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Informacje organizacyjne

stępnej rezerwacji szkolenia można dokonać, wypełniając formularz elektroniczny 
(link na stronie X) lub kontaktując się w wybranej formie (telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną) z osobą wymienioną jako organizator szkolenia (dane kontaktowe na 
stronie 6 i 7). Właściwa rezerwacja (ustalenie terminu i opłaty) zostaje dokonana podczas 
kontaktu z organizatorem szkolenia.

W
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020/21

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- 
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 
metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 
cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych.
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Wymagania wobec szkół

ozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (zmieniające 
rozporządzenie z 11 sierpnia 2017 r.) określa, w odniesieniu do różnych typów szkół 

i rodzajów placówek, wymagania wobec publicznych szkół i placówek dotyczące 
realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe.

R

W naszym Informatorze uwzględniliśmy wymienione wymagania 
i zgodnie z nimi pogrupowaliśmy tematykę szkoleń rad 
pedagogicznych.

Wymagania wobec szkoły:

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej.

3. Uczniowie są aktywni.

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

5. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji.

6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

7. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego
rozwoju.

8. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski 
z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych 
i wewnętrznych.

9. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
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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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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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Szkolenia Rad Pedagogicznych ONLINE 

 Formularz zgłoszenia szkolenia RP 
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

ychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  wielu  szkół,  oferujemy
szkolenia online. W przypadku decyzji o takiej formie szkolenia

zalecamy,  aby  wcześniej  skonsultować  z organizatorem  maksymalną
liczbę  uczestników  szkolenia.  W wielu  przypadkach  tylko  przy
określonej  ilości  uczestników  możemy  zagwarantować,  że  uczestnicy
wyniosą  realne  korzyści  (wiedzę  i umiejętności)  ze  szkolenia.  Do
uczestniczenia  w  szkoleniu  niezbędne  jest  posiadanie  komputera
podłączonego  do  Internetu  wyposażonego  w słuchawki,  mikrofon
i kamerę (opcjonalnie).

W

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej [ONLINE]

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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 3 Odpłatność (zł) 360
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Temat Jakościowe i ilościowe monitorowanie realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego [ONLINE]

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zakres treści Zależność między podstawą programową a programami nauczania.
Monitoring ilościowy i jakościowy podstawy programowej 
organizacyjny.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

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

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne

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

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

Temat Rzecznik praw ucznia — instytucja potrzebna w szkole 
[ONLINE]

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

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240
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Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy [ONLINE]

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, specjaliści, 
nauczyciele świetlic i bibliotek.

Zakres treści Praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu i ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Zapobieganie konfliktom na lekcji 
i w szkole, przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod pracy 
– europejski projekt edukacyjny wpisany w realizację podstaw 
programowych.

Organizator Mariola Chodakowska-Malkiewicz; Marlena Szwemińska

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 480
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Temat Cyberbezpieczeństwo podczas nauczania online, czyli jak nie 
dać się zhakować? [ONLINE]

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Szkolenie ukazujące zagrożenia, na jakie narażone są wszyscy 
(w tym nauczyciele prowadzący zajęcia online), którzy na co dzień 
wykorzystują komputer podpięty do Internetu. Uczestnicy poznają 
przykłady najnowszych ataków informatycznych 
i socjotechnicznych oraz dowiedzą się jak je wykrywać i jak 
prawidłowo na nie reagować. To szkolenie powinno być 
obowiązkowe dla każdego nauczyciela, tak jak kurs BHP :-)

Uczestnicy podczas szkolenia m.in.:
• dowiedzą się, jak działają dzisiejsi cyberprzestępcy,
• dowiedzą się, jak i skąd atakujący zbierają dane na ich temat,
• dowiedzą się, kiedy lepiej nie podawać swojego loginu 

i hasła oraz jak tworzyć bezpieczne hasła,
• poznają metody ochrony przed atakami komputerowymi 

i socjotechnicznymi,
• dowiedzą się, jak dbać o bezpieczeństwo (nie tylko) swoich 

danych osobowych,
• poznają zalety i nauczą się korzystać z menedżera haseł.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie 
przekraczała 15 osób. Tylko przy takiej ilości możemy 
zagwarantować, że uczestnicy wyniosą realne korzyści (wiedzę 
i umiejętności) ze szkolenia. Jeżeli grono pedagogiczne 
placówki jest bardziej liczne, proponujemy podział na grupy.

Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela konsultant 
ds. informatyki Jerzy Dorożko.

Organizator Jerzy Dorożko

Termin Wg potrzeb

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 360
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Temat Jak przygotować i prowadzić nauczanie online 
z wykorzystaniem bezpłatnego pakietu od Google? [ONLINE]

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Pandemia wymusiła na szkołach wykorzystanie nauczania online 
na niespotykaną do tej pory skalę. Większość nauczycieli została 
wrzuconych na głęboką wodę Internetu bez dobrego przygotowania
i radziła sobie tak, jak potrafiła – raz lepiej, raz gorzej. W lepszej 
sytuacji były szkoły, które już wcześniej korzystały np. 
Z kierowanej do edukacji bezpłatnej oferty firmy Google w formie 
pakietu G Suite. W skład pakietu wchodzą aplikacje pozwalające 
na tworzenie m.in.: dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy 
kalkulacyjnych, formularzy, notatek, a także poczta elektroniczna, 
dysk online bez limitów pojemności oraz Google Class, 
umożliwiające tworzenie wirtualnych klas, udostępnianie zadań 
i ocenianie.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do aktywnego 
korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni w pracy 
dydaktycznej nauczyciela.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie 
przekraczała 15 osób. Tylko przy takiej ilości możemy 
zagwarantować, że uczestnicy wyniosą realne korzyści (wiedzę 
i umiejętności) ze szkolenia. Jeżeli grono pedagogiczne 
placówki jest bardziej liczne, proponujemy podział na grupy.

Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela konsultant 
ds. informatyki Jerzy Dorożko.

Organizator Jerzy Dorożko

Termin Wg potrzeb

Liczba godzin Od 3 godzin (zależnie 
od potrzeb)

Odpłatność (zł) 120 zł za godzinę 
dydaktyczną
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Temat Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie 
analizowania i doskonalenia efektów pracy nauczyciela 
[ONLINE]

Adresat Nauczyciele wszystkich typów szkół, w których odbywają się 
egzaminy zewnętrzne.

Zakres treści Analiza wyników egzaminacyjnych. Wykorzystanie analizy 
wyników do poprawy efektów kształcenia.

Organizator Andrzej Gołota

Termin X 2020 r. - IV 2021 r.

Liczba godzin 2+2 (2 spotkania) Odpłatność (zł) 480

Temat Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem. Mądrzy dorośli – 
silne dzieci. [ONLINE]

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

Zakres treści Wyposażenie nauczycieli/opiekunów w wiedzę związaną 
z mechanizmami odmowy, umiejętności radzenia sobie z odmową 
innych i właściwym odmawianiem. Prowadzenie: Alicja Guła – 
certyfikowany trener Familylab Assossiation (twórca Jesper Juul) 
i Familylab Polska.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska

Termin Cały rok

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240
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Temat (Nie) zwykły wychowawca klasy [ONLINE]

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek.

Zakres treści Program wychowawczy jako podstawowe narzędzie pracy każdego
wychowawcy. Budowanie pozycji lidera w zespole klasowym: 
dostrzeganie potencjału klasy, podejmowanie decyzji w zespole, 
inspiracja i utrzymywanie motywacji w klasie, wzbudzanie chęci 
działania, strategie rozwiązywania konfliktów.

Organizator Bożena Rokicka, Łukasz Kogut

Termin Wg potrzeb

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 360

Temat Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora: prawna 
i dyscyplinarna. [ONLINE]

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek.

Zakres treści Podstawa prawna działania komisji. Ustawowe obowiązki 
nauczyciela. Odpowiedzialność: prawna w szkole, porządkowa 
pracowników szkoły/placówki, dyscyplinarna nauczycieli.

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut

Termin Wg potrzeb

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 360

Temat Prawo oświatowe w praktyce [ONLINE]

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 Wg potrzeb

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240
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Temat „Uczyć tego, czego się nie zapomina” - kompetencje kluczowe 
w zmieniających się realiach życia. [ONLINE]

Adresat Rady pedagogiczne 

Zakres treści Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. 
Wiedza, umiejętności i postawy ucznia niezbędne do osiągnięcia 
kompetencji w zmieniających się realiach życia. Porównanie 
kompetencji kluczowych (Zalecenia RE) z wymaganymi 
umiejętnościami zapisanymi w preambule podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla odpowiedniego etapu edukacyjnego i typu
szkoły.

Organizator Janina Meller

Termin Do uzgodnienia

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

Temat Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych zgodnie 
z ustawą prawo oświatowe. [ONLINE]

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane 
w sposób sprzyjający uczeniu się”. Program szkolenia: podstawy 
prawne działalności zespołów; wpływ działań zespołów na 
sprawne funkcjonowanie szkoły i podnoszenie jakości jej pracy; 
rozwiązywanie konfliktów w zespołach. 

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut, dr Beata Pabian

Termin Do uzgodnienia

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 480
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Temat Prawne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w szkołach 
i placówkach. [ONLINE]

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne”. Program szkolenia: przyczyny, rodzaje 
i sposoby zapobiegania sytuacji trudnych w szkołach i placówkach 
oświatowych z uwzględnieniem pandemii i nauczania zdalnego; 
podstawy prawne i procedury postępowania w sytuacjach 
zagrażających uczniom i nauczycielom, bezpieczeństwo w szkole.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Termin Do uzgodnienia

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 480

Temat Netykieta i etykieta w szkole, a prawo oświatowe. [ONLINE]

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne”. Program szkolenia: zasady zachowania się 
w sieci, w szkole i poza nią; budowanie dobrych relacji, 
wzajemnego zaufania i szacunku, dbanie o wizerunek w mediach 
i poza nimi; konsekwencje prawne nieprzestrzegania netykiety 
i etykiety; netykieta w nauczaniu zdalnym.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Termin Do uzgodnienia

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 480
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Temat Metoda konstruktywnej konfrontacji. Jak sobie radzić 
z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? 
[ONLINE]

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Przedstawienie informacji przydatnych nauczycielowi, by mógł 
radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Prezentacja 
metody konstruktywnej konfrontacji jako przykładu dobrej 
odpowiedzi na prowokacyjne zachowania ucznia.

Organizator Irena Poździech

Termin Zgodnie z zamówieniem

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

Temat Awans zawodowy nauczyciela [ONLINE]

Adresat Rada Pedagogiczna

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 I — II semestr

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

Temat Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [ONLINE]

Adresat Szkoły podstawowe,  szkoły ponadpodstawowe i inne placówki 
oświatowe. 

Zakres treści Praca z uczniem zdolnym, współpraca z nauczycielem wychowania
fizycznego w diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów wynikających z obserwacji dokonywanych podczas zajęć.

Organizator Marlena Szwemińska, Tomasz Szuszkiewicz

Termin Cały rok

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240
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Temat Zagadnienia bezpieczeństwa w szkole [ONLINE]

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki 
oświatowe. 

Zakres treści Aktualny stan prawny, zagrożenia, odpowiedzialność  i procedury 
bezpieczeństwa stosowane w szkole.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin Cały rok

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

Temat Szkolna turystyka i krajoznawstwo — organizacja różnych 
form wycieczek. [ONLINE]

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki 
oświatowe.

Zakres treści Aktualny stan prawny,  zasady organizowania wycieczek 
szkolnych, wymagane kwalifikacje kadry, zasady bezpieczeństwa.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Termin Cały rok

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

Temat Komunikacja interpersonalna [ONLINE]

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres treści Zapoznanie ze wszystkimi aspektami dotyczącymi komunikacji 
interpersonalnej na poziomie werbalnym i pozawerbalnym podczas
nadawania i odbierania informacji. Rola informacji zwrotnej 
i sposobów jej konstruowania. 

Organizator Marlena Szwemińska, Bożena Rokicka

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240
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Temat Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach 
i placówkach systemu oświaty [ONLINE]

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres treści Zapoznanie się z istotnymi cechami edukacji włączającej. Edukacja
włączająca na poziomie nauczyciel – uczeń – rodzic w odniesieniu 
do rozporządzeń dotyczących organizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Organizator Marlena Szwemińska

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240

Temat Inteligencje wielorakie wg Howarda Gardnera a alternatywne 
metody nauczania [ONLINE]

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów nauczania

Zakres treści Umiejętność organizowania lekcji uwzględniającej  inteligencje 
wielorakie uczniów wg H. Gardnera. Poznanie własnych 
preferencji sensorycznych. Poznanie stylów uczenia się 
wg D. Kolba i ich wpływu na proces nauczania i motywowania 
uczniów do nauki.

Organizator Marlena Szwemińska

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240
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Temat Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [ONLINE]

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów nauczania

Zakres treści Zapoznanie z modelem pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na poziomie diagnostycznym, 
prognostycznym i terapeutycznym na podstawie Rozporządzeń 
ministerialnych. Zakres współpracy między specjalistami, 
nauczycielami a rodzicami.

Organizator Marlena Szwemińska

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 2 Odpłatność (zł) 240
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Szkolenia Rad Pedagogicznych

 Formularz zgłoszenia szkolenia RP 
(kliknij, aby otworzyć w przeglądarce internetowej)

 Wymagania wobec szkoły: 1 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Jakim prawem? Podstawy prawa dla nauczycieli.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Prawa i obowiązki nauczyciela w świetle obowiązujących 
przepisów prawa: Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, 
rozporządzenie MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Indywidualizacja w codziennej pracy nauczyciela. Prawo 
i praktyka.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Nowoczesne spojrzenie na indywidualizację nauczania w świetle 
prawa i w praktyce. Zadania nauczyciela: indywidualizacja na 
lekcji, podczas sprawdzianów i egzaminów, programy nauczania.

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do 
podnoszenia efektywności nauczania w szkole.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych szkół podstawowych.

Zakres treści Jak skutecznie analizować wyniki egzaminu ósmoklasisty? 
Wyciąganie wniosków i rekomendacji do podnoszenia jakości 
pracy szkoły i podnoszenia efektywności nauczania. Wspólna 
odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za wyniki egzaminów w 
kontekście kształtowania kompetencji przedmiotowych i 
ponadprzedmiotowych.

Organizator Beata Gadomska, Monika Stasiak

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole średniej? 

Adresat Członkowie rad pedagogicznych szkół średnich.

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. Inteligencje wielorakie. Cykl Kolba.

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole podstawowej?

Adresat Członkowie rad pedagogicznych szkół podstawowych.

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, Jadwiga Hryniewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Nowatorskie działania szkoły na rzecz uczenia się uczniów.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Druga część szkolenia na temat: „Jak uczyć uczniów uczenia się?” 
Strategie nauczania i propozycje działań szkoły wspomagające 
proces uczenia się ucznia. 

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Uczeń zmotywowany i biorący odpowiedzialność za własną 
naukę.

Adresat Nauczyciele wszystkich szkół

Zakres treści Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Proaktywność i reaktywność
jako postawy. Metody i formy pracy sprzyjające rozwojowi 
umiejętności samokształcenia. Działania nauczycieli sprzyjające 
budowaniu odpowiedzialności i motywacji uczniów.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Profesjonalizm w ocenianiu, czyli jak oceniać, by uczyć.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Ocenianie zgodne z nową podstawą programową. Ocenianie 
wspierające w praktyce: kształt lekcji, informacja zwrotna, 
samoocena, refleksja.

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560 
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Temat Czytam, myślę, współpracuję, czyli o podnoszeniu efektów 
nauczania.

Adresat Szkoły podstawowe.

Zakres treści Doskonalenie umiejętności kluczowych na różnych przedmiotach 
ze szczególnym uwzględnieniem czytania, myślenia 
matematycznego i naukowego oraz pracy w zespole. Aktywizujące 
metody i techniki uczenia. Zachowania  i działania nauczycieli 
sprzyjające aktywizacji uczniów oraz skutecznie przygotowujące 
do egzaminu ósmoklasisty.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Elżbieta Kurkiewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie 
wspierające proces nauczania

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Irena Poździech

Termin Wg potrzeb

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Jak zorganizować procesy edukacyjne w kontekście potrzeb 
i możliwości edukacyjnych uczniów (programy i ich ewaluacja, 
metody, dostosowania).

Adresat Wszystkie typy szkół i placówek oświatowych

Zakres treści Diagnoza zespołów klasowych pod kątem właściwego doboru 
programów lub ich modyfikacji. Dobór metod nauczania 
dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Ewaluacja 
realizowanego programu.

Organiza Jadwiga Hryniewicz, Danuta Oleksiak

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Kreatywny nauczyciel animatorem rozwoju intelektualnego 
i osobowego ucznia. 

Adresat Rady pedagogiczne szkół podstawowych i zespołów szkół.

Zakres treści Definicje kreatywności i cechy osoby kreatywnej. Wskaźniki 
myślenia twórczego. Techniki stymulacji twórczego rozwiązywanie
problemów z uwzględnieniem inteligencji wielorakich – ćwiczenia.
Związek zdolności kreatywnych z ćwiczeniem zdolności 
motorycznych. Bariery psychiczne oraz nawyki i ich 
przezwyciężanie.

Organizator Janina Meller

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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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

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu 

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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. Ćwiczenia warsztatowe 
w odniesieniu do strategii oceniania kształtującego.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700
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Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej (kurs doskonalący)

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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. Ćwiczenia warsztatowe 
w odniesieniu do strategii oceniania kształtującego.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Liczba godzin 20 Odpłatność (zł) 2000

Temat Planowanie lekcji (tradycyjnej i zdalnej) kluczem do 
efektywności kształcenia.

Adresat Nauczyciele wszystkich typów szkół

Zakres treści Scenariusz lekcji w nowatorskim ujęciu metodycznym. Metody, 
techniki i formy pracy aktywizujące uczniów. Jak skutecznie 
i ciekawie  prowadzić lekcje online. Dostosowanie działań i zadań 
na lekcjach do potrzeb i możliwości uczniów.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Elżbieta Kurkiewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Praca domowa w praktyce edukacyjnej

Adresat Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści Praca domowa a realizacja podstawy programowej. Przykłady prac 
domowych sprzyjających samorozwojowi uczniów. Dostosowanie 
pracy domowej do możliwości uczniów. Lekcja odwrócona jako 
efektowna i efektywna alternatywa dla prac domowych.

Organizator Marlena Derlukiewicz, Elżbieta Kurkiewicz, Irena Poździech

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. 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

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700

Temat Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420
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Temat Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. Analiza 
wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasad oceniania 
w konkretnej szkole. 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.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700

Temat Jak kształtować nowe kompetencje kluczowe w szkole?

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Czym są kompetencje kluczowe? Jak je odnaleźć w podstawie 
programowej? Planowanie pracy szkoły i nauczycieli w kontekście 
kształtowania kompetencji kluczowych.

Organizator Beata Gadomska

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Skuteczne monitorowanie nowej podstawy programowej.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Podniesienie znajomości podstawy programowej kształcenia 
ogólnego ze szczególnym naciskiem na zadania ujęte w Preambule 
oraz w warunkach i sposobach realizacji. Sposoby monitorowania 
realizacji podstawy programowej w kontekście zadań nauczyciela 
i dyrektora szkoły.

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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 Wymagania wobec szkoły: 2 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Jakościowe i ilościowe monitorowanie realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zakres treści Zależność między podstawą programową a programami nauczania.
Monitoring ilościowy i jakościowy podstawy programowej 
organizacyjny.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420

Temat Jak uczyć czytania ze zrozumieniem?

Adresat Szkoły podstawowe

Zakres treści Przykłady metod i technik doskonalących umiejętność czytania ze 
zrozumieniem.

Organizator Elżbieta Kurkiewicz

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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 Wg potrzeb

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Metoda projektu a kompetencje kluczowe

Adresat Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zakres treści Idea kompetencji kluczowych i konieczność ich kształtowania 
u ucznia w otaczającej go rzeczywistości. Zapisy podstawy 
programowej w odniesieniu do kompetencji kluczowych i metody 
projektowej. Istota, cechy i skuteczność edukacyjna projektu 
(procedury,  dokumentacja, ocena). Przydatność WebQuest 
w realizacji projektu. Rola nauczyciela w projekcie. 

Organizator Janina Meller

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

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 Pierwsze kompetencje czytelnicze – funkcjonalne czytanie 
we wczesnej edukacji.

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji.

Zakres treści Co to jest funkcjonalne czytanie? Trzy aspekty czytania. Czynności
proste i czynności złożone. Kodowanie i dekodowanie jako istota 
czytania. Zabawy i ćwiczenia rozwijające motywację do czytania. 
Nauczycielskie działania pseudoedukacyjne.

Organizator Alicja Guła, Agata Urbańska

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700
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Temat Prawo i finanse na lekcjach wychowawczych

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Kompetencje kluczowe. Zgodnie ze znowelizowanym 
rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania. Program
szkolenia: podkreślenie korzyści uczniów ze znajomości prawa 
i gospodarowania własnymi pieniędzmi.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Rozwijanie kompetencji kluczowych we wczesnej edukacji 
a strategie myślenia dziecka.

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji.

Zakres treści Edukacja z sensem, zmiana modelu nauczania, świadome działania
prowadzące do rozwijania wszystkich kompetencji już na początku
edukacji.

Organizator Agata Urbańska, Alicja Guła

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat „Uczyć tego, czego się nie zapomina” - kompetencje kluczowe 
w zmieniających się realiach życia.

Adresat Rady pedagogiczne 

Zakres treści Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. 
Wiedza, umiejętności i postawy ucznia niezbędne do osiągnięcia 
kompetencji w zmieniających się realiach życia. Porównanie 
kompetencji kluczowych (Zalecenia RE) z wymaganymi 
umiejętnościami zapisanymi w preambule podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla odpowiedniego etapu edukacyjnego i typu
szkoły.

Organizator Janina Meller

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Zarządzanie emocjami a rozwijanie kompetencji kluczowych

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Kompetencje kluczowe – przedsiębiorczość. Program szkolenia: 
rola inteligencji emocjonalnej w relacjach interpersonalnych; 
strategie i techniki wyrażania emocji i kierowania emocjami oraz 
ich kontroli; samoregulacja swoich emocji; strategiczne 
wykorzystanie inteligencji emocjonalnej tak, aby była ona 
użyteczna w relacjach; motywowanie uczniów w oparciu o wiedzę 
o emocjach.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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 Wymagania wobec szkoły: 3 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Jak pracować z pokoleniem „Z” i „Alpha”? Rozwijanie 
kompetencji przedsiębiorczych.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja kompetencji kluczowych. Program szkolenia pozwala 
odpowiedzieć na pytania: Jak wydobyć z uczniów ich najlepsze 
cechy — aktywność, zaangażowanie, umiejętność dostrzegania 
szans i przekształcania ich w wartość dla innych osób? Jak uczyć 
odpowiedzialności za własny proces kształcenia, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, zarządzania stresem i panowania nad 
emocjami? Aktywizowanie uczniów do działania.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu?

Adresat Szkoły podstawowe

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

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420
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Temat Kodowanie na dywanie

Adresat Nauczyciele wczesnej edukacji

Zakres treści Wprowadzenie podstaw kodowania do zajęć dydaktycznych 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wykorzystanie maty 
do kodowania oraz kolorowych kubeczków na różnych edukacjach,
rozwijanie miękkich kompetencji: logicznego i algorytmicznego 
myślenia, zadaniowego podejścia do problemów, kształtowania 
umiejętności pracy zespołowej.

Organizator Agata Urbańska, Alicja Guła

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700

Temat Sposoby aktywizowania uczniów na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych. 

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Uczniowie są aktywni”. Program 
szkolenia: rola nauczyciela w procesie aktywizacji; znaczenie 
diagnozy potrzeb uczniów; obszary uczniowskiej aktywności; 
metody i techniki aktywizujące; ewaluacja procesu aktywizowania.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Ścieżki rozwoju zawodowego uczniów w kontekście rynku 
pracy

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy a realizacja 
doradztwa zawodowego w szkole. Teorie rozwoju zawodowego. 
Projektowanie ścieżek rozwoju zawodowego uczniów.

Organizator dr Danuta Oleksiak, Irena Poździech

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

37 



Temat Zabawy twórczo-badawcze w przedszkolu/w szkole.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych przedszkoli i szkół 
podstawowych. 

Zakres treści Planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody 
eksperymentu. Popularyzowanie eksperymentowania a na każdym 
etapie rozwoju dziecka.

Organizator Łukasz Kogut, Monika Stasiak

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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 Wymagania wobec szkoły: 4 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Diagnoza wyznacznikiem pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój 
uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Program 
szkolenia: istota i sens diagnozy, dostępne narzędzia diagnostyczne
umożliwiające rozpoznanie potrzeb oraz możliwości uczniów; 
diagnoza jako fundament planowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole lub placówce.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Jak sobie radzić z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? 
Metoda konstruktywnej konfrontacji.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Uwarunkowania trudnych zachowań dzieci i młodzieży. Czynniki 
chroniące, w tym rola wspierającego nauczyciela. Poszerzenie 
repertuaru reakcji nauczyciela o nowe metody pracy 
wychowawczej z uczniem.

Organizator Bożena Rokicka, Irena Poździech

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Jak przygotować się do kontroli organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej?

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Kontrola jako forma sprawowania nadzoru pedagogicznego. 
Przygotowanie do analizy dokumentacji szkolnej – kwalifikacji 
nauczycieli i specjalistów, dzienników zajęć prowadzonych 
zgodnie z rozporządzeniem, innej dokumentacji. Przygotowanie do
rozmowy z wizytatorem. Omówienie najczęściej występujących 
zaleceń pokontrolnych. Sposoby ich wykonania.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

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

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

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

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420
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Temat (Nie) zwykły wychowawca klasy

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek.

Zakres treści Program wychowawczy jako podstawowe narzędzie pracy każdego
wychowawcy. Budowanie pozycji lidera w zespole klasowym: 
dostrzeganie potencjału klasy, podejmowanie decyzji w zespole, 
inspiracja i utrzymywanie motywacji w klasie, wzbudzanie chęci 
działania, strategie rozwiązywania konfliktów.

Organizator Bożena Rokicka, Łukasz Kogut 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Netykieta i etykieta w szkole, a prawo oświatowe.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne”. Program szkolenia: zasady zachowania się w 
sieci, w szkole i poza nią; budowanie dobrych relacji, wzajemnego 
zaufania i szacunku, dbanie o wizerunek w mediach i poza nimi; 
konsekwencje prawne nieprzestrzegania netykiety i etykiety; 
netykieta w nauczaniu zdalnym.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Przygotowanie zespołów nauczycieli do przeprowadzenia 
szczegółowej i profesjonalnej analizy wyników i wniosków 
z nadzoru pedagogicznego w obszarze organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Sposoby analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego. 
Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem raportu z ewaluacji 
zewnętrznej i wewnętrznej – w obszarze organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub placówce.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Poszanowanie praw i godności uczniów, nauczycieli i rodziców.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne”. Program szkolenia: analiza obowiązujących 
przepisów prawnych dotyczących respektowania poszanowania 
godności osobistej uczniów, nauczycieli i rodziców; przykłady 
naruszenia godności osobistej; konsekwencje prawne naruszenia 
przepisów; zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole 
i placówce. 

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zakres treści Istota i rodzaje konfliktu. Mediacja. Podstawowe techniki 
prowadzenia pertraktacji. Pewność w radzeniu sobie z krytycznymi
sytuacjami.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420

Temat Rozwiązywanie konfliktów w radach pedagogicznych

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zakres treści Prowadzenie mediacji przez mediatorów sądowych. 
Rozwiązywanie konfliktów w relacji: dyrektor–rada pedagogiczna, 
wychowawca–rodzic, nauczyciel–rodzic, nauczyciel–nauczyciel.

Organizator dr inż. Krzysztof Błaszczak, Bożena Rokicka

Liczba godzin Wg potrzeb Odpłatność (zł) 120/godz.
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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

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420

Temat Sposoby radzenia sobie z hejtem.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne”. Program szkolenia: definicja hejtu;  źródła 
i rodzaje hejtu; psychologiczny portret hejtera; cel hejtera; sposoby
zablokowania realizacji celu hejtera; prawo a hejt; zarządzanie 
hejtem. 

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Szkolna turystyka i krajoznawstwo — organizacja różnych 
form wycieczek.

Adresat Szkoły podstawowe,  szkoły ponadpodstawowe i inne placówki 
oświatowe.

Zakres treści Aktualny stan prawny, zasady organizowania wycieczek 
szkolnych, wymagane kwalifikacje kadry, zasady bezpieczeństwa.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420
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Temat Wychowanie ku wartościom

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek.

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) 560

Temat Zjawisko agresji i przemocy w szkole

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki 
oświatowe.

Zakres treści Teoretyczne podstawy przemocy w szkole, sposoby ograniczenia 
zjawiska w społeczności szkolnej.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420

Temat Zagadnienia bezpieczeństwa w szkole

Adresat Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki 
oświatowe. 

Zakres treści Aktualny stan prawny, zagrożenia, odpowiedzialność i procedury 
bezpieczeństwa stosowane w szkole.

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420
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Temat Zadania zespołów nauczycielskich jako wyznacznik spełnienia 
wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane 
w sposób sprzyjający uczeniu się”. Program szkolenia: praca 
zespołowa jako przemyślany sposób pracy nauczycieli i dyrektora; 
wartość i obszary pracy zespołowej; efektywna komunikacja 
w zespole; rozwiązywanie trudnych sytuacji – konstruktywna 
krytyka; monitoring i ewaluacja pracy zespołu. 

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Zarządzanie stresem, kontrola nad emocjami. Przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Kompetencje kluczowe. Realizacja wymagania „Kształtowane są 
postawy i respektowane normy społeczne”.Czym jest stres, jak 
powstaje, kiedy staje się zagrożeniem? Techniki radzenia sobie ze 
stresem. Techniki kontrolowania emocji dla nauczycieli i uczniów. 
Organizacyjne metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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 Wymagania wobec szkoły: 5 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Edukacja spersonalizowana. Założenia i narzędzia tutoringu.

Adresat Rady Pedagogiczne

Zakres treści Szkoła jako miejsce edukacyjnego kompromisu. Współczesny 
uczeń („nowy” - w zmienianych realiach szkoły podstawowej 
i ponadpodstawowej), świat jego wartości i oczekiwań. Budowanie
dobrych relacji. Elementy tutoringu (model GROW, pytania 
Sokratejskie i Kartezjańskie, SIGN – cztery oznaki silnej strony, 
jak rozwijać zdolnych uczniów, cnoty i charakter), techniki 
aktywnego słuchania i rozwiązywania konfliktów, komunikacja 
interpersonalna. Przekazy werbalne a bariery komunikacyjne. 

Organizator Janina Meller

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Inteligencje wielorakie wg Howarda Gardnera a alternatywne 
metody nauczania

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów nauczania

Zakres treści Umiejętność organizowania lekcji uwzględniającej inteligencje 
wielorakie uczniów wg H. Gardnera. Poznanie własnych 
preferencji sensorycznych. Poznanie stylów uczenia się 
wg D. Kolba i ich wpływu na proces nauczania i motywowania 
uczniów do nauki.

Organizator Marlena Szwemińska

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Mutyzm – jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym

Adresat Nauczyciele I i II etapu edukacyjnego

Zakres treści Poznanie przyczyn mutyzmu wybiórczego i jego 
charakterystycznych cech. Zapoznanie z funkcjonowaniem ucznia 
z mutyzmem w sytuacji przedszkolnej i szkolnej. Rola 
koordynatora zespołu w pracy z uczniem z trudnościami 
w komunikacji. Metody i formy pracy z uczniem z mutyzmem 
w kontekście współpracy z nauczycielem, jak i rówieśnikami. 
Współpraca z rodzicami ucznia.

Organizator Marlena Szwemińska

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700

Temat Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów nauczania

Zakres treści Zapoznanie z modelem pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na poziomie diagnostycznym, 
prognostycznym i terapeutycznym na podstawie Rozporządzeń 
ministerialnych. Zakres współpracy między specjalistami, 
nauczycielami a rodzicami.

Organizator Marlena Szwemińska

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

47 



Temat Organizacja pracy na lekcji z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, specjaliści

Zakres treści Zapoznanie z organizacją pracy z uwzględnieniem modelu 
funkcjonowania w szkole uczniów ze SPE.  Metody i formy pracy 
z uczniem ze SPE — indywidualizacja pracy na lekcji w oparciu o 
jego indywidualne potrzeby psychofizyczne wynikające ze 
specyfiki dysfunkcji czy rodzaje niepełnosprawności ucznia.

Organizator Marlena Szwemińska

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach 
i placówkach systemu oświaty

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres treści Zapoznanie się z istotnymi cechami edukacji włączającej. Edukacja
włączająca na poziomie nauczyciel – uczeń – rodzic w odniesieniu 
do rozporządzeń dotyczących organizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizator Marlena Szwemińska

Liczba godzin 3 Odpłatność (zł) 420

Temat Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Zadania i rola 
nauczycieli.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Analiza obowiązujących przepisów prawnych. Zadania nauczycieli
i specjalistów w systemie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. Diagnoza potrzeb i możliwości psychofizycznych 
dzieci i młodzieży. Dokumentacja szkolna dotycząca udzielania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ocena efektywności 
działań.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Praca z uczniem z Zespołem Aspergera i autyzmem w grupie 
przedszkolnej i szkolnej

Adresat Nauczyciele i specjaliści wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres treści Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów z Zespołem Aspergera. Dostosowywanie form i metod 
pracy do indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów. 
Poznanie istotnych aspektów dotyczących funkcjonowania 
społecznego ucznia ze spektrum autyzmu w szkole na lekcjach 
i przerwach.

Organizator Marlena Szwemińska

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700

Temat Tworzenie IPET na podstawie wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

Adresat Nauczyciele wszystkich typów szkół, specjaliści.

Zakres treści Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – 
terapeutycznych w oparciu o analizę dokumentacji (orzeczeń) 
i obserwację własną nauczyciela. Rola wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia i właściwej interpretacji orzeczeń 
z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wyznaczanie głównych
kierunków pracy z uczniem.

Organizator Marlena Szwemińska

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700
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Temat Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów szkół

Zakres treści Zapoznanie z modelem pracy z uczniem ze SPE w świetle 
najnowszych rozporządzeń. Rola rozpoznania i diagnozy 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia w szkole.
Współpraca między nauczycielami, specjalistami a rodzicami.
Praca z uczniem zdolnym.

Organizator Marlena Szwemińska, Tomasz Szuszkiewicz

Termin Według potrzeb

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, specjaliści, 
nauczyciele świetlic i bibliotek.

Zakres treści Praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu i ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Zapobieganie konfliktom na lekcji 
i w szkole przy wykorzystaniu angażujących metod pracy.

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Marlena Szwemińska

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

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

Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700
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 Wymagania wobec szkoły: 6 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Budowanie dobrej relacji nauczyciel — rodzic warunkiem 
współuczestniczenia w procesie wychowania ucznia

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Zakres treści Rola rodziców w szkole. Bariery w relacjach rodzice – nauczyciele.
Model socjologiczny grupy rodziców – dynamika grupy. Tworzenie
procedur kontaktów z rodzicami. Zasady konstruktywnej krytyki. 
Strategia prowadzenia rozmów z rodzicami. Mechanizmy obronne 
rodziców „kłopotliwych”. Typy trudnych rodziców i sposoby 
nawiązywania z nimi relacji. Prowadzenie: Renata Wolińska — 
pedagog szkolny, doradca metodyczny GODN Gdynia, autorka 
wielu artykułów Gdyńskiego Kwartalnika Pedagogicznego, 
współautorka publikacji ORE: Za progiem.

Organizator Agata Urbańska, Alicja Guła

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 1200

Temat Komunikacja interpersonalna

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Zakres treści Zapoznanie ze wszystkimi aspektami dotyczącymi komunikacji 
interpersonalnej na poziomie werbalnym i pozawerbalnym podczas
nadawania i odbierania informacji. Rola informacji zwrotnej 
i sposobów jej konstruowania. Praca na płaszczyźnie: nauczyciel- 
nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel- rodzic, forma 
i szczegółowy zakres treści do omówienia z zainteresowanymi RP.

Organizator Marlena Szwemińska, Bożena Rokicka

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Współpraca między nauczycielami a rodzicami jako ważny 
czynnik wspomagający.

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Obszary współpracy szkoły i domu. Stosunek nauczycieli do 
rodziców. Trudności w relacji dom – szkoła. Skuteczne 
porozumiewanie się – metodyczna rozmowa z rodzicami. 
Współpraca szkoły i domu jako czynnik wspomagający.

Organizator Irena Poździech

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

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

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek.

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 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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 Wymagania wobec szkoły: 8 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do 
podnoszenia efektywności nauczania w szkole

Adresat Członkowie rad pedagogicznych szkół podstawowych. 

Zakres treści Jak skutecznie analizować wyniki egzaminu ósmoklasisty? 
Wyciąganie wniosków i rekomendacji do podnoszenia jakości 
pracy szkoły i podnoszenia efektywności nauczania. Wspólna 
odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za wyniki egzaminów 
w kontekście kształtowania kompetencji przedmiotowych 
i ponadprzedmiotowych.

Organizator Beata Gadomska, Monika Stasiak.

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie 
analizowania i doskonalenia efektów pracy nauczyciela.

Adresat Nauczyciele wszystkich typów szkół, w których odbywają się 
egzaminy zewnętrzne.

Zakres treści Analiza wyników egzaminacyjnych. Wykorzystanie analizy 
wyników do poprawy efektów kształcenia.

Organizator Andrzej Gołota

Liczba godzin 2+2 (2 spotkania) Odpłatność (zł) 560
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Temat Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek.

Zakres treści Ewaluacja wewnętrzna jako proces gromadzenia, analizowania 
i komunikowania informacji na temat wartości działań 
podejmowanych przez szkołę lub placówkę. Metody i narzędzia 
stosowane w ewaluacji wewnętrznej. Wykorzystanie istniejących 
w szkole/placówce  zasobów. Zapobieganie zbiurokratyzowaniu 
ewaluacji.

Organizator Łukasz Kogut, Halina Uźluk 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Jak przygotować ucznia cudzoziemskiego do egzaminu 
ósmoklasisty?

Adresat Rady pedagogiczne szkół podstawowych.

Zakres treści Kształcenie cudzoziemców w polskim systemie oświaty. Wsparcia 
dziecka cudzoziemskiego. Współpraca z rodzicami.

Organizator WMODN w Elblągu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 700
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 Wymagania wobec szkoły: 9 (patrz str. 5 Informatora) 

Temat Ewaluacja zewnętrzna ważnym elementem wpływającym na 
podnoszenie jakości pracy szkoły/placówki.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek. 

Zakres treści Podstawowe założenia ewaluacji zewnętrznej, przebieg ewaluacji 
oraz metody badawcze.

Organizator Łukasz Kogut, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Higiena i emisja głosu

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Program szkolenia: znaczenie higieny i emisji głosu dla 
efektywnego wykonywania zawodu; nauka prawidłowego 
oddechu, w tym ćwiczenia relaksacyjne; wpływ stresu na aparat 
głosowy; zasady poprawnej dykcji.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora: prawna 
i dyscyplinarna.

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół 
i placówek.

Zakres treści Podstawa prawna działania komisji. Ustawowe obowiązki 
nauczyciela. Odpowiedzialność: prawna w szkole, porządkowa 
pracowników szkoły/placówki, dyscyplinarna nauczycieli.

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut 

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Prawne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w szkołach 
i placówkach

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne”. Program szkolenia: przyczyny, rodzaje 
i sposoby zapobiegania sytuacji trudnych w szkołach i placówkach 
oświatowych z uwzględnieniem pandemii i nauczania zdalnego; 
podstawy prawne i procedury postępowania w sytuacjach 
zagrażających uczniom i nauczycielom, bezpieczeństwo w szkole.

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Prawa nauczycieli wobec uczniów i rodziców

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Kształtowane są postawy i respektowane 
normy społeczne”. Program szkolenia: prawa nauczyciela; 
oczekiwania uczniów i rodziców od nauczycieli a oczekiwania 
samych nauczycieli; udzielenie odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytanie: Co nauczyciel może zrobić, gdy uczeń zagraża 
swojemu bezpieczeństwu, gdy jest agresywny w stosunku do 
innych uczniów i nauczyciela? 

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uźluk

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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Temat Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych zgodnie 
z ustawą prawo oświatowe

Adresat Rady pedagogiczne

Zakres treści Realizacja wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane 
w sposób sprzyjający uczeniu się”. Program szkolenia: podstawy 
prawne działalności zespołów; wpływ działań zespołów na 
sprawne funkcjonowanie szkoły i podnoszenie jakości jej pracy; 
rozwiązywanie konfliktów w zespołach. 

Organizator Halina Uźluk, Łukasz Kogut, dr Beata Pabian

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560

Temat Współpraca w radzie pedagogicznej

Adresat Członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Zakres treści Kompetencje rady pedagogicznej w świetle prawa. Zespołowość 
działań: zespoły zadaniowe, ewaluacyjne i wychowawcze, 
organizacja WDN, synergia we współpracy, role zespołowe. 

Organizator Beata Gadomska

Liczba godzin 4 Odpłatność (zł) 560
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