictwie w kontaktach z dziećmi. Prowadzenie: Alicja Guła
— certyfikowany trener Familylab Assossiation (twórca Jesper 
Juul) i Familylab Polska.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska

Termin Styczeń 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50
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Temat Agresja – niebezpieczne tabu.

Adresat Nauczyciele różnych etapów edukacyjnych, terapeuci, 
psychologowie, pedagodzy.

Zakres treści Dlaczego ludzie potrzebują agresji. Jak zaopiekować się agresją, by
wesprzeć nauczycieli w codziennym budowaniu relacji i wzmocnić
siebie jako przywódcę. Jak nabyć pewności siebie w relacjach 
z rodzicami. Prowadzenie: Kornelia Stawicka-Zielenkiewicz – 
certyfikowany trener Familylab Assossiation (twórca Jesper Juul) 
i Familylab Polska.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska

Termin Październik 2020 r./Maj 2021 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 80

Temat Idą święta – kreatywne Boże Narodzenie.

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji, świetlic szkolnych.

Zakres treści Pomysłowe  wykorzystanie piosenek i tańców integracyjnych, 
ciekawe elementy scenografii, dekoracji świątecznych i prezentów. 
Prowadzenie: Mariola Malkiewicz — nauczyciel wczesnej 
edukacji, animator, logopeda, innowator.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska

Termin Listopad/grudzień 2020 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 60

Temat Jak oswoić dziecięce emocje?

Adresat Nauczyciele różnych etapów edukacyjnych, terapeuci, 
psychologowie, pedagodzy.

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
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Temat Kamertonoterapia, czyli pogłębiona terapia dźwiękiem.

Adresat Nauczycieli, wczesnej edukacji, terapeuci.

Zakres treści Poznanie korzyści płynących z ćwiczeń z wykorzystaniem 
kamertonów terapeutycznych. Kamertonoterapia jako innowacyjna 
metoda pracy z dzieckiem.

Organizator Agata Urbańska, Alicja Guła

Termin I semestr

Liczba godzin 4 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 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50
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Język polski

 Formularz zgłoszenia na szkolenie – B. Gadomska 
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Temat Mój warsztat teatralny

Adresat Nauczyciele języka polskiego

Zakres treści ABC Teatru. Interpretacja tekstu. Elementarne zadania aktorskie. 
Pantomima i teatr ruchu. Głos — podstawowe narzędzie pracy 
scenicznej. Drama jako metoda aktywnej pracy z uczniem. 
Charakteryzacja i scenografia w spektaklu szkolnym.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Termin Cały rok

Liczba godzin 90 Odpłatność (zł) 800

Temat Demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne – kształtowanie 
kompetencji obywatelskich i społecznych (wyjazd edukacyjny)

Adresat Nauczyciele języka polskiego

Zakres treści Warsztaty terenowe w Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Irena Poździech

Termin II semestr

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 50
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Temat Pamięć i tożsamość, czyli o wykorzystaniu zbiorów Muzeum II 
Wojny Światowej w praktyce edukacyjnej – wyjazd 
edukacyjny.

Adresat Nauczyciele języka polskiego

Zakres treści Warsztaty terenowe w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Irena Poździech

Termin II semestr

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 50

Temat Nowatorskie metody i techniki pracy na lekcjach języka 
polskiego w szkole podstawowej (sztuka pisania)

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Zakres treści Zadania rozszerzonej odpowiedzi na egzaminie po ósmej klasie. 
Jak przygotować uczniów do tworzenia wypowiedzi o charakterze 
twórczym i argumentacyjnym. Ćwiczenia rozwijające myślenie 
twórcze. Upowszechnianie dobrych praktyk — lekcje otwarte.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Nowatorskie metody i techniki pracy na lekcjach języka 
polskiego w szkole ponadpodstawowej (pisanie)

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkół średnich

Zakres treści Nowe formy pisemne ujęte w podstawie programowej. Jak 
przygotować uczniów do tworzenia wypowiedzi o charakterze 
argumentacyjnym i krytycznym. Ćwiczenia rozwijające myślenie 
krytyczne. Upowszechnianie dobrych praktyk — lekcje otwarte. 

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Współczesne spojrzenie na tradycyjne lektury w szkole 
ponadpodstawowej, czyli sposoby na odświeżenie arcydzieł. 

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkół średnich

Zakres treści Jak zachęcić uczniów do czytania lektur obowiązkowych — 
pomysły na przygotowanie uczniów do samodzielnej lektury. 
Omawianie lektur obowiązkowych — przykłady twórczych 
rozwiązań. Lekcje otwarte (cykl spotkań w ramach sieci 
polonistów). 

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Adresat Nauczyciele języka polskiego.

Zakres treści Ćwiczenia w zakresie wdrażania oceniania kształtującego na 
lekcjach języka polskiego: konstruowanie testów, lekcja 
problemowa, aktywne metody pracy z uczniami, udzielanie 
informacji zwrotnej. Jak uczyć uczniów uczenia się? Ewaluacja 
w pracy nauczyciela.

Organizator Beata Gadomska, Iwona Ratajczyk-Zyśk

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30

Temat TOC na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych.

Zakres treści Czym są narzędzia TOC? Praktyczne wykorzystanie tych narzędzi
na lekcjach języka polskiego i w pracy wychowawczej.

Organizator Beata Gadomska, Joanna Kuchta

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Temat Jak uczyć uczniów uczenia się? 

Adresat Nauczyciele języka polskiego

Zakres treści Style uczenia się i sposoby ich diagnozowania. Dostosowanie 
metod i sposobów nauczania do indywidualnych preferencji 
uczniów. Kształtowanie w uczniach świadomości procesu uczenia 
się. Samodzielność ucznia w procesie uczenia się.

Organizator Beata Gadomska

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Tutoring w pracy nauczyciela polonisty.

Adresat Nauczyciele języka polskiego w szkole średniej i w starszych 
klasach szkoły podstawowej.

Zakres treści Czym jest tutoring? Tutoring jako metoda pracy z uczniem 
zdolnym. Uczeń pracujący metodą projektu. Umiejętności 
trenerskie na lekcjach języka polskiego.

Organizator Beata Gadomska

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

Adresat Nauczyciele szkół średnich

Zakres treści Czym jest retoryka w szkole? Ćwiczenia umiejętności 
retorycznych, ćwiczenia kompozycyjne, doskonalenie u uczniów 
umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału 
w dyskusji. 

Organizator Beata Gadomska

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Coaching wychowawczy w pracy nauczyciela

Adresat Nauczyciele języka polskiego 

Zakres treści Coaching jako metoda pracy nad rozwojem osobistym, skierowana 
na osiąganie wyznaczonych celów. Budowanie właściwych relacji 
z uczniami, umiejętności słuchania i rozumienia, empatii oraz 
umiejętności motywowania. 

Organizator Beata Gadomska

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Pomiar dydaktyczny w planowaniu i ocenianiu.

Adresat Nauczyciele języka polskiego.

Zakres treści Wprowadzenie do określania poziomu wymagań, operacjonalizacji 
celów, taksonomii celów. Konstruowanie testów i prac klasowych. 
Planowanie lekcji z uwzględnieniem pomiaru dydaktycznego.  

Organizator Beata Gadomska

Termin Cały rok

Liczba godzin 8 Odpłatność (zł) 20 

Temat Nowatorskie metody i techniki pracy na lekcjach języka 
polskiego w szkole podstawowej (TIK)

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Zakres treści Wykorzystanie TIK na lekcjach języka polskiego (zdalnych 
i tradycyjnych). Efektowne i efektywne narzędzia – Padlet, fiszka 
autokorektywna, Mentimeter i inne. Skuteczne wykorzystanie 
zasobów Internetu. Upowszechnianie dobrych praktyk — lekcje 
otwarte. 

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Nowatorskie metody i techniki pracy na lekcjach języka 
polskiego w szkole ponadpodstawowej (TIK)

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkół średnich

Zakres treści Wykorzystanie TIK na lekcjach języka polskiego (zdalnych 
i tradycyjnych). Efektowne i efektywne narzędzia – Padlet, fiszka 
autokorektywna, Mentimeter i inne. Skuteczne wykorzystanie 
zasobów Internetu. Upowszechnianie dobrych praktyk — lekcje 
otwarte.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Języki obce

 Formularz zgłoszenia na szkolenie – M. Chodakowska-Malkiewicz 
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

 Formularz zgłoszenia na szkolenie – E. Leszczyńska 
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Temat Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej zgodnie 
z nową podstawą programową – klasa IV-VIII

Adresat Nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 
w poszczególnych powiatach.

Zakres treści Praca z podstawą programową języka angielskiego dla szkoły 
podstawowej z uwzględnieniem wymagań szczegółowych, 
warunków i sposobu realizacji, a także oczekiwanych umiejętności 
uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Procedury osiągania celów w nauczaniu języków obcych. 
Metody, techniki, ćwiczenia i zasady pracy niezbędne do 
rozwijania sprawności językowych i kompetencji 
gramatycznej.

Adresat Nauczyciele wszystkich języków obcych ze wszystkich typów 
szkół w poszczególnych powiatach.

Zakres treści Przegląd aktualnie stosowanych metod, technik, ćwiczeń i zasad 
pracy przy rozwijaniu sprawności mówienia, pisania, słuchania 
i czytania ze zrozumieniem, a także kompetencji gramatycznej, 
przydatny do opracowywania / modyfikacji programów nauczania, 
rozkładów materiału, konspektów lekcji itp.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Wnioski z analizy wyników i zadań egzaminu ósmoklasisty 
z języka angielskiego – 2020 r.

Adresat Nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 
w poszczególnych powiatach.

Zakres treści Język angielski na egzaminie ósmoklasisty – wyniki egzaminu 
2020, planowanie działań podnoszących skuteczność procesów 
edukacyjnych. Dyskusja i wnioski z analizy wyników egzaminu 
ósmoklasisty,  wspólna analiza poszczególnych zadań i problemów, 
które mogą wpływać na sukces uczniów.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Realizacja doradztwa zawodowego na lekcji języka obcego

Adresat Nauczyciele wszystkich języków obcych ze wszystkich typów 
szkół.

Zakres treści Realizacja doradztwa zawodowego na lekcji języka obcego – treści
i metody.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Awans zawodowy nauczyciela języka obcego

Adresat Nauczyciele języka obcego ze wszystkich typów szkół.

Zakres treści Awans zawodowy nauczyciela języka obcego i wymagane 
kwalifikacje. Procedury, wymagania formalne, możliwości 
pozyskiwania grantów na doskonalenie zawodowe w krajach UE.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz; Krzysztof Błaszczak

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji

Adresat Nauczyciele języka angielskiego

Zakres treści Nauczanie języka obcego we wczesnej edukacji. Dostosowanie 
metod i form pracy do wieku rozwojowego dzieci 
z uwzględnieniem podstawy programowej we wczesnej edukacji.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Beata Budzyńska

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 60

Temat Zabawa jako strategia edukacyjna — język angielski we 
wczesnej edukacji.

Adresat Nauczyciele języka angielskiego

Zakres treści Metodyka pracy z małym uczniem – dostosowanie treści 
i sposobów nauczania do poziomu rozwoju psychofizycznego 
dziecka oraz dostępnego środowiska pracy – przestrzeń 
edukacyjna.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat eTwinning w realizacji podstawy programowej

Adresat Nauczyciele wszystkich specjalności

Zakres treści eTwinning w realizacji podstawy programowej – projekt 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jako skuteczna 
metoda pracy z uczniem oraz forma doskonalenia zawodowego.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Włączanie języka angielskiego na lekcjach geografii i przyrody

Adresat Nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

Zakres treści Zastosowanie metody CLIL – Content and Language Integrated 
Learning, na lekcjach geografii i przyrody. Poznanie sposobów 
kształtowania kompetencji językowych poprzez zintegrowanie 
nauczania przedmiotowo-językowego. Omówienie możliwości 
zastosowania metody do nauczania treści niejęzykowych 
pozwalających rozwijać wiedzę przedmiotową oraz znajomość 
języka obcego.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Magdalena Jankun

Termin III-IV 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Wirtualne podróże międzynarodowe w ramach projektu 
eTwinning 

Adresat Nauczyciele geografii, przyrody oraz wszyscy zainteresowani

Zakres treści Etwinning innowacyjną formą w realizacji treści z podstawy 
programowej z geografii i przyrody. Poznanie założeń programu 
eTwinning, poznanie sposobów nawiązania współpracy, 
przedstawienie ciekawych metod pracy w realizacji programu.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Magdalena Jankun

Termin X-XII 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Europejskie projekty współpracy w szkole.

Adresat Nauczyciele wszystkich specjalności

Zakres treści Interdyscyplinarna i niestandardowa forma pracy (w tym zdalnej) 
ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych; doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Oferta dla placówek kształcenia ogólnego 
i branżowego.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Praca z uczniem ze specjalnymi problemami w uczeniu się na 
lekcji języka angielskiego.

Adresat Nauczyciele języka angielskiego

Zakres treści Metody pracy z uczniem o specyficznych problemach w uczeniu 
się na lekcji języka angielskiego. Dostosowanie metod pracy do 
charakterystyki ucznia (orzeczenie).

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Marlena Szwemińska

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

Adresat Nauczyciele wszystkich specjalności

Zakres treści Praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu i ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Przykłady metod pracy w odniesieniu 
do zdiagnozowanych potrzeb.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Marlena Szwemińska

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Rozwijanie umiejętności mówienia w języku obcym we 
wczesnej edukacji

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji

Zakres treści Praca z małym dzieckiem/uczniem pod kątem rozwijania 
kompetencji językowych w zakresie komunikacji werbalnej.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Autonomia ucznia w nauce języka angielskiego

Adresat Nauczyciele języka angielskiego

Zakres treści Autonomia w nauce języka obcego. Uczeń świadomym 
uczestnikiem procesu uczenia się, cechy autonomicznego ucznia. 
Poznanie metod pracy rozwijających autonomię ucznia.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Rozwijanie kompetencji językowych ucznia

Adresat Nauczyciele języka angielskiego

Zakres treści Praca na lekcji języka angielskiego pod kątem rozwijania czterech 
podstawowych  kompetencji językowych. Poznanie metod pracy 
w ramach każdej z kompetencji – przykłady.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Język angielski na egzaminie ósmoklasisty – środki i funkcje 
językowe.

Adresat Nauczyciele języka angielskiego

Zakres treści Praca w kierunku rozwijania środków i funkcji językowych na 
lekcji języka angielskiego pod kątem wymagań egzaminacyjnych –
egzamin ósmoklasisty.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr 2020/2021

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Język angielski na egzaminie ósmoklasisty – umiejętność 
słuchania.

Adresat Nauczyciele języka angielskiego

Zakres treści Praca w kierunku rozwijania umiejętności słuchania na lekcji 
języka angielskiego pod kątem wymagań egzaminacyjnych – 
egzamin ósmoklasisty.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I-II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Deutsch mal anders! - kreatywne podejście do nauczania 
języka niemieckiego.

Adresat Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół.

Zakres treści Twórcze, aktywizujące i motywujące metody pracy z uczniem na 
lekcji języka niemieckiego oraz ich praktyczne zastosowania.

Organizator Ewa Leszczyńska

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20

Temat Niemiecki nie tylko dla dzieci, czyli nauka języka przez 
zabawę.

Adresat Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół 

Zakres treści Przykłady oraz inspiracje odnośnie funkcjonalnego, a przy tym 
kreatywnego wykorzystania gier i zabaw językowych w praktyce 
zajęciowej.

Organizator Ewa Leszczyńska

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20
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Temat Jak sprawić, żeby chciało się chcieć – o skutecznym wspieraniu 
i motywowaniu do pracy nie tylko na zajęciach języka obcego.

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, nie języków obcych

Zakres treści Wyposażenie nauczycieli w wiedzę odnośnie nowatorskiego 
podejścia do motywacji, pozytywnego wpływu na innych oraz 
rozwijania ich potencjału. Inspiracje do działań (nie tylko) w 
praktyce zajęciowej.

Organizator Ewa Leszczyńska

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Edukacja historyczna i obywatelska

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

Temat Zastosowanie nowoczesnej technologii i GIS w edukacji 
historycznej i obywatelskiej

Adresat Nauczyciele historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Zakres treści Zastosowanie TIK w edukacji historycznej 
i obywatelskiej; korzystanie z geoportali, bezpłatnych danych 
przestrzennych, map cyfrowych, zdjęć satelitarnych w celu 
pozyskiwania informacji, ich przechowywania, analizy, 
udostępniania oraz wizualizacji; zastosowanie odbiorników GPS 
w praktyce edukacyjnej.

Organizator Magdalena Jankun, Irena Poździech

Termin Październik — listopad

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Pamięć i tożsamość, czyli o wykorzystaniu zbiorów Muzeum II 
Wojny Światowej w praktyce edukacyjnej.

Adresat Nauczyciele historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Budowanie i realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem 
zasobów muzealnych.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Irena Poździech

Termin Maj 

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 60
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Temat Rola jednostki w historii – kreatywne podejście 
z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych

Adresat Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych oraz metod 
problemowych do przedstawiania wybitnych postaci historycznych
i współczesnych.

Organizator dr Elżbieta Paprocka, Irena Poździech

Termin Marzec 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Aktywizowanie uczniów na lekcjach historii i wos w edukacji 
zdalnej

Adresat Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Wykorzystanie „chmury słów” oraz aktywnych dokumentów 
Google w edukacji historycznej i obywatelskiej w ramach edukacji 
zdalnej.

Organizator Irena Poździech

Termin Październik 

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Wykorzystanie platformy TedEd do projektowania odwróconej
lekcji

Adresat Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Strategia kształcenia wyprzedzającego jako przykład realizacji 
treści podstawy programowej. Wykorzystanie narzędzia TED Ed 
do realizacji odwróconej lekcji.

Organizator Irena Poździech

Termin Luty 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne – kształtowanie 
kompetencji obywatelskich i społecznych.

Adresat Nauczyciele historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów 
na bazie zasobów Europejskiego Centrum Solidarności (warsztaty 
terenowe).

Organizator Marlena Derlukiewicz, Irena Poździech

Termin Październik

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 60

Temat Plebiscyt na Warmii i Mazurach – scenariusz lekcji 
w nowoczesnym ujęciu dydaktycznym.

Adresat Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Propozycja lekcji poświęconej jubileuszowi plebiscytu na Warmii 
i Mazurach w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę

Organizator dr Elżbieta Paprocka, Irena Poździech

Termin Wrzesień-listopad

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

43 



Temat Metody i techniki kształtujące kreatywność, przedsiębiorczość 
i kompetencje cyfrowe u uczniów w oparciu o program 
Ekonomia na co dzień.

Adresat Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, doradcy 
zawodowi uczący w szkole podstawowej.

Zakres treści Wprowadzanie edukacji finansowej w oparciu o atrakcyjne formy 
i metody pracy z uczniami w szkole podstawowej. Wykorzystanie 
e-zasobów programu Ekonomia na co dzień takich jak scenariusze 
zajęć, ćwiczenia, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, prezentacje 
multimedialne z różnorodną tematyką ekonomiczną

Organizator Magdalena Jankun, Beata Pabian, Irena Poździech

Termin Grudzień 

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) Zajęcia dofinansowane 
z FMP

Temat Poster — ekspresyjna forma prezentacji edukacyjnej.

Adresat Nauczyciele geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Zapoznanie z zadaniami, funkcjami i cechami posteru jako formy 
graficznej prezentacji naukowej, mającej na celu przedstawienie 
danej problematyki w sposób metodyczny. Kompozycja posteru. 
Poznanie technik przedstawienia przedsięwzięć uczniowskich 
m.in. przy wykorzystaniu narzędzi TIK.

Organizator Magdalena Jankun, Irena Poździech

Termin Październik-listopad

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Praktyczne wykorzystanie platformy multimedialnej 
MERIDIAN w edukacji przyrodniczej, historycznej 
i obywatelskiej.

Adresat Nauczyciele geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie

Zakres treści Praktyczne zastosowanie platformy multimedialnej 
MERIDIAN, zawierającej innowacyjnie pomoce dydaktyczne 
m.in. interaktywne mapy, plansze oraz powiązane z nimi treści 
multimedialne (zdjęcia, nagrania audio i video, wykresy, 
diagramy, zadania itp.). Zastosowanie kreatora, który umożliwia 
właściwy dobór treści i generalizację mapy, a dzięki 
temu dostosowanie do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

Organizator Magdalena Jankun, Irena Poździech

Termin Listopad 

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Matematyka

 Formularz zgłoszenia na szkolenie  - A. Gołota
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Temat Wykorzystanie programu GeoGebra na lekcjach matematyki

Adresat Nauczyciele matematyki wszystkich szkół

Zakres treści Zapoznanie z obsługą i wykorzystaniem programu GeoGebra na 
lekcjach matematyki.

Organizator Andrzej Gołota

Termin X 2020 r. - II 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego

Adresat Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Zakres treści Analiza wyników egzaminu maturalnego, w tym EWD.

Organizator Andrzej Gołota

Termin X 2020 r. -XII 2020 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki

Adresat Nauczyciele matematyki wszystkich szkół

Zakres treści Narzędzia, zasoby dostępne w tablicach interaktywnych.

Organizator Andrzej Gołota

Termin X 2020-III 2021

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10
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Temat Wykorzystanie narzędzi do kształcenia zdalnego

Adresat Nauczyciele matematyki wszystkich szkół.

Zakres treści Narzędzia, zasoby dostępne w internecie.

Organizator Andrzej Gołota

Termin X 2020 r. -III 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Realizacja nowej podstawy programowej od roku 2019/20

Adresat Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Zakres treści Zmiany w podstawie programowej.

Organizator Andrzej Gołota

Termin IX-XI 2020 r.

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 10

Temat Planowanie lekcji matematyki

Adresat Nauczyciele  matematyki klas IV — VIII

Zakres treści Podstawa programowa a planowanie lekcji. Formułowanie celów. 
Ćwiczenia i zadania na początek lekcji. Sposoby wprowadzania 
nowych treści. Praca z podręcznikiem. Podsumowanie. 

Organizator Elżbieta Kurkiewicz

Termin Wrzesień – listopad 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Wymagania na poszczególne oceny z matematyki

Adresat Nauczyciele matematyki klas IV – VIII 

Zakres treści Analiza podstawy programowej. Podział i wybór treści. Wiedza     
a umiejętności matematyczne. Formułowanie wymagań.

Organizator Elżbieta Kurkiewicz

Termin Wrzesień – październik 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak kształcić umiejętności matematyczne w kontekście 
egzaminu ósmoklasisty

Adresat Nauczyciele matematyki klas IV – VIII 

Zakres treści Umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty. 
Typy zadań egzaminacyjnych, zasady punktowania.

Organizator Elżbieta Kurkiewicz

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak uczyć, by nauczyć – procenty.

Adresat Nauczyciele matematyki klas IV – VIII 

Zakres treści „Procenty” w podstawie programowej. Jak wprowadzać nowe 
treści? Doskonalenie i utrwalanie umiejętności uczniów. Przykłady 
sprawdzianów i prac klasowych.

Organizator Elżbieta Kurkiewicz

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Narysuj rozwiązanie, czyli zadania tekstowe w szkole 
podstawowej.

Adresat Nauczyciele matematyki klas IV – VIII 

Zakres treści Różne sposoby rozwiązywania zadań. 

Organizator Elżbieta Kurkiewicz

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Lekcje matematyki przed egzaminem ósmoklasisty.

Adresat Nauczyciele matematyki klas IV – VIII

Zakres treści Dobór treści, które warto powtórzyć przed egzaminem. Przykłady 
zadań egzaminacyjnych.

Organizator Elżbieta Kurkiewicz

Termin Marzec – kwiecień 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Fizyka

Temat Doświadczenia dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej - „Fizyka od 
kuchni”

Adresat Nauczyciele fizyki w szkole podstawowej

Zakres treści Przeprowadzenie i omówienie doświadczeń wymaganych 
w podstawie programowej z użyciem przedmiotów codziennego 
użytku. 

Organizator Monika Stasiak

Termin Listopad 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Doświadczenia z działów- „Elektrostatyka i prąd elektryczny”

Adresat Nauczyciele fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zakres treści Przeprowadzenie i omówienie doświadczeń z działów 
elektrostatyka i prąd elektryczny wymaganych w podstawie 
programowej 

Organizator Monika Stasiak

Termin Maj 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Wspomaganie komputerowe na lekcjach fizyki

Adresat Nauczyciele fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zakres treści Wykorzystanie oprogramowania do symulacji i analizy zjawisk 
fizycznych. 

Organizator Monika Stasiak, Krzysztof Stasiak

Termin Marzec 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Fizyka w szkole ponadpodstawowej- jak sprostać nowym 
wymaganiom?

Adresat Nauczyciele fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zakres treści Analiza nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
uczniów po 8-klasowej szkole podstawowej.

Organizator Monika Stasiak

Termin Październik 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Chemia

Temat Eksperyment jako narzędzie wspomagające proces nauczania 
w szkole ponadpodstawowej

Adresat Nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych

Zakres treści Procedura eksperymentu chemicznego. Doświadczenia 
prowadzone przez Łukasza Spornego — Centrum Chemii w Małej 
Skali — UMK Toruń.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun, Janina Meller

Termin XI-XII 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Scenariusz lekcji jako narzędzie wspierające proces kształcenia
ogólnego

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

Zakres treści Omówienie zasad opracowania oraz scenariuszy lekcji 
z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi i zasobów 
wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kluczowych 
kompetencji uczniów, które niezbędne są do poruszania się na 
rynku pracy oraz metod zindywidualizowanego podejścia do 
ucznia.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin IX-X 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na przedmiotach 
przyrodniczych

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Zastosowanie w praktyce odbiorników GPS w grze terenowej do 
poszukiwania ciekawych miejsc danego obszaru tzw. skrytek, które
są ukryte przez innych uczestników. Każda skrytka posiada swój 
opis w serwisie geocachingowym tj: współrzędne geograficzne, 
informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i wymaganiach, które
pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań oraz poznać 
historię i najróżniejsze ciekawostki o regionie. Warsztaty pozwolą 
zorganizować z uczniami niezapomniane zajęcia w oparciu o 
podstawę programową.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin V 2021

Liczba godzin 6 godzin Odpłatność (zł) 20

Temat Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Tutoring jako proces rozwoju oparty na osobistej relacji między 
uczącym i uczonym. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron 
ucznia. Zaplanowanie osobistej ścieżki edukacyjnej. 

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I – V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie 
wspierające proces nauczania

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Co to znaczy motywować? Nauczyciel wspierający jako autorytet 
ucznia. Kompetencje nauczyciela kluczem do sukcesu. 
Charakterystyka ucznia zmotywowanego. Wybrane strategie 
motywowania uczniów. Czynniki podnoszące motywację do nauki.
Rodzina jako niezbędny czynnik motywujący. 

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Analiza i komentarz do aktów prawnych w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
Zasady konstruowania testów na poszczególne rodzaje egzaminów.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Elżbieta Kurkiewicz

Termin IV-VI 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Czym są zdolności, uzdolnienia i talent? Przez rozbudzanie 
zainteresowań do odkrywania zdolności. Jak mądrze motywować 
uczniów do pracy nad rozwojem zainteresowań. Wieloaspektowość
wspierania uzdolnień. Zarządzanie talentami. Jakiego nauczyciela 
potrzebuje uczeń zdolny? Jak szkoła może wspierać uzdolnienia 
uczniów?

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Irena Poździech

Termin I-V 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w rozwoju. 
Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego. Filary 
planowania lekcji — pięć strategii ocenia kształtującego. Elementy
i techniki oceniania kształtującego. Możliwości indywidualizacji 
nauczania dzięki zastosowaniu OK. Ocenianie kształtujące jako 
sposób na budowanie samoświadomości i odpowiedzialności 
uczniów za uczenie się. Rola oceniania kształtującego 
w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Omówienie wybranych metod aktywizujących w nauczaniu na 
podstawie przykładów, narzędzia ICT jako uatrakcyjnienie 
jednostki lekcyjnej.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XI 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Pojęcie eksperymentu i innowacji — definicja, cele i założenia. 
Dokumentacja opisująca działalność eksperymentalną lub 
innowacyjną.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Irena Poździech

Termin I - V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Niska frekwencja uczniów w szkole jako pierwotna i wtórna 
przyczyna niepowodzeń szkolnych

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Obowiązek szkolny, a obowiązek nauki oraz interpretacja zapisów 
dotycząca frekwencji w aktach prawnych. Usprawiedliwianie 
nieobecności. Klasyfikacja uczniów. Przyczyny absencji uczniów 
w szkole: związane z uczniem, z domem, ze szkołą. Motywowanie 
ucznia do obecności na lekcji.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin XII 2020 r. – IV 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania (ustawa o systemie oświaty 
i rozporządzenie). Jakość procesu kształcenia.  Funkcje i cechy 
oceny. Jakie korzyści daje ocena uczniowi? Cele oceniania. 
Kryteria oceny. Ocena szkolna, a konsekwencje psychologiczne. 
Zagrożenia związane z ustalaniem oceny szkolnej.  Błędy w 
ocenianiu. Jak unikać konfliktów podczas oceniania? Motywacja 
ucznia. Komunikacja niewerbalna. Zasady konstruowania prac 
pisemnych. Dekalog oceniania.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XII 2020 r. -V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Przedmiotowe zasady oceniania na przedmiotach 
przyrodniczych w oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. Funkcje oceniania. Rola 
oceniania kształtującego. Czynniki mające wpływ na 
przedmiotowe zasady oceniania. Obszary podlegające ocenie. 
Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych oraz 
warunki poprawy swoich wyników. Elementy PZO. Analiza 
i skonfrontowanie PZO nauczycieli z aktualnym stanem prawnym.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XII 2019 r. -V 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Warunki szkoły sprzyjające kreatywności. Czynniki wzmacniające 
kreatywność i innowacyjność uczniów. Metody pracy rozwijające 
kreatywność uczniów.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Irena Poździech

Termin I -V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak zapewnić uczniom sukces na egzaminach, czyli o sztuce 
zadawania pytań.

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Klasyfikacja pytań wg różnych kryteriów, z uwzględnieniem  
taksonomii Blooma. Sztuka zadawania pytań. Techniki zadawania 
pytań. Pytania kluczowe.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XII 2020 r. -V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Geografia i przyroda

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

Temat Zastosowanie technologii geoinformacyjnych oraz systemów 
informacji geograficznej (GIS) zgodnie z zapisami nowej 
podstawy programowej w praktyce szkolnej

Adresat Nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zakres treści Zastosowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych na 
lekcjach geografii; korzystanie z  geoportali, bezpłatnych danych 
przestrzennych, map cyfrowych, zdjęć satelitarnych w celu 
pozyskiwania informacji, ich przechowywania, analizy, 
udostępniania oraz wizualizacji; zastosowanie odbiorników GPS, 
m.in. do projektowania trasy wycieczki czy dokumentowania 
prowadzonych obserwacji itp.; odkrywanie świata dzięki aplikacji 
Google Eearth; wykorzystanie i analiza przykładowych scenariuszy
lekcji z wykorzystaniem ArcGIS.

Organizator Magdalena Jankun

Termin X-XI 2020 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 30
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Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na przedmiotach 
przyrodniczych

Adresat Nauczyciele geografii, przyrody, chemii, biologii, fizyki.

Zakres treści Zastosowanie w praktyce odbiorników GPS w grze terenowej do 
poszukiwania ciekawych miejsc danego obszaru tzw. skrytek, które
są ukryte przez innych uczestników. Każda skrytka posiada swój 
opis w serwisie geocachingowym tj: współrzędne geograficzne, 
informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i wymaganiach, które
pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań oraz poznać 
historię i najróżniejsze ciekawostki o regionie. Warsztaty pozwolą 
zorganizować z uczniami niezapomniane zajęcia w oparciu 
o podstawę programową.

Organizator Magdalena Jankun, Krzysztof Błaszczak

Termin V 2021 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 20 

Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na zajęciach edukacji 
przyrodniczej, historycznej i obywatelskiej.

Adresat Nauczyciele geografii, przyrody, historii i wos.

Zakres treści Zastosowanie w praktyce odbiorników GPS w grze terenowej do 
poszukiwania ciekawych miejsc danego obszaru tzw. skrytek, które
są ukryte przez innych uczestników. Każda skrytka posiada swój 
opis w serwisie geocachingowym tj: współrzędne geograficzne, 
informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i wymaganiach, które
pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań oraz poznać 
historię i najróżniejsze ciekawostki o regionie. 
Warsztaty pozwolą zorganizować z uczniami niezapomniane 
zajęcia w oparciu o podstawę programową. 

Organizator Magdalena Jankun, Irena Poździech

Termin IV 2021 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 20
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Temat Włączanie języka angielskiego na lekcjach geografii i przyrody.

Adresat Nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

Zakres treści Zastosowanie metody CLIL- Content and Language Integrated 
Learning- na lekcjach geografii i przyrody. Poznanie sposobów 
kształtowania kompetencji językowych poprzez zintegrowanie 
nauczania przedmiotowo- językowego. Omówienie możliwości 
i zastosowania metody do nauczania treści niejęzykowych 
pozwalających rozwijać wiedzę przedmiotową oraz znajomość 
języka obcego.

Organizator Magdalena Jankun, Mariola Chodakowska- Malkiewicz

Termin III-IV 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Wirtualne podróże międzynarodowe w ramach projektu 
e-Twinning.

Adresat Nauczyciele geografii, przyrody oraz wszyscy zainteresowani.

Zakres treści E-Twinning innowacyjną formą w realizacji treści z podstawy 
programowej z geografii i przyrody. Poznanie założeń programu 
e-Twinning. Zapoznanie ze sposobami nawiązania współpracy. 
Przedstawienie ciekawych metod pracy w realizacji programu. 

Organizator Magdalena Jankun, Mariola Chodakowska-Malkiewicz

Termin X-XII 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Metody i techniki kształtujące kreatywność, przedsiębiorczość 
i kompetencje cyfrowe u uczniów w oparciu o program 
Ekonomia na co dzień 

Adresat Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, doradcy 
zawodowi uczący w szkole podstawowej.

Zakres treści Wprowadzanie edukacji finansowej w oparciu o atrakcyjne formy 
i metody pracy z uczniami w szkole podstawowej.  Wykorzystanie 
e-zasobów programu Ekonomia na co dzień takich jak scenariusze 
zajęć, ćwiczenia, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, prezentacje 
multimedialne z różnorodną tematyką ekonomiczną.

Organizator Magdalena Jankun, Irena Poździech, Beata Pabian

Termin XII 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) Zajęcia dofinansowane 
z FMP

Temat Zastosowanie programu Moje finanse do rozwijania 
kompetencji społeczno-ekonomicznych u uczniów szkół 
ponadpodstawowych

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów 
ekonomicznych, doradcy zawodowi oraz zainteresowani 
nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Zakres treści Edukacja ekonomiczna uczniów aktywnymi metodami np.: gry 
dydaktyczne, mapa myślowa, quizy w zakresie planowania drogi 
edukacyjnej i zawodowej. Propozycje zajęć dydaktycznych 
tematyki dot. odpowiedzialności finansowej. Budowanie własnego 
bezpieczeństwa finansowego.

Organizator Magdalena Jankun, Beata Pabian

Termin II 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) Warsztaty sfinansowane 
przez FMP
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Temat Scenariusz lekcji jako narzędzie wspierające proces kształcenia
ogólnego

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Konstruowanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem 
nowoczesnych narzędzi i zasobów wspierających proces 
kształcenia ogólnego w zakresie kluczowych kompetencji uczniów,
które niezbędne są do poruszania się na rynku pracy oraz metod 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Organizator Magdalena Jankun, Krzysztof Błaszczak

Termin IX-X 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10 

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych

Adresat Nauczyciele geografii i przyrody

Zakres treści Omówienie wybranych metod aktywizujących w nauczaniu na 
podstawie przykładów, narzędzia ICT jako uatrakcyjnienie 
jednostki lekcyjnej.

Organizator Magdalena Jankun, dr inż. Krzysztof Błaszczak

Termin XI 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10 
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Temat Przedmiotowe zasady oceniania na przedmiotach 
przyrodniczych w oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. Funkcje oceniania. Rola 
oceniania kształtującego. Czynniki mające wpływ na 
przedmiotowe zasady oceniania. Obszary podlegające ocenie. 
Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych oraz 
warunki poprawy swoich wyników. Elementy PZO. Analiza 
i skonfrontowanie PZO nauczycieli z aktualnym stanem prawnym.

Organizator Magdalena Jankun, dr inż. Krzysztof Błaszczak

Termin XII 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w rozwoju. 
Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego. Filary 
planowania lekcji — pięć strategii ocenia kształtującego. Elementy
i techniki oceniania kształtującego. Możliwości indywidualizacji 
nauczania dzięki zastosowaniu OK. Ocenianie kształtujące jako 
sposób na budowanie samoświadomości i odpowiedzialności 
uczniów za uczenie się. Rola oceniania kształtującego 
w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Organizator Magdalena Jankun, dr inż. Krzysztof Błaszczak

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Poster- ekspresyjna forma prezentacji edukacyjnej

Adresat Nauczyciele geografii, przyrody, historii i wos-u.

Zakres treści Zapoznanie funkcjami i cechami posteru jako formy graficznej 
prezentacji naukowej mającej na celu przedstawienie danej 
problematyki w sposób metodyczny. Kompozycja posteru. 
Poznanie technik przedstawienia przedsięwzięć uczniowskich m.in.
przy wykorzystaniu narzędzi TIK.

Organizator Magdalena Jankun, Irena Poździech

Termin X-XI 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat  Praktyczne wykorzystanie platformy multimedialnej 
MERIDIAN w edukacji przyrodniczej, historycznej 
i obywatelskiej.

Adresat Nauczyciele geografii, przyrody, biologii, historii i wos-u.

Zakres treści Praktyczne zastosowanie platformy multimedialnej MERIDIAN, 
zawierającej innowacyjnie pomoce dydaktyczne tj.: interaktywne 
mapy, plansze oraz powiązane z nimi treści multimedialne (zdjęcia,
nagrania audio i video, wykresy, diagramy, zadania itp.). 
Zastosowanie kreatora, który umożliwia właściwy dobór treści 
i generalizację mapy, a dzięki temu dostosowanie do specjalnych 
potrzeb edukacyjnych ucznia.

Organizator Magdalena Jankun, Irena Poździech

Termin XI 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Biologia i edukacja ekologiczna

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

Temat Konferencja jesienna: Twórcze lekcje biologii. [ONLINE]

Adresat Nauczyciele biologii

Zakres treści Nowe wyzwania dydaktyczne i rozwiązania metodyczne 
w edukacji biologicznej. CSI jako element twórczych lekcji 
biologii. Krótka analiza matury 2020.

Organizator Janina Meller

Termin Wrzesień-październik 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) Bezpłatna

Temat Migracje ptaków w czasach globalnych zmian klimatu

Adresat Nauczyciele realizujący edukację biologiczną, ekologiczną oraz 
zainteresowani ornitologią.

Zakres treści Warsztaty terenowe na Mierzei Wiślanej. Życie i zwyczaje ptaków;
migracje  ptaków  w  czasach  zmian  klimatycznych.  Obserwacje
ornitologiczne.

Organizator Janina Meller

Termin Pierwsza sobota października 2020 r.

Liczba godzin 8 Odpłatność (zł) Zajęcia dofinansowane 
ze środków WFOŚiGW 
w Olsztynie
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Temat Kreatywność natury w fotografii przyrodniczej

Adresat Uczestnicy konkursu fotograficznego i nauczyciele zainteresowani 
fotografią przyrodniczą.

Zakres treści Wykład tematyczny: Refleksyjne spojrzenie na zasoby roślinne 
(ochrona puli genowej roślin), dynamikę zmian i zagrożenia 
bioróżnorodności na Ziemi. Dokonanie oceny znaczenia 
przyrodniczego różnorodności florystycznej. Poznanie znaczenia 
ochrony roślin oraz znaczenia gatunków sztandarowych 
(flagowych) i parasolowych Warmii i Mazur. Dostrzeganie wpływu
postaw konsumenckich na stabilizację zasobów roślinnych na 
Ziemi. Podsumowanie konkursu fotograficznego, wręczenie 
nagród i zwiedzanie wystawy prac pokonkursowych. 

Organizator Janina Meller, Łukasz Kogut

Termin Grudzień 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) Dofinansowanie 
z WFOŚiGW 
w Olsztynie

Temat Powtórka z klasą — pokazowa lekcja powtórzeniowa z biologii.

Adresat Nauczyciele biologii

Zakres treści Obserwacja lekcji powtórzeniowej w szkole podstawowej 
w Elblągu. Analiza formalna lekcji pod względem metodycznym 
i merytorycznym. Dzielenie się doświadczeniem. Przykłady 
dobrych praktyk nauczycielskich.

Organizator Janina Meller

Termin Do ustalenia

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10 
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Temat Konkurs biologiczny w szkole podstawowej – wyzwanie dla 
ucznia i nauczyciela.

Adresat Nauczyciele biologii w SP

Zakres treści Przedstawienie i analiza zadań z arkusza konkursu biologicznego. 
Precyzowanie klucza odpowiedzi. 

Organizator Janina Meller

Termin Luty 2021 r.

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 10

Temat Platformy i aplikacje internetowe – narzędzia wspierające 
w edukacji biologicznej.

Adresat Nauczyciele biologii

Zakres treści Przegląd, ocena przydatności i obsługa wybranych aplikacji. 
Wymiana doświadczeń z nauczania zdalnego oraz dorobku 
Superbelfrów.

Organizator Janina Meller

Termin Marzec 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 20

Temat Forum Ekologiczne: Świat przyrody – warunek i świadek życia
człowieka.

Adresat Nauczyciele i uczniowie. Uczestnicy wiosennych konkursów 
ekologicznych. 

Zakres treści Finał wiosennych konkursów ekologicznych. Człowiek wpisany 
w rytm przyrody. Obraz przyrody polskiej oraz problematyka 
ekologiczna w literaturze pięknej i sztuce. 

Organizator Janina Meller

Termin Maj 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) Dofinansowanie ze 
środków WFOŚiGW 
w Olsztynie
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Temat Ekologiczny asamblaż jako nowa forma sztuki

Adresat Nauczyciele biologii, przyrody, sztuki i inni realizujący edukację 
ekologiczną

Zakres treści Zajęcia plenerowe, których głównym założeniem jest budowanie 
trójwymiarowych kompozycji przestrzennych z materiału 
przyrodniczego. Oznaczanie roślin za pomocą klucza i darmowych 
aplikacji.

Organizator Janina Meller, Łukasz Kogut

Termin Czerwiec 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Informatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne

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

Temat Projekt gry w języku Python z wykorzystaniem środowiska 
programistycznego w przeglądarce internetowej

Adresat Nauczyciele informatyki

Opis Chcąc uatrakcyjnić naukę programowania, można pokusić się 
o realizację projektu gry, która pokazana na początku nauki 
programowania może motywować uczniów do zdobycia nowej 
wiedzy i umiejętności. Podczas spotkania zrealizujemy projekt 
takiej gry, która będzie zawierała większość treści poruszanych 
podczas nauki programowania na lekcjach informatyki w VII i VIII
klasie szkoły podstawowej.

Organizator Jerzy Dorożko

Termin Cały rok szkolny.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Nauczanie programowania z wykorzystaniem środowiska 
online. Algorytmy z podstawy programowej dla szkoły 
podstawowej. (2 spotkania)

Adresat Nauczyciele informatyki.

Opis Zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV-VIII 
uczniowie powinni poznać kilkanaście algorytmów, a w starszych –
również je zaprogramować. Podczas omawiania wybranych 
algorytmów wykorzystamy środowisko programistyczne online, 
które wspomaga organizację lekcji informatyki zarówno podczas 
nauczania online, jak i w formie stacjonarnej. Omawiając 
zagadnienia dla klasy VI, znajdziemy m.in. element w zbiorze 
nieuporządkowanym i uporządkowanym oraz najmniejszy 
i największy. Następnie, omawiając zagadnienia dla klas starszych, 
uporządkujemy elementy metodą przez zliczanie, wyszukamy 
element metodą przez połowienie, zbadamy podzielność liczb 
i wyodrębnimy cyfry danej liczby, omówimy algorytm Euklidesa 
w wersji z odejmowaniem i z resztą z dzielenia. Algorytmy 
zrealizujemy w Pythonie.

Organizator Jerzy Dorożko

Liczba godzin 2 spotkania online, 
każde po 3 godziny 
dydaktyczne.

Odpłatność (zł) 20 zł za całość

Temat Poznajemy Micro:bit

Adresat Nauczyciele informatyki.

Opis Stosowanie różnorodnych form i środków podczas nauki 
programowania sprawia, że uczniowie chętniej uczestniczą 
w zajęciach. Jednym z takich środków, wyjątkowo atrakcyjnym, 
jest coraz bardziej różnorodna grupa programowalnych urządzeń 
elektronicznych (m.in. roboty). Warsztaty zostaną poświęcone 
przedstawieniu popularnej i niedrogiej płytki edukacyjnej 
Micro:bit oraz omówieniu przykładów wykorzystania jej na 
lekcjach informatyki podczas omawiania zagadnień związanych 
z programowaniem.
Podczas warsztatów poznamy jak odczytywać dane z czujników 
i sensorów światła, pola magnetycznego i przyspieszenia. 
Wykorzystamy w tym celu środowiska graficzne oraz tekstowe.

Organizator Jerzy Dorożko

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Jak uczyć programowania w klasach I-III? Praktyczne 
przykłady dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Adresat Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele informatyki.

Opis Uczestnicy poznają darmowe środowiska, które można 
wykorzystać w edukacji informatycznej uczniów w młodszym 
wieku szkolnym, wraz z praktycznymi przykładami ich 
wykorzystania. Poznają również przykłady aktywności 
i problemów angażujących możliwie dużą ilość zmysłów, 
przygotowujących do programowania z wykorzystaniem 
komputera.
Posługując się zdobytą wiedzą i umiejętnościami uczestnicy będą 
umieć poprowadzić zajęcia wprowadzające w świat 
programowania. Programowanie odbywa się tu w sposób wizualny 
— używane w środowiskach polecenia mają najczęściej kształt 
puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym 
porządku. Podczas warsztatu będziemy je poznawać i tworzyć 
proste projekty. Od uczestników wymagane są podstawowe 
umiejętności komputerowe oraz posiadanie konta poczty 
elektronicznej.

Organizator Jerzy Dorożko

Termin Cały rok szkolny

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Co potrafi Python? Programujemy na zajęciach 
pozalekcyjnych – przykłady gotowych projektów w Pythonie.

Adresat Nauczyciele informatyki.

Opis Podczas warsztatów poświęconym językowi Python zrealizujemy 
krok po kroku projekty – od najprostszych do bardziej złożonych. 
Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń w zakresie 
przeprowadzania zajęć z programowania i pracy z uczniami 
o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zarówno zdolnymi, jak 
i mającymi trudności w nauce. Zrealizujemy trzy projekty:

• ABC przetwarzania słów w Pythonie.
• Gra w kółko i krzyżyk.
• Wprowadzenie do szyfrowania w języku Python.

Organizator Jerzy Dorożko

Termin Cały rok szkolny

Liczba godzin 2 spotkania po 5 godzin Odpłatność (zł) 20 (10 zł za każde 
spotkanie)

Temat Zrób film. Studio filmowe nauczyciela — praktyczne przykłady
edycji grafiki i video w programach online.

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów.

Opis Wykorzystanie materiałów multimedialnych podczas lekcji 
różnych przedmiotów przestało być czymś nadzwyczajnym. Są to 
najczęściej zasoby znalezione w Internecie. Czasami jednak 
nauczyciel staje przed koniecznością samodzielnego 
przygotowania materiałów graficznych lub video, bądź ich edycji 
w celu dopasowania ich formy lub treści (zajęcia lekcyjne, 
konkursy itp.). Podczas zajęć uczestnicy poznają przykłady 
wykorzystania darmowych narzędzi (głównie online), które 
pozwolą na samodzielną edycję np. fotografii i filmów ze 
smartfona. Zmierzą się z konkretnym zadaniem: nagraniem 
i stworzeniem filmu instruktażowego.

Organizator Jerzy Dorożko

Termin Cały rok szkolny.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Sztuka – edukacja artystyczna

Temat Obietnica marki często ubrana w emocje – plakat satyryczny.

Adresat Nauczyciele plastyki, przedsiębiorczości, wychowawcy świetlic 
i inni zainteresowani. 

Zakres treści Twórcze  przedstawienie problemu reklamy we współczesnym 
świecie. Rozpoznawanie mechanizmów perswazji działających na 
człowieka, postrzeganie siły manipulacji w reklamie. Plakat jako 
dzieło plastyczne, łączące funkcje informacyjno — propagandowe 
z artystycznymi.

Organizator Łukasz Kogut, Beata Pabian

Termin Październik 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30

Temat „Aleja cmentarna wśród ciszy, w otoczeniu kwiatów i palących 
się zniczy” - jesienne kompozycje nagrobne.

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
świetlic i inni zainteresowani.

Zakres treści Style kompozycji roślinnych we florystyce. Rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej. Detale w kompozycjach florystycznych.

Organizator Łukasz Kogut, Danuta Oleksiak

Termin Październik  2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50
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Temat Wyobraźnia dziecka w procesie kreacji plastycznej

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic 
szkolnych oraz wychowawcy internatów. 

Zakres treści Rodzaje i cechy wyobraźni niezbędne w procesie kreacji 
plastycznej dzieci i młodzieży. Kreatywna forma działania 
plastycznego.

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka 

Termin Listopad 2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 20

Temat Zdalne przepisy na plastyczne popisy

Adresat Nauczyciele  świetlic szkolnych oraz wychowawcy internatów. 

Zakres treści Twórcza aktywność dzieci  wypływająca  z indywidualnych 
upodobań i zainteresowań,  głównym celem zdalnych działań 
podejmowanych przez nauczycieli świetlic szkolnych 
i wychowawców internatów.

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka 

Termin Wg potrzeb 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat W poszukiwaniu nowej przestrzeni... – instalacje plastyczne.

Adresat Nauczyciele plastyki, świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani. 

Zakres treści Instalacja plastyczna jako wieloelementowa realizacja artystyczna 
w konkretnej przestrzeni zastanej.

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka 

Termin Marzec 2021 r. 

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 20
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Temat Ty i ja, czyli malowana integracja.

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani.  

Zakres treści Działanie twórcze jako metoda wychowawcza i terapeutyczna 
dzieci zdrowych oraz dotkniętych niepełnosprawnością 
intelektualną.

Organizator Łukasz Kogut, Marlena Szwemińska, Ewa Bednarska-Siwilewicz

Termin Kwiecień 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 20

Temat Kolorując wyjeżdżam za linię…

Adresat Nauczyciele plastyki, edukacji wczesnoszkolnej,  świetlic 
szkolnych oraz wszyscy zainteresowani.

Zakres treści Nowe rozwiązania modyfikujące i wzbogacające sposoby pracy 
z dziećmi, dostosowane  do ich potrzeb i możliwości. Zabawy 
ekspresyjne. 

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka

Termin Wg potrzeb

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Ekologiczny asamblaż jako nowa forma sztuki

Adresat Nauczyciele plastyki, przyrody, biologii oraz inni zainteresowani

Zakres treści Zajęcia plenerowe, których głównym założeniem jest budowanie 
trójwymiarowych kompozycji przestrzennych z materiału 
przyrodniczego.  

Organizator Łukasz Kogut, Janina Meller, Ewa Bednarska-Siwilewicz

Termin Czerwiec 2021 r 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 15
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Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

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

Temat Współpraca szkoły z rodzicami. Jak organizować, doskonalić, 
rozwijać? 

Adresat Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy.

Zakres treści Budowanie prawidłowych relacji nauczyciela z rodzicami 
podstawą efektywnej współpracy. Struktura rozmowy z rodzicem 
— komunikacja. Atrakcyjne spotkania z rodzicami. Przykłady 
dobrej praktyki. Wymiar roli nauczyciela a rodzica.

Organizator Bożena Rokicka, Łukasz Kogut 

Termin I-II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat XIV Konferencja Pedagogów Szkolnych

Adresat Pedagodzy, psycholodzy szkolni

Zakres treści „Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej”. Celem konferencji jest
wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętności 
radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. 
Konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów 
i psychologów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych. 

Organizator Bożena Rokicka

Termin 31.05 – 1.06.2021 r.

Liczba godzin 2dni Odpłatność (zł) 400
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Temat Awans zawodowy

Adresat Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele.

Zakres treści Procedury ubiegania się o następny stopień awansu zawodowego 
(nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, 
profesora oświaty). Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie. 
Rola opiekuna stażu.

Organizator Bożena Rokicka/Krzysztof Błaszczak

Termin II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Rola i zadania opiekuna stażu

Adresat Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele.

Zakres treści Współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go 
w procesie wdrażania do pracy w zawodzie. Inspirowanie 
nauczyciela. Doskonalenie wiedzy w zakresie niezbędnym do 
pełnienia roli opiekuna stażu.

Organizator Bożena Rokicka/Krzysztof Błaszczak

Termin I - II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat (Nie)zwykły wychowawca klasy

Adresat Nauczyciele ze stażem 0-3lata

Zakres treści Budowanie autorytetu nauczyciela. Warsztat umiejętności 
wychowawczych. Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły 
– podstawą działań nauczyciela. Profilaktyka agresji i przemocy. 
Planowanie rozwoju zawodowego.

Organizator Bożena Rokicka/Łukasz Kogut

Termin I — II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Niska frekwencja uczniów w szkole jako pierwotna i wtórna 
przyczyna niepowodzeń szkolnych

Adresat Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele.

Zakres treści Obowiązek szkolny, a obowiązek nauki oraz interpretacja zapisów 
dotycząca frekwencji w aktach prawnych. Usprawiedliwianie 
nieobecności. Klasyfikacja uczniów. Przyczyny absencji uczniów 
w szkole: związane z uczniem, z domem, ze szkołą. Motywowanie 
uczniów do obecności na lekcji.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I — II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Rzecznik praw ucznia — instytucja potrzebna w szkole.

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zakres treści Dokumenty określające stan prawny dziecka. Karta praw ucznia 
oraz obowiązki ucznia. Kompetencje, zadania i funkcje oraz 
obowiązki i uprawnienia rzecznika praw ucznia. Sposoby i środki 
działania rzecznika praw ucznia. Tryb postępowania rzecznika 
w sprawach spornych.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I — II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Wyobraźnia dziecka w procesie kreacji plastycznej

Adresat Zainteresowani nauczyciele, świetlic szkolnych oraz wychowawcy 
internatów. 

Zakres treści Rodzaje i cechy wyobraźni niezbędne w procesie kreacji 
plastycznej dzieci i młodzieży. Kreatywna forma działania 
plastycznego.

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka 

Termin Listopad 2020

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 20

Temat Zdalne przepisy na plastyczne popisy

Adresat Nauczyciele świetlic szkolnych oraz wychowawcy internatów. 

Zakres treści Twórcza aktywność dzieci wypływająca z indywidualnych 
upodobań i zainteresowań, głównym celem zdalnych działań 
podejmowanych przez nauczycieli świetlic szkolnych 
i wychowawców internatów.

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka 

Termin Wg potrzeb 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat W poszukiwaniu nowej przestrzeni... – instalacje plastyczne

Adresat Wychowawcy internatów, nauczyciele świetlic szkolnych oraz inni 
zainteresowani. 

Zakres treści Instalacja plastyczna jako wieloelementowa realizacja artystyczna 
w konkretnej przestrzeni zastanej.

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka 

Termin Marzec 2021 r. 

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 20
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Temat Kolorując wyjeżdżam za linię…

Adresat Wychowawcy internatów, , nauczyciel świetlic szkolnych oraz 
wszyscy zainteresowani.

Zakres treści Nowe rozwiązania modyfikujące i wzbogacające sposoby pracy 
z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy 
ekspresyjne. 

Organizator Łukasz Kogut, Bożena Rokicka

Termin Wg potrzeb

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Wychowanie ku wartościom

Adresat Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy.

Zakres treści Wartości w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły 
jako podstawa rozwoju ucznia. Model absolwenta szkoły. Działania
nauczycieli sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw uczniów.

Organizator Bożena Rokicka, Łukasz Kogut 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Budowanie relacji w czasach pandemii

Adresat Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy.

Zakres treści Sytuacja dzieci i młodzieży w dobie pandemii. Współpraca 
nauczycieli. Współpraca z rodzicami uczniów. Relacje rówieśnicze.
Zaangażowanie uczniów. Relacje przede wszystkim — nawet 
jedynie zapośredniczone. Warsztat opracowany na podstawie: 

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID 19, redakcja 
naukowa Jacek Pyżalski.

Organizator Bożena Rokicka, Łukasz Kogut 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Pedagogika specjalna

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

Temat Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na możliwości poznawcze 
uczniów.

Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres treści Zapoznanie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i ich 
wpływem na umiejętność uczenia się. Zapoznanie się z 
kwestionariuszami dotyczącymi wczesnego diagnozowania 
zaburzeń integracji sensorycznej. Rola przetrwałych odruchów 
pierwotnych na naukę czytania i pisania. Poznanie ćwiczeń do 
pracy z uczniem z nadwrażliwością i podwrażliwością 
sensoryczną. Elementy sensoplastyki. Współprowadzące: Marta 
Patyk- Żytkowska i Dorota Sapińska – terapeutki Integracji 
sensorycznej

Organizator Marlena Szwemińska

Termin II semestr

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 60

Temat Mutyzm – jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym

Adresat Nauczyciele i specjaliści edukacji przedszkolnej, młodszoszkolnej 
i klas starszych szkoły podstawowej.

Zakres treści Poznanie przyczyn mutyzmu wybiórczego i jego 
charakterystycznych cech.  Jak prowadzić lekcje w obecności 
ucznia mało mówiącego lub milczącego. Nabycie świadomości, 
że wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą 
przyczynić się do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka 
w szkole.

Organizator Marlena Szwemińska Prowadzące: Aneta Krajewska – 
neurologopeda, logopeda medialny, specjalista emisji głosu, 
pedagog, Natalia Dudzińska.

Termin I półrocze

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 80
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Temat Edukacja od kuchni – praca z uczniem z niepełnosprawnością 
intelektualną metodą projektu

Adresat Nauczyciele i specjaliści przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres treści Warsztaty cykliczne prowadzące nauczycieli przez wszystkie etapy
metody projektu z wykorzystaniem treści z języka polskiego, 
matematyki, języków obcych oraz eksperymentów z zakresu fizyki 
i chemii opracowanych na potrzeby uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną. Współprowadzący: 
konsultanci W-M ODN w Elblągu: Marlena Derlukiewicz, Elżbieta
Kurkiewicz, Maria Chodakowska-Malkiewicz, Monika Stasiak 
i Krzysztof Błaszczak.

Organizator Marlena Szwemińska 

Termin I semestr

Liczba godzin 10 Odpłatność (zł) 50

Temat Rozwijanie logicznego myślenia na zajęciach rewalidacyjnych

Adresat Nauczyciele i specjaliści przedszkoli i szkół podstawowych

Zakres treści Zapoznanie z optymalizacją procesu rewalidacyjnego, jego etapami
oraz treściami z podstawy programowej w oparciu o zajęcia 
z zakresu matematyki. Zajęcia rozwijające myślenie logiczne 
zostaną oparte na najnowszych metodach pracy — myśleniu 
rysunkowym.

Organizator Marlena Szwemińska, Elżbieta Kurkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50
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Temat Matematyka jest wszędzie – praca z uczniem z 
niepełnosprawnością intelektualną.

Adresat Nauczyciele i specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

Zakres treści Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania atrybutów
życia codziennego do realizacji treści z podstawy programowej 
z jednoczesnym nastawieniem dotyczącym optymalnego 
przygotowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną do 
dorosłości i czynnego, kreatywnego i na miarę jego możliwości – 
samodzielnego życia w przyszłości.

Organizator Marlena Szwemińska, Elżbieta Kurkiewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Sztuka wyrażania siebie — teatroterapia.

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych przedmiotów 
artystycznych, nauczyciele szkół i ośrodków specjalnych.

Zakres treści Warsztaty cykliczne – 3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne.
1 spotkanie pod hasłem: „Bez grawitacji” – czarny teatr, 2 
spotkanie – „Kto skradł mój cień” – teatr cieni i 3 spotkanie – 
„Słuchowisko” – syntezja sztuk.

Organizator Marlena Szwemińska; Łukasz Kogut Prowadząca: Edyta 
Strumińska – reżyser teatralny dla dzieci i młodzieży.

Termin I-II semestr

Liczba godzin 12 Odpłatność (zł) 100
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Temat Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 
lekcjach języków obcych

Adresat Nauczyciele języków obcych z przedszkoli i szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

Zakres treści Zapoznanie z modelem pracy z uczniem ze SPE. Właściwa 
interpretacja rozporządzeń dotyczących klasyfikowania, 
egzaminowania i zwalniania uczniów z dodatkowego języka 
obcego. Organizacja pracy w klasie z uczniami ze SPE związana z 
indywidualizacją i odpowiednimi metodami i formami pracy na 
lekcji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją.

Organizator Marlena Szwemińska, Maria Chodakowska-Malkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 50

Temat Wpływ zachowań prospołecznych ucznia z Zespołem Aspergera
i autyzmem na pracę z uczniem na lekcji.

Adresat Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy 
specjalni, psychologowie, nauczyciele wspomagający.

Zakres treści Warsztaty dwudniowe. Poznanie specyfiki pracy z uczniem 
z Zespołem Aspergera. Poznanie elementów nowatorskiej, 
efektywnej metody pracy z dzieckiem autystycznym TEATCH 
Doskonalenie umiejętności pracy z uczniem z autyzmem, 
Zapoznanie z pracą terapeutyczną przy wykorzystaniu planów 
aktywności, organizatorówStosowanie systemów motywacyjnych 
w pracy z dzieckiem autystycznym. Współprowadząca: Magdalena
Borek.

Organizator Marlena Szwemińska, 

Termin I, II semestr

Liczba godzin 12 Odpłatność (zł) 100
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

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

Temat Jak w kreatywny sposób wykonywać ćwiczenia słuchu 
fonemowego?

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Przykłady ćwiczeń słuchu fonemowego. Metody badania słuchu 
fonemowego.

Organizator dr Beata Pabian, Elżbieta Frąckiewicz-Nowak – psycholog, 
neurologopeda

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30 

Temat Logorytmika jako forma uzupełniająca terapię dziecka 
z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowo-wzrokowej. 
Diagnozowanie potrzeb uczniów.

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele

Zakres treści Połączenie terapii logopedycznej z rytmiką. Wybrane ćwiczenia 
logorytmiczne. Scenariusze zajęć logorytmicznych.

Organizator dr Beata Pabian, Małgorzata Zajączkowska – logopeda

Termin Cały rok – cztery pory roku

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Temat Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a ocena efektywności 
działań.

Adresat Logopedzi, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści Jak dokonać efektywności działań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej? Najczęściej występujące trudności 
w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jak sobie 
z nimi radzić?

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Współczesne problemy logopedii. Terapia logopedyczna 
dziecka z ORM.

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele

Zakres treści Zestaw ćwiczeń rozwijających mowę i bogacenie słownictwa 
dziecka, motorykę, percepcję słuchową, wzrokową, koordynację 
słuchowo – wzrokowo-ruchową.

Organizator dr Beata Pabian, Elżbieta Frąckiewicz-Nowak – psycholog, 
neurologopeda

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30

Temat Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka. Profilaktyka 
logopedyczna.

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele

Zakres treści Prezentacja ćwiczeń ortofonicznych, ćwiczenia przygotowujące 
aparat artykulacyjny do korekcji, przygotowanie do logoterapii.

Organizator dr Beata Pabian, Elżbieta Frąckiewicz-Nowak – psycholog, 
neurologopeda.

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Temat Analiza raportów z wyników przesiewowego badania 
logopedycznego. Modyfikacja programu pracy logopedycznej.

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Prezentacja wyników raportów. Zapobieganie pogłębianiu się 
dysfunkcji upośledzających mowę. Współczesne problemy 
logopedy. Modyfikacja programu pracy logopedy.

Organizator dr Beata Pabian

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Etapy korekcji głosek u dzieci w dyslalii właściwej.

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Przykłady ćwiczeń pracy do pracy z dzieckiem – dyslalia 
właściwa.

Organizator dr Beata Pabian, Elżbieta Frąckiewicz-Nowak – psycholog, 
neurologopeda.

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30

Temat Jak logopeda może pracować z dzieckiem autystycznym?

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele

Zakres treści Jak pobudzić dziecko do mówienia? Zestaw technik, narzędzi 
i ćwiczeń do pracy z dzieckiem autystycznym.

Organizator dr Beata Pabian, Elżbieta Frąckiewicz-Nowak – psycholog, 
neurologopeda.

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Temat Przykłady pracy logopedy z dzieckiem z zespołem Aspergera. 

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele

Zakres treści Zestaw ćwiczeń logopedycznych, analizy i syntezy wzrokowej, 
ćwiczenia leksykalne. Konkretne przykłady pracy z dzieckiem.

Organizator dr Beata Pabian, Elżbieta Frąckiewicz-Nowak – psycholog, 
neurologopeda.

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30

Temat Vademecum młodego logopedy

Adresat Logopedzi oraz zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Organizacja pracy logopedy. Jak prowadzić badania przesiewowe? 
Jak prowadzić całościową diagnozę logopedyczną? Jak zaplanować
terapię logopedyczną? Zestaw podstawowych ćwiczeń 
wykorzystywanych do prowadzenia terapii logopedycznej. 

Organizator dr Beata Pabian

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Wykorzystanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej 
do organizacji pracy z uczniem ze SPE na lekcjach – 
interpretacja orzeczeń i opinii 

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Zakres treści Interpretacja opinii i orzeczeń pod kątem wyznaczania głównych 
kierunków pracy z uczniem. Wielospecjalistyczna ocena poziomu 
funkcjonowania ucznia podstawą  dostosowania form i metod 
pracy z uczniem na lekcji do wymagań edukacyjnych – 
odpowiedzi, sprawdziany.

Organizator Marlena Szwemińska

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700
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Wychowanie fizyczne

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

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – rugby w szkole.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Uczestnicy warsztatów poznają wszechstronne walory dyscypliny 
dostosowanej do warunków szkolnych, w kształtowaniu 
sprawności ogólnej uczniów.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 80

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – ultimate frisbee w szkole.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Uczestnicy zdobędą wiedzę, materiały dydaktyczne i podstawowe
umiejętności niezbędne do nauczania frisbee w szkole. 

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 80

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – baseball w szkole.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Uczestnicy zdobędą narzędzie uatrakcyjniające zajęcia i wzbogacą 
swój warsztat metodyczny o ćwiczenia w zakresie nowej 
dyscypliny, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 40
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Temat Piłka siatkowa w szkole

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Warsztaty pozwolą wzbogacić zasób ćwiczeń stosowanych 
w nauczaniu techniki piłki siatkowej.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 20

Temat Koszykówka w szkole

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Uczestnicy warsztatów poznają najnowsze metody i formy 
stosowane w nauczaniu elementów techniki i taktyki 
w koszykówce.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 20

Temat Moda na bieganie – zaczynam biegać w szkole.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z nowoczesnymi 
metodami rozwijania wytrzymałości i motywacji do wysiłku przy 
użyciu technologii teleinformatycznych.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 20
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Temat Atrakcyjna lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Uczestnicy warsztatów poznają metody uatrakcyjniania zajęć 
wychowania fizycznego, uwzględniające zainteresowania, bariery 
i   specyfikę pracy w grupie dziewcząt.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 40

Temat Gry i zabawy na lekcjach wf w nauczaniu wczesnoszkolnym

Adresat Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego.

Zakres treści Uczestnicy wzbogacą swój warsztat metodyczny o szeroki zakres
gier i zabaw stosowany w kształtowaniu sprawności ogólnej wśród
najmłodszych.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz, Agata Urbańska

Termin I semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 20

Temat Taniec na lekcji wychowania fizycznego

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego

Zakres treści Uczestnicy poznają techniki tańca nowoczesnego przydatne 
w podnoszeniu atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 30
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Temat Joga na lekcji wychowania fizycznego.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego

Zakres treści Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe assany i techniki 
oddechowe do zastosowania na zajęciach wychowania fizycznego 
z elementami jogi.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 40

Temat Przeciwdziałanie kontuzji – propriocepcja.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego

Zakres treści Uczestnicy poznają podłoże najczęstszych urazów powstających na
lekcji wf i metody przeciwdziałania kontuzji.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin II semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł.) 30

Temat Elementy samoobrony na lekcji wychowania fizycznego.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Uczestnicy poznają techniki samoobrony do zastosowania podczas 
zajęć wychowania fizycznego z dziećmi i młodzieżą.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł.) 20
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Temat Aplikacje elektroniczne na lekcji wychowania fizycznego.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego

Zakres treści Warsztat on-line przedstawiający możliwości aplikacji 
elektronicznych w uatrakcyjnianiu realizacji treści programowych 
wychowania fizycznego.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł.) 10

Temat Nowa piramida żywienia i zdrowego stylu życia dzieci 
i młodzieży.

Adresat Nauczyciele wychowania fizycznego.

Zakres treści Warsztat on-line przedstawiający najnowszą wiedzę z zakresu 
zdrowego odżywiania i elementów stylu życia mających wpływ na 
zdrowie i długowieczność.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin I semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł.) 10
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Przedmioty zawodowe i doradztwo zawodowe

Temat Od programu nauczania zawodu do wysokich wyników 
egzaminu zawodowego

Adresat Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres treści Ewaluacja programu nauczania zawodu pod względem wymagań 
prawnych oraz jakościowych, w tym dostosowania programu do 
potrzeb i możliwości uczniów. 

Organizator dr Danuta Oleksiak

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Kształcenie osób dorosłych w szkołach i placówkach

Adresat Nauczyciele szkół branżowych i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe

Zakres treści Formy szkolne i pozaszkolne kształcenia osób dorosłych w Polsce. 
Uczeń dorosły jako podmiot w procesie dydaktycznym. Metody 
i formy pracy z dorosłymi.

Organizator dr Danuta Oleksiak

Termin Cały rok

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Podstawa programowa kształcenia w zawodach a zakres 
egzaminu zawodowego.

Adresat Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres treści Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego, wytyczne CKE dotyczące przeprowadzania 
egzaminów zawodowych.

Organizator Krzysztof Stasiak

Termin Październik 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak wykorzystać wyniki egzaminów zawodowych?

Adresat Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres treści Arkusze egzaminacyjne CKE, wyniki egzaminów przekazane przez
OKE.

Organizator Krzysztof Stasiak

Termin Grudzień 2020 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Nowy egzamin teoretyczny z elementami multimedialnymi na 
komputerach – nowe wyzwania.

Adresat Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres treści Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego, technologia informacyjno-komunikacyjna.

Organizator Krzysztof Stasiak

Termin Marzec 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia 
w zawodach z użyciem narzędzi informatycznych.

Adresat Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres treści Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego, technologia informacyjno-komunikacyjna.

Organizator Krzysztof Stasiak

Termin Maj 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

97 



Podstawy przedsiębiorczości i logopedia

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

Temat Kreatywne pomysły na dobrą reklamę. Psychologia reklamy.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy oraz 
wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Jak tworzyć skuteczny przekaz marketingowy – lekcja reklamy na 
podstawach przedsiębiorczości. Program szkolenia: schematy 
pozwalające zrobić skuteczną reklamę; komunikacja z różnymi 
pokoleniami klientów; dlaczego wzrok nas myli; magia koloru; 
rola emocji; nabycie umiejętności przekształcania pomysłów 
w komunikat; etyka w reklamie.

Organizator dr Beata Pabian

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Obietnica marki często ubrana w emocje – plakat satyryczny.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz wszyscy 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Twórcze przedstawienie reklamy. Rozpoznanie mechanizmów 
perswazji działających na człowieka, przestrzeganie siły 
manipulacji w reklamie. Plakat jako dzieło plastyczne.

Organizator dr Beata Pabian, Łukasz Kogut

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Temat Modyfikacja programu nauczania podstaw przedsiębiorczości 
jako najważniejszego dokumentu pracy nauczyciela.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości.

Zakres treści Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem własnych programów 
nauczania. Modyfikacja programu. Przygotowanie programu na 
przyszły rok szkolny według nowej podstawy programowej.

Organizator dr Beata Pabian

Termin Maj 2021 r.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Rola wartości w budowaniu zachowań przedsiębiorczych. 

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy oraz 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Wartości a zachowania przedsiębiorcze. Zasady proaktywnego 
zachowania. Transformacja wartości a postawy przedsiębiorcze. 
Tajemnice przedsiębiorczości. Rozwijanie postaw etycznych 
uczniów na podstawach przedsiębiorczości zgodnie z nowymi 
wymaganiami z podstawy programowej.

Organizator dr Beata Pabian

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Psychologia przedsiębiorczości. Motywacja osoby 
przedsiębiorczej – umiejscowienie kontroli, motywacja 
osiągnięć, radzenie sobie ze stresem i presją czasu.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Osobowość przedsiębiorcza fakty i mity. Wpływ przedsiębiorczych
zachowań uczniów na poprawę efektywności uczenia się na 
różnych przedmiotach oraz podejmowania działań prospołecznych.
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Organizator dr Beata Pabian

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak uczyć uczniów sztuki podejmowania decyzji? Wybrane 
techniki i narzędzia.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Myślenie metaforyczne, wady i zalety podejmowania decyzji 
zespołowych, nieliniowe sposoby rozwiązywania problemów, 
symulacja myślowa, sztuka prognozowania przyszłości.

Organizator dr Beata Pabian

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Odkrywanie talentów i budowanie mocnych stron.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Kryzys zaangażowania, co mają wspólnego talenty z brakiem 
zaangażowania i efektywnością w nauce? Poznanie sposobów na 
rozpoznanie talentów. Co zrobić, by zamienić talent na mocną 
stronę? Zastosowanie talentów i mocnych stron w edukacji 
szkolnej.

Organizator dr Beata Pabian

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10

Temat Asertywność a przedsiębiorczość – rozwijanie kompetencji 
przedsiębiorczych u uczniów.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Techniki kreowania asertywności u uczniów w mowie ciała, tonie 
głosu, doborze słów. Sposoby wyznaczania standardów bycia 
traktowanym z szacunkiem. Ćwiczenia asertywności.

Organizator dr Beata Pabian, Krystyna Brinkiewicz — dyrektor LSP, trener 
rozwoju osobistego, Ambasador Wiosny Edukacji.

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 10
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Temat Wykorzystanie zasobów tkwiących w uczniu do budowania 
postawy przedsiębiorczej.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Pokolenie Alpha. Rozpoznanie zasobów i ograniczeń ucznia. 
Sztuka wydobywania zasobów. Wzmacnianie mocnych stron 
ucznia.

Organizator dr Beata Pabian, Krystyna Brinkiewicz — dyrektor LSP, trener 
rozwoju osobistego, Ambasador Wiosny Edukacji

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50

Temat Uczeń punktem wyjścia — współpraca z uczniem jako element 
procesu skoncentrowanego na rozwiązywaniach problemów 
w nowoczesnej edukacji.

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Uczeń jako partner. Komunikacja sprzyjająca współpracy. 
Budowanie relacji. Budowanie zaangażowania ucznia we własny 
rozwój.

Organizator dr Beata Pabian, Krystyna Brinkiewicz — dyrektor LSP, trener 
rozwoju osobistego, Ambasador Wiosny Edukacji

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Temat Budowanie przestrzeni do aktywnego procesu uczenia się 
i rozwoju ucznia. 

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Interdyscyplinarność i łączenie działań nauczycieli różnych 
przedmiotów w realizacji podstawy programowej.

Organizator dr Beata Pabian, Krystyna Brinkiewicz — dyrektor LSP, trener 
rozwoju osobistego, Ambasador Wiosny Edukacji

Termin II semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 50

Temat Prawo i finanse na lekcjach wychowawczych jako realizacja 
znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ramowych planów
nauczania. 

Adresat Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, psycholodzy, 
zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści Podkreślenie korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu. 
Rozwijanie u uczniów umiejętności gospodarowania własnymi 
środkami finansowymi.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Religia rzymskokatolicka

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

Temat Nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce

Adresat Nauczyciele katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Standardy szkolne oraz wskazania Kościoła katolickiego 
dotyczącego katechezy na poszczególnych etapach edukacyjnych
Zapoznanie z istotnymi zmianami zachodzącymi w nowej 
podstawie programowej.

Organizator Anna Kamińska

Termin Wrzesień 2020 r. stacjonarne/online

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Istota wartości w wychowaniu chrześcijańskim

Adresat Nauczyciele katecheci, wychowawcy wszystkich typów szkół.

Zakres treści Przyczyny kryzysu wartości we współczesnym świecie, hierarchia 
wartości, uniwersalne wartości moralne, wartości chrześcijańskie 
w oparciu o Dekalog i Kazanie na Górze, wychowanie do wartości,
rola nauczyciela i wychowawcy w przekazywaniu wartości 
chrześcijańskich.

Organizator Anna Kamińska

Termin Październik 2020 r. – Marzec 2021 r. stacjonarnie/online

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Innowacje pedagogiczne w katechezie

Adresat Nauczyciele katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Pojęcie  i rodzaje innowacji pedagogicznych w katechezie, warunki
i procedury związane z wprowadzaniem innowacji, prezentacja 
przykładów zastosowanych w praktyce.

Organizator Anna Kamińska, Beata Sawicka

Termin Listopad 2020 r. – Kwiecień 2021 r. stacjonarnie/online

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak uczyć religii zdalnie – świadomie i odpowiedzialnie?

Adresat Nauczyciele katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Edukacja zdalna – kluczowe informacje. Model SAMR – jak 
świadomie korzystać z narzędzi TIK. Przykłady platform 
wspomagających edukację zdalną. Przykłady narzędzi TIK 
wykorzystywanych do tworzenia materiałów dla uczniów. Sposoby
na utrwalenie materiału przy użyciu TIK. Narzędzia do zdalnej 
komunikacji z uczniami. Sposób na lekcję online.

Organizator Anna Kamińska

Termin Wrzesień – Październik 2020 r. online

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 30

Temat Praca z uczniem zdolnym na katechezie.

Adresat Nauczyciele katecheci wszystkich typów szkół

Zakres treści Cechy ucznia zdolnego. Sposoby wyłaniania uczniów zdolnych. 
Dostosowanie programu do ucznia. Metody i formy pracy 
z uczniem zdolnym. Zaangażowanie ucznia. Przewidywane 
osiągnięcia.

Organizator Anna Kamińska

Termin Listopad 2020 r. – Maj 2021 r. stacjonarnie/online

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Organizacja pracy początkującego katechety

Adresat Nauczyciele katecheci rozpoczynający pracę w szkole

Zakres treści ABC początkującego katechety.

Organizator Anna Kamińska, Beata Sawicka

Termin Wrzesień, (na bieżąco w razie potrzeby) online

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10
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Katecheza – religia greckokatolicka

Temat Kształtowanie postaw chrześcijańskich poprzez 
przedsięwzięcia katechetyczne w roku szkolnym 2020/21

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Spójność przedsięwzięć katechetycznych z Archidiecezjalnym 
Planem Duszpasterskim i ich koordynacja.

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin 5.09.2020 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Obsługa i korzystanie z portali przekazu społecznościowego  

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Cyfrowy uczeń i cyfrowy katecheta. Zdalne nauczanie katechezy.  

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin I i II półrocze

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Formy artystyczne narzędziami w katechezie

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Wzbudzanie i rozwijanie talentów ucznia. Doskonalenie form 
artystycznych dla przekazu Słowa Bożego.

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin XI 2020 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10
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Temat Narzędzia psychoterapeutyczne i artterapeutyczne w pracy nad
sobą i uczniem

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Wyjaśnienie potrzeb, podniesienie wartości, które nas identyfikują. 
Poznanie narzędzi terapeutycznych dla pracy nad sobą i uczniem. 

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin I i II półrocze

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10

Temat Egzegeza wybranych fragmentów z Ewangelii wg św. Jana

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Prolog, Jezus – dobry pasterz, wskrzeszenie Łazarza, 
Zmartwychwstały Jezus z uczniami nad jeziorem Genezaret.

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin I i II półrocze

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10

Temat Metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia i grupy

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Model współczesnej katechezy uwzględniający treści, formy, 
metody i techniki.

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin I i II półrocze

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Katecheta 50+ – podnoszenie kompetencji w obszarze obsługi 
nowych technologii

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji, analizy 
informacji i wykorzystania w zdalnym nauczaniu. 

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin I i II półrocze

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Wypalenie zawodowe u katechety

Adresat Nauczyciele religii greckokatolickiej.

Zakres treści Charakterystyka, geneza, etapy. Jak pomóc sobie i innym?

Organizator Ks. Łajkosz Jan

Termin I i II półrocze

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 10
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Warsztaty ponadprzedmiotowe

Temat Scenariusz lekcji jako narzędzie wspierające proces kształcenia
ogólnego

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Zakres treści Omówienie zasad opracowania programów nauczania oraz 
scenariuszy lekcji z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi 
i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie 
kluczowych kompetencji uczniów, które niezbędne są do 
poruszania się na rynku pracy oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin IX-X 2020

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10

Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na przedmiotach 
przyrodniczych

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Zastosowanie w praktyce odbiorników GPS w grze terenowej do 
poszukiwania ciekawych miejsc danego obszaru tzw. skrytek, które
są ukryte przez innych uczestników. Każda skrytka posiada swój 
opis w serwisie geocachingowym tj: współrzędne geograficzne, 
informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i wymaganiach, które
pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań oraz poznać 
historię i najróżniejsze ciekawostki o regionie. Warsztaty pozwolą 
zorganizować z uczniami niezapomniane zajęcia w oparciu 
o podstawę programową. 

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin V 2021 r.

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 20

110 



Temat Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Tutoring jako proces rozwoju oparty na osobistej relacji między 
uczącym i uczonym. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron 
ucznia. Zaplanowanie osobistej ścieżki edukacyjnej.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie 
wspierające proces nauczania

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Co to znaczy motywować? Nauczyciel wspierający jako autorytet 
ucznia. Kompetencje nauczyciela kluczem do sukcesu. 
Charakterystyka ucznia zmotywowanego. Wybrane strategie 
motywowania uczniów. Czynniki podnoszące motywację do nauki.
Rodzina jako niezbędny czynnik motywujący.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Analiza i komentarz do aktów prawnych w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
Zasady konstruowania testów na poszczególne rodzaje egzaminów.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Elżbieta Kurkiewicz

Termin IV-VI 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Czym są zdolności, uzdolnienia i talent? Przez rozbudzanie 
zainteresowań do odkrywania zdolności. Jak mądrze motywować 
uczniów do pracy nad rozwojem zainteresowań. Wieloaspektowość
wspierania uzdolnień. Zarządzanie talentami. Jakiego nauczyciela 
potrzebuje uczeń zdolny? Jak szkoła może wspierać uzdolnienia 
uczniów?

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Irena Poździech

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w rozwoju. 
Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego. Filary 
planowania lekcji — pięć strategii ocenia kształtującego. Elementy
i techniki oceniania kształtującego. Możliwości indywidualizacji 
nauczania dzięki zastosowaniu OK. Ocenianie kształtujące jako 
sposób na budowanie samoświadomości i odpowiedzialności 
uczniów za uczenie się. Rola oceniania kształtującego w 
kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Omówienie wybranych metod aktywizujących w nauczaniu na 
podstawie przykładów, narzędzia ICT jako uatrakcyjnienie 
jednostki lekcyjnej

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XI 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Pojęcie eksperymentu i innowacji — definicja, cele i założenia.  
Dokumentacja opisująca działalność eksperymentalną lub 
innowacyjną.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Irena Poździech

Termin  I – V 2021

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Adresat Nauczyciele różnych specjalności

Zakres treści Zapoznanie z procedurą uzyskania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego, wymaganiami kwalifikacyjnymi 
i formami dokumentowania dorobku zawodowego. Rola i zadania 
opiekuna stażu. Przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Adresat Nauczyciele różnych specjalności

Zakres treści Zapoznanie z procedurą uzyskania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego, wymaganiami kwalifikacyjnymi 
i formami dokumentowania dorobku zawodowego. Rola i zadania 
opiekuna stażu. Przykładowe pytania na egzaminie.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Adresat Nauczyciele różnych specjalności

Zakres treści Zapoznanie z procedurą uzyskania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego, wymaganiami kwalifikacyjnymi 
i formami dokumentowania dorobku zawodowego. Przykładowe 
pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela 
stażysty i kontraktowego

Adresat Nauczyciele różnych specjalności

Zakres treści Rola i zadania opiekuna stażu w trakcie ścieżki awansu 
zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego. Projekt oceny 
dorobku zawodowego nauczyciela podopiecznego.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin XII 2020 r. -V 2021 r.

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 10
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Temat Przedmiotowe zasady oceniania na przedmiotach 
przyrodniczych w oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. Funkcje oceniania. Rola 
oceniania kształtującego. Czynniki mające wpływ na 
przedmiotowe zasady oceniania. Obszary podlegające ocenie. 
Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych oraz 
warunki poprawy swoich wyników. Elementy PZO. Analiza 
i skonfrontowanie PZO nauczycieli z aktualnym stanem prawnym.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XII 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Rzecznik praw ucznia — instytucja potrzebna w szkole 

Adresat Nauczyciele różnych specjalności

Zakres treści Dokumenty określające stan prawny dziecka. Karta praw ucznia 
oraz obowiązki ucznia. Kompetencje, zadania i funkcje oraz 
obowiązki i uprawnienia rzecznika praw ucznia. Sposoby i środki 
działania rzecznika praw ucznia. Tryb postępowania rzecznika 
w sprawach spornych.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin XI 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

115 



Temat Niska frekwencja uczniów w szkole jako pierwotna i wtórna 
przyczyna niepowodzeń szkolnych

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Obowiązek szkolny, a obowiązek nauki oraz interpretacja zapisów 
dotycząca frekwencji w aktach prawnych. Usprawiedliwianie 
nieobecności. Klasyfikacja uczniów. Przyczyny absencji uczniów 
w szkole: związane z uczniem, z domem, ze szkołą. Motywowanie 
ucznia do obecności na lekcji.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Termin XII 2020 r. – IV 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania (ustawa o systemie oświaty 
i rozporządzenie). Jakość procesu kształcenia.  Funkcje i cechy 
oceny. Jakie korzyści daje ocena uczniowi? Cele oceniania. 
Kryteria oceny. Ocena szkolna, a konsekwencje psychologiczne. 
Zagrożenia związane z ustalaniem oceny szkolnej.  Błędy 
w ocenianiu. Jak unikać konfliktów podczas oceniania? Motywacja
ucznia. Komunikacja niewerbalna. Zasady konstruowania prac 
pisemnych. Dekalog oceniania.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XII 2020 r. -V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10
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Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Warunki szkoły sprzyjające kreatywności. Czynniki wzmacniające 
kreatywność i innowacyjność uczniów. Metody pracy rozwijające 
kreatywność uczniów.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Irena Poździech

Termin I-V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Jak zapewnić uczniom sukces na egzaminach, czyli o sztuce 
zadawania pytań.

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Klasyfikacja pytań wg różnych kryteriów, z uwzględnieniem 
taksonomii Blooma. Sztuka zadawania pytań. Techniki zadawania 
pytań. Pytania kluczowe.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin XII 2020 r. -V 2021 r.

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 10

Temat Ocenianie kształtujące na lekcjach różnych przedmiotów.

Adresat Nauczyciele różnych przedmiotów

Zakres treści Ćwiczenia w zakresie wdrażania oceniania kształtującego na 
lekcjach języka polskiego: konstruowanie testów, lekcja 
problemowa, aktywne metody pracy z uczniami, udzielanie 
informacji zwrotnej. Jak uczyć uczniów uczenia się? Ewaluacja 
w pracy nauczyciela.

Organizator Beata Gadomska, Iwona Ratajczyk-Zyśk

Termin I semestr

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 30
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Ponadprzedmiotowe kursy doskonalące

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe

Zakres treści Ocenianie kształtujące jako sposób wspierania ucznia w rozwoju. 
Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego. Filary 
planowania lekcji — pięć strategii ocenia kształtującego. Elementy
i techniki oceniania kształtującego. Możliwości indywidualizacji 
nauczania dzięki zastosowaniu OK. Ocenianie kształtujące jako 
sposób na budowanie samoświadomości i odpowiedzialności 
uczniów za uczenie się. Rola oceniania kształtującego 
w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Liczba godzin 20 Odpłatność (zł) 2000

Temat Mój warsztat teatralny

Adresat Nauczyciele języka polskiego

Zakres treści ABC Teatru. Interpretacja tekstu. Elementarne zadania aktorskie. 
Pantomima i teatr ruchu. Głos — podstawowe narzędzie pracy 
scenicznej. Drama jako metoda aktywnej pracy z uczniem. 
Charakteryzacja i scenografia w spektaklu szkolnym.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Termin Cały rok

Liczba godzin 90 Odpłatność (zł) 800
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Temat Kurs doskonalący — Szachy w szkole

Adresat Nauczyciele wszystkich specjalności

Zakres treści Nauka gry w szachy, zajęcia szachowe w szkole.

Organizator Andrzej Gołota

Termin XII 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 40 (20 godz. e-learning) Odpłatność (zł) 400

Temat Pomiar dydaktyczny w nauczycielskim systemie oceniania

Adresat Nauczyciele wszystkich specjalności

Zakres treści 1. Cele i funkcje oceniania szkolnego.
2. Analiza treści nauczania, wymagania programowe.
3. Procedury tworzenia testu nauczycielskiego.
4. Interpretowanie i komunikowanie wyników pomiaru 

dydaktycznego.

Organizator Andrzej Gołota

Termin XII 2020 r. - V 2021 r.

Liczba godzin 40 (20 godz. e-learning) Odpłatność (zł) 400

119 



Temat Kurs doskonalący w zakresie języka niemieckiego

 Formularz zgłoszenia  
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, nie-germaniści, 
chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się 
językiem niemieckim.

Zakres treści Kurs obejmuje 120 h (2 semestry, 2 spotkania w tygodniu po 
2 godziny dydaktyczne), kładzie nacisk — obok doskonalenia 
kluczowych sprawności językowych: mówienia, czytania, 
słuchania, pisania — na ogólną sprawność i swobodę 
komunikacyjną słuchaczy. Kwalifikacja do kursu oraz określenie 
poziomu wyjściowego grupy (min. 12 osób) - na podstawie 
wstępnego testu kwalifikacyjno-poziomującego, dostępnego 

w formie on-line na stronie Ośrodka. (kliknij, aby otworzyć 
w przeglądarce internetowej)

Organizator Ewa Leszczyńska

Termin Cały rok

Liczba godzin 120 Odpłatność (zł) 1700 

Temat Terapia ręki

Adresat Nauczyciele i specjaliści wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres treści Kurs (dwudniowy) przeznaczony dla nauczycieli i specjalistów 
pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami
w szczególności z zakresu małej motoryki. Poznanie podstawowe 
struktur OUN zaangażowanych w procesy percepcji zmysłowej 
i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki, wpływu
na rozwój manualny i grafomotoryczny. Dodatkowo zajęcia 
poprowadzą specjaliści z zakresu Integracji sensorycznej, 
rehabilitacji ruchowej i muzykoterapii niekonwencjonalnej.

Organizator Marlena Szwemińska

Termin II semestr

Liczba godzin 16 Odpłatność (zł) 350
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Temat Budowanie systemów komunikacyjnych dla uczniów 
z trudnościami w porozumiewaniu się

Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, logopedzi.

Zakres treści Dwudniowy kurs doskonalący w nawiązaniu do nowej podstawy 
programowej, zmierzającej do tworzenia uczniom z trudnościami 
w porozumiewaniu się — systemów komunikacyjnych otwartych 
na szkołę — dom i środowisko rówieśnicze. Zapoznanie z 
systemami komunikacyjnymi umożliwiającymi uczniom z 
trudnościami w porozumiewaniu się komunikację na poziomie 
odbioru i przekazu informacji. Opracowanie strategii pracy na 
zajęciach czy lekcjach.

Organizator Marlena Szwemińska

Termin I semestr

Liczba godzin 10 Odpłatność (zł) 100

Temat Trening umiejętności społecznych uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

Adresat Nauczyciele wszystkich typów szkół, specjaliści: pedagodzy, 
psycholodzy, nauczyciele wspomagający.

Zakres treści Zapoznanie z sylwetką ucznia z zaburzeniami zachowania. 
Sytuacje sprawiające uczniom trudności w funkcjonowaniu 
społecznym  zarówno z rówieśnikami, jak i nauczycielami. 
Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera, nadpobudliwością 
psychoruchową,  ADHD. Opracowanie strategii pracy z uczniem 
sprawiającym trudności wychowawcze. Radzenie sobie 
z konfliktami w sytuacji szkolnej – wykorzystanie technik 
mediacyjnych, rola „żywego kodeksu”.

Organizator Marlena Szwemińska, Magdalena Borek

Termin  I półrocze 

Liczba godzin 6 Odpłatność (zł) 250
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Wyjazdy edukacyjne

Temat Walory krajobrazowe Parku Narodowego „Ujście Warty”

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Zwiedzanie: Parku Narodowego „Ujście Warty”, Lubuskiego 
Centrum Winiarstwa i Palmiarni w Zielonej Górze, Zakładów 
Górniczych Miedzi w Polkowicach, Krainy Wygasłych Wulkanów 
(w okolicach Złotoryi, czyli Gór Kaczawskich, kamieniołomu 
Lubiechowa — polskie minerały). Atrakcją będą termy 
w Bolesławcu.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin V-VI 2020

Liczba godzin 4 dni Odpłatność (zł) ok. 700/os. lub ok. 
350/os. w przypadku 
dofinansowania przez 
ECEE

Temat Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zakres treści Zwiedzanie arboretum, które kolekcjonuje rośliny drzewiaste 
w celu ukazania ich piękna i różnorodności, zajmuje się także 
prowadzeniem badań naukowych i edukacją przyrodniczą.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Termin IX-X 2020 r.

Liczba godzin 1 dzień Odpłatność (zł) 65
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Temat Warsztaty ornitologiczne dla nauczycieli — Ptasi piknik

Adresat Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz uczniowie

Zakres treści Skrzydlaci przyjaciele – warsztaty ornitologiczne dla nauczycieli 
i uczniów na Mierzei Wiślanej.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun, Janina Meller

Termin X 2020 r.

Liczba godzin 1 dzień Odpłatność (zł) Bezpłatne
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