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Informacje organizacyjne

1. Na kaz*dą formę doskońaleńia ńalez*y przesłac� oddzielńe zgłoszeńie. Odńos�ńiki 
do elektrońiczńych wersji formularzy zgłoszeń�  zńajdują się ńa początku kaz*de-
go z działo� w tematyczńych. Jez*eli takiego odńos�ńika brak, zgłoszeńie ńalez*y 
przesłac� pocztą elektrońiczńą ńa adres osoby podańej jako Organizator w tabeli
opisującej formę.

2. O termińie rozpoczęcia dańej formy doskońaleńia ńauczyciele zostańą poińfor-
mowańi odpowiedńio wczes�ńiej. Zastrzegamy sobie moz* liwos�c� ńieprzeprowa-
dzeńia zaplańowańej formy w przypadku braku wymagańej mińimalńej liczby 
uczestńiko� w.

3. Ińformujemy, z*e większos�c� propońowańych szkoleń�  moz*e zostac� przeprowa-
dzońa ro� wńiez*  w ińńych miejscowos�ciach (tzń. poza Elblągiem) pod waruń-
kiem zgłoszeńia się mińimalńej grupy uczestńiko� w (zazwyczaj ok. 15 oso� b). 
Wszelkie ińformacje ńa teń temat moz*ńa uzyskac�, końtaktując się z orgańizato-
rem formy. Dańe końtaktowe są umieszczońe ńa ńaszej strońie ińterńetowej 
w zakładce „Końtakt z ńami” oraz w ńińiejszym ińformatorze (str. 5 – 7)

4. Opłaty za formy płatńe ńalez*y dokońac� ńa końto Os�rodka po otrzymaniu in-
formacji 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 zaińteresowańych ńauczycieli ńa końsultacje meto-
dyczńe. Prosimy o wczes�ńiejsze telefońiczńe ustaleńie termińu spotkańia.
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Pracownicy pedagogiczni W-MODN w Elblągu

imię i nazwisko kontakt

dr Dańuta OLEKSIAK
dyrektor, ńauczyciel — końsultańt ds. przedmioto� w 
zawodowych, doradztwa zawodowego, kształceńia 
dorosłych, zawodo� w uńikatowych

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

Jadwiga HRYNIEWICZ
wicedyrektor, ńauczyciel – końsultańt języko� w obcych, 
awańsu zawodowego, egzamińowańia i jakos�ci w edukacji

j.hryńiewicz@wmodń.elblag.pl
tel. 55 619 58 51

dr Krzysztof BŁASZCZAK
kierowńik ECEE, ńauczyciel — końsultańt ds. chemii, 
oceńiańia i egzamińowańia, koordyńator ds. wspomagańia 
szko� ł i placo� wek

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

Maria CHODAKOWSKA-MALKIEWICZ
ńauczyciel — końsultańt ds. języka ańgielskiego 
i europejskich programo� w edukacyjńych

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

Marleńa DERLUKIEWICZ
ńauczyciel — końsultańt ds. języka polskiego, edukacji 
czytelńiczej i rozwijańia kreatywńos�ci, ińformacji 
pedagogiczńej

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

Jerzy DOROŻKO
ńauczyciel — końsultańt ds. ińformatyki i wykorzystańia 
techńologii ińformacyjńych i komuńikacyjńych w edukacji

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

Beata GADOMSKA
ńauczyciel — końsultańt ds. kadry kierowńiczej i języka 
polskiego

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

Ańdrzej GOŁOTA
ńauczyciel — końsultańt ds. matematyki i EWD

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

Alicja GUŁA
ńauczyciel — końsultańt ds. wychowańia przedszkolńego 
i ińńowacji pedagogiczńych

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

Magdaleńa JANKUN
ńauczyciel — końsultańt ds. geografii, przyrody, 
egzamińowańia, treńer przedsiębiorczos�ci, koordyńator ds.
sieci samokształceńia i samodoskońaleńia.

m.jańkuń@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 95

Ańńa KAMIŃSKA
ńauczyciel — końsultańt ds. religii rzymskokatolickiej

a.kamińska@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 86
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Łukasz KOGUT
ńauczyciel — końsultańt ds. sztuki — edukacji 
artystyczńej, ńadzoru pedagogiczńego.

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

Elz*bieta KURKIEWICZ
ńauczyciel — końsultańt ds. matematyki i pracy z uczńiem 
ze specjalńymi potrzebami edukacyjńymi w zakresie 
matematyki

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

Ewa LESZCZYŃSKA
ńauczyciel — końsultańt ds. języko� w obcych

e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 98

Jań ŁAJKOSZ
ńauczyciel — końsultańt ds. religii greckokatolickiej

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

Jańińa MELLER
ńauczyciel — końsultańt ds. biologii

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

dr Beata PABIAN
ńauczyciel – końsultańt ds. przedsiębiorczos�ci i logopedii

b.pabiań@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 86

Ireńa POŹDZIECH
ńauczyciel — końsultańt ds. edukacji historyczńej 
i obywatelskiej

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

Boz*eńa ROKICKA
ńauczyciel — końsultańt ds. pedagogiki opiekuń� czo-
wychowawczej, mediacji i awańsu zawodowego ńauczycieli

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

Krzysztof STASIAK
ńauczyciel — końsultańt ds. przedmioto� w zawodowych

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

Mońika STASIAK
ńauczyciel — końsultańt ds. fizyki

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

Tomasz SZUSZKIEWICZ
ńauczyciel — końsultańt ds. wychowańia fizyczńego

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

Marleńa SZWEMIŃSKA
ńauczyciel — końsultańt ds. pedagogiki specjalńej, 
ińtegracji i edukacji włączającej

m.szwemiń� ska@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 96

Agata URBAŃSKA
ńauczyciel — końsultańt ds. edukacji wczesńoszkolńej 
i ińńowacji pedagogiczńych

a.urbańska@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 96

Halińa UŹLUK
ńauczyciel — końsultańt ds. ńadzoru pedagogiczńego 
i awańsu zawodowego

h.uzluk@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 86
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Doradcy metodyczni W-MODN w Elblągu

imię i nazwisko kontakt

Ewa BEDNARSKA-SIWILEWICZ
doradca metodyczny ds. plastyki

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

Janusz KARKUT
doradca metodyczny ds. matematyki

j.karkut@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Mariola MALKIEWICZ
doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

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

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

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

Paweł NIEMCZUK
doradca metodyczny ds. pedagogiki specjalnej

p.niemczuk@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 88

Beata SAWICKA
doradca metodyczny ds. religii

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

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

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

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

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

Karolina WITKOWSKA
doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

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

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

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

 roku szkolńym 2021/2022 końsultańci W-MODN w Elblągu oferują Pań� stwu 
bezpłatńe, tematyczńe końsultacje ińdywidualńe i grupowe.W

Mając ńa uwadze specyfikę pracy Pań� stwa szko� ł i placo� wek, ińformujemy, iz*  ter-
miń oraz miejsce końsultacji moz*ńa uzgodńic� telefońiczńie lub za pomocą poczty 
elektrońiczńej z wybrańym przez Pań� stwa końsultańtem. W ramach wsparcia mery-
toryczńego istńieje moz* liwos�c� skorzystańia z końsultacji w obszarach ńiewymieńio-
ńych w pońiz*szej tematyce.

dr ińz* . Krzysztof BŁASZCZAK

• Bezpieczeń� stwo w laboratorium chemiczńym
• Zasady koństruowańia programo� w ńauczańia
• Rzeczńik praw uczńia – rola, zadańia, obowiązki, prawa, mediacje
• Procesowe wspomagańie szkoły
• Oceńiańie kształtujące jako czyńńik motywujący uczńia do pracy
• Metodyka ńauczańia chemii
• Struktura końspektu lekcji w ńowoczesńym ujęciu dydaktyczńym
• Egzamińy sprawdzające, klasyfikacyjńe i poprawkowe 
• Wewńątrzszkolńe i przedmiotowe zasady oceńiańia
• Praca z uczńiem o specjalńych potrzebach edukacyjńych ńa chemii
• Eksperymeńt pedagogiczńy i ińńowacja pedagogiczńa w szkole
• Zasady koństrukcji pisemńych prac końtrolńych z uwzględńieńiem wymagań�  

i kryterio� w oceńiańia
• Przygotowańie uczńia w szkole podstawowej do końkursu z chemii 
• Awańs zawodowy ńauczyciela staz*ysty, końtraktowego i miańowańego
• Mediacje jako alterńatywa ńa rozwiązywańie końflikto� w
• Wdraz*ańie ńowej podstawy programowej z chemii w szkole podstawowej i po-

ńadpodstawowej
• Rola opiekuńa staz*u w awańsie zawodowym ńauczyciela
• W zakresie edukacji ekologiczńej: fińańsowańie szko� ł, realizacja projekto� w 

edukacyjńych, orgańizacja końkurso� w, akcje i kampańie ekologiczńe

Maria CHODAKOWSKA-MALKIEWICZ

• Awańs zawodowy ńauczyciela języka obcego — procedury

• Egzamiń o� smoklasisty — przygotowańie/procedury
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• Metodyka pracy ńa lekcji języka ańgielskiego – dostosowańie metod i sposobo� w
pracy do aktualńych wyzwań�  i potrzeb uczńia/uczńio� w.

Marleńa DERLUKIEWICZ

• Zasady tworzeńia programo� w ńauczańia.

• Sposoby osiągańia celo� w w realizacji ńowej podstawy programowej.

• Praca z uczńiem o specjalńych potrzebach ńa języku polskim.

• Tworzeńie ińńowacyjńych programo� w edukacyjńych.

• Doskońaleńie kompeteńcji kluczowych.

• Rola ńauczyciela w motywowańiu uczńio� w.

• Aktywizujące metody i techńiki ńauczańia.

• Rozwijańie kreatywńos�ci ńa lekcjach i zajęciach pozalekcyjńych.

Jerzy DOROŻKO

• Nauczańie ińformatyki i ńa zajęciach komputerowych.

• Wybo� r programo� w i podręczńiko� w do zajęc� komputerowych i ińformatyki.

• Realizacja podstawy programowej z wykorzystańiem darmowego oprogramo-
wańia. 

• Wykorzystańie techńologii ińformacyjńych i komuńikacyjńych ńa przedmiotach
ńieińformatyczńych.

• WebQuest i jego wykorzystańie w procesie kształceńia.

• Bezpieczńy ińterńet w szkole, prawo autorskie, ochrońa dańych osobowych.

Beata GADOMSKA

• Plańowańie pracy szkoły z perspektywy dyrektora.

• Oceńa pracy ńauczyciela.

• Praca zespołowa w szkole. Wspo� łpraca w radzie pedagogiczńej.

• Plańowańie wewńątrzszkolńego doskońaleńia ńauczycieli.

• Wykorzystańie wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych do poprawy jakos�ci pracy 
szkoły.

• Ińdywidualńy coachińg dla dyrektoro� w (trudńe sytuacje w szkole lub placo� wce,
plańowańie rozwoju zawodowego, wyzńaczańie celo� w rozwojowych).
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• Motywacyjńa rola oceńy szkolńej.

• Wypaleńie zawodowe.

• Uczeńie uczeńia się oraz ińńe kompeteńcje kluczowe.

• Końsultacje dla ńauczycieli języka polskiego oraz dyrektoro� w szko� ł.

• Plańowańie pracy ńauczyciela polońisty.

• Egzamiń o� smoklasisty i maturalńy z języka polskiego.

Ańdrzej GOŁOTA

• Nauczańie matematyki

• Diagńostyka edukacyjńa – oceńiańie wewńątrzszkolńe, egzamińy zewńętrzńe, 
pomiar dydaktyczńy, edukacyjńa wartos�c� dodańa.

• Ańaliza wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych (w tym zawodowego) w celu po-
prawy efektywńos�ci kształceńia.

• Korzystańie z ńowoczesńych techńologii w ńauczańiu (w tym kształceńie ońli-
ńe).

• Edukacja przez szachy.

• Awańs zawodowy ńauczyciela, oceńa pracy ńauczyciela.

Alicja GUŁA

• Ińńowacje pedagogiczńe.

• Mońitorowańie podstawy programowej wychowańia przedszkolńego.

Jadwiga HRYNIEWICZ

• Ewaluacja wewńętrzńa, czyli wymagańia MEN w stosuńku do szko� ł i placo� wek 
os�wiatowych.

• Programy ńauczańia języko� w obcych — zasady koństruowańia.

• Ewaluacja programo� w realizowańych w szkołach.

• Koństruowańie ńarzędzi badawczych.

• Awańs zawodowy ńauczyciela.

• Ańaliza raporto� w z badań�  zewńętrzńych i wewńętrzńych.
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Magdaleńa JANKUN

• Zasady koństruowańia programo� w ńauczańia.

• Oceńiańie kształtujące jako czyńńik motywujący uczńia do pracy.

• Metodyka ńauczańia geografii i przyrody.

• Struktura końspektu lekcji w ńowoczesńym ujęciu dydaktyczńym.

• Wewńątrzszkolńe i przedmiotowe zasady oceńiańia.

• Zasady koństrukcji pisemńych prac końtrolńych z uwzględńieńiem wymagań�  
i kryterio� w oceńiańia.

• Przedsiębiorczos�c� w szkole podstawowej i pońadpodstawowej w zakresie pro-
gramo� w: Ekońomia ńa co dzień�  i Moje Fińańse.

Ańńa KAMIŃSKA

• Realizacja podstawy programowej katechezy kos�cioła katolickiego
• Praca z uczńiem zdolńym ńa katechezie.

Łukasz KOGUT

• Nowatorskie rozwiązańia ńa lekcjach plastyki i zajęciach pozalekcyjńych.

• Wspo� łpraca ńauczycieli plastyki z iństytucjami kultury i orgańizacjami pozarzą-
dowymi podejmującymi działańia ńa rzecz edukacji artystyczńej.

• Wspierańie młodego ńauczyciela w rozwoju zawodowym i budowańiu warszta-
tu pracy.

• Obszary aktywńos�ci podlegające oceńie ńa lekcji plastyki.

Elz*bieta KURKIEWICZ

• Egzamiń o� smoklasisty.

• Struktura końspektu lekcji.

• Uczeń�  ze specjalńymi potrzebami edukacyjńymi.

• Egzamińy sprawdzające, poprawkowe, klasyfikacyjńe.

• Praca z uczńiem z dyskalkulią.

• Praca z uczńiem dyslektyczńym.

dr Ewa LESZCZYŃSKA

• Kształtowańie kompeteńcji kluczowych w zakresie języko� w obcych.
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• Ińńowacyjńe rozwiązańia metodyczńe i orgańizacyjńe w ramach ńauczańia 

języka obcego.

• Dobre praktyki w obrębie ńauczańia języka obcego.

• Wsparcie ńauczyciela i uczńia w ro� z*ńych aspektach edukacyjńych.

Jańińa MELLER

• Warsztat pracy ńauczyciela biologii.

• Końkurs przedmiotowy z biologii i końkursy przyrodńiczo-ekologiczńe.

• Orgańizacja warsztato� w biologiczńo-ekologiczńych tereńowych i gabińetowych 
oraz lekcji otwartych.

dr Dańuta OLEKSIAK

• Projektowańie dokumeńtacji oraz zajęc� dydaktyczńych obejmujących kształce-
ńie w zawodach uńikatowych.

• Doradztwo edukacyjńo-zawodowe.

• Ańdragogiczńe aspekty projektowańia zajęc� edukacyjńych dla dorosłych.

• Badańie loso� w absolweńto� w.

• Plańowańie pracy ńauczyciela kształceńia zawodowego.

dr Beata PABIAN

• Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych u uczniów.

• Modyfikowanie programu nauczania podstaw przedsiębiorczości. Nowoczesne 
metody i sposoby pracy nauczyciela przedsiębiorczości.

• Logopedyczne postępowanie diagnostyczne.

• Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
i placówce.

• Prawa i obowiązki ńauczycieli specjalisto� w wyńikające z przepiso� w prawa.

Ireńa POŹDZIECH

• Realizacja podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeń� stwie (waruń-
ki i sposoby).

• Plańowańie pracy ńauczyciela historii i wos (metodyka, ińdywidualizacja pro-
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cesu, dostosowańia).

• Kształtowańie kompeteńcji maturalńych uczńio� w (historia i wiedza o społe-
czeń� stwie).

• Doradztwo zawodowe w szkole.

Joańńa POŹNIKIEWICZ

• Plańowańie form wspomagańia szkoły lub placo� wki i ich realizacja w zakresie, 
kto� ry oszacowańy jako słaby.

• Oceńa efekto� w i opracowańie wńiosko� w z realizacji zaplańowańych form 
wspomagańia.

• Nadzo� r pedagogiczńy dyrektor szkoły – formy i sposo� b realizacji.
• Wspomagająca rola ńauczyciela wobec trudńych sytuacji kaz*dego uczńia.

Boz*eńa ROKICKA

• Rozwiązywańie problemo� w opiekuń� czo-wychowawczych.

• Rozwiązywańie końflikto� w w szkole – mediacje.

• Awańs zawodowy pedagoga, wychowawcy.

• Modyfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktyczńego Szkoły.

• Zespoły Samokształceńiowe Pedagogo� w Szkolńych.

• Zespoły Samokształceńiowe Kierowńiko� w SKwietlic Szkolńych.

• Wspo� łpraca szkoły z rodzicami.

Mońika STASIAK

• Realizacja podstawy programowej z fizyki.

• Dobo� r programo� w ńauczańia i podręczńiko� w do ńauczańia fizyki w s�wietle ńo-
wej podstawy programowej.

• Dos�wiadczeńia i eksperymeńty ńa lekcjach.

• Koństruowańie sprawdziańo� w wiedzy i umiejętńos�ci uczńio� w.

Krzysztof STASIAK

• Nauczańie przedmioto� w zawodowych.
• Ańaliza wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych (zawodowego) w celu poprawy 

efektywńos�ci kształceńia.
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• Korzystańie z ńowoczesńych techńologii w ńauczańiu przedmioto� w zawodo-
wych.

Tomasz SZUSZKIEWICZ

• Jak pozyskiwac� s�rodki ńa działalńos�c� sportową szkoły?

• Uczńiowski klub sportowy.

• Dokumeńtacja ńauczyciela wychowańia fizyczńego.

• Przedmiotowe zasady oceńiańia.

• Działalńos�c� turystyczńo-krajozńawcza szkoły.

• Bezpieczeń� stwo ńa zajęciach wychowańia fizyczńego.

• Oceńa pracy ńauczyciela staz*ysty.

Marleńa SZWEMIŃSKA

• Praca z uczńiem ze specjalńymi potrzebami edukacyjńymi ńa wszystkich eta-
pach edukacyjńych.

• Orgańizacja pomocy psychologiczńo-pedagogiczńej dla uczńio� w ze specjalńymi 
potrzebami edukacyjńymi.

• Ańaliza i ińterpretacja orzeczeńia lub opińii psychologiczńo-pedagogiczńej.

Agata URBAŃSKA

• Realizacja podstawy programowej — I etap edukacyjńy.

• Ińńowacje pedagogiczńe we wczesńej edukacji.

Halińa UŹLUK

• Awańs zawodowy ńa stopień�  ńauczyciela końtraktowego, miańowańego i dy-
plomowańego.

• Prawa i obowiązki ńauczycieli wyńikające z aktualńych przepiso� w.

• Pragmatyka zawodowa ńauczyciela w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczy-
ciela.

• Wyposaz*eńie ńauczycieli w wiedzę z zakresu zagadńień�  zawiązańych z trudńy-
mi sytuacjami występującymi w przebiegu pracy zawodowej.

• Kwalifikacje oraz przygotowańie pedagogiczńe wymagańe do zatrudńieńia ńa 
stańowisku ńauczyciela.
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Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek

W-MODN w Elblągu w roku szkolńym 2021/2022 kompleksowe wspomagańie szko� ł 
i placo� wek realizowac� będzie poprzez zaplańowańie i przeprowadzeńie działań�  
mających ńa celu poprawę jakos�ci pracy szkoły lub placo� wki w zakresie okres� lońym 
w § 18 ust. 1 i 2 rozporządzeńie Mińistra Edukacji Narodowej z dńia 28 maja 2019 r. 
w sprawie placo� wek doskońaleńia ńauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045), lub ińńym 
wskazańym przez szkołę lub placo� wkę, wyńikającym z jej potrzeb, kto� re obejmie:

1. Pomoc w zdiagńozowańiu tych potrzeb.

2. Ustaleńie sposobo� w działańia prowadzących do ich zaspokojeńia.

3. Zaplańowańie form wspomagańia i ich realizację.

4. Wspo� lńą oceńę efekto� w i opracowańie wńiosko� w z realizacji zaplańowańych 
form wspomagańia.

Szczego� lńym wsparciem objęte będą szkoły, kto� re realizują opracowańe ńa lata 2020-
2023 „Programy poprawy efekto� w kształceńia”. Na podstawie ańalizy zabrańych 
dańych, tj. mońitorowańia wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych (wyńiki 2019 r., 2020 
r., 2021 r.) zrealizowańych form doskońaleńia, a takz*e ich efekto� w zapropońowańe 
zostańą ińńe, ńowe tematy form.

Dla szko� ł, kto� re będą realizowac� „Program poprawy efekto� w kształceńia” w latach 
2021-2024 propońujemy, po wczes�ńiejszym ich zgłoszeńiu, wspomagańie pracy 
w zakresie opracowańia, mońitorowańia i realizacji tego programu, tzw. „Pakiet 
PPEK”. W jego zakres wchodzą:

1. Pomoc w projektowańiu programu i harmońogramu działań�  oraz okresowych 
i roczńych sprawozdań�  PPEK.

2. Szkoleńia, semińaria, warsztaty/pomoc w diagńozowańiu przyczyń braku 
efekto� w kształceńia, pogłębiońej ańalizie wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych 
itd.

3. Końsultacje telefońiczńe z dyrektorem szkoły, ońlińe, z człońkami rady 
pedagogiczńej – wg okres� lońych potrzeb.

4. Obserwacje lekcji przez końsultańta lub doradcę metodyczńego – przekazańie 
koństruktywńej ińformacji zwrotńej.

Koordyńator projektu - Joańńa Poz�ńikiewicz (j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl). 
Zgłoszeńia z pros�bą o objęcie szkoły wspomagańiem przyjmuje wicedyrektor Jadwiga
Hryńiewicz (j.hryńiewicz@wmodń.elblag.pl).
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Temat Poprawa efektów kształcenia – skuteczna zamiana 
problemu w cel, droga do celu

Zakres treści Pomoc w ideńtyfikacji problemo� w, kto� re ograńiczają osiągańie 
zamierzońych celo� w. Przykłady „Dobrych praktyk” – mocńe 
i słabe strońy działań� .

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz, Łukasza Kogut

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Poprawa efektów kształcenia – refleksja

Zakres treści Podsumowańie zaplańowańych i wdroz*ońych działań�  
podńoszących jakos�c� kształceńia. Oceńa efekto� w 
dydaktyczńych.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz, Łukasza Kogut

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Zadbaj o siebie

Zakres treści Wiara w siebie a poczucie własńej wartos�ci - wspomagańie 
ńauczycieli.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska, Alicja Guła

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Wspomagająca rola nauczyciela wobec trudnej, kryzysowej
i traumatycznej sytuacji swoich uczniów – „Rozmawiaj 
z klasą”

Zakres treści Przeciwdziałańie osamotńieńiu uczńio� w w rozwiązywańiu ich 
problemo� w. Słuchańie i dialog jako podstawowe formy pomocy 
uczńiom. Metody i techńiki stosowańe w pracy z uczńiami 
wymagającymi pomocy wychowawczej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 96 72

Temat Indywidualizacja procesu nauczania według 
obowiązujących przepisów prawa

Zakres treści Wykorzystańie strategii edukacyjńych i wychowawczych — 
rozwiązańia sprzyjające ińdywidualizacji procesu ńauczańia 
zgodńie z prawem os�wiatowym.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na 
sukces edukacyjny

Zakres treści Diagńoza moz* liwos�ci, zdolńos�ci  i zaińteresowań�  uczńio� w. 
Wykorzystańie poteńcjału i mocńych stroń uczńia jako 
motywacja do działańia i osiągańia lepszych wyńiko� w w ńauce.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 86

17 



Temat Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy Karta 
Nauczyciela oraz innych przepisów prawa

Zakres treści Omo� wieńie podstawowych praw i obowiązko� w ńauczycieli 
zgodńie z ustawą KN oraz ińńych przepiso� w prawa.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Halińa Uz� luk, dr Beata Pabiań

E-mail h.uzluk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 86

Temat Wartość pracy zespołowej nauczycieli i jej wpływ na 
poprawę jakości pracy szkoły

Zakres treści Praca zespoło� w jako wymo� g prawńy. Wartos�c� pracy zespołowej
ńauczycieli i jej wpływ ńa poprawę jakos�ci pracy szkoły. 
Obszary pracy zespoło� w ńauczycielskich. Orgańizacja pracy 
zespołu. Ewaluacja pracy zespołu.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 86

Temat Awans zawodowy a jakość pracy nauczycieli i szkoły

Zakres treści Proces awańsu zawodowego ńauczycieli i jego zalez*ńos�c� 
pomiędzy podjętymi działańiami m.iń. programy własńe, 
ińńowacje pedagogiczńe, doskońaleńie zawodowe a rozwojem 
szkoły/placo� wki.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Halińa Uz� luk, dr Beata Pabiań

E-mail h.uzluk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 86
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Temat Poprawa efektów kształcenia – skuteczna zamiana 
problemu w cel, droga do celu

Zakres treści Pomoc w ideńtyfikacji problemo� w, kto� re ograńiczają osiągańie 
zamierzońych celo� w. Przykłady „Dobrych praktyk” – mocńe 
i słabe strońy działań� .

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz, Łukasza Kogut

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Poprawa efektów kształcenia – refleksja

Zakres treści Podsumowańie zaplańowańych i wdroz*ońych działań�  
podńoszących jakos�c� kształceńia. Oceńa efekto� w 
dydaktyczńych.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz, Łukasza Kogut

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Bez relacji nie ma edukacji. Metody wspierania uczniów 
w kryzysie po pandemii i propozycje działań dla 
wychowawców

Zakres treści Ideńtyfikacja uczńio� w w sytuacji kryzysowej. Diagńoza 
zapotrzebowańia ńa działańia wychowawcze, profilaktyczńe, 
promocji zdrowia. Sposoby i ńarzędzia słuz*ące rozpozńawańiu 
potrzeb oso� b w sytuacji kryzysowej. Narzędzia do diagńozy ńa 
zapotrzebowańia wychowawcze i profilaktyczńe. Klimat 
i kultura szkoły a zdrowie psychiczńe uczńio� w i ńauczycieli. 
Bańk dobrych praktyk z zakresu ńawiązywańia dobrych relacji.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Jak go rozpoznać i jak z nim pracować? Praca z uczniem 
zdolnym i uzdolnionym na etapie szkoły podstawowej

Zakres treści Defińicja zdolńos�ci , uzdolńień� , taleńto� w i geńiuszu. 
Ideńtyfikacja uczńia zdolńego. Test Uzdolńień�  Wielorakich 
(TUW). Ogo� lńa charakterystyka uczńia uzdolńiońego. Metody 
i formy pracy z uczńiem zdolńym. Modele pracy z uczńiem 
zdolńym. Akty prawńe – uczeń�  zdolńy.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Edukacja na czacie. Nowoczesne metody dydaktyki 
cyfrowej

Zakres treści Modele dydaktyki cyfrowej. Metody wykorzystańia cyfrowych 
techńologii edukacyjńych w szkole podstawowej. Dydaktyka 
cyfrowa w praktyce szkolńej.  Wykorzystańie ńarzędzi 
cyfrowych do plańowańia i realizacji zajęc�, a takz*e 
weryfikowańia podstępo� w ńauczańia w oparciu o platformę 
MS Teams.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat O tym, co w szkole ważne. Relacje nauczyciel – uczeń we 
współczesnym świecie

Zakres treści Końflikty między dziec�mi w szkole a rola ńauczyciela. 
Komuńikacja w budowańiu relacji z uczńiem i jego rodzicem. 
O ińtegracji klasy i fuńdameńtach dobrych relacji. Jak obudzic� 
motywację uczńia do zmiańy? Profilaktyka przemocy 
ro� wies�ńiczej w klasie – co działa, co ńie działa, co szkodzi? Pięc� 
metod ińtegracji klasy.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Kursy nadające uprawnienia

 Formularz zgłoszeńiowy ńa szkoleńia – T. Szuszkiewicz  

Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie spływu 
kajakowego

Zakres treści Uczestńicy zdobędą udokumeńtowańe przygotowańie 
teoretyczńe i praktyczńe ńiezbędńe do odpowiedńiego 
plańowańia i bezpieczńego przeprowadzeńia wycieczki 
szkolńej w formie spływu kajakowego.

Odpłatność (zł) 100 Liczba godzin 2 dńi

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie rajdu 
rowerowego

Zakres treści Uczestńicy zdobędą udokumeńtowańe przygotowańie 
teoretyczńe i praktyczńe ńiezbędńe do odpowiedńiego 
plańowańia i bezpieczńego przeprowadzeńia wycieczki 
szkolńej w formie rajdu rowerowego.

Odpłatność (zł) 100 Liczba godzin 2 dńi

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie rejsu 
żeglarskiego

Zakres treści Uczestńicy zdobędą udokumeńtowańe przygotowańie 
teoretyczńe i praktyczńe ńiezbędńe do odpowiedńiego 
plańowańia i bezpieczńego przeprowadzeńia wycieczki 
szkolńej w formie rejsu z*eglarskiego.

Odpłatność (zł) 200 Liczba godzin 3 dńi

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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 Formularz zgłoszeńiowy ńa szkoleńia – M. Szwemiń� ska  

Temat Terapia ręki

Zakres treści Kurs przezńaczońy dla ńauczycieli i specjalisto� w pracujących 
z dziec�mi z ro� z*ńego rodzaju deficytami i zaburzeńiami 
w szczego� lńos�ci z zakresu małej motoryki. Pozńańie 
podstawowe struktur OUN zaańgaz*owańych w procesy 
percepcji zmysłowej i ińtegracji seńsoryczńej w odńiesieńiu do 
małej motoryki wpływu ńa rozwo� j mańualńy 
i grafomotoryczńy. Dodatkowo zajęcia poprowadzą specjalis�ci 
z zakresu Ińtegracji seńsoryczńej i muzykoterapii 
ńiekońweńcjońalńej.

Odpłatność (zł) 300 Liczba godzin 14

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296
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Nadzór pedagogiczny

Temat Nadzór pedagogiczny w szkole (online)

Zakres treści Plańowańie działań�  dyrektora szkoły w realizacji form ńadzoru 
pedagogiczńego, ich ceńa i efekty. Wńioski i zaleceńia płyńące 
z końtroli wewńętrzńej. Wpływ ńadzoru pedagogiczńego ńa 
projektowańie kolejńego roku szkolńego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Rola dyrektora szkoły w organizacji awansu zawodowego 
nauczyciela

Zakres treści Rola dyrektora szkoły w awańsie zawodowym. Procedury ubie-
gańia się o ńastępńy stopień�  awańsu zawodowego (ńauczyciela 
końtraktowego, miańowańego, dyplomowańego, profesora 
os�wiaty). Plań Rozwoju Zawodowego, sprawozdańie. Rola opie-
kuńa staz*u. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Sztuka obserwacji zajęć – skuteczne narzędzie 
oddziaływania

Zakres treści Prawńe i z*yciowe aspekty prowadzeńia obserwacji lekcji (ho-
spitacji). Ro� z*ńe rodzaje hospitacji. Rozmowa przed- i pohospi-
tacyjńa. Najwaz*ńiejsze elemeńty lekcji. Formułowańie celo� w, 
kształtowańie umiejętńos�ci egzamińacyjńych od czwartej klasy. 
Ińtegrowańie umiejętńos�ci ujętych w podstawie programowej. 
Rola pracy domowej. Relacje ńa lekcjach.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska 

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Poszerzyć horyzonty – spojrzenie nowatorskiego dyrektora
na nauczanie przedmiotowe. Konferencja wyjazdowa

Zakres treści Zarys ńowoczesńych form pracy z uczńiem ńa ro� z*ńych przed-
miotach pod kątem wykorzystywańia ich przez ńauczycieli ńa 
lekcjach oraz pod kątem obserwacji lekcji. Elemeńty ńowocze-
sńego zarządzańia.

Odpłatność (zł) ok. 500 Liczba godzin 8

Organizator Beata Gadomska, Magdaleńa Jańkuń

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Przywództwo edukacyjne

Zakres treści Cykl szkoleń�  i warsztato� w z zakresu zarządzańia szkołą w koń-
teks�cie doskońaleńia umiejętńos�ci przywo� dczych dyrektora 
szkoły, orgańizowańych cykliczńie co 2 miesiące (lub częs�ciej, 
w zalez*ńos�ci od zgłaszańych potrzeb). Tematyka szkoleń� :

1. Wypaleńie zawodowe ńauczycieli.
2. Coachińg w zarządzańiu szkołą cz. 1 (wprowadzeńie)
3. Automotywacja dla dyrektora.
4. Jak utrzymywac� mądre relacje z ińńymi? Ińteligeńcja iń-

terpersońalńa dyrektora szkoły.
5. Coachińg w zarządzańiu szkołą cz. 2 (końtyńuacja, tylko 

dla dyrektoro� w uczestńiczących w cz. 1, ro� wńiez*  w po-
przedńim roku szkolńym)

Odpłatność (zł) 10 zł za jedeń warsztat Liczba godzin 4 - kaz*dy
warsztat

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Akademia dyrektora pierwszej kadencji

Zakres treści Cykl szkoleń�  i warsztato� w z zakresu zarządzańia szkołą w koń-
teks�cie potrzeb i trudńos�ci dyrektora pierwszej kadeńcji, orga-
ńizowańych cykliczńie co 2 miesiące (lub częs�ciej, w zalez*ńos�ci 
od zgłaszańych potrzeb). Tematyka szkoleń� :

1. Zasady kreowańia skuteczńej pracy zespoło� w ńauczyciel-
skich.

2. Przewodńiczeńie radzie pedagogiczńej.
3. Skuteczńe zasady oceńiańia w szkole.
4. Podstawy końtroli zarządczej.

Odpłatność (zł) 10 zł za jedeń warsztat Liczba godzin 4 - kaz*dy
warsztat

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole

Zakres treści Orgańizacja ńauczańia uczńia z dos�wiadczeńiem migracji 
w polskiej szkole — aspekt prawńy, społeczńy i wychowawczy 
z puńktu widzeńia dyrektora szkoły.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska 

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Prawo oświatowe w praktyce

Zakres treści Aktualizacje oraz ńajńowsze dokumeńty prawa os�wiatowego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Halińa Uz� luk, Łukasz Kogut

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Kompetencje osobiste nauczyciela

Zakres treści Wspo� łczesńy ńauczyciel, a dyńamika proceso� w edukacyjńych. 
Miękkie i twarde kompeteńcje ńauczycieli.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Halińa Uz� luk, Łukasz Kogut

E-mail h.uzluk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Wczesna edukacja

 Formularz zgłoszeńiowy – wczesńa edukacja  

Temat Zabawy animacyjne dobre na wszystko

Zakres treści Rozwo� j i doskońaleńie warsztatu pracy. Dostarczeńie 
ńauczycielom skuteczńych ńarzędzi i ciekawych pomysło� w ńa 
orgańizację zespołu klasowego. Terapeutyczńa, edukacyjńa 
i wychowawcza rola zabaw ańimacyjńych. Zabawy ańimacyjńe 
a strefa emocjońalńa dzieci. Prezeńtacja zabaw ańimacyjńych 
ńa ro� z*ńe okazje (lekcje, wycieczki, uroczystos�ci szkolńe 
i klasowe, pikńiki, wyjs�cia pleńerowe), kreowańie 
pozytywńych ińterakcji w grupie. Wspo� łprowadzeńie doradca 
metodyczńy Karolińa Witkowska.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4
Organizator Agata Urbań� ska

E-mail a.urbańska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Dziecięca odpowiedzialność, czyli jak rozwijać u dzieci 
systematyczność, wytrwałość oraz dobrą organizację 
czasu i przestrzeni?

Zakres treści Jak i dlaczego uczyc� dzieci plańowańia, posługiwańia się 
kaleńdarzem. Czemu słuz*ą listy zadań�  i checklisty 
w rozumieńiu upływu czasu. Zńaczeńie rytuało� w i rutyń 
w szkole i w domu. Nauka prawidłowego zarządzańia czasem 
podczas wykońywańia zadań�  w szkole. Wspo� łprowadzeńie 
doradca metodyczńy Karolińa Witkowska.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4
Organizator Agata Urbań� ska

E-mail a.urbańska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Liczę się, czyli jak ciekawie uczyć matematyki bez 
podręcznika

Zakres treści Prezeńtacja ciekawych c�wiczeń�  i zabaw bez podręczńika 
i zeszytu c�wiczeń� , kto� re moz*ńa wykorzystac� ńa edukacji 
matematyczńej. Na warsztatach zostańą pokazańe łatwe 
pomoce dydaktyczńe, kto� re moz*ńa wykońac� szybko, tańio, 
ńawet podczas lekcji. Ińspiracje i pomysły, kto� re sprawią, 
z*e dzieci chętńie będą się uczyły matematyki. Prowadzeńie: 
Patrycja Machelska – ńauczyciel, ińńowator.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4
Organizator Agata Urbań� ska

E-mail a.urbańska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Kamertonoterapia, czyli pogłębiona terapia dźwiękiem

Zakres treści Pozńańie korzys�ci płyńących z c�wiczeń�  z wykorzystańiem 
kamertońo� w terapeutyczńych. Kamertońoterapia jako 
ińńowacyjńa metoda pracy z dzieckiem. Prowadzeńie: Agata 
Urbań� ska - certyfikowańy muzykoterapeuta IV stopńia MDK.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4
Organizator Agata Urbań� ska

E-mail a.urbańska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Co się kryje w środku?

Zakres treści Tworzeńie ńaturalńych sytuacji zadań�  dla dzieci 
umoz* liwiających obserwację i diagńozowańie dzieci. 
Okres� lańie poziomu rozwoju (co jest ńormą, a co ńią ńie jest). 
Wspo� łprowadzeńie doradca metodyczńy Mariola Malkiewicz.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Idą święta – kreatywne Boże Narodzenie

Zakres treści Pomysłowe wykorzystańie pioseńek i tań� co� w ińtegracyjńych, 
ciekawe elemeńty sceńografii, dekoracji s�wiąteczńych 
i prezeńto� w. Wspo� łprowadzeńie doradca metodyczńy Mariola 
Malkiewicz.

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 6
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Wszystko gra

Zakres treści Pozńańie ciekawych tań� co� w i opracowań�  ńa iństrumeńty 
perkusyjńe, kto� re zńakomicie ńadają się ńa uroczystos�ci 
szkolńe i przedszkolńe. Program szkoleńia obejmuje: zabawy 
z iństrumeńtami perkusyjńymi, zabawy ruchowe, 
iństrumeńtacje, łatwe układy tańeczńe z rekwizytami 
do muzyki klasyczńej, zabawy logorytmiczńe. 
Prowadzeńie: Kamila ZQwirek – ńauczyciel edukacji 
wczesńoszkolńej i muzyki, ińńowator.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Agresja – niebezpieczne tabu

Zakres treści Dlaczego ludzie potrzebują agresji. Jak zaopiekować się agresją,
by wesprzec� ńauczycieli w codzieńńym budowańiu relacji 
i wzmocńic� siebie jako przywo� dcę. Jak ńabyc� pewńos�ci siebie 
w relacjach z rodzicami. Prowadzeńie: Korńelia Stawicka-
Zieleńkiewicz – certyfikowańy treńer Familylab Assossiatioń 
(two� rca Jesper Juul) i Familylab Polska.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Pozytywna dyscyplina

Zakres treści Postawa ńauczyciela i co z ńiej wyńika. Jak reagowac�, czyli 
umiejętńos�ci zamiast recepty? Wspo� łprowadzeńie doradca 
metodyczńy Mariola Malkiewicz.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Kiedy mniej znaczy więcej

Zakres treści Jak mądrze towarzyszyc� dziecku? Kiedy działańia ńauczyciela 
są wspierające, a kiedy ograńiczające? Wspo� łprowadzeńie 
doradca metodyczńy Mariola Malkiewicz.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Ocenianie przez docenianie

Zakres treści Uzńańie i wsparcie jako skuteczńe elemeńty procesu uczeńia 
się. Motywacja wewńętrzńa mimochodem.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5
Organizator Ewa Leszczyń� ska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Logopedyczny Sherlock Holmes

Zakres treści Logopedia ńiewidoczńa dla oczu. Propozycje zabaw 
i eksperymeńto� w, kto� rym towarzyszą c�wiczeńia logopedyczńe.
Wspo� łprowadzeńie doradca metodyczńy Mariola Malkiewicz.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Dziecko w szkole

Zakres treści Odpowiedzialńos�c� ńauczyciela, rodzica i dziecka. Końflikt jako 
sprzymierzeńiec budowańia odpowiedzialńos�ci.
Prowadzeńie: Korńelia Stawicka-Zieleńkiewicz – 
certyfikowańy treńer Familylab Assossiatioń (two� rca Jesper 
Juul) i Familylab Polska.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Świat w zmysłach

Zakres treści Pozńawańie s�wiata zmysłami. Wpływ zabaw seńsoryczńych ńa
rozwo� j dziecka. Pomysły zabaw i działań� , dzięki kto� rym s�wiat 
przedszkolaka staje się ciekawszy. Wspo� łprowadzeńie doradca
metodyczńy Mariola Malkiewicz.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 5
Organizator Alicja Guła

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Język polski

Temat Od ćwiczeń w uzasadnianiu do wypowiedzi o charakterze 
argumentacyjnym

Zakres treści Jak zaplańowac� i skuteczńie przeprowadzic� (przykłady c�wi-
czeń� ) proces kształceńia umiejętńos�ci pisańia tekstu o charak-
terze argumeńtacyjńym od czwartej klasy szkoły podstawowej 
do egzamińu po o� smej klasie. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 94

Temat Od zabaw twórczych do wypowiedzi o charakterze 
twórczym

Zakres treści Jak zaplańowac� i skuteczńie przeprowadzic� (przykłady c�wi-
czeń� ) proces kształceńia umiejętńos�ci pisańia tekstu o charak-
terze two� rczym od czwartej klasy szkoły podstawowej do egza-
mińu po o� smej klasie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 94

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

Zakres treści Warsztaty tereńowe w Muzeum II Wojńy SKwiatowej w Gdań� sku.

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 94
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Temat Demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne – 
kształtowanie kompetencji obywatelskich i społecznych 
(wyjazd edukacyjny)

Zakres treści Warsztaty tereńowe w Europejskim Ceńtrum Solidarńos�ci 
w Gdań� sku.

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 94

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

Zakres treści Zadańia rozszerzońej odpowiedzi ńa egzamińie po o� smej klasie.
Jak przygotowac� uczńio� w do tworzeńia wypowiedzi o charakte-
rze two� rczym i argumeńtacyjńym. CKwiczeńia rozwijające my-
s� leńie two� rcze. Upowszechńiańie dobrych praktyk — lekcje 
otwarte.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

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

Zakres treści Nowe formy pisemńe ujęte w podstawie programowej. Jak 
przygotowac� uczńio� w do tworzeńia wypowiedzi o charakterze 
argumeńtacyjńym i krytyczńym. CKwiczeńia rozwijające mys� le-
ńie krytyczńe. Upowszechńiańie dobrych praktyk — lekcje 
otwarte.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

33 



Temat Współczesne spojrzenie na tradycyjne lektury w szkole 
ponadpodstawowej, czyli sposoby na odświeżenie 
arcydzieł

Zakres treści Jak zachęcic� uczńio� w do czytańia lektur obowiązkowych — po-
mysły ńa przygotowańie uczńio� w do samodzielńej lektury. 
Omawiańie lektur obowiązkowych — przykłady two� rczych roz-
wiązań� . Lekcje otwarte (cykl spotkań�  w ramach sieci polońi-
sto� w). 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Zakres treści CKwiczeńia w zakresie wdraz*ańia oceńiańia kształtującego ńa 
lekcjach języka polskiego: koństruowańie testo� w, lekcja proble-
mowa, aktywńe metody pracy z uczńiami, udzielańie ińformacji
zwrotńej. Jak uczyc� uczńio� w uczeńia się? Ewaluacja w pracy ńa-
uczyciela.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Iwońa Ratajczyk-Zys�k

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat TOC na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Czym są ńarzędzia TOC? Praktyczńe wykorzystańie tych ńarzę-
dzi ńa lekcjach języka polskiego i w pracy wychowawczej.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Joańńa Kuchta

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Jak uczyć uczniów uczenia się?

Zakres treści Style uczeńia się i sposoby ich diagńozowańia. Dostosowańie 
metod i sposobo� w ńauczańia do ińdywidualńych prefereńcji 
uczńio� w. Kształtowańie w uczńiach s�wiadomos�ci procesu ucze-
ńia się. Samodzielńos�c� uczńia w procesie uczeńia się.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Tutoring w pracy nauczyciela polonisty

Zakres treści Czym jest tutorińg? Tutorińg jako metoda pracy z uczńiem zdol-
ńym. Uczeń�  pracujący metodą projektu. Umiejętńos�ci treńer-
skie ńa lekcjach języka polskiego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Pomiar dydaktyczny w planowaniu i ocenianiu

Zakres treści Wprowadzeńie do okres� lańia poziomu wymagań� , operacjońali-
zacji celo� w, taksońomii celo� w. Koństruowańie testo� w i prac kla-
sowych. Plańowańie lekcji z uwzględńieńiem pomiaru dydak-
tyczńego.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 8

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Matura 2023. Język polski

Zakres treści Zmiańy ńa egzamińie maturalńym (pisemńym i ustńym). Ańali-
za Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego 2023.
Matura ńa poziomie podstawowym i rozszerzońym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Matura 2023. Formy wypowiedzi pisemnej

Zakres treści Przygotowańie uczńio� w do matury pisemńej. Omo� wieńie form 
wypowiedzi pisemńych w końteks�cie egzamińu maturalńego. 
Propozycja c�wiczeń�  redakcyjńych. Przywołańie zadań�  egzami-
ńacyjńych. Oceńiańie dłuz*szych form wypowiedzi.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Matura 2023. Konteksty

Zakres treści Przygotowańie uczńio� w do matury pisemńej. Jak uczyc� uczńio� w
przywoływańia końteksto� w w pracach pisemńych? Uwagi prak-
tyczńe i metodyczńe. Oceńiańie umiejętńos�ci przywoływańia 
koteksto� w ńa egzamińie maturalńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Matura 2023. Literatura współczesna

Zakres treści Przygotowańie uczńio� w do matury pisemńej. Literatura wspo� ł-
czesńa ńa języku polskim. Omo� wieńie wymagań�  podstawy pro-
gramowej. Lektury wspo� łczesńe i poezja – uwagi praktyczńe 
i metodyczńe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Nauczanie języka polskiego jako obcego

Zakres treści Polońista jako ńauczyciel języka polskiego jako obcego. Wyma-
gańia, uwagi metodyczńe, z�ro� dła materiało� w pomocńych do ńa-
uczańia języka polskiego jako obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Nauczanie języka polskiego jako obcego – sieć współpracy

Zakres treści Siec� ńauczycieli polońisto� w ńauczających języka polskiego jako 
obcego. Wymiańa dos�wiadczeń�  i wzajemńa pomoc.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

 Formularz zgłoszeńiowy ńa szkoleńia – E. Meredyk-Szczesiak  

Temat Zupełnie inaczej. Odwrócona lekcja języka polskiego – nie-
zawodny sposób na wysokie wyniki w nauce. Druga edycja

Zakres treści Kilka sło� w o pracy metodą odwro� cońej lekcji. Co się odwraca?
Etapy pracy metodą odwro� cońej lekcji. W jaki sposo� b przepro-
wadzic� odwro� cońą lekcję? Korzys�ci i zagroz*eńia odwro� cońego 
ńauczańia. Odwro� cońa lekcja w praktyce – sceńariusze lekcji.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

37 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_1Eq7xGeG3k48gb0oVNU1mwMQ4dptfTYbmvVHougOZHkOog/viewform


Temat Gram i wiedzę z języka polskiego mam. Grywalizacja na 
lekcjach języka polskiego jako owocna nauka poprzez gry

Zakres treści Grywalizacja jako aktywizująca metoda ńauczańia. Atuty gry-
walizacji. Kategoria graczy w zespole klasowym. Przykłady gier 
edukacyjńych opracowańych ńa podstawie lektur obowiązko-
wych w szkole podstawowej.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Streszczanie to nie takie trudne zadanie. Kształcenie umie-
jętności streszczania tekstów nieliterackich w świetle wy-
magań egzaminacyjnych

Zakres treści Wymagańia ogo� lńe i szczego� łowe zawarte w podstawie progra-
mowej 2017 oraz podstawie programowej 2012. Etapy dobrego
streszczańia. Cechy dobrego streszczeńia. Dobre praktyki – 
wskazo� wki do pracy ze streszczeńiem. Siedem ńajczęstszych 
błędo� w streszczańia. Zestawy zadań� . Materiał c�wiczeńiowy dla 
uczńio� w i ńauczycieli. Zasady oceńiańia rozwiązań�  zadań�  odwo-
łujących się do teksto� w ńieliterackich.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Teatr kamishibai – innowacyjny sposób na edukację, bi-
blioterapię i popularyzację czytelnictwa

Zakres treści Kamishibai — doskońałe ńarzędzie edukacyjńe podczas lekcji 
języka polskiego. Teatr kamishibai – skuteczńy sposo� b ńa po-
wto� rkę przed egzamińem. Walory wykorzystańia teatru kami-
shibai ńa lekcji języka polskiego. Propozycje zastosowańia te-
atru kamishibai podczas lekcji – sceńariusze zajęc�.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Cyfrowy polonista – zainspirowanie uczniów lekcjami języ-
ka polskiego poprzez wykorzystanie narzędzi interaktyw-
nych i metod dydaktyki cyfrowej

Zakres treści 1. Ińteraktywńe ńarzędzia edukacyjńe: Eduelo, Cańva, TE-
DEd, E-podręczńiki PO KL, Geńerator testo� w i sprawdzia-
ńo� w Nowa Era, Geńially, Learńińg Apps, Baamboozle, Qu-
izlet, Tablica.czat, Wakelet, Geńerator kodo� w QR, eKreda-
.pl.

2. Wykorzystańie powyz*szych ńarzędzi podczas lekcji języ-
ka polskiego – propozycje lekcji.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Matura 2023. Język polski

Zakres treści Zmiańy ńa egzamińie maturalńym (pisemńym i ustńym). 
Ańaliza Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego 
2023. Matura ńa poziomie podstawowym i rozszerzońym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szczawiń� ska, Beata Gadomska

E-mail a.szczawińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Matura 2023. Formy wypowiedzi pisemnej

Zakres treści Przygotowańie uczńio� w do matury pisemńej. Omo� wieńie form 
wypowiedzi pisemńych w końteks�cie egzamińu maturalńego. 
Propozycja c�wiczeń�  redakcyjńych. Przywołańie zadań�  
egzamińacyjńych. Oceńiańie dłuz*szych form wypowiedzi.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szczawiń� ska, Beata Gadomska

E-mail a.szczawińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Matura 2023. Konteksty

Zakres treści Przygotowańie uczńio� w do matury pisemńej. Jak uczyc� uczńio� w
przywoływańia końteksto� w w pracach pisemńych? Uwagi 
praktyczńe i metodyczńe. Oceńiańie umiejętńos�ci 
przywoływańia końteksto� w ńa egzamińie maturalńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szczawiń� ska, Beata Gadomska

E-mail a.szczawińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Matura 2023. Literatura współczesna

Zakres treści Przygotowańie uczńio� w do matury pisemńej. Literatura 
wspo� łczesńa ńa języku polskim. Omo� wieńie wymagań�  
podstawy programowej. Lektury wspo� łczesńe i poezja – uwagi 
praktyczńe i metodyczńe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szczawiń� ska, Beata Gadomska

E-mail a.szczawińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Narzędzia TIK wspomagające naukę języka polskiego

Zakres treści Narzędzia TIK wspomagające ńaukę języka polskiego, portale, 
programy, aplikacje i platformy edukacyjńe, przydatńe zaro� wńo
w ńauczańiu stacjońarńym jak i zdalńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin

Organizator Ańńa Szczawiń� ska, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail a.szczawińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Innowacja pedagogiczna na lekcjach języka polskiego

Zakres treści Pomysły ńa ińńowację pedagogiczńą ńa lekcjach języka 
polskiego. Ińformacje ńa temat jak przygotowac�, przeprowadzic�
i udokumeńtowac� ińńowację pedagogiczńą.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2

Organizator Ańńa Szczawiń� ska, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail a.szczawińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Kreatywnie na lekcjach j. polskiego

Zakres treści Rozwijańie kreatywńos�ci i postaw proińńowacyjńych uczńio� w 
w s�wietle ńowej podstawy programowej dla szko� ł 
pońadpodstawowych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2

Organizator Ańńa Szczawiń� ska 

E-mail a.szczawińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Języki obce

 Formularz zgłoszeńiowy – Maria Chodakowska-Malkiewicz  

 Formularz zgłoszeńiowy – dr Ewa Leszczyń� ska  

Temat Język angielski na egzaminie ósmoklasisty – wyniki 
egzaminu 2021

Zakres treści Język ańgielski ńa egzamińie o� smoklasisty – wyńiki egzamińu 
2021, ańaliza i plańowańie działań�  podńoszących skuteczńos�c� 
proceso� w edukacyjńych. Dyskusja i wńioski z ańalizy wyńiko� w 
egzamińu o� smoklasisty,  ańaliza poszczego� lńych zadań�  i proble-
mo� w, kto� re mogą wpływac� ńa sukces uczńio� w. Opracowańie 
programu wsparcia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Awans zawodowy nauczyciela języka obcego

Zakres treści Awańs zawodowy ńauczyciela języka obcego i wymagańe kwa-
lifikacje. Procedury, wymagańia formalńe, moz* liwos�ci pozyski-
wańia grańto� w ńa doskońaleńie zawodowe w krajach UE.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Krzysztof Błaszczak

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji

Zakres treści Nauczańie języka obcego dzieci małych – przedszkole i klasy 
I-III. Metodyka pracy oparta ńa grach i zabawach ruchowych 
wspartych materiałem dz�więkowym. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Zabawa jako strategia edukacyjna – język angielski we 
wczesnej edukacji

Zakres treści Metodyka pracy z małym uczńiem – dostosowańie tres�ci i spo-
sobo� w ńauczańia do poziomu rozwoju psychofizyczńego dziec-
ka oraz dostępńego s�rodowiska pracy – przestrzeń�  edukacyjńa.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat eTwinning w realizacji podstawy programowej

Zakres treści eTwińńińg w realizacji podstawy programowej – charakterysty-
ka programu, praca z uczńiem metodą projektu z wykorzysta-
ńiem ńowoczesńych techńologii oraz forma doskońaleńia zawo-
dowego. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Włączanie języka angielskiego na lekcjach geografii i przy-
rody

Zakres treści Zastosowańie metody CLIL (Cońteńt ańd Lańguage Ińtegrated 
Learńińg) ńa lekcjach geografii i przyrody. Pozńańie sposobo� w 
kształtowańia kompeteńcji językowych poprzez zińtegrowańie 
ńauczańia przedmiotowo-językowego. Omo� wieńie moz* liwos�ci 
zastosowańia metody do ńauczańia tres�ci ńiejęzykowych po-
zwalających rozwijac� wiedzę przedmiotową oraz zńajomos�c� ję-
zyka obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

43 



Temat Wirtualne podróże mędzynarodowe w ramach projektu 
eTwinning

Zakres treści eTwińńińg ińńowacyjńą formą w realizacji tres�ci z podstawy 
programowej z języka obcego, geografii i przyrody. Pozńańie za-
łoz*eń�  programu eTwińńińg, sposobo� w ńawiązańia wspo� łpracy, 
przedstawieńie ciekawych metod pracy podczas realizacji pro-
gramu eTwińńińg.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Europejskie projekty współpracy w szkole

Zakres treści Ińterdyscyplińarńa i ńiestańdardowa forma pracy (w tym zdal-
ńej) ukieruńkowańa ńa rozwo� j kompeteńcji kluczowych, dosko-
ńaleńie zawodowe ńauczycieli. Oferta dla placo� wek kształceńia 
ogo� lńego i brańz*owego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami na lekcji 
języka obcego

Zakres treści Metody pracy z uczńiem o specyficzńych problemach w uczeńiu
się - ńp. dysleksja, ńa lekcji języka ańgielskiego. Dostosowańie 
metod pracy do charakterystyki uczńia (orzeczeńie).

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

Zakres treści Praca z uczńiem z trudńos�ciami w zachowańiu i ze specjalńymi 
potrzebami edukacyjńymi. Przykłady metod pracy w odńiesie-
ńiu do zdiagńozowańych potrzeb.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Rozwijanie umiejętności mówienia w języku obcym we 
wczesnej edukacji

Zakres treści Praca z małym dzieckiem/uczńiem pod kątem rozwijańia kom-
peteńcji językowych w zakresie komuńikacji werbalńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Autonomia ucznia w nauce języka angielskiego

Zakres treści Autońomia w ńauce języka obcego. Uczeń�  s�wiadomym uczest-
ńikiem procesu uczeńia się, cechy autońomiczńego uczńia. Po-
zńańie metod pracy rozwijających autońomię uczńia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Matura 2023 – język angielski

Zakres treści Matura 2023. Charakterystyka zmiań ńa egzamińie maturalńym
z języka ańgielskiego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Matura 2023 – język angielski

Zakres treści Matura 2023. Zadańia otwarte ńa egzamińie maturalńym z języ-
ka ańgielskiego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Jak ćwiczyć środki językowe z aplikacją Baamboozle?

Zakres treści Obsługa aplikacji Baamboozle, w tym: tworzeńie gry dydaktycz-
ńej, korzystańie z bazy zasobo� w opracowańych przez ińńych 
ńauczycieli. Prezeńtacja przykładowych pomysło� w ńa wykorzy-
stańie Baamboozle podczas lekcji języka obcego w edukacji 
zdalńej i stacjońarńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Ańńa Szeląg

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat „Słodka powtórka”, czyli interaktywne ćwiczenia na lek-
cjach języka obcego

Zakres treści Obsługa aplikacji Educandy, w tym: tworzeńie ińteraktywńych 
c�wiczeń� , udostępńiańie c�wiczeń�  uczńiom, rozwiązywańie zadań�
– perspektywa uczńia. Prezeńtacja przykładowych pomysło� w 
ńa wykorzystańie ińteraktywńych c�wiczeń�  ńa zajęciach języka 
obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Ańńa Szeląg

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Jak ćwiczyć środki językowe z wykorzystaniem pokoju 
zagadek (Escape room)?

Zakres treści Zasady przygotowańia escape room do pracy ńa lekcji języka 
obcego. Obsługa aplikacji umoz* liwiających przygotowańie szy-
frowańych zagadek (ńp. rebusy, szyfry). Prezeńtacja aplikacji 
umoz* liwiających przygotowańie pokoju w wersji ońlińe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

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

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

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Dobre praktyki – język obcy kreatywnie nie tylko w sieci

Zakres treści Inspiracje dydaktyczne do pracy w ramach zajęć języka obcego 
z wykorzystaniem narzędzi TIK (w pracy zdalnej i stacjonarnej) – 
autentyczne przykłady dobrych praktyk, angażujące i aktywizujące 
uczniów. 

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Jak sprawić, żeby chciało się chcieć – jak motywować 
i wspierać innych w rozwoju potencjału

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.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Szkoła dobrych relacji – szkoła  jako przestrzeń wspólna 
dla nauczyciela i uczniów

Zakres treści Relacje jako fuńdameńt wspo� lńej pracy ńauczyciela i uczńio� w – 
proste i efektywńe sposoby ńa budowańie relacji w klasie, 
zespole, szkole.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyńska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Stres szkolny i nie tylko – jak się z nim obchodzić, jak mu 
przeciwdziałać

Zakres treści Popularyzacja wiedzy odńos�ńie przyczyń, objawo� w, 
końsekweńcji i zagroz*eń�  związańych ze stresem ńie tylko 
w s�rodowisku szkolńym – stres jako wypadkowa 
ińdywidualńego ńastawieńia i sposobu mys� leńia oraz 
zińdywidualizowańe sposoby ńa redukcję stresu.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyńska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Dasz radę!

Zakres treści Warsztat pos�więcońy ińńowacyjńej metodzie skońceńtrowańej 
ńa rozwiązańiach, słuz*ącej wsparciu dzieci i młodziez*y 
w przezwycięz*ańiu problemo� w z emocjami i zachowańiem.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Alicja Guła, Ewa Leszczyń� ska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Dziecko w szkole

Zakres treści Odpowiedzialńos�c� ńauczyciela, rodzica i dziecka. Końflikt jako 
sprzymierzeńiec budowańia odpowiedzialńos�ci. Prowadzeńie: 
Korńelia Stawicka-Zieleńkiewicz – certyfikowańy treńer 
Familylab Assossiatioń (two� rca Jesper Juul) i Familylab Polska.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6

Organizator Alicja Guła, Ewa Leszczyń� ska

E-mail e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Narzędzia TIK wspomagające naukę języków obcych

Zakres treści Narzędzia TIK wspomagające ńaukę języko� w obcych, portale, 
programy, aplikacje i platformy edukacyjńe, przydatńe zaro� wńo
w ńauczańiu stacjońarńym jak i zdalńym.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Matura 2023. Język angielski

Zakres treści Zmiańy w egzamińie maturalńym z języka ańgielskiego od roku 
2023. Nowe typy zadań� . Propozycje metod pracy.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska, Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Matura 2023. Zadania otwarte na egzaminie maturalnym 
z języka angielskiego

Zakres treści Propozycje metod pracy z zadańiami otwartymi w celu 
uzyskańia jak ńajlepszych wyńiko� w.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska, Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Innowacja pedagogiczna na lekcjach języków obcych

Zakres treści Pomysły ńa ińńowację pedagogiczńą ńa lekcjach języko� w 
obcych. Ińformacje ńa temat jak przygotowac�, przeprowadzic� 
i udokumeńtowac� ińńowację pedagogiczńą. 

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Edukacja historyczna i obywatelska

Temat Demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne – 
kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich

Zakres treści Kształtowańie kompeteńcji społeczńych i obywatelskich 
uczńio� w ńa bazie zasobo� w Europejskiego Ceńtrum Solidarńos�ci
(warsztaty tereńowe).

Odpłatność (zł) 70 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603 333 925

Temat Pamięć i tożsamość, czyli o wykorzystaniu zbiorów 
Muzeum II wojny światowej w praktyce edukacyjnej

Zakres treści Budowańie i realizacja projekto� w edukacyjńych 
z wykorzystańiem zasobo� w muzealńych.

Odpłatność (zł) 70 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603 333 925

Temat Poster jako narzędzie wspierające proces nauczania

Zakres treści Zapozńańie z zadańiami, fuńkcjami i cechami posteru jako 
formy graficzńej prezeńtacji ńaukowej, mającej ńa celu 
przedstawieńie dańej problematyki w sposo� b metodyczńy. 
Kompozycja posteru. Pozńańie techńik przedstawieńia 
przedsięwzięc� uczńiowskich m. iń. przy wykorzystańiu 
ńarzędzi TIK.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603 333 925
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Temat Egzamin ośmioklasisty z historii – metodyczne rozwiązania
wspierające

Zakres treści Ańaliza koństrukcji przykładowych zadań�  z Ińformatora. 
Formułowańie pytań�  z uwzględńieńiem taksońomii Bloom’a.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925

Temat Narracja historyczna – konstruowanie i ocenianie prac 
pisemnych uczniów

Zakres treści Prezeńtacja wybrańych techńik kształceńia umiejętńos�ci 
tworzeńie ńarracji historyczńej w formie wypowiedzi 
pisemńych. Kryteria oceńy prac.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603 333 925

Temat Ekonomia na co dzień – kształcenie postaw 
przedsiębiorczości i kreatywności

Zakres treści Wprowadzańie edukacji ekońomiczńej i elemeńto� w doradztwa 
zawodowego w oparciu o atrakcyjńe formy i metody pracy 
z uczńiami w szkole podstawowej. Wykorzystańie e-zasobo� w 
programu Ekońomia ńa co dzień�  (sceńariusze zajęc�, c�wiczeńia, 
gry dydaktyczńe, filmy edukacyjńe, prezeńtacje multimedialńe, 
pakiety edukacyjńe i iń.).

Odpłatność (zł) - Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603 333 925

52 



Temat Debata oksfordzka – sztuka formułowania i prezentowania
argumentów

Zakres treści Przygotowańie debaty o tematyce historyczńej, społeczńej lub 
kulturowej. Omo� wieńie zasad realizacji i oceńy debaty 
oksfordzkiej. Prezeńtacja techńik kształceńia umiejętńos�ci 
retoryczńych uczńio� w, umiejętńos�ci dobrej argumeńtacji 
i stosowańia przykładu w wystąpieńiach publiczńych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603 333 925

53 



Matematyka

 Formularz zgłoszeńiowy ńa szkoleńia – A. Gołota  

Temat Wykorzystanie programu GeoGebra na lekcjach 
matematyki

Zakres treści Zapozńańie z obsługą i wykorzystańiem programu GeoGebra ńa
lekcjach matematyki.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego

Zakres treści Ańaliza wyńiko� w egzamińu maturalńego, w tym EWD.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Wykorzystanie tablicy interaktywnej, monitora 
interaktywnego na lekcjach matematyki

Zakres treści Narzędzia, zasoby dostępńe w tablicach i mońitorach ińterak-
tywńych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Wykorzystanie narzędzi do kształcenia zdalnego

Zakres treści Narzędzia, zasoby dostępńe w ińterńecie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Temat Realizacja nowej podstawy programowej

Zakres treści Zmiańy w podstawie programowej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Strategie efektywnego kształcenia matematycznego

Zakres treści Koństruktywistyczńa teoria uczeńia się.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jań Karkut

E-mail j.karkut@wmodń.elblag.pl Telefon 609 393 253

Temat Poszukiwanie dowodu a jego redagowanie w nauczaniu 
szkolnym matematyki. Tworzenie tekstów 
matematycznych

Zakres treści Przegląd dowodo� w występujących ńa egzamińie maturalńym. 
Jak poprawńie zapisac� dowo� d i ińńy tekst matematyczńy?

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jań Karkut

E-mail j.karkut@wmodń.elblag.pl Telefon 609 393 253
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Fizyka

Temat Fizyka w szkole ponadpodstawowej- egzamin maturalny 
w formule 2023

Zakres treści Omo� wieńie ńajwaz*ńiejszych puńkto� w Ińformatora 
maturalńego: m.iń.: opis wymagań�  sprawdzańych w zadańiach 
egzamińacyjńych, arkuszy egzamińacyjńych z fizyki, zasady 
oceńiańia zadań�  z komeńtarzami, przykładowe zadańia 
egzamińacyjńe z rozwiązańiami.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak

E-mail m.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Doświadczenia w podstawie programowej dla szkoły 
podstawowej - kl. 7-8  „Fizyka od kuchni”

Zakres treści Przeprowadzeńie i omo� wieńie częs�ci dos�wiadczeń�  
wymagańych w podstawie programowej z uz*yciem 
przedmioto� w codzieńńego uz*ytku.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak

E-mail m.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Doświadczenia z hydrostatyki i aerostatyki

Zakres treści Przeprowadzeńie i omo� wieńie dos�wiadczeń�  z działo� w 
hydrostatyka i aerostatyka wymagańych w podstawie 
programowej szkoły podstawowej i pońadpodstawowej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak

E-mail m.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Temat Wspomaganie komputerowe na lekcjach fizyki

Zakres treści Ańaliza wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych – wskazo� wka do 
modyfikacji szkolńych programo� w ńauczańia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak, Krzysztof Stasiak

E-mail m.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Eksperyment w warunkach naturalnych

Zakres treści Warsztaty tereńowe dla ńauczycieli przedmioto� w 
przyrodńiczych szko� ł podstawowych. Procedura 
eksperymeńtu. Ińterdyscyplińarńe spojrzeńie ńa eksperymeńt 
– metoda projektu edukacyjńego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Mońika Stasiak, 
Jańińa Meller

E-mail m.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

57 



Chemia

Temat Egzamin ośmioklasisty z chemii

Zakres treści Omo� wieńie egzamińu os�mioklasisty z chemii. Zadańia ńa egza-
mińie. Omo� wieńie arkusza egzamińacyjńego i zasad oceńiańia. 
Przykładowe zadańia z rozwiązańiami. Koństruowańie zadań� .

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na przedmiotach 
przyrodniczych

Zakres treści Zastosowańie w praktyce odbiorńiko� w GPS w grze tereńowej 
do poszukiwańia ciekawych miejsc dańego obszaru tzw. skry-
tek, kto� re są ukryte przez ińńych uczestńiko� w. Kaz*da skrytka 
posiada swo� j opis w serwisie geocachińgowym tj: wspo� łrzędńe 
geograficzńe, ińformacje o stopńiu trudńos�ci, zagroz*eńiach 
i wymagańiach, kto� re pomagają dobrze przygotowac� się do po-
szukiwań�  oraz pozńac� historię i ńajro� z*ńiejsze ciekawostki o re-
giońie. Warsztaty pozwolą zorgańizowac� z uczńiami ńiezapo-
mńiańe zajęcia w oparciu o podstawę programową. 

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 6

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji

Zakres treści Tutorińg jako proces rozwoju oparty ńa osobistej relacji między
uczącym i uczońym. Rozpozńawańie mocńych i słabych stroń 
uczńia. Zaplańowańie osobistej s�ciez*ki edukacyjńej. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie 
wspierające proces nauczania

Zakres treści Co to zńaczy motywowac�? Nauczyciel wspierający jako autory-
tet uczńia. Kompeteńcje ńauczyciela kluczem do sukcesu. Cha-
rakterystyka uczńia zmotywowańego. Wybrańe strategie moty-
wowańia uczńio� w. Czyńńiki podńoszące motywację do ńauki. 
Rodzińa jako ńiezbędńy czyńńik motywujący. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające

Zakres treści Ańaliza i komeńtarz do akto� w prawńych w sprawie waruńko� w 
i sposobu oceńiańia, klasyfikowańia i promowańia uczńio� w. Za-
sady koństruowańia testo� w ńa poszczego� lńe rodzaje egzami-
ńo� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Elz*bieta Kurkiewicz

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Zakres treści Czym są zdolńos�ci, uzdolńieńia i taleńt? Przez rozbudzańie za-
ińteresowań�  do odkrywańia zdolńos�ci. Jak mądrze motywowac� 
uczńio� w do pracy ńad rozwojem zaińteresowań� . Wieloaspekto-
wos�c� wspierańia uzdolńień� . Zarządzańie taleńtami. Jakiego ńa-
uczyciela potrzebuje uczeń�  zdolńy? Jak szkoła moz*e wspierac� 
uzdolńieńia uczńio� w?

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Ireńa Poz�dziech

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Zakres treści Oceńiańie kształtujące jako sposo� b wspierańia uczńia w rozwo-
ju. Podstawy prawńe stosowańia oceńiańia kształtującego. Fila-
ry plańowańia lekcji - pięc� strategii oceńia kształtującego. Ele-
meńty i techńiki oceńiańia kształtującego. Moz* liwos�ci ińdywi-
dualizacji ńauczańia dzięki zastosowańiu OK. Oceńiańie kształ-
tujące jako sposo� b ńa budowańie samos�wiadomos�ci i odpowie-
dzialńos�ci uczńio� w za uczeńie się. Rola oceńiańia kształtujące-
go w kształtowańiu kompeteńcji kluczowych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych

Zakres treści Omo� wieńie wybrańych metod aktywizujących w ńauczańiu ńa 
podstawie przykłado� w, ńarzędzia ICT jako uatrakcyjńieńie jed-
ńostki lekcyjńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna 
w szkole

Zakres treści Pojęcie eksperymeńtu i ińńowacji — defińicja, cele i załoz*eńia. 
Dokumeńtacja opisująca działalńos�c� eksperymeńtalńą lub iń-
ńowacyjńą. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Ireńa Poz�dziech

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Niska frekwencja uczniów w szkole jako pierwotna 
i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych

Zakres treści Obowiązek szkolńy, a obowiązek ńauki oraz ińterpretacja zapi-
so� w dotycząca frekweńcji w aktach prawńych. Usprawiedliwia-
ńie ńieobecńos�ci. Klasyfikacja uczńio� w. Przyczyńy abseńcji 
uczńio� w w szkole: związańe z uczńiem, z domem, ze szkołą. 
Motywowańie uczńia do obecńos�ci ńa lekcji.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Zakres treści Regulacje prawńe w sprawie oceńiańia (ustawa o systemie 
os�wiaty i rozporządzeńie). Jakos�c� procesu kształceńia. Fuńkcje 
i cechy oceńy. Jakie korzys�ci daje oceńa uczńiowi? Cele oceńia-
ńia. Kryteria oceńy. Oceńa szkolńa, a końsekweńcje psycholo-
giczńe. Zagroz*eńia związańe z ustalańiem oceńy szkolńej.  Błę-
dy w oceńiańiu. Jak uńikac� końflikto� w podczas oceńiańia? Mo-
tywacja uczńia. Komuńikacja ńiewerbalńa. Zasady koństruowa-
ńia prac pisemńych. Dekalog oceńiańia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

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

Zakres treści Regulacje prawńe w sprawie oceńiańia. Fuńkcje oceńiańia. Rola 
oceńiańia kształtującego. Czyńńiki mające wpływ ńa przedmio-
towe zasady oceńiańia. Obszary podlegające oceńie. Waruńki 
uzyskiwańia oceń cząstkowych i semestralńych oraz waruńki 
poprawy swoich wyńiko� w. Elemeńty PZO. Ańaliza i skońfrońto-
wańie PZO ńauczycieli z aktualńym stańem prawńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

Zakres treści Waruńki szkoły sprzyjające kreatywńos�ci. Czyńńiki wzmacńia-
jące kreatywńos�c� i ińńowacyjńos�c� uczńio� w. Metody pracy roz-
wijające kreatywńos�c� uczńio� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Ireńa Poz�dziech

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

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

Zakres treści Klasyfikacja pytań�  wg ro� z*ńych kryterio� w, z uwzględńieńiem 
taksońomii Blooma. Sztuka zadawańia pytań� . Techńiki zadawa-
ńia pytań� . Pytańia kluczowe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

Zakres treści Istota i rodzaje końfliktu. Mediacja. Podstawowe techńiki pro-
wadzeńia pertraktacji. Pewńos�c� w radzeńiu sobie z krytyczńy-
mi sytuacjami.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Walory krajobrazowe Biebrzańskiego Parku Narodowego

Zakres treści Spływ tratwą biebrzań� ską; „Długa luka” - pomost przez turzy-
cowisko; Muzeum Twierdzy Osowiec; Eko-muzeum „Wilcze 
wrota” - Kapice; Zwiedzańie Cegielńi w Augustowie.

Odpłatność (zł) Ok. 500/os. (lub ok. 350/os. w 
przypadku dofińańsowańia przez 
ECEE)

Liczba godzin 30

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Eksperyment w warunkach naturalnych

Zakres treści Warsztaty tereńowe dla ńauczycieli przedmioto� w przyrodńi-
czych szko� ł podstawowych. Procedura eksperymeńtu. Ińterdy-
scyplińarńe spojrzeńie ńa eksperymeńt – metoda projektu edu-
kacyjńego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 6

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń, Mońika Stasiak, 
Jańińa Meller

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Zakłady przemysłowe w Starogardzie Gdańskim. Akwedukt
w Fojutowie

Zakres treści Zwiedzańie Zakłado� w Farmaceutyczńych Polpharma oraz Prze-
two� rstwa Tworzyw Sztuczńych w Starogardzie Gdań� skim. 
Zwiedzańie uńikatowego zabytku architektury hydrotechńicz-
ńej, wzorowańego ńa ańtyczńych rzymskich budowlach – akwe-
dukt, będący skrzyz*owańiem dwo� ch cieko� w wodńych: Czerskiej
Strugi (płyńącej dołem) i Wielkiego Kańału Brdy (płyńącego 
go� rą). 

Odpłatność (zł) 65 Liczba godzin 8

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Geografia i przyroda

 Formularz zgłoszeńiowy ńa szkoleńia – M. Jańkuń  

Temat Lekcja przyrody w pigułce

Zakres treści Metody kształceńia ńa lekcjach przyrody. Kształceńie 
poszukujące. Koństruowańie wiedzy przez uczńia. Przykłady 
dobrych praktyk. Zajęcia badawcze w tereńie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Skuteczne strategie uczenia i nauczania na lekcjach 
geografii. Ewaluacja w procesie kształcenia geograficznego

Zakres treści Metody kształceńia stosowańe w edukacji geograficzńej. 
Kieruńki zmiań w edukacji geograficzńej. Realizacja tres�ci 
z podstawy programowej w tereńie w szkole podstawowej 
i pońadpodstawowej. Przykłady sceńariuszy zajęc�  w tereńie. 
Koństruowańie wiedzy przez uczńia. Strategia kształceńia 
wyprzedzającego. Metody problemowe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95 

Temat Egzamin ósmoklasisty z geografii

Zakres treści Zasady przeprowadzeńia egzamińu o� smoklasisty z geografii. 
Zadańia ńa egzamińie. Arkusz egzamińacyjńy. Zasady oceńiańia.
Koństruowańie zadań�  w oparciu o ńowe wytyczńe CKE.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Matura z geografii 2021

Zakres treści Ińterpretacja wyńiko� w egzamińu maturalńego z geografii. 
Ańaliza jakos�ciowa zadań�  egzamińacyjńych. Ewaluacja poziomu
wykońańia zadań� .

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Scenariusz lekcji jako narzędzie wspierające proces 
kształcenia ogólnego

Zakres treści Koństruowańie sceńariuszy lekcji z uwzględńieńiem 
ńowoczesńych ńarzędzi i zasobo� w wspierających proces 
kształceńia ogo� lńego w zakresie kluczowych kompeteńcji 
uczńio� w, kto� re ńiezbędńe są do poruszańia się ńa ryńku pracy 
oraz metod zińdywidualizowańego podejs�cia do uczńia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, dr ińz* . Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu

Zakres treści Omo� wieńie metod aktywizujących w ńauczańiu- przykłady 
dobrych praktyk. Wybrańe ńarzędzia ICT wspomagające proces
uczeńia, ńauczańia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, dr ińz* . Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na zajęciach edukacji 
przyrodniczej, historycznej i obywatelskiej

Zakres treści Zastosowańie w praktyce odbiorńiko� w GPS w grze tereńowej 
do poszukiwańia ciekawych miejsc dańego obszaru tzw. 
skrytek, kto� re są ukryte przez ińńych uczestńiko� w. Kaz*da 
skrytka posiada swo� j opis w serwisie geocachińgowym tj: 
wspo� łrzędńe geograficzńe, ińformacje o stopńiu trudńos�ci, 
zagroz*eńiach i wymagańiach, kto� re pomagają dobrze 
przygotowac� się do poszukiwań�  oraz pozńac� historię 
i ńajro� z*ńiejsze ciekawostki o regiońie. Warsztaty pozwolą 
zorgańizowac� z uczńiami ńiezapomńiańe zajęcia w oparciu 
o podstawę programową.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Ireńa Poz*dziech, dr ińz* . Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Poster - ekspresyjna forma prezentacji edukacyjnej

Zakres treści Zapozńańie fuńkcjami i cechami posteru jako formy graficzńej 
prezeńtacji ńaukowej mającej ńa celu przedstawieńie dańej 
problematyki w sposo� b metodyczńy. Kompozycja posteru. 
Pozńańie techńik przedstawieńia przedsięwzięc� uczńiowskich 
m.iń. przy wykorzystańiu ńarzędzi TIK.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Włączanie języka angielskiego na lekcjach geografii 
i przyrody

Zakres treści Zastosowańie metody CLIL- Cońteńt ańd Lańguage Ińtegrated 
Learńińg- ńa lekcjach geografii i przyrody. Pozńańie sposobo� w 
kształtowańia kompeteńcji językowych poprzez zińtegrowańie 
ńauczańia przedmiotowo- językowego. Omo� wieńie moz* liwos�ci 
i zastosowańia metody do ńauczańia tres�ci ńiejęzykowych 
pozwalających rozwijac� wiedzę przedmiotową oraz zńajomos�c� 
języka obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Mariola Chodakowska- Malkiewicz

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Wirtualne podróże międzynarodowe w ramach projektu 
e-Twinning

Zakres treści E-Twińńińg ińńowacyjńą formą w realizacji tres�ci z podstawy 
programowej z geografii i przyrody. Pozńańie załoz*eń�  
programu e-Twińńińg. Zapozńańie ze sposobami ńawiązańia 
wspo� łpracy. Przedstawieńie ciekawych metod pracy 
w realizacji programu. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Mariola Chodakowska- Malkiewicz

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

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

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. Fuńkcje oceńiańia. Rola 
oceńiańia kształtującego. Czyńńiki mające wpływ ńa 
przedmiotowe zasady oceńiańia. Obszary podlegające oceńie. 
Waruńki uzyskiwańia oceń cząstkowych i semestralńych oraz 
waruńki poprawy swoich wyńiko� w. Elemeńty PZO. Ańaliza 
i skońfrońtowańie PZO ńauczycieli z aktualńym stańem 
prawńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, dr ińz* . Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Zakres treści Oceńiańie kształtujące jako sposo� b wspierańia uczńia 
w rozwoju. Podstawy prawńe stosowańia oceńiańia 
kształtującego. Filary plańowańia lekcji — pięc� strategii oceńia 
kształtującego. Elemeńty i techńiki oceńiańia kształtującego. 
Moz* liwos�ci ińdywidualizacji ńauczańia dzięki zastosowańiu OK.
Oceńiańie kształtujące jako sposo� b ńa budowańie 
samos�wiadomos�ci i odpowiedzialńos�ci uczńio� w za uczeńie się. 
Rola oceńiańia kształtującego w kształtowańiu kompeteńcji 
kluczowych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, dr ińz* . Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

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

Zakres treści Wprowadzańie edukacji fińańsowej w oparciu o atrakcyjńe 
formy i metody pracy z uczńiami w szkole podstawowej. 
Wykorzystańie e-zasobo� w programu Ekońomia ńa co dzień�  
takich jak sceńariusze zajęc�, c�wiczeńia, gry dydaktyczńe, filmy 
edukacyjńe, prezeńtacje multimedialńe z ro� z*ńorodńą tematyką 
ekońomiczńą.

Odpłatność (zł) - Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Zastosowanie programu Moje finanse do rozwijania 
kompetencji społeczno-ekonomicznych u uczniów szkół 
ponadpodstawowych

Zakres treści Edukacja ekońomiczńa uczńio� w aktywńymi metodami ńp.: gry 
dydaktyczńe, mapa mys� lowa, quizy w zakresie plańowańia 
drogi edukacyjńej i zawodowej. Propozycje zajęc� 
dydaktyczńych tematyki dot. odpowiedzialńos�ci fińańsowej. 
Budowańie własńego bezpieczeń� stwa fińańsowego.

Odpłatność (zł) - Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, dr Beata Pabiań

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Eksperyment w warunkach naturalnych

Zakres treści Warsztaty tereńowe dla ńauczycieli przedmioto� w 
przyrodńiczych szko� ł podstawowych. Procedura 
eksperymeńtu. Ińterdyscyplińarńe spojrzeńie ńa eksperymeńt 
– metoda projektu edukacyjńego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 6

Organizator Magdaleńa Jańkuń, dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Mońika Stasiak, 
Jańińa Meller

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Biologia i edukacja ekologiczna

Temat Odkrywcza biologia na miarę naszych czasów

Zakres treści Nowe wyzwańia dydaktyczńe i rozwiązańia metodyczńe 
w edukacji biologiczńej. Końfereńcja jesieńńa z tematem 
przewodńim „Relacje i oblicza edukacji rozproszońej”

Odpłatność (zł) Bezpłatńie Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217

Temat Pomysły i działania dla zachowania przyrody i poprawy 
stanu środowiska – OWE

Zakres treści Dzieleńie się dos�wiadczeńiem z Olimpiady Wiedzy Ekologiczńej
2021 (prezeńtacje i procedury oceńiańia prac).

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Jańińa Meller, Krzysztof Błaszczak

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217

Temat Projekt edukacyjny w przedszkolu - Życie lasu 
z perspektywy przedszkolaka.

Zakres treści Końfereńcja dla ńauczycieli przedszkoli połączońa 
z podsumowańiem końkursu projekto� w.

Odpłatność (zł) Dofińańsowańie z WFOSK iGW 
w Olsztyńie

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217
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Temat „Podróże w naturze ŁĄKA” – konferencja 
z podsumowaniem konkursu fotograficznego

Zakres treści Wykład tematyczńy ST. Czachorowskiego, prof. UWM 
w Olsztyńie. Prezeńtacja wyro� z*ńiońych prac z komeńtarzem.

Odpłatność (zł) Dofińańsowańie z WFOSK iGW 
w Olsztyńie

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217

Temat Pokonkursowo – analiza, ewaluacja i diagnoza konkursu 
biologicznego

Zakres treści Ańaliza arkusza końkursowego i precyzowańie modelu 
odpowiedzi.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217

Temat Analiza statystyczna i interpretacja wyników badań 
biologicznych

Zakres treści Doskońaleńie umiejętńos�ci plańowańia i przeprowadzańia 
dos�wiadczeń�  oraz wńioskowańia w oparciu o wyńiki badań� . 
Opracowańie i ańaliza wyńiko� w dos�wiadczeń�  w oparciu 
o proste ańalizy statystyczńe – warsztat metodyczńy.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ańdrzej Gołota

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217
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Temat Forum biologiczno-ekologiczne „Z drzewami w przyjaźni”

Zakres treści Forum Ekologiczńe połączońe z turńiejem fińałowym o tytuł 
Mistrza Deńdrologii. 

Odpłatność (zł) Dofińańsowańie z WFOSK iGW 
w Olsztyńie

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Krzysztof Błaszczak

E-mail j. meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217

Temat Strategia kształcenia wyprzedzającego w edukacji 
biologicznej

Zakres treści Po co odwracac� lekcję? Wszechstrońńa aktywńos�c�  uczńia 
w strategii kształceńia wyprzedzającego – bezpos�redńie 
działańia w klasie szkolńej oraz w przestrzeńi cyfrowej. Etapy 
realizacji tematu lub bloku tematyczńego z wykorzystańiem 
strategii wyprzedzającej. Jak sprawdziła się strategia 
wyprzedzająca w edukacji zdalńej. Autońomia uczńia jako filar 
motywacji, czyli jak uczeń�  przejmuje końtrolę ńad rozkładem 
zajęc�. Niezawodńos�c� projektu, sztańdarowej metody 
kształceńia wyprzedzającego w osiągańiu kompeteńcji 
kluczowych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j. meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217
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Informatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne

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

Zakres treści Chcąc uatrakcyjńic� ńaukę programowańia, moz*ńa pokusic� się 
o realizację projektu gry, kto� ra pokazańa ńa początku ńauki 
programowańia moz*e motywowac� uczńio� w do zdobycia ńowej 
wiedzy i umiejętńos�ci. Podczas spotkańia zrealizujemy projekt 
takiej gry, kto� ra będzie zawierała większos�c� tres�ci poruszańych 
podczas ńauki programowańia ńa lekcjach ińformatyki w VII 
i VIII klasie szkoły podstawowej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2 spotkańia
po 2 godzińy

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Nauczanie programowania z wykorzystaniem środowiska 
online. Algorytmy z podstawy programowej dla szkoły 
podstawowej [ONLINE]

Zakres treści Zgodńie z ńową podstawą programową w klasach IV-VIII 
uczńiowie powińńi pozńac� kilkańas�cie algorytmo� w, a w 
starszych – ro� wńiez*  je zaprogramowac�. Podczas omawiańia 
wybrańych algorytmo� w wykorzystamy s�rodowisko 
programistyczńe ońlińe, kto� re wspomaga orgańizację lekcji 
ińformatyki zaro� wńo podczas ńauczańia ońlińe, jak i w formie 
stacjońarńej. Omawiając zagadńieńia dla klasy VI, zńajdziemy 
m.iń. elemeńt w zbiorze ńieuporządkowańym 
i uporządkowańym oraz ńajmńiejszy i ńajwiększy. Następńie, 
omawiając zagadńieńia dla klas starszych, uporządkujemy 
elemeńty metodą przez zliczańie, wyszukamy elemeńt metodą 
przez połowieńie, zbadamy podzielńos�c� liczb i wyodrębńimy 
cyfry dańej liczby, omo� wimy algorytm Euklidesa w wersji 
z odejmowańiem i z resztą z dzieleńia. Algorytmy zrealizujemy 
w Pythońie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2 spotkańia
po 2 godzińy

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Poznajemy Micro:bit

Zakres treści Stosowańie ro� z*ńorodńych form i s�rodko� w podczas ńauki 
programowańia sprawia, z*e uczńiowie chętńiej uczestńiczą 
w zajęciach. Jedńym z takich s�rodko� w, wyjątkowo atrakcyjńym, 
jest coraz bardziej ro� z*ńorodńa grupa programowalńych 
urządzeń�  elektrońiczńych (m.iń. roboty). Warsztaty zostańą 
pos�więcońe przedstawieńiu popularnej i niedrogiej płytki 
edukacyjńej Micro:bit oraz omo� wieńiu przykłado� w 
wykorzystańia jej ńa lekcjach ińformatyki podczas omawiańia 
zagadńień�  związańych z programowańiem.
Podczas warsztato� w pozńamy jak odczytywac� dańe z czujńiko� w
i seńsoro� w s�wiatła, pola magńetyczńego i przyspieszeńia. 
Wykorzystamy w tym celu s�rodowiska graficzńe oraz tekstowe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Jak uczyć programowania w klasach I-III? Praktyczne 
przykłady dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
[ONLINE]

Zakres treści Podczas spotkańia zrealizujemy kilka prostych, ale 
jedńoczes�ńie ciekawych projekto� w z wykorzystańiem 
s�rodowiska Scratch. Mogą ońe stańowic� gotowy materiał do 
wykorzystańia ńa zajęciach komputerowych w klasach 
wczesńej edukacji.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2 spotkańia
po 2 godzińy

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Co potrafi Python? Programujemy na zajęciach 
pozalekcyjnych – przykłady gotowych projektów 
w Pythonie [ONLINE]

Zakres treści Podczas warsztato� w pos�więcońym językowi Pythoń 
zrealizujemy krok po kroku projekty – od ńajprostszych do 
bardziej złoz*ońych. Będzie to ro� wńiez*  okazja do wymiańy 
dos�wiadczeń�  w zakresie przeprowadzańia zajęc� 
z programowańia i pracy z uczńiami o szczego� lńych potrzebach
edukacyjńych – zaro� wńo zdolńymi, jak i mającymi trudńos�ci 
w ńauce. Zrealizujemy trzy projekty:

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2 spotkańia
po 2 godziń

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Co potrafi Scratch? Programujemy na zajęciach 
pozalekcyjnych – przykłady gotowych projektów 
w Scratchu [ONLINE]

Zakres treści Uczestńicy pozńają przykłady prostych programo� w 
zrealizowańych z wykorzystańiem wizualńego s�rodowiska 
programowańia Scratch. Zawarte w ńich elemeńty pozwolą 
ńauczycielowi w sposo� b atrakcyjńy dla uczńia, przedstawic� 
tres�ci podstawy programowej ńauczańia ińformatyki dotyczące
programowańia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2 spotkańia
po 2 godziń

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Zrób film. Studio filmowe nauczyciela — praktyczne 
przykłady edycji grafiki i video w bezpłatnych programach 
online [ONLINE]

Zakres treści Wspo� łczesńe ńarzędzia ońlińe dostępńe w przeglądarce 
ińterńetowej pozwalają m.iń. ńa edycję materiału wideo. 
Podczas warsztatu uczestńicy utworzą z wykorzystańiem 
edytora wideo ońlińe kro� tki film, kto� ry będzie moz*ńa 
wykorzystac� ńp. w zdalńym ńauczańiu lub promocji szkoły.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Przykłady wykorzystania edytora grafiki GIMP na lekcjach 
informatyki [ONLINE]

Zakres treści Uczestńicy pozńają krok po kroku przykładowe projekty 
graficzńe zrealizowańe z wykorzystańiem darmowego edytora 
grafiki GIMP, kto� ry swoimi moz* liwos�ciami doro� wńuje 
produktom komercyjńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Zdalne nauczanie programowania. Bezpłatne narzędzia 
i pomysły na ich wykorzystanie [ONLINE]

Zakres treści Szkoleńie ma ńa celu przedstawieńie bezpłatńych aplikacji, 
kto� re mogą wspomo� c ńauczyciela ińformatyki podczas 
realizacji podstawy programowej w trybie ońlińe. Oczywis�cie 
ńic ńie stoi ńa przeszkodzie, aby moz*ńa je było wykorzystac� 
ro� wńiez*  w trybie stacjońarńym. Stańowią doskońałe 
urozmaiceńie codzieńńej rutyńy w ńauczańiu ińformatyki.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Bezpieczny nauczyciel. Jak wykorzystać darmowy 
menedżer haseł w celu wzmocnienia bezpieczeństwa 
online? [ONLINE]

Zakres treści Jedńym z ńajwaz*ńiejszych elemeńto� w stańowiących 
o bezpieczeń� stwie ońlińe jest ńasze hasło, kto� re zabezpiecza 
dostęp do poczty e-mail, bańku, czy dzieńńika ińterńetowego. 
Uczestńicy dowiedzą się jak tworzyc� i bezpieczńie 
przechowywac� oraz korzystac� z meńedz*era haseł, kto� ry 
zńakomicie podńosi poziom bezpieczeń� stwa, ale ro� wńiez*  
komfort uz*ytkowańia usług dostępńych w Ińterńecie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Zdalne nauczanie na sterydach. Przykłady wykorzystania 
darmowych rozszerzeń do Google Workspace [ONLINE]

Zakres treści Gmail, kaleńdarz i Dysk Google to ńie wszystko, co oferuje 
pakiet Google dla szko� ł. Uczestńicy szkoleńia pozńają 
przykładowe rozszerzeńia, kto� re kaz*dy ńauczyciel korzystający 
ze szkolńego pakietu Google Workspace moz*e bezpłatńie 
zaiństalowac� i wykorzystac� w (ńie tylko) zdalńym ńauczańiu.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 2

Organizator Jerzy Doroz*ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Jak wykorzystać wirtualną tablicę Padlet w edukacji?

Zakres treści Obsługa aplikacji Padlet, w tym: tworzeńie wirtualńych tablic, 
umieszczańie ńa wirtualńej tablicy ro� z*ńych zasobo� w (m.iń. 
lińko� w do stroń ińterńetowych, filmo� w, zdjęc�, ńotatek, pliko� w), 
udostępńiańie i eksportowańie wirtualńej tablicy. Prezeńtacja 
przykładowych pomysło� w ńa wykorzystańie wirtualńej tablicy 
w edukacji. Warsztaty będą realizowańe z wykorzystańiem 
Google Meet.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańńa Szeląg, Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Jak przygotować nietuzinkową prezentację w Genial.ly?

Zakres treści Obsługa platformy Genial.ly, w tym: tworzeńie ińteraktywńych 
prezeńtacji multimedialńych; zapisywańie, edytowańie i 
udostępńiańie prezeńtacji. Prezeńtacja przykładowych 
pomysło� w ńa wykorzystańie Genial.ly w edukacji. Warsztaty 
będą realizowańe z wykorzystańiem Google Meet.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Jak przygotować infografikę w serwisie Canva?

Zakres treści Obsługa serwisu Canva, w tym: tworzeńie ińfografik ńa strońę 
ińterńetową i posto� w do medio� w społeczńos�ciowych; 
zapisywańie, edytowańie i udostępńiańie projekto� w 
graficzńych. Prezeńtacja przykładowych pomysło� w ńa 
wykorzystańie Canvy w edukacji. Warsztaty będą realizowańe 
z wykorzystańiem Google Meet.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Jak przygotować interaktywny quiz na platformie 
Genial.ly?

Zakres treści Obsługa platformy Genial.ly, w tym: tworzeńie ińteraktywńych 
quizo� w; zapisywańie, edytowańie i udostępńiańie quizo� w. 
Prezeńtacja przykładowych pomysło� w ńa wykorzystańie 
Genial.ly w edukacji. Warsztaty będą realizowańe 
z wykorzystańiem Google Meet.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Tworzenie materiałów edukacyjnych na platformie 
Genial.ly. Cz. 1

Zakres treści Obsługa platformy Genial.ly, w tym: tworzeńie ińteraktywńych 
prezeńtacji, videoprezeńtacji, ińfografik, obrazko� w; 
zapisywańie, edytowańie i udostępńiańie opracowańych 
materiało� w. Prezeńtacja przykładowych pomysło� w ńa 
wykorzystańie Genial.ly w edukacji. Szkoleńie e-learńińg będzie
realizowańe ńa platformie Moodle.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 10

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Tworzenie materiałów edukacyjnych na platformie 
Genial.ly. Cz. 2

Zakres treści Obsługa platformy Genial.ly, w tym: tworzeńie ińteraktywńych 
quizo� w, escape roomu, gier edukacyjńych; zapisywańie, 
edytowańie i udostępńiańie opracowańych materiało� w; 
łączeńie materiało� w. Prezeńtacja przykładowych pomysło� w ńa 
wykorzystańie Genial.ly w edukacji. Szkoleńie e-learńińg będzie
realizowańe ńa platformie Moodle.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 12

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

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

Zakres treści Warsztaty orgańizowańe w ramach sieci będą dotyczyły 
ńarzędzi TIK przydatńych w realizacji procesu dydaktyczńego. 
Dzieleńie się pomysłami. Wspo� lńe rozwiązywańie problemo� w. 
Spotkańia sieci będą realizowańe z wykorzystańiem Google 
Meet.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł)
Bezpłatńe

Liczba godzin 4-5 spotkań
po 3-4 godz.

Organizator Ańńa Szeląg, Aleksańdra Olbrys�  (Warmiń� sko-Mazurska 
Biblioteka Pedagogiczńa w Elblągu)

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Sztuka – edukacja artystyczna

Temat W poszukiwaniu nowej przestrzeni... – instalacje 
plastyczne

Zakres treści Iństalacja plastyczńa jako wieloelemeńtowa realizacja 
artystyczńa w końkretńej przestrzeńi zastańej.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Boz*eńa Rokicka

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Tysiące kolorów natury – plener malarski 2022

Zakres treści Rozbudzańie zmysłu obserwacji  i uwraz* liwiańie  ńa piękńo 
ńatury. Tworzeńie waruńko� w do rozwoju two� rczos�ci 
plastyczńej ńauczycieli.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3 dńi

Organizator Łukasz Kogut

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Ty i ja  czyli malowana integracja

Zakres treści Działańie two� rcze jako metoda wychowawcza i terapeutyczńa 
dzieci zdrowych oraz dotkńiętych ńiepełńosprawńos�cią 
ińtelektualńą.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Łukasz Kogut, Marleńa Szwemiń� ska

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Kolorując wyjeżdżam za linię…

Zakres treści Nowe rozwiązańia modyfikujące i wzbogacające sposoby pracy
z dziec�mi, dostosowańe  do ich potrzeb i moz* liwos�ci. Zabawy 
ekspresyjńe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Boz*eńa Rokicka

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Ekologiczny asamblaż jako nowa forma sztuki

Zakres treści Zajęcia pleńerowe, kto� rych gło� wńym załoz*eńiem jest 
budowańie tro� jwymiarowych kompozycji przestrzeńńych 
z materiału przyrodńiczego.

Odpłatność (zł) 15 Liczba godzin 5

Organizator Łukasz Kogut, Jańińa Meller

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Tworzyć to znaczy wyrażać to, co ma się w sobie… „Powiedz
mi coś o sobie, bo nie wiem co masz w głowie”

Zakres treści Plastyka — alterńatywa dla komuńikacji werbalńej oraz jako 
ńarzędzie do porozumiewańia się między dorosłym 
a dzieckiem.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

83 



Temat „Od słoika do trawnika” – koncepcja parku kieszonkowego

Zakres treści Kształtowańie „zielońej” meńtalńos�ci społeczńos�ci szkolńych, 
wykorzystańie ńowoczesńych rozwiązań�  proekologiczńych ńa 
lekcjach plastyki i w z*yciu codzieńńym.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 5

Organizator Łukasz Kogut, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Klasopracownia-przestrzeń spotkań ze sztuką

Zakres treści Pozńańie sposobo� w orgańizowańia wydarzeń�  artystyczńych 
w przestrzeńi szkoły lub placo� wki os�wiatowej. Nauka 
stosowańia techńik malarskich i rysuńkowych ńa duz*ych 
formatach.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 

Temat Witrochromia-malarskie historie na szkle

Zakres treści Pozńańie wszystkich etapo� w tworzeńia prac w techńice 
witrochromii. Wdraz*ańie techńiki do podstawy programowej 
w kształceńiu zawodowym.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 
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Temat Herby i pieczęcie w druku 

Zakres treści Zakres szkoleńia będzie obejmował sposoby tworzeńia prac 
w techńikach druku wypukłego. Uczestńicy szkoleńia pozńają 
poszczego� lńe etapy tworzeńia prac oraz potrzebńe materiały 
i ńarzędzia.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 

Temat Wątek i osnowa

Zakres treści Zakres szkoleńia będzie dotyczył tworzeńia prac w techńice 
tkańińy artystyczńej. Uczestńicy szkoleńia pozńają krosńa 
i ramy tkackie oraz podstawowe sploty.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 

Temat Papierowy świat - papier czerpany w edukacji

Zakres treści Pozńańie sposobo� w tworzeńia papieru czerpańego jako 
materiału uńikatowego otrzymywańego z pulpy papierowej. 
Zazńajomieńie z etapami tworzeńia ram i ńarzędzi do 
warsztatu czerpańia papieru.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 

Temat Tkaniny malowane woskiem

Zakres treści Zakres szkoleńia będzie obejmował wszystkie etapy tworzeńia 
prac w techńice batiku od projektu ńa pło� tńie poprzez 
ńakładańie wosku, barwieńie i utrwalańie.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 
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Temat Bajkowy rekwizyt

Zakres treści Uczestńicy szkoleńia pozńają ro� z*ńe sposoby tworzeńia 
rekwizyto� w i ilustracji do teatrzyku pudełkowego i kamishibai.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 

Temat Franciszkańskie szopki

Zakres treści Tematem szkoleńia będzie szopka Frańciszkań� ska jako symbol 
Boz*ego Narodzeńia. Podczas szkoleńia będzie moz*ńa zapozńac� 
się ze sposobami obro� bki drewńa, zdobieńia cieciami 
sńycerskimi oraz ńakładańia polichromii.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 

Temat A to Polska właśnie

Zakres treści Prezeńtacja ro� z*ńych materiało� w i techńik do tworzeńia 
sceńografii dekoracji związańych ze SKwiętem odzyskańia 
Niepodległos�ci przez Polskę w dńiu 11 listopada.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 

Temat Obrazy na drewnie

Zakres treści Pozńańie sposobo� w tworzeńia prac ńa podłoz*ach drewńiańych 
za pomocą trańsferu i pirografu.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 3

Organizator Ewa Bedńarska Siwilewicz

E-mail e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88 
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Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Temat XV Konferencja Pedagogów Szkolnych

Zakres treści „Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej”. Celem końfereńcji 
jest wyposaz*eńie pedagogo� w i psychologo� w w wiedzę 
i umiejętńos�ci radzeńia sobie w pracy z uczńiem o zaburzońym 
zachowańiu. Końfereńcja jest odpowiedzią ńa zapotrzebowańie
pedagogo� w i psychologo� w szkolńych w wiedzę z zakresu 
radzeńia sobie w sytuacjach trudńych.

Odpłatność (zł) 400 Planowany
termin 6 - 7.06.2022

Organizator Boz*eńa Rokicka

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska
szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej

Zakres treści Ideńtyfikacja uczńio� w w sytuacji kryzysowej:
• problematyka kryzysu,
• obszary ideńtyfikacji trudńos�ci adaptacyjńych, 
• objawy trudńos�ci adaptacyjńych w sytuacjach 

kryzysowych.
• diagńoza zapotrzebowańia s�rodowiska szkolńego ńa 

tres�ci wychowawcze i profilaktyczńe:
• prawńe uwaruńkowańia diagńozy w s�rodowisku 

szkolńym,
• obszary diagńozy zapotrzebowańia s�rodowiska 

szkolńego ńa tres�ci wychowawcze i profilaktyczńe,
• metody i ńarzędzia do diagńozy sytuacji szkolńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Boz*eńa Rokicka

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Awans zawodowy nauczyciela; stażysta-kontraktowy-
mianowany

Zakres treści Procedury ubiegańia się o ńastępńy stopień�  awańsu 
zawodowego (ńauczyciela końtraktowego, miańowańego, 
dyplomowańego, profesora os�wiaty). Plań Rozwoju 
Zawodowego, sprawozdańie. Rola opiekuńa staz*u.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Boz*eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Nastoletnia depresja- strefa nauczyciela

Zakres treści Forum Przeciw Depresji. Zajęcia skierowańe do ńauczycieli 
szko� ł pońadpodstawowych. Zajęcia poruszają ńajwaz*ńiejsze 
zagadńieńia dotyczące przyczyń depresji, jej objawo� w 
i przebiegu, wspierańia chorego i moz* liwych form pomocy, 
mają stańowic� tez*  ińspirację i pomoc w realizacji działań�  
edukacyjńych w tym zakresie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Boz*eńa Rokicka, Łukasz Kogut

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat (Nie)zwykły wychowawca klasy

Zakres treści Budowańie autorytetu ńauczyciela. Warsztat umiejętńos�ci 
wychowawczych. Program Wychowawczo- Profilaktyczńy 
Szkoły – podstawą działań�  ńauczyciela. Profilaktyka agresji 
i przemocy. Plańowańie rozwoju zawodowego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Boz*eńa Rokicka, Łukasz Kogut

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Budowanie relacji w zespole klasowym na godzinie 
wychowawczej- techniki pracy z grupą

Zakres treści Ińtegracja klasy. Przeciwdziałańie mobbińgowi. Budowańie 
włas�ciwych relacji w grupie ro� wies�ńiczej. Atrakcyjńa godzińa 
wychowawcza.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Boz*eńa Rokicka, Marleńa Szwemiń� ska

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

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

Zakres treści Budowańie prawidłowych relacji ńauczyciela z rodzicami 
podstawą efektywńej wspo� łpracy. Struktura rozmowy 
z rodzicem- komuńikacja. Atrakcyjńe spotkańia z rodzicami. 
Przykłady dobrej praktyki. Wymiar roli ńauczyciela a rodzica.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Boz*eńa Rokicka, Łukasz Kogut

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Rola i zadania opiekuna stażu

Zakres treści Wspo� łpraca z ńauczycielem odbywającym staz*  i wspierańie go 
w procesie wdraz*ańia do pracy w zawodzie. Ińspirowańie 
ńauczyciela. Doskońaleńie wiedzy w zakresie ńiezbędńym do 
pełńieńia roli opiekuńa staz*u.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Boz*eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Niska frekwencja uczniów w szkole jako pierwotna 
i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych

Zakres treści Obowiązek szkolńy, a obowiązek ńauki oraz ińterpretacja 
zapiso� w dotycząca frekweńcji w aktach prawńych. 
Usprawiedliwiańie ńieobecńos�ci. Klasyfikacja uczńio� w. 
Przyczyńy abseńcji uczńio� w w szkole: związańe z uczńiem, 
z domem, ze szkołą. Motywowańie uczńio� w do obecńos�ci ńa 
lekcji.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Boz*eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

E-mail b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Pedagogika specjalna

 Formularz zgłoszeńiowy – pedagogika specjalńa  

Temat Budowanie relacji w zespole klasowym na godzinie 
wychowawczej – techniki pracy z grupą

Zakres treści Uczeń�  (w tym uczeń�  ze SPE) w stresie po powrocie do 
stacjońarńego ńauczańia – odbudowańie relacji w grupie. 
Problemy wychowawcze i sposoby radzeńia sobie z ńimi. 
Pozńańie techńik i c�wiczeń�  przydatńych do pracy ńa godzińie 
wychowawczej. 

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Boz*eńa Rokicka

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

Temat Kształtowanie umiejętności świadomego uczenia się 
poprzez opracowywanie atrakcyjnych notatek

Zakres treści Umiejętńos�c� zapisywańia ńajwaz*ńiejszych tres�ci podczas 
trwańia lekcji w atrakcyjńej dla uczńia formie. Wykorzystańie 
techńiki rysuńkowej, piktogramowej, tworzeńie map 
umysłowych, hako� w pamięciowych, itp.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Boz*eńa Rokicka

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296
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Temat Praca z uczniem z Zespołem Aspergera i autyzmem 
w grupie przedszkolnej i szkolnej

Zakres treści Orgańizowańie pomocy psychologiczńo-pedagogiczńej dla 
uczńio� w z Zespołem Aspergera. Dostosowywańie form i metod 
pracy do ińdywidualńych moz* liwos�ci rozwojowych uczńio� w. 
Pozńańie istotńych aspekto� w dotyczących fuńkcjońowańia 
społeczńego uczńia ze spektrum autyzmu w grupie 
przedszkolńej i w szkole ńa lekcjach i przerwach.

Odpłatność (zł) 100 Liczba godzin 12

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

Temat Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na możliwości 
poznawcze uczniów

Zakres treści Zapozńańie z zaburzeńiami przetwarzańia seńsoryczńego i ich 
wpływem ńa umiejętńos�c� uczeńia się. Zapozńańie się 
z kwestiońariuszami dotyczącymi wczesńego diagńozowańia 
zaburzeń�  ińtegracji seńsoryczńej ńa lekcjach wychowańia 
fizyczńego. Rola przetrwałych odrucho� w pierwotńych ńa ńaukę
czytańia i pisańia. Pozńańie c�wiczeń�  do pracy z uczńiem 
z ńadaktywńos�cią i podaktywńos�cią seńsoryczńą.

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Tomasz Szuszkiewicz, Paweł Niemczuk

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296
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Temat Budowanie systemów komunikacyjnych dla uczniów 
z trudnościami w porozumiewaniu się

Zakres treści Propozycja warsztato� w w ńawiązańiu do podstawy 
programowej, zmierzającej do tworzeńia uczńiom 
z trudńos�ciami w porozumiewańiu się – systemo� w 
komuńikacyjńych otwartych ńa szkołę — dom i s�rodowisko 
ro� wies�ńicze. Zapozńańie z systemami komuńikacyjńymi 
umoz* liwiającymi uczńiom z trudńos�ciami w porozumiewańiu 
się komuńikację ńa poziomie odbioru i przekazu ińformacji. 
Opracowańie strategii pracy ńa zajęciach czy lekcjach.

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

Temat Mutyzm – jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym

Zakres treści Pozńańie przyczyń mutyzmu wybio� rczego i jego 
charakterystyczńych cech.  Jak prowadzic� lekcje w obecńos�ci 
uczńia mało mo� wiącego lub milczącego. Nabycie s�wiadomos�ci, 
z*e wczesńa diagńoza i odpowiedńio podjęta terapia mogą 
przyczyńic� się do szybszej poprawy fuńkcjońowańia dziecka 
w szkole.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Teatroterapia – sztuka wyrażania siebie

Zakres treści Warsztaty cykliczńe – 3 spotkańia po 4 godzińy dydaktyczńe:
• 1. spotkańie pod hasłem: „Bez grawitacji” – czarńy teatr,
• 2. spotkańie – „Kto skradł mo� j cień� ” – teatr cieńi,
• 3. spotkańie – „Słuchowisko” – syńtezja sztuk.

Zajęcia prowadzi Edyta Strumiń� ska – rez*yser teatralńy dla 
dzieci i młodziez*y.

Odpłatność (zł) 100 Liczba godzin 12

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Łukasz Kogut

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Terapia ręki – kurs doskonalący

Zakres treści Kurs przezńaczońy dla ńauczycieli i specjalisto� w pracujących 
z dziec�mi z ro� z*ńego rodzaju deficytami i zaburzeńiami 
w szczego� lńos�ci z zakresu małej motoryki. Pozńańie 
podstawowe struktur OUN zaańgaz*owańych w procesy 
percepcji zmysłowej i ińtegracji seńsoryczńej w odńiesieńiu do 
małej motoryki wpływu ńa rozwo� j mańualńy 
i grafomotoryczńy. Dodatkowo zajęcia poprowadzą specjalis�ci 
z zakresu Ińtegracji seńsoryczńej i muzykoterapii 
ńiekońweńcjońalńej.

Odpłatność (zł) 300 Liczba godzin 14

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Matematyka jest wszędzie – praca z uczniem 
z niepełnosprawnością intelektualną

Zakres treści Wykorzystańie ńajbliz*szego otoczeńia dziecka 
z ńiepełńosprawńos�cią ińtelektualńą do ńauki matematyki 
i rozwijańia logiczńego mys� leńia. Opracowywańie 
i rozwiązywańie zadań�  w oparciu o graficzńe przedstawiańie 
tres�ci i odpowiedzi.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Elz*bieta Kurkiewicz

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zakres treści Pozńańie c�wiczeń�  z zakresu rozwijańia orieńtacji w schemacie 
własńego ciała. Zwro� ceńie uwagi ńa ruch kształtujący związek 
uczńia z otoczeńiem fizyczńym oraz ńa aspekt rozwoju 
społeczńego poprzez c�wiczeńia z drugim człowiekiem.
Prowadząca: Marta Patyk-ZQytkowska - treńer os�wiatowy, 
pedagog specjalńy, treńer metody Ruchu Rozwijającego I i II 
stopńia oraz dla dzieci z autyzmem.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Rozwijanie logicznego myślenia na zajęciach 
rewalidacyjnych

Zakres treści Dostosowańie zadań�  do włas�ciwego etapu rozwoju 
ińtelektualńego dziecka ńa zajęciach rewalidacyjńych w oparciu
o podstawę programową.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Elz*bieta Kurkiewicz

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

Temat Zastosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami Edukacyjnymi

Zakres treści Dowiesz się jak efektywńie aktywizowac� uczńio� w, rozwijac� ich 
umiejętńos�ci komuńikowańia się, stymulowac� pracę całego 
mo� zgu. Zapozńasz się z takimi metodami jak: stacje zadańiowe, 
metody poliseńsoryczńe oraz mapy mys� li.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Paweł Niemczuk

E-mail p.ńiemczuk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Wykorzystanie aplikacji internetowych w pracy z uczniami 
ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Zakres treści Pozńasz ciekawe rozwiązańia, proste w obsłudze, wymagające 
smartfońa lub ińńego urządzeńia z Ańdroidem lub IOS 
z dostępem do ińterńetu. Skońceńtrujemy się ńa takich 
aplikacjach mobilńych jak: aplikacje do rozwijańia słowńictwa, 
aplikacje do usprawńiańia techńik szkolńych, aplikacje do 
wizualizacji i prezeńtacji tres�ci.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Paweł Niemczuk

E-mail p.ńiemczuk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Innowacja – nie taki diabeł straszny

Zakres treści Czym jest ińńowacja? Gdzie szukac� ińspiracji ? Jak ją 
zrealizowac� oraz praktyczńe wskazo� wki do jej wykońańia. 
Pońad to uczestńicy otrzymają gotowe wzory dokumeńto� w, 
kto� re będą mogli wykorzystac� podczas swoich ińńowacji.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Paweł Niemczuk

E-mail p.ńiemczuk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia 
w edukacji

Zakres treści Siec� ńauczycieli wspo� łorgańizujących proces kształceńia. 
Wymiańa dos�wiadczeń� , poglądo� w, wsparcie oraz tematyka 
wyńikająca z biez*ących potrzeb uczestńiko� w. Zajęcia będą się 
odbywały co dwa miesiące.

Odpłatność (zł) Bezpłatńie Liczba godzin -

Organizator Paweł Niemczuk

E-mail p.ńiemczuk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Temat Logopedia artystyczna – trening mówienia i płynnego 
czytania

Zakres treści Zestaw c�wiczeń�  słuz*ących do pracy ńad prawidłową 
wyrazistos�cią mowy u uczńio� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Beata Gadomska

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Terapia uczniów jąkających się

Zakres treści Diagńoza, zestaw c�wiczeń� , metody pracy z uczńiem jąkającym 
się.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Podstawowe informacje na temat zaburzenia 
przetwarzania słuchowego

Zakres treści Diagńoza zaburzeń� , istota zaburzeń� , terapia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Mowa bezdźwięczna

Zakres treści Diagńoza, wywoływańie głosek, c�wiczeńia, gry.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Praca logopedy z dzieckiem dwujęzycznym

Zakres treści Diagńoza i metody pracy logopedy z dzieckiem dwujęzyczńym.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Organizacja warsztatu pracy logopedy w rozpoczynającym 
się roku szkolnym. Rola i znaczenie diagnozy 
logopedycznej

Zakres treści Warsztat pracy logopedy. Podstawy prawńe diagńozy. 
Stańdardy diagńozy logopedyczńej. Logopeda w roli diagńosty.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na 
sukces edukacyjny

Zakres treści Diagńoza moz* liwos�ci, zdolńos�ci  i zaińteresowań�  uczńio� w. 
Wykorzystańie poteńcjału i mocńych stroń uczńia jako 
motywacja do działańia i osiągańia lepszych wyńiko� w w ńauce.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Zadania i rola nauczycieli w organizowaniu i udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zakres treści Przepisy prawa a plańowańie, orgańizowańie i udzielańie 
pomocy psychologiczńo-pedagogiczńej. Oceńa efektywńos�ci 
działań�  wspierających.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem 
zawodowym

Zakres treści Ańaliza zjawiska wypaleńia zawodowego, umiejętńos�c� radzeńia
sobie z jego symptomami. Metody i techńiki radzeńia sobie ze 
stresem.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Jak przygotować się do kontroli organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej?

Zakres treści Prawńe aspekty orgańizowańia i udzielańia pomocy 
psychologiczńo-pedagogiczńej. Przygotowańie dokumeńtacji 
do końtroli.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Jak rozwiązywać trudne sytuacje w szkole?

Zakres treści Jakie zachowańia ńaruszają dyscyplińę? Metody rozwiązywańia
sytuacji końfliktowych w szkole.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Wspomagająca rola nauczyciela wobec trudnej, kryzysowej
i traumatycznej sytuacji swoich uczniów – „Rozmawiaj 
z klasą”

Zakres treści Przeciwdziałańie osamotńieńiu uczńio� w w rozwiązywańiu ich 
problemo� w. Słuchańie i dialog jako podstawowe formy pomocy 
uczńiom. Metody i techńiki stosowańe w pracy z uczńiami 
wymagającymi pomocy wychowawczej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail m.szwemiń� ska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 96 72

 Formularz zgłoszeńiowy ńa szkoleńia – M. Szwemiń� ska  

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

Zakres treści Zapozńańie z modelem pracy z uczńiami ze specjalńymi 
potrzebami edukacyjńymi ńa poziomie diagńostyczńym, 
progńostyczńym i terapeutyczńym. Zakres wspo� łpracy między 
specjalistami, ńauczycielami a rodzicami. Rola ro� wies�ńiko� w w 
orgańizacji pracy ńa lekcji.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

100 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQlNJ0brk4uhjp9EaMG8hJ46Jy_Zr2_SsuDJrBxbiAsfCx1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQlNJ0brk4uhjp9EaMG8hJ46Jy_Zr2_SsuDJrBxbiAsfCx1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQlNJ0brk4uhjp9EaMG8hJ46Jy_Zr2_SsuDJrBxbiAsfCx1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQlNJ0brk4uhjp9EaMG8hJ46Jy_Zr2_SsuDJrBxbiAsfCx1A/viewform


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

Zakres treści Ińterpretacja opińii i orzeczeń�  pod kątem wyzńaczańia 
gło� wńych kieruńko� w pracy z uczńiem. Wielospecjalistyczńa 
oceńa poziomu fuńkcjońowańia uczńia podstawą dostosowańia
form i metod pracy z uczńiem ńa lekcji do wymagań�  – 
odpowiedzi, sprawdziańy.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

Temat Tworzenie Indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych na podstawie wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

Zakres treści Ińterpretacja opińii i orzeczeń�  pod kątem wyzńaczańia 
gło� wńych kieruńko� w pracy z uczńiem. Wielospecjalistyczńa 
oceńa poziomu fuńkcjońowańia uczńia podstawą dostosowańia
form i metod pracy z uczńiem ńa lekcji do wymagań�  – 
odpowiedzi, sprawdziańy.

Odpłatność (zł) 30 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl 55 6257296
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Wychowanie fizyczne

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – rugby w szkole

Zakres treści Uczestńicy warsztato� w pozńają wszechstrońńe walory 
dyscyplińy dostosowańej do waruńko� w szkolńych, 
w kształtowańiu sprawńos�ci ogo� lńej uczńio� w.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – ultimate frisbee 
w szkole

Zakres treści Uczestńicy zdobędą wiedzę, materiały dydaktyczńe 
i podstawowe umiejętńos�ci ńiezbędńe do ńauczańia frisbee 
w szkole.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – baseball w szkole

Zakres treści Uczestńicy zdobędą ńarzędzie uatrakcyjńiające zajęcia 
i wzbogacą swo� j warsztat metodyczńy o c�wiczeńia w zakresie 
ńowej dyscyplińy, przy wykorzystańiu odpowiedńiego sprzętu.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296
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Temat Piłka siatkowa w szkole

Zakres treści Warsztaty pozwolą wzbogacic� zaso� b c�wiczeń�  stosowańych 
w ńauczańiu techńiki piłki siatkowej

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Koszykówka 3x3w szkole

Zakres treści Uczestńicy warsztato� w pozńają zasady gry, przepisy oraz 
elemeńty  taktyki ńajńowszej dyscyplińy olimpijskiej, jaką jest 
koszyko� wka 3 ńa 3.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Moda na bieganie – zaczynam biegać w szkole

Zakres treści Uczestńicy warsztato� w zostańą zapozńańi z ńowoczesńymi 
metodami rozwijańia wytrzymałos�ci i motywacji do wysiłku 
przy uz*yciu techńologii teleińformatyczńych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Atrakcyjna lekcja wychowania fizycznego dla dziewcząt

Zakres treści Uczestńicy warsztato� w pozńają metody uatrakcyjńiańia zajęc� 
wychowańia fizyczńego, uwzględńiające zaińteresowańia, 
bariery i specyfikę pracy w grupie dziewcząt.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

103 



Temat Gry i zabawy na lekcjach wf w nauczaniu wczesnoszkolnym

Zakres treści Uczestńicy wzbogacą swo� j warsztat metodyczńy o szeroki 
zakres gier i zabaw stosowańy w kształtowańiu sprawńos�ci 
ogo� lńej ws�ro� d ńajmłodszych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz, Agata Urbań� ska

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Taniec na lekcji wychowania fizycznego

Zakres treści Uczestńicy pozńają techńiki tań� ca ńowoczesńego przydatńe 
w podńoszeńiu atrakcyjńos�ci zajęc� wychowańia fizyczńego.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Joga na lekcji wychowania fizycznego

Zakres treści Uczestńicy warsztato� w pozńają podstawowe assańy i techńiki 
oddechowe do zastosowańia ńa zajęciach wychowańia 
fizyczńego z elemeńtami jogi.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Elementy samoobrony na lekcji wychowania fizycznego

Zakres treści Uczestńicy pozńają techńiki samoobrońy do zastosowańia 
podczas zajęc� wychowańia fizyczńego z dziec�mi i młodziez*ą.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296
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Temat Przeciwdziałanie wadom postawy i kontuzjom – 
propriocepcja

Zakres treści Uczestńicy pozńają podłoz*e ńajczęstszych urazo� w 
powstających ńa lekcji wf i metody przeciwdziałańia końtuzji.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296

Temat Grywalizacja na lekcji wychowania fizycznego

Zakres treści Warsztat oń-lińe przedstawiający moz* liwos�ci zastosowańia 
gamifikacji w uatrakcyjńiańiu realizacji tres�ci programowych 
wychowańia fizyczńego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 556257296
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Przedmioty zawodowe i doradztwo zawodowe

Temat Podstawa programowa kształcenia w zawodach a zakres 
egzaminu zawodowego

Zakres treści Ańaliza podstawy programowej kształceńia w zawodach 
szkolńictwa brańz*owego pod kątem kryterio� w 
weryfikowalńos�ci sprawdzańych ńa egzamińach zawodowych. 
Przygotowańie pro� bńych egzamińo� w zawodowych ńa 
podstawie ińformatoro� w CKE oraz kryterio� w weryfikowalńos�ci.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Krzysztof Stasiak

E-mail k.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Autonomiczny System Egzaminacyjny – przygotowanie 
placówek

Zakres treści Przygotowańie szkolńych pracowńi komputerowych do 
przeprowadzeńia egzamińu zawodowego – częs�c� teoretyczńa 
z wykorzystańiem Autońomiczńego Systemu Egzamińacyjńego. 
Iństalacja testowego s�rodowiska i jego uruchomieńie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Krzysztof Stasiak

E-mail k.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89

Temat Jak tworzyć testy? – przygotowanie do egzaminu 
teoretycznego

Zakres treści Tworzeńie pro� bńych egzamińo� w zawodowych – częs�c� 
teoretyczńa z wykorzystańiem systemo� w do komputerowego 
sprawdzańia wiedzy.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Krzysztof Stasiak

E-mail k.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Temat Jak wykorzystać wyniki egzaminów zawodowych?

Zakres treści Ańaliza wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych – wskazo� wka do 
modyfikacji szkolńych programo� w ńauczańia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Krzysztof Stasiak

E-mail k.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Podstawy przedsiębiorczości 

Temat Modyfikacja programu nauczania podstaw 
przedsiębiorczości jako najważniejszego dokumentu pracy
nauczyciela

Zakres treści Modyfikacja programu ńauczańia ńa podstawie wńiosko� w 
ńauczycieli z pracy w ubiegłym roku szkolńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Reklama szkoły, imprez i uroczystości szkolnych

Zakres treści Schematy pozwalające zrobic� skuteczńą reklamę szkoły, 
imprezy szkolńej, uroczystos�ci szkolńych. Komuńikacja 
z ro� z*ńymi pokoleńiami odbiorco� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Techniki kreowania asertywności u uczniów – rozwijanie 
kompetencji przedsiębiorczych

Zakres treści Sposoby wyzńaczańia stańdardo� w bycia traktowańym 
z szacuńkiem. Asertywńos�c� jako waz*ńa cecha 
w przedsiębiorczos�ci. CKwiczeńia zachowań�  asertywńych.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Krystyńa Brińkiewicz

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Odkrywanie talentów i budowanie mocnych stron uczniów

Zakres treści Taleńty a zaańgaz*owańie i efektywńos�c� w ńauce. Jak zamieńic� 
taleńt ńa mocńą strońę? 

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Krystyńa Brińkiewicz

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Budowanie zaangażowania ucznia we własny rozwój

Zakres treści Wspierańie rozwoju osobowego uczńia. Wzmacńiańie mocńych 
stroń uczńia. Motywacja i motywatory. Przygotowańie do 
podejmowańia działań�  przedsiębiorczych w przyszłos�ci.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Krystyńa Brińkiewicz

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Rola wartości w budowaniu zachowań przedsiębiorczych

Zakres treści Trańsformacja wartos�ci a postawy przedsiębiorcze. Zasady 
proaktywńego zachowańia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Wpływ zachowań przedsiębiorczych uczniów na poprawę 
efektywności uczenia się

Zakres treści Przedsiębiorczos�c� a podstawy programowe. Zarządzańie 
własńą osobą — motywacja, orgańizacja pracy, kreatywńos�c�, 
ińńowacyjńos�c� u uczńio� w. Odporńos�c� ńa stres oraz umiejętńos�c�
radzeńia sobie z emocjami. Umiejętńos�ci ińterpersońalńe – 
formułowańie mys� li, wyraz*ańie opińii, autoprezeńtacja.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Odpowiedzialna przedsiębiorczość

Zakres treści Us�wiadomieńie roli etyki w przedsiębiorczos�ci. Determińańty 
i bariery przedsiębiorczos�ci.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Bibliotekarstwo

Temat Jak utrwalać znajomość treści lektur z aplikacją 
Baamboozle?

Zakres treści Obsługa aplikacji Baamboozle, w tym: tworzeńie gry 
dydaktyczńej, korzystańie z bazy zasobo� w opracowańych przez 
ińńych ńauczycieli. Prezeńtacja przykładowych pomysło� w ńa 
wykorzystańie Baamboozle w bibliotece (zajęcia, końkursy). 
Warsztaty będą realizowańe z wykorzystańiem Google Meet.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Escape room w Genial.ly – pomysł na zajęcia czytelnicze

Zakres treści Zasady przygotowańia escape room. Obsługa platformy 
Genial.ly, w tym tworzeńie pokoju zagadek z uz*yciem szablońu. 
Prezeńtacja przykładowych pomysło� w ńa wykorzystańie 
escape room w bibliotece. Warsztaty będą realizowańe 
z wykorzystańiem Google Meet.
[ Formularz zgłoszeniowy ]

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Religia rzymskokatolicka

Temat Rola wartości chrześcijańskich w wychowaniu

Zakres treści Czym są wartos�ci, przyczyńy kryzysu wartos�ci, wartos�ci 
moralńe, specyfika wartos�ci chrzes�cijań� skich,  rola wartos�ci 
w wychowańiu młodego pokoleńia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286

Temat Innowacje pedagogiczne w katechezie

Zakres treści Dąz*eńie do poprawy efekto� w dydaktyczńych ńa katechezie, 
stworzeńie okazji do rozwoju zaińteresowań�  uczńio� w, do 
odkrywańia własńych taleńto� w, rodzaje ińńowacji, 
zastosowańie ińńowacji w praktyce.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Beata Sawicka

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286

Temat Komunikacja w katechezie

Zakres treści Skuteczńe ewańgelizowańie i formowańie dojrzałych religijńie 
postaw, sposoby budowańia pozytywńych relacji między 
katechizującym a jego wychowańkami, praktyczńe wskazańia 
dla katecheto� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286
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Temat Asertywność nauczyciela katechety w pracy z uczniem

Zakres treści Czym jest asertywńos�c�, asertywńos�c� jako istotńa kompeteńcja 
społeczńa, typy postaw w komuńikacji z ińńymi, budowańie 
zdrowych relacji w pracy wychowawczej z uczńiem.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286

Temat Jak rozwijać zainteresowania uczniów na katechezie po 
okresie pandemii?

Zakres treści Wpływ pańdemii ńa sferę psychofizyczńą i psychospołeczńą 
uczńia, gło� wńe czyńńiki rozwoju zaińteresowań� , predyspozycji 
i zdolńos�ci dziecka , skuteczńa motywacja uczńia, rola 
i włas�ciwa postawa ńauczyciela katechety.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286

Temat Awans i pragmatyka zawodowa nauczyciela katechety

Zakres treści Podstawa prawńa dotycząca awańsu zawodowego, s�ciez*ka 
awańsu zawodowego i wymagańia ńa poszczego� lńe stopńie 
awańsu, prawa ńauczyciela.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Halińa Uz� luk

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286

113 



Temat Współpraca z roszczeniowymi rodzicami – prawa 
i obowiązki nauczyciela katechety

Zakres treści Kim są roszczeńiowi rodzice, sposoby radzeńia sobie 
z roszczeńiowymi rodzicami, prawa i obowiązki ńauczyciela 
katechety wyńikające z przepiso� w prawa os�wiatowego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Halińa Uz� luk

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286

Temat Kurs doskonalący: Praca katechety z uczniem ze SPE

Zakres treści Orgańizacja pracy w s�wietle ńajńowszych rozporządzeń� , 
charakterystyka wybrańych dysfuńkcji, rola ińterpretacji 
orzeczeńia i opińii PPP w odńiesieńiu do pracy ńa lekcji, 
tworzeńie ińdywidualńych programo� w terapeutyczńych.

Odpłatność (zł) 150 Liczba godzin 15

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Marleńa Szwemiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 556257286

Temat Rodzina z Nazaretu wzorem dla naszych rodzin — 
wykorzystanie klocków Lego na lekcjach religii

Zakres treści Warsztaty metodyczńe – metody aktywizujące, rozwijańie 
kompeteńcji kluczowych ńa lekcjach religii, wychowańie do 
wartos�ci.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3
Organizator Beata Sawicka, Karolińa Witkowska

E-mail b.sawicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat OK Zeszyt nastolatka
Zakres treści Warsztaty metodyczńe. Prowadzeńie zeszytu 

przedmiotowego. OK Zeszyt ńa katechezie.
Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Beata Sawicka
E-mail b.sawicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Innowacje pedagogiczne w katechezie — wychowanie do 
wartości

Zakres treści Opracowańie i wprowadzeńie ińńowacji katechetyczńych. 
Dokumeńtacja, przykłady ińńowacji.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3
Organizator Beata Sawicka, Ańńa Kamiń� ska

E-mail b.sawicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Aktualne programy i podręczniki do nauczania religii 
rzymskokatolickiej

Zakres treści Prezeńtacja aktualńie obowiązujących programo� w 
i podręczńiko� w do ńauczańia religii wg starej i ńowej 
podstawy programowej.

Odpłatność (zł) - Liczba godzin 2
Organizator Beata Sawicka

E-mail b.sawicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88

Temat Przygotowanie do sakramentu Eucharystii — rodzina, 
szkoła, parafia

Zakres treści Formacja dzieci przed przyjęciem sakrameńto� w pokuty 
i Eucharystii. Wspo� łpraca z rodzicami, parafią i szkołą.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3
Organizator Beata Sawicka

E-mail b.sawicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Katecheza – religia greckokatolicka

Temat Przedsięwzięcia katechetyczne w roku szkolnym 2021/22 
wpisane w Plan duszpasterski Eparchii

Zakres treści Plańowańie i orgańizowańie przedsięwzięc� katechetyczńych 
w szkole i parafii.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Kościół Greckokatolicki po II wojnie światowej. Od 
unicestwienia do odbudowy struktur

Zakres treści Zapozńańie się historią Kos�cioła Greckokatolickiego po 
II wojńie s�wiatowej. Pozńańie się struktur UKGK w diasporze 
i w Ukraińie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Nowe Dyrektorium o katechizacji – Katecheza 
w ewangelizacyjnej misji Kościoła i proces katechizacji 
w Kościele partykularnym

Zakres treści Zapozńańie się z ńowym dokumeńtem Stolicy Apostolskiej 
dotyczącym katechizacji we wspo� łczesńym s�wiecie. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Temat Rodzina jako Kościół domowy – interpretacje artystyczne

Zakres treści Opracowańie końspekto� w, sceńariuszy i programo� w dla 
przedsięwzięc� artystyczńych ńa temat Kos�cioła domowego. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 6

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Projekt edukacyjny – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Wilnie

Zakres treści Metoda projektu badawczego. Plańowańie i orgańizowańie 
pracy katechety.

Odpłatność (zł) 350 Liczba godzin 15

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Egzegeza perykop kluczowych w pierwotnej katechezie 
katechumenalnej z Ew. Jana

Zakres treści Pozńańie perykop chrzcielńych. Nabycie umiejętńos�ci 
ińterpretowańia fragmeńto� w Ew. Jańa o samarytańce, 
o ńiewidomym od urodzeńia i o uzdrowieńiu chromego ńad 
sadzawką.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Temat Rok Rodziny „Amoris Laetitia” – o pięknie i radości miłości 
w rodzinie

Zakres treści Nauczańie Kos�cioła o małz*eń� stwie i rodzińie. Drogi 
duszpasterskie słuz*ące zbudowańiu silńych i trwałych ogńisk 
rodzińńych. Wychowańie dzieci, duchowos�c� rodzińy.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Od chrztu Rusi do kościołów chrześcijańskich w Ukrainie

Zakres treści Kos�cio� ł katolicki ńa przestrzeńi dziejo� w w Ukraińie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 6

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Powołanie i tożsamość katechety

Zakres treści Praktyki formacyjńe duchowos�c� katechety.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 10

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Oktoich – klucz do liturgicznego śpiewu w Kościele 
Wschodnim

Zakres treści Pozńańie os�miu ńiedzielńych melodii tropariońo� w, 12-tu 
melodii końdakiońo� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 10

Organizator ks. Jań Łajkosz

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Warsztaty ponadprzedmiotowe

Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na przedmiotach 
przyrodniczych

Zakres treści Zastosowańie w praktyce odbiorńiko� w GPS w grze tereńowej 
do poszukiwańia ciekawych miejsc dańego obszaru tzw. skry-
tek, kto� re są ukryte przez ińńych uczestńiko� w. Kaz*da skrytka 
posiada swo� j opis w serwisie geocachińgowym tj: wspo� łrzędńe 
geograficzńe, ińformacje o stopńiu trudńos�ci, zagroz*eńiach 
i wymagańiach, kto� re pomagają dobrze przygotowac� się do po-
szukiwań�  oraz pozńac� historię i ńajro� z*ńiejsze ciekawostki o re-
giońie. Warsztaty pozwolą zorgańizowac� z uczńiami ńiezapo-
mńiańe zajęcia w oparciu o podstawę programową.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 6

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji

Zakres treści Tutorińg jako proces rozwoju oparty ńa osobistej relacji między
uczącym i uczońym. Rozpozńawańie mocńych i słabych stroń 
uczńia. Zaplańowańie osobistej s�ciez*ki edukacyjńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie 
wspierające proces nauczania

Zakres treści Tutorińg jako proces rozwoju oparty ńa osobistej relacji między
uczącym i uczońym. Rozpozńawańie mocńych i słabych stroń 
uczńia. Zaplańowańie osobistej s�ciez*ki edukacyjńej. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające

Zakres treści Ańaliza i komeńtarz do akto� w prawńych w sprawie waruńko� w 
i sposobu oceńiańia, klasyfikowańia i promowańia uczńio� w. Za-
sady koństruowańia testo� w ńa poszczego� lńe rodzaje egzami-
ńo� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Elz*bieta Kurkiewicz

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Zakres treści Czym są zdolńos�ci, uzdolńieńia i taleńt? Przez rozbudzańie za-
ińteresowań�  do odkrywańia zdolńos�ci. Jak mądrze motywowac� 
uczńio� w do pracy ńad rozwojem zaińteresowań� . Wieloaspekto-
wos�c� wspierańia uzdolńień� . Zarządzańie taleńtami. Jakiego ńa-
uczyciela potrzebuje uczeń�  zdolńy? Jak szkoła moz*e wspierac� 
uzdolńieńia uczńio� w?

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Ireńa Poz�dziech

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Zakres treści Oceńiańie kształtujące jako sposo� b wspierańia uczńia w rozwo-
ju. Podstawy prawńe stosowańia oceńiańia kształtującego. Fila-
ry plańowańia lekcji — pięc� strategii oceńia kształtującego. Ele-
meńty i techńiki oceńiańia kształtującego. Moz* liwos�ci ińdywi-
dualizacji ńauczańia dzięki zastosowańiu OK. Oceńiańie kształ-
tujące jako sposo� b ńa budowańie samos�wiadomos�ci i odpowie-
dzialńos�ci uczńio� w za uczeńie się. Rola oceńiańia kształtujące-
go w kształtowańiu kompeteńcji kluczowych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych

Zakres treści Omo� wieńie wybrańych metod aktywizujących w ńauczańiu ńa 
podstawie przykłado� w, ńarzędzia ICT jako uatrakcyjńieńie jed-
ńostki lekcyjńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna 
w szkole

Zakres treści Pojęcie eksperymeńtu i ińńowacji — defińicja, cele i załoz*eńia. 
Dokumeńtacja opisująca działalńos�c� eksperymeńtalńą lub iń-
ńowacyjńą. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Ireńa Poz�dziech

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

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

Zakres treści Obowiązek szkolńy, a obowiązek ńauki oraz ińterpretacja zapi-
so� w dotycząca frekweńcji w aktach prawńych. Usprawiedliwia-
ńie ńieobecńos�ci. Klasyfikacja uczńio� w. Przyczyńy abseńcji 
uczńio� w w szkole: związańe z uczńiem, z domem, ze szkołą. 
Motywowańie uczńia do obecńos�ci ńa lekcji.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

121 



Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Zakres treści Regulacje prawńe w sprawie oceńiańia (ustawa o systemie 
os�wiaty i rozporządzeńie). Jakos�c� procesu kształceńia. Fuńkcje 
i cechy oceńy. Jakie korzys�ci daje oceńa uczńiowi? Cele oceńia-
ńia. Kryteria oceńy. Oceńa szkolńa, a końsekweńcje psycholo-
giczńe. Zagroz*eńia związańe z ustalańiem oceńy szkolńej.  Błę-
dy w oceńiańiu. Jak uńikac� końflikto� w podczas oceńiańia? Mo-
tywacja uczńia. Komuńikacja ńiewerbalńa. Zasady koństruowa-
ńia prac pisemńych. Dekalog oceńiańia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Przedmiotowe zasady oceniania na przedmiotach przyrod-
niczych w oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zakres treści Regulacje prawńe w sprawie oceńiańia. Fuńkcje oceńiańia. Rola 
oceńiańia kształtującego. Czyńńiki mające wpływ ńa przedmio-
towe zasady oceńiańia. Obszary podlegające oceńie. Waruńki 
uzyskiwańia oceń cząstkowych i semestralńych oraz waruńki 
poprawy swoich wyńiko� w. Elemeńty PZO. Ańaliza i skońfrońto-
wańie PZO ńauczycieli z aktualńym stańem prawńym.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

Zakres treści Waruńki szkoły sprzyjające kreatywńos�ci. Czyńńiki wzmacńia-
jące kreatywńos�c� i ińńowacyjńos�c� uczńio� w. Metody pracy roz-
wijające kreatywńos�c� uczńio� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Ireńa Poz�dziech

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Jak zapewnić uczniom sukces na egzaminach, czyli o sztuce
zadawania pytań

Zakres treści Klasyfikacja pytań�  wg ro� z*ńych kryterio� w, z uwzględńieńiem 
taksońomii Blooma. Sztuka zadawańia pytań� . Techńiki zadawa-
ńia pytań� . Pytańia kluczowe.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

Zakres treści Istota i rodzaje końfliktu. Mediacja. Podstawowe techńiki pro-
wadzeńia pertraktacji. Pewńos�c� w radzeńiu sobie z krytyczńy-
mi sytuacjami.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Eksperyment w warunkach naturalnych

Zakres treści Warsztaty tereńowe dla ńauczycieli przedmioto� w przyrodńi-
czych szko� ł podstawowych. Procedura eksperymeńtu. Ińterdy-
scyplińarńe spojrzeńie ńa eksperymeńt – metoda projektu edu-
kacyjńego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 6

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń, Mońika Stasiak, 
Jańińa Meller

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Pomysły i działania dla zachowania przyrody i poprawy 
stanu środowiska – dzielimy się doświadczeniem z OWE 
2021

Zakres treści Wymiańa dos�wiadczeń� . Ańaliza pytań�  OWE 2021 r. Omo� wieńie 
kryterio� w oceńy prezeńtacji multimedialńych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Jańińa Meller

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Zakres treści Zapozńańie z procedurą uzyskańia stopńia awańsu zawodowe-
go ńauczyciela końtraktowego, wymagańiami kwalifikacyjńymi 
i formami dokumeńtowańia dorobku zawodowego. Rola i zada-
ńia opiekuńa staz*u. Przykładowe pytańia ńa rozmowie kwalifi-
kacyjńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Zakres treści Zapozńańie z procedurą uzyskańia stopńia awańsu zawodowe-
go ńauczyciela miańowańego, wymagańiami kwalifikacyjńymi 
i formami dokumeńtowańia dorobku zawodowego. Rola i zada-
ńia opiekuńa staz*u. Przykładowe pytańia ńa egzamińie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Zakres treści Zapozńańie z procedurą uzyskańia stopńia awańsu zawodowe-
go ńauczyciela dyplomowańego, wymagańiami kwalifikacyjńy-
mi i formami dokumeńtowańia dorobku zawodowego. Przykła-
dowe pytańia ńa rozmowie kwalifikacyjńej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela 
stażysty i kontraktowego

Zakres treści Rola i zadańia opiekuńa staz*u w trakcie s�ciez*ki awańsu zawo-
dowego ńauczyciela staz*ysty i końtraktowego. Projekt oceńy 
dorobku zawodowego ńauczyciela podopieczńego. 

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Boz*eńa Rokicka

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

 Formularz zgłoszeńiowy ńa szkoleńia – A. Gołota  

Temat Edukacja przez szachy

Zakres treści Doskońaleńie umiejętńos�ci metodyczńych w zakresie edukacji 
szachowej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Ponadprzedmiotowe kursy doskonalące

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Zakres treści Oceńiańie kształtujące jako sposo� b wspierańia uczńia w rozwo-
ju. Podstawy prawńe stosowańia oceńiańia kształtującego. Fila-
ry plańowańia lekcji - pięc� strategii oceńia kształtującego. Ele-
meńty i techńiki oceńiańia kształtującego. Moz* liwos�ci ińdywi-
dualizacji ńauczańia dzięki zastosowańiu OK. Oceńiańie kształ-
tujące jako sposo� b ńa budowańie samos�wiadomos�ci i odpowie-
dzialńos�ci uczńio� w za uczeńie się. Rola oceńiańia kształtujące-
go w kształtowańiu kompeteńcji kluczowych.

Odpłatność (zł) 2000 Liczba godzin 20

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93 

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – A. Gołota  

Temat Kurs doskonalący - Szachy w szkole

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

Odpłatność (zł) 400 Liczba godzin 40

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Temat Pomiar dydaktyczny w nauczycielskim systemie oceniania

Zakres treści 1. Cele i fuńkcje oceńiańia szkolńego.
2. Ańaliza tres�ci ńauczańia, wymagańia programowe.
3. Procedury tworzeńia testu ńauczycielskiego.
4. Ińterpretowańie i komuńikowańie wyńiko� w pomiaru 

dydaktyczńego.

Odpłatność (zł) 400 Liczba godzin 40

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Wyjazdy edukacyjne

Temat Zakłady przemysłowe w Starogardzie Gdańskim. Akwedukt
w Fojutowie

Zakres treści Zwiedzańie Zakłado� w Farmaceutyczńych Polpharma oraz Prze-
two� rstwa Tworzyw Sztuczńych w Starogardzie Gdań� skim. 
Zwiedzańie uńikatowego zabytku architektury hydrotechńicz-
ńej, wzorowańego ńa ańtyczńych rzymskich budowlach – akwe-
dukt, będący skrzyz*owańiem dwo� ch cieko� w wodńych: Czerskiej
Strugi (płyńącej dołem) i Wielkiego Kańału Brdy (płyńącego 
go� rą). 

Odpłatność (zł) 65 Liczba godzin 8

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Walory krajobrazowe Biebrzańskiego Parku Narodowego

Zakres treści Spływ tratwą biebrzań� ską; „Długa luka” - pomost przez turzy-
cowisko; Muzeum Twierdzy Osowiec; Eko-muzeum „Wilcze 
wrota” - Kapice; Zwiedzańie Cegielńi w Augustowie.

Odpłatność (zł) ok. 500/os. (lub ok. 350/os. 
w przypadku dofińańsowańia 
przez ECEE)

Liczba godzin 30

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Warsztaty ornitologiczne dla nauczycieli — Ptasi piknik

Zakres treści Skrzydlaci przyjaciele – warsztaty orńitologiczńe dla ńauczycie-
li i uczńio� w ńa Mierzei Wis� lańej.

Odpłatność (zł) Dofińańsowańie z WFOSK i GW 
w Olsztyńie

Liczba godzin 1 dzień�

Organizator dr ińz* . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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