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Informacje organizacyjne

stępnej rezerwacji szkolenia można dokonać, wypełniając formularz elektroniczny 
lub kontaktując się w wybranej formie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) 

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

W
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację 
zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych 
i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie 
m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 
wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne 
korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności 
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
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Wymagania wobec szkół

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

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

R

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

Wymagania wobec szkoły:

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

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

3. Uczniowie są aktywni.

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

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

6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

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

9. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
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Pracownicy pedagogiczni W-MODN w Elblągu

imię i nazwisko kontakt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andrzej GOŁOTA
nauczyciel — konsultant ds. matematyki i EWD

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

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

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

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

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

Anna KAMIŃSKA
nauczyciel — konsultant ds. religii rzymskokatolickiej

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

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

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

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

Ewa LESZCZYŃSKA
nauczyciel — konsultant ds. języków obcych

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

Jan ŁAJKOSZ
nauczyciel — konsultant ds. religii greckokatolickiej

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

Janina MELLER
nauczyciel — konsultant ds. biologii

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

dr Beata PABIAN
nauczyciel – konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii

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

Irena POŹDZIECH
nauczyciel — konsultant ds. edukacji historycznej 
i obywatelskiej

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

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

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

Krzysztof STASIAK
nauczyciel — konsultant ds. przedmiotów zawodowych

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

Monika STASIAK
nauczyciel — konsultant ds. fizyki

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

Tomasz SZUSZKIEWICZ
nauczyciel — konsultant ds. wychowania fizycznego

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

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

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

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

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

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

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

7 

mailto:k.stasiak@wmodn.elblag.pl
mailto:k.stasiak@wmodn.elblag.pl


Szkolenia Rad Pedagogicznych ONLINE 

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

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

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

W

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Zakres treści Ocenianie kształtujące jako sposo� b wspierania ucznia 
w rozwoju. Podstawy prawne stosowania oceniania 
kształtującego. Filary planowania lekcji — pięc� strategii ocenia 
kształtującego. Elementy i techniki oceniania kształtującego. 
Moz# liwos�ci indywidualizacji nauczania dzięki zastosowaniu OK.
Ocenianie kształtujące jako sposo� b na budowanie 
samos�wiadomos�ci i odpowiedzialnos�ci ucznio� w za uczenie się. 
Rola oceniania kształtującego w kształtowaniu kompetencji 
kluczowych. Ć'wiczenia warsztatowe w odniesieniu do strategii 
oceniania kształtującego.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

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

Zakres treści Ćo to znaczy motywowac�? Nauczyciel wspierający jako 
autorytet ucznia. Kompetencje nauczyciela kluczem do sukcesu.
Ćharakterystyka ucznia zmotywowanego. Wybrane strategie 
motywowania ucznio� w. Ćzynniki podnoszące motywację do 
nauki. Rodzina jako niezbędny czynnik motywujący.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Boz#ena Rokicka

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

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Zakres treści Ćzym są zdolnos�ci, uzdolnienia i talent? Przez rozbudzanie 
zainteresowan�  do odkrywania zdolnos�ci. Jak mądrze 
motywowac� ucznio� w do pracy nad rozwojem zainteresowan� . 
Wieloaspektowos�c� wspierania uzdolnien� . Zarządzanie 
talentami. Jakiego nauczyciela potrzebuje uczen�  zdolny? Jak 
szkoła moz#e wspierac� uzdolnienia ucznio� w?

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Irena Poz�dziech

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

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów

Zakres treści Omo� wienie wybranych metod aktywizujących w nauczaniu na 
podstawie przykłado� w, narzędzia IĆT jako uatrakcyjnienie 
jednostki lekcyjnej.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

E-mail k.blaszczak@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 93 
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Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna 
w szkole

Zakres treści Pojęcie eksperymentu i innowacji — definicja, cele i załoz#enia. 
Dokumentacja opisująca działalnos�c� eksperymentalną lub 
innowacyjną.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Irena Poz�dziech

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

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

Zakres treści Obowiązek szkolny, a obowiązek nauki oraz interpretacja 
zapiso� w dotycząca frekwencji w aktach prawnych. 
Usprawiedliwianie nieobecnos�ci. Klasyfikacja ucznio� w. 
Przyczyny absencji ucznio� w w szkole: związane z uczniem, 
z domem, ze szkołą. Motywowanie ucznia do obecnos�ci na 
lekcji.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Boz#ena Rokicka

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

Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania (ustawa o systemie 
os�wiaty i rozporządzenie). Jakos�c� procesu kształcenia. Funkcje 
i cechy oceny. Jakie korzys�ci daje ocena uczniowi? Ćele 
oceniania. Kryteria oceny. Ocena szkolna, a konsekwencje 
psychologiczne. Zagroz#enia związane z ustalaniem oceny 
szkolnej. Błędy w ocenianiu. Jak unikac� konflikto� w podczas 
oceniania? Motywacja ucznia. Komunikacja niewerbalna. 
Zasady konstruowania prac pisemnych. Dekalog oceniania.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

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

Zakres treści Warunki szkoły sprzyjające kreatywnos�ci. Ćzynniki 
wzmacniające kreatywnos�c� i innowacyjnos�c� ucznio� w. Metody 
pracy rozwijające kreatywnos�c� ucznio� w.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Irena Poz�dziech

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

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

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

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Boz#ena Rokicka

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

Temat Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. Analiza 
wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasad oceniania 
w konkretnej szkole. Funkcje oceniania. Rola oceniania 
kształtującego. Ćzynniki mające wpływ na przedmiotowe 
zasady oceniania. Obszary podlegające ocenie. Warunki 
uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych oraz warunki 
poprawy swoich wyniko� w.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

E-mail k.blaszczak@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 93 
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Temat Jakościowe i ilościowe monitorowanie realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego

Zakres treści Zalez#nos�c� między podstawą programową a programami 
nauczania. Monitoring ilos�ciowy i jakos�ciowy podstawy 
programowej organizacyjny.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

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

Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

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

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Maria Ćhodakowska-Malkiewicz; Marlena Szwemin� ska

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

Temat Uczeń zmotywowany i biorący odpowiedzialność za własną
naukę

Zakres treści Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Metody i formy pracy 
sprzyjające rozwojowi umiejętnos�ci samokształcenia. Działania
nauczycieli sprzyjające budowaniu odpowiedzialnos�ci 
i motywacji ucznio� w.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Cyberbezpieczeństwo dla nauczycieli. Podstawy 
bezpieczeństwa w Internecie, ochrona danych osobowych, 
prawo autorskie

Zakres treści Szkolenie ukazujące zagroz#enia, na jakie naraz#one są wszyscy 
(w tym nauczyciele prowadzący zajęcia online), kto� rzy na co 
dzien�  wykorzystują komputer podpięty do Internetu. 
Uczestnicy podczas szkolenia m.in.:

• dowiedzą się, jak działają dzisiejsi cyberprzestępcy,
• dowiedzą się, jak i skąd atakujący zbierają dane na ich 

temat,
• dowiedzą się, kiedy lepiej nie podawac� swojego loginu 

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

i socjotechnicznymi,
• dowiedzą się, jak dbac� o bezpieczen� stwo (nie tylko) 

swoich danych osobowych,
• poznają zalety i nauczą się korzystac� z menedz#era haseł.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie 
przekraczała 15 osób. Tylko przy takiej ilos�ci moz#emy 
zagwarantowac�, z#e uczestnicy wyniosą realne korzys�ci (wiedzę 
i umiejętnos�ci) ze szkolenia. Jez#eli grono pedagogiczne 
placo� wki jest bardziej liczne, proponujemy podział na grupy.

Na szkolenie składają się:
• spotkanie online w ustalonym dniu i godzinie (2 godz. 

dydaktyczne)

• miesięczny dostęp do materiało� w uzupełniających 
(samouczki wideo i materiały dydaktyczne) na platformie
e-learningowej Os�rodka, kto� re pozwalają na powto� rzenie 
i uzupełnienie tres�ci omawianych na spotkaniu online we
własnym tempie i wybranym czasie. (przewidywany czas 
ok. 2 godz. dydaktyczne).

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 2 + 2

Organizator Jerzy Doroz#ko

Email j.dorozko@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Jak zapomnieć o hasłach? Budowanie fundamentu 
bezpieczeństwa w Internecie

Zakres treści Jednym z najwaz#niejszych elemento� w stanowiących 
o bezpieczen� stwie online jest nasze hasło, kto� re zabezpiecza 
dostęp do poczty e-mail, banku, czy dziennika internetowego. 
Uczestnicy podczas praktycznego szkolenia dowiedzą się, jak 
zadbac� o swoje hasła, aby moz#na z nich było bezpiecznie 
korzystac� zaro� wno podczas nauczania online, jak i w z#yciu 
prywatnym. Zainstalują i skonfigurują bezpłatny program 
(menedz#er haseł) oraz dowiedzą się, jak go efektywnie 
wykorzystac� na komputerze i (lub) smartfonie, czy tablecie.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie 
przekraczała 15 osób. Tylko przy takiej ilos�ci moz#emy 
zagwarantowac�, z#e uczestnicy wyniosą realne korzys�ci (wiedzę 
i umiejętnos�ci) ze szkolenia. Jez#eli grono pedagogiczne 
placo� wki jest bardziej liczne, proponujemy podział na grupy.

Na szkolenie składają się:
• spotkanie online w ustalonym dniu i godzinie (2 godz. 

dydaktyczne)
• miesięczny dostęp do materiało� w uzupełniających 

(samouczki wideo i materiały dydaktyczne) na platformie
e-learningowej Os�rodka, kto� re pozwalają na powto� rzenie 
i uzupełnienie tres�ci omawianych na spotkaniu online we
własnym tempie i wybranym czasie. (przewidywany czas 
ok. 2 godz. dydaktyczne).

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 2 + 2

Organizator Jerzy Doroz#ko

Email j.dorozko@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Praca w chmurze narzędziem skutecznej pracy zespołowej.
Bezpłatny Google Workspace dla Szkół i Uczelni w rękach 
nauczyciela

Zakres treści Pandemia wymusiła na szkołach wykorzystanie nauczania 
online na niespotykaną do tej pory skalę. Większos�c� nauczycieli
została wrzuconych na głęboką wodę Internetu bez dobrego 
przygotowania i radziła sobie tak, jak potrafiła – raz lepiej, raz 
gorzej. Ćelem szkolenia jest przygotowanie uczestniko� w do 
aktywnego i efektywnego wykorzystania usługi G Workspace 
dla Szko� ł i Uczelni w pracy dydaktycznej nauczyciela. 
Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne przykłady 
wykorzystania w nauczaniu m.in.: dokumento� w tekstowych, 
prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, formularzy, notatek, 
a takz#e poczty elektronicznej, dysku online oraz Google 
Ćlassroom, umoz# liwiającego tworzenie wirtualnych klas, 
udostępniania zadan�  i oceniania.

Odpłatność (zł) 120 zł za godzinę Liczba godzin Od 3 godzin
(zalez#nie od

potrzeb)

Organizator Jerzy Doroz#ko

Email j.dorozko@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Jak kształtować nowe kompetencje kluczowe w szkole?

Zakres treści Ćzym są kompetencje kluczowe? Jak je odnalez�c� w podstawie 
programowej? Planowanie pracy szkoły i nauczycieli 
w konteks�cie kształtowania kompetencji kluczowych.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Profesjonalizm w ocenianiu, czyli jak oceniać, by uczyć

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

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

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

Temat Myślenie krytyczne w szkole podstawowej

Zakres treści Ćechy mys� lenia krytycznego. Mys� lenie krytyczne a dostrzeganie
związko� w przyczynowo – skutkowych, podejmowanie decyzji, 
rozwiązywanie problemo� w, ocenianie, weryfikacja opinii 
i fakto� w. Przykłady c�wiczen�  i zadan�  rozwijających kompetencje 
krytyczne mys� lenie.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Karolina Witkowska

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

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole średniej?

Zakres treści Style uczenia się i sposoby ich diagnozowania. Dostosowanie 
metod i sposobo� w nauczania do indywidualnych preferencji 
ucznio� w. Kształtowanie w uczniach s�wiadomos�ci procesu 
uczenia się. Inteligencje wielorakie. Ćykl Kolba.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

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

Zakres treści Style uczenia się i sposoby ich diagnozowania. Dostosowanie 
metod i sposobo� w nauczania do indywidualnych preferencji 
ucznio� w. Kształtowanie w uczniach s�wiadomos�ci procesu 
uczenia się. Samodzielnos�c� ucznia w procesie uczenia się.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

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

Temat Nowatorskie działania szkoły na rzecz uczenia się uczniów

Zakres treści Druga częs�c� szkolenia na temat: „Jak uczyc� ucznio� w uczenia 
się?” Strategie nauczania i propozycje działan�  szkoły 
wspomagające proces uczenia się ucznia.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

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

Temat Indywidualizacja w codziennej pracy nauczyciela. Prawo 
i praktyka

Zakres treści Nowoczesne spojrzenie na indywidualizację nauczania 
w s�wietle prawa i w praktyce. Uczniowie wymagający innego 
spojrzenia. Zadania nauczyciela w zakresie indywidualizacji na 
lekcji i podczas sprawdziano� w.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

E-mail b.gadomska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do 
podnoszenia efektywności nauczania w szkole

Zakres treści Jak skutecznie analizowac� wyniki egzaminu o� smoklasisty? 
Wyciąganie wniosko� w i rekomendacji do podnoszenia jakos�ci 
pracy szkoły i podnoszenia efektywnos�ci nauczania. Wspo� lna 
odpowiedzialnos�c� wszystkich nauczycieli za wyniki egzamino� w
w konteks�cie kształtowania kompetencji przedmiotowych 
i ponadprzedmiotowych.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Monika Stasiak

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

Temat Współpraca w radzie pedagogicznej

Zakres treści Kompetencje rady pedagogicznej w s�wietle prawa. 
Zespołowos�c� działan� : zespoły zadaniowe, ewaluacyjne 
i wychowawcze, organizacja WDN, synergia we wspo� łpracy, 
role zespołowe.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska

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

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

Zakres treści Analiza wyniko� w egzaminacyjnych. Wykorzystanie analizy 
wyniko� w do poprawy efekto� w kształcenia (2 spotkania)

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 2+2

Organizator Andrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Temat (Nie)zwykły wychowawca klasy

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

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Boz#ena Rokicka, Łukasz Kogut

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

Temat Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora: prawna 
i dyscyplinarna

Zakres treści Podstawa prawna działania komisji. Ustawowe obowiązki 
nauczyciela. Odpowiedzialnos�c�: prawna w szkole, porządkowa 
pracowniko� w szkoły/placo� wki, dyscyplinarna nauczycieli.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, Łukasz Kogut

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

Temat Wychowanie ku wartościom

Zakres treści Wartos�ci w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły 
jako podstawa rozwoju ucznia. Model absolwenta szkoły. 
Działania nauczycieli sprzyjające kształtowaniu włas�ciwych 
postaw ucznio� w.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Boz#ena Rokicka, Łukasz Kogut

E-mail b.rokicka@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Blaski i cienie edukacji zdalnej z perspektywy badacza

Zakres treści Zapoznanie z wynikami badan�  naukowych (wnioski 
i rekomendacje), kto� re pomagają zrozumiec� zjawiska i procesy, 
towarzyszące uczniom po powrocie  z nauczania zdalnego.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Joanna Poz�nikiewicz, Łukasz Kogut

E-mail j.poznikiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Kreatywni, czyli jacy?

Zakres treści Kreatywnos�c� jako postawa two� rcza, zdolna tworzyc� cos�  
nowego. Umiejętnos�c� zastosowania wiedzy z jednego obszaru 
w innym -korelacja międzyprzedmiotowa.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Joanna Poz�nikiewicz, Łukasz Kogut

E-mail j.poznikiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Dasz radę!

Zakres treści Warsztat pos�więcony innowacyjnej metodzie skoncentrowanej 
na rozwiązaniach, słuz#ącej wsparciu dzieci i młodziez#y 
w przezwycięz#aniu problemo� w z emocjami i zachowaniem.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyn� ska

E-mail e.leszczynska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Indywidualizacja procesu nauczania według 
obowiązujących przepisów prawa

Zakres treści Wykorzystanie strategii edukacyjnych i wychowawczych — 
rozwiązania sprzyjające indywidualizacji procesu nauczania 
zgodnie z prawem os�wiatowym.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Higiena narządu głosu w pracy nauczyciela

Zakres treści Ćzynniki ryzyka powodujące zaburzenia głosu u nauczycieli. 
Prawidłowa emisja głosu. Higiena s�rodowiska pracy 
nauczyciela. Obciąz#enia psychofizyczne nauczyciela i ich wpływ
na zdrowie.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na 
sukces edukacyjny

Zakres treści Diagnoza moz# liwos�ci, zdolnos�ci  i zainteresowan�  ucznio� w. 
Wykorzystanie potencjału i mocnych stron ucznia jako 
motywacja do działania i osiągania lepszych wyniko� w w nauce.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

21 



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

Zakres treści Praca zespoło� w jako wymo� g prawny. Wartos�c� pracy zespołowej
nauczycieli i jej wpływ na poprawę jakos�ci pracy szkoły. 
Obszary pracy zespoło� w nauczycielskich. Organizacja pracy 
zespołu. Ewaluacja pracy zespołu.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Budowanie autorytetu nauczyciela. Poszanowanie praw 
i godności uczniów i nauczycieli w świetle obowiązującego 
prawa

Zakres treści Godnos�c� w interakcjach edukacyjnych. Sposoby budowania 
autorytetu nauczyciela. Aspekty prawne poszanowania praw 
i godnos�ci ucznio� w i nauczycieli.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

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

Zakres treści Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do kontroli organu 
nadzoru pedagogicznego. Prawne aspekty organizowania 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
i placo� wce.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Prawa i obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy Karta 
Nauczyciela oraz innych przepisów prawa

Zakres treści Omo� wienie podstawowych praw i obowiązko� w nauczycieli 
zgodnie z ustawą KN oraz innych przepiso� w prawa. 

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian,

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Rozwiązywanie trudnych sytuacji w szkole

Zakres treści Jakie zachowania naruszają dyscyplinę? Metody rozwiązywania
sytuacji konfliktowych w szkole. 

Odpłatność (zł) 380 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Awans zawodowy a jakość pracy nauczycieli i szkoły

Zakres treści Proces awansu zawodowego nauczycieli i jego zalez#nos�c� 
pomiędzy podjętymi działaniami programy własne, innowacje 
pedagogiczne, doskonalenie zawodowe a rozwojem 
szkoły/placo� wki.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Szkoła z Programem poprawy efektów kształcenia (PPEK)–
wspomaganie

Zakres treści Odpowiedz�  – dlaczego szkoła realizuje PPEK? Wspomagająca 
rola Warmin� sko-Mazurskiego Os�rodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu w zakresie poprawy efekto� w kształcenia 
– szczego� łowa prezentacja oferty.

Odpłatność (zł) Bezpłatnie Liczba godzin 2

Organizator Joanna Poz�nikiewicz

E-mail j.poznikiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

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

Zakres treści Przeciwdziałanie osamotnieniu ucznio� w w rozwiązywaniu ich 
problemo� w. Słuchanie i dialog jako podstawowe formy pomocy 
uczniom. Metody i techniki stosowane w pracy z uczniami 
wymagającymi pomocy wychowawczej.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska, Joanna Poz�nikiewicz

E-mail m.szwemin� ska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 96 72

Temat Zagadnienia bezpieczeństwa w szkole

Zakres treści Aktualny stan prawny, zagroz#enia, odpowiedzialnos�c� 
i procedury bezpieczen� stwa stosowane w szkole.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Szkolna turystyka i krajoznawstwo — organizacja różnych 
form wycieczek

Zakres treści Aktualny stan prawny,  zasady organizowania wycieczek 
szkolnych, wymagane kwalifikacje kadry, zasady 
bezpieczen� stwa.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Zjawisko agresji i przemocy w szkole

Zakres treści Teoretyczne podstawy przemocy w szkole, sposoby 
ograniczenia zjawiska w społecznos�ci szkolnej.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach 
i placówkach systemu oświaty

Zakres treści Zapoznanie z cechami charakterystycznymi dla edukacji 
włączającej. Rola nauczyciela w nowej rzeczywistos�ci 
edukacyjnej. Dostosowanie wymagan�  edukacyjnych do 
moz# liwos�ci i potrzeb ucznia ze SPE w mys� l zasady – szkoła dla 
wszystkich.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres treści Poznanie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi z naciskiem na rozpoznanie jego moz# liwos�ci 
i predyspozycji (w tym ucznia zdolnego) oraz 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia 
w szkole. Rola Zespołu i koordynatora.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Marlena Szwemin� ska, Tomasz Szuszkiewicz

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Edukacja włączająca a wielorakie inteligencje wg Howarda 
Gardnera

Zakres treści Jak wykorzystac� wiedzę o wielorakich inteligencjach 
wg H. Gardnera do opracowywania struktury lekcji w mys� l 
zasady szkoła dla wszystkich (edukacja włączająca). 
Diagnozowanie ucznio� w pod kątem własnych preferencji 
sensorycznych, rodzaju inteligencji i stylo� w uczenia się. Jak 
sprawic�, aby kaz#dy uczen�  w klasie wykorzystał swo� j potencjał 
rozwojowy, był zmotywowany do aktywnego uczestnictwa 
w lekcji.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

26 



Temat Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na możliwości 
poznawcze uczniów

Zakres treści Zapoznanie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i ich 
wpływem na umiejętnos�c� uczenia się. Zapoznanie się 
z kwestionariuszami dotyczącymi wczesnego diagnozowania 
zaburzen�  integracji sensorycznej na lekcjach wychowania 
fizycznego. Rola przetrwałych odrucho� w pierwotnych na naukę
czytania i pisania. Poznanie c�wiczen�  do pracy z uczniem 
z nadaktywnos�cią i podaktywnos�cią sensoryczną. 

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Kształtowanie umiejętności świadomego uczenia się 
poprzez tworzenie atrakcyjnych notatek

Zakres treści Umiejętnos�c� zapisywania najwaz#niejszych tres�ci podczas 
trwania lekcji w atrakcyjnej dla ucznia formie – jak z notatek 
zrobic� super zabawę! Wykorzystanie techniki rysunkowej, 
piktogramowej, tworzenie map umysłowych, hako� w 
pamięciowych, itp.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Marlena Szwemin� ska, Boz#ena Rokicka

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Jak oswoić dziecięce emocje?

Zakres treści Rozpoznawanie i nazywanie dziecięcych emocji. Umiejętnos�c� 
wypowiadania się na ich temat. Praktyczne przykłady radzenia 
sobie z emocjami. Sposoby odczytywania emocji. Kształtowanie
odpornos�ci emocjonalnej – hartowanie emocjonalne.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Agata Urban� ska, Alicja Guła, Karolina Witkowska

E-mail a.urbanska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Krytyczne myślenie – zabawy na serio

Zakres treści Ćechy mys� lenia krytycznego. Krytyczne mys� lenie, 
a krytykowanie. Ćo sprzyja, a co utrudnia rozwo� j krytycznego 
mys� lenia? Sposoby stymulowania krytycznego mys� lenia 
u dzieci — przykłady zabaw i c�wiczen� .

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Agata Urban� ska, Alicja Guła, Karolina Witkowska

E-mail a.urbanska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Jestem OK taki, jaki jestem. Jak dzieci budują zdrowe 
poczucie własnej wartości?

Zakres treści Wiara we własne siły, a poczucie własnej wartos�ci. Jak rodzi się 
poczucie własnej wartos�ci? Jak poczucie własnej wartos�ci 
nauczyciela wpływa na to poczucie u dziecka. Jak mo� wic� do 
dziecka, by dostarczyc� mu cennych informacji na temat samego 
siebie? 

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Alicja Guła, Agata Urban� ska

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

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

Zakres treści Na czym polega sztuka odmawiania? Jakich sło� w uz#ywac�? Jak 
radzic� sobie z frustracją innych? Ćzy dziecko ma prawo mo� wic� 
NIE? Konfrontacja z odmową i sprzeciwem jako jeden 
z warunko� w wychowania silnych i s�wiadomych swojej wartos�ci
dzieci. 

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Alicja Guła, Agata Urban� ska

E-mail a.gula@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Dorosły jak latarnia morska. Jakiego przewodnictwa 
potrzebują dzieci?

Zakres treści Jakie kluczowe wartos�ci pomagają w byciu dobrym przywo� dcą?
Ćo to znaczy zdrowe i silne dziecko oraz zdrowy i silny dorosły?
Dlaczego waz#na jest godnos�c� i odpowiedzialnos�c� kaz#dego 
człowieka? Ćzego moz#emy nauczyc� się od dzieci?

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator Alicja Guła, Agata Urban� ska

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

Temat Zadania i rola nauczycieli w organizowaniu i udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zakres treści Przepisy prawa a rola nauczycieli w planowaniu, 
organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Ocena efektywnos�ci działan�  wspierających.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Szkolenia Rad Pedagogicznych STACJONARNE

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

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

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Zakres treści Ćzym są zdolnos�ci, uzdolnienia i talent? Przez rozbudzanie 
zainteresowan�  do odkrywania zdolnos�ci. Jak mądrze 
motywowac� ucznio� w do pracy nad rozwojem zainteresowan� . 
Wieloaspektowos�c� wspierania uzdolnien� . Zarządzanie 
talentami. Jakiego nauczyciela potrzebuje uczen�  zdolny? Jak 
szkoła moz#e wspierac� uzdolnienia ucznio� w?

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Irena Poz�dziech

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

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów

Zakres treści Omo� wienie wybranych metod aktywizujących w nauczaniu na 
podstawie przykłado� w, narzędzia IĆT jako uatrakcyjnienie 
jednostki lekcyjnej.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

E-mail k.blaszczak@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 93 
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Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna 
w szkole

Zakres treści Pojęcie eksperymentu i innowacji — definicja, cele i załoz#enia. 
Dokumentacja opisująca działalnos�c� eksperymentalną lub 
innowacyjną.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Irena Poz�dziech

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

Temat Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania. Analiza 
wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasad oceniania 
w konkretnej szkole. Funkcje oceniania. Rola oceniania 
kształtującego. Ćzynniki mające wpływ na przedmiotowe 
zasady oceniania. Obszary podlegające ocenie. Warunki 
uzyskiwania ocen cząstkowych i semestralnych oraz warunki 
poprawy swoich wyniko� w.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

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

Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Zakres treści Regulacje prawne w sprawie oceniania (ustawa o systemie 
os�wiaty i rozporządzenie). Jakos�c� procesu kształcenia. Funkcje 
i cechy oceny. Jakie korzys�ci daje ocena uczniowi? Ćele 
oceniania. Kryteria oceny. Ocena szkolna, a konsekwencje 
psychologiczne. Zagroz#enia związane z ustalaniem oceny 
szkolnej. Błędy w ocenianiu. Jak unikac� konflikto� w podczas 
oceniania? Motywacja ucznia. Komunikacja niewerbalna. 
Zasady konstruowania prac pisemnych. Dekalog oceniania.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

E-mail k.blaszczak@wmodn.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 szkolny, a obowiązek nauki oraz interpretacja 
zapiso� w dotycząca frekwencji w aktach prawnych. 
Usprawiedliwianie nieobecnos�ci. Klasyfikacja ucznio� w. 
Przyczyny absencji ucznio� w w szkole: związane z uczniem, 
z domem, ze szkołą. Motywowanie ucznia do obecnos�ci na 
lekcji.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Boz#ena Rokicka

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

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Zakres treści Ocenianie kształtujące jako sposo� b wspierania ucznia 
w rozwoju. Podstawy prawne stosowania oceniania 
kształtującego. Filary planowania lekcji — pięc� strategii ocenia 
kształtującego. Elementy i techniki oceniania kształtującego. 
Moz# liwos�ci indywidualizacji nauczania dzięki zastosowaniu OK.
Ocenianie kształtujące jako sposo� b na budowanie 
samos�wiadomos�ci i odpowiedzialnos�ci ucznio� w za uczenie się. 
Rola oceniania kształtującego w kształtowaniu kompetencji 
kluczowych. Ć'wiczenia warsztatowe w odniesieniu do strategii 
oceniania kształtującego.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

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

Zakres treści Ćo to znaczy motywowac�? Nauczyciel wspierający jako 
autorytet ucznia. Kompetencje nauczyciela kluczem do sukcesu.
Ćharakterystyka ucznia zmotywowanego. Wybrane strategie 
motywowania ucznio� w. Ćzynniki podnoszące motywację do 
nauki. Rodzina jako niezbędny czynnik motywujący. 

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Boz#ena Rokicka

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

Temat Planowanie lekcji kluczem do efektywności kształcenia

Zakres treści Scenariusz lekcji w nowatorskim ujęciu metodycznym. Metody, 
techniki i formy pracy aktywizujące ucznio� w. Ć'wiczenia 
wprowadzające i podsumowujące lekcje, sprzyjające motywacji
i koncentracji. Dostosowanie działan�  i zadan�  na lekcjach do 
potrzeb i moz# liwos�ci ucznio� w. 

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Elz#bieta Kurkiewicz

E-mail e.kurkiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 94

Temat Uczeń zmotywowany i biorący odpowiedzialność za własną
naukę

Zakres treści Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Metody i formy pracy 
sprzyjające rozwojowi umiejętnos�ci samokształcenia. Działania
nauczycieli sprzyjające budowaniu odpowiedzialnos�ci 
i motywacji ucznio� w. Ć'wiczenia warsztatowe z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Derlukiewicz, Beata Gadomska

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

33 



Temat Jak skutecznie i efektownie wykorzystać tablicę (monitor) 
interaktywną? Praktyczne przykłady dla różnych 
przedmiotów nauczania

Zakres treści Uczestnicy zajęc� warsztatowych poznają praktyczne przykłady 
wykorzystania tablicy interaktywnej oraz darmowego 
oprogramowania wspomagającego tworzenie elektronicznych 
lekcji. Do uczestniczenia w zajęciach wystarczą podstawowe 
umiejętnos�ci obsługi komputera.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie 
przekraczała 15 osób. Tylko przy takiej ilos�ci moz#emy 
zagwarantowac�, z#e uczestnicy wyniosą realne korzys�ci (wiedzę 
i umiejętnos�ci) ze szkolenia. Jez#eli grono pedagogiczne 
placo� wki jest bardziej liczne, proponujemy podział na grupy.

Podczas szkolenia wymagany jest dostęp do szkolnej pracowni 
komputerowej.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Jerzy Doroz#ko

Email j.dorozko@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Profesjonalizm w ocenianiu, czyli jak oceniać, by uczyć

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

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

E-mail b.gadomska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Myślenie krytyczne w szkole podstawowej

Zakres treści Ćechy mys� lenia krytycznego. Mys� lenie krytyczne a dostrzeganie
związko� w przyczynowo – skutkowych, podejmowanie decyzji, 
rozwiązywanie problemo� w, ocenianie, weryfikacja opinii 
i fakto� w. Przykłady c�wiczen�  i zadan�  rozwijających kompetencje 
krytyczne mys� lenie. Ć'wiczenia warsztatowe z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Karolina Witkowska

E-mail b.gadomska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Wymagania wobec szkół: 2 (patrz str. 5 Informatora)

Temat Jakościowe i ilościowe monitorowanie realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego

Zakres treści Zalez#nos�c� między podstawą programową a programami 
nauczania. Monitoring ilos�ciowy i jakos�ciowy podstawy 
programowej organizacyjny.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

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

Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

Zakres treści Warunki szkoły sprzyjające kreatywnos�ci. Ćzynniki 
wzmacniające kreatywnos�c� i innowacyjnos�c� ucznio� w. Metody 
pracy rozwijające kreatywnos�c� ucznio� w.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Irena Poz�dziech

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

Temat Czytam, myślę, współpracuję, czyli o rozwijaniu 
kompetencji kluczowych – część I

Zakres treści Prezentacja programu podnoszącego efekty kształcenia 
„Ćzytam, mys� lę, wspo� łpracuję”. Doskonalenie umiejętnos�ci 
kluczowych na ro� z#nych przedmiotach ze szczego� lnym 
uwzględnieniem czytania, mys� lenia matematycznego 
i naukowego oraz pracy w zespole.

Odpłatność (zł) 560 zł Liczba godzin 4

Organizator Marlena Derlukiewicz, Elz#bieta Kurkiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 94
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Temat Czytam, myślę, współpracuję, czyli o rozwijaniu 
kompetencji kluczowych – część II

Zakres treści Jak wdraz#ac� zapisy programu „Ćzytam, mys� lę, wspo� łpracuję”. 
Ć'wiczenia praktyczne z wykorzystaniem aktywizujących metod
i technik uczenia. Zachowania  i działania nauczycieli 
sprzyjające aktywizacji ucznio� w oraz skutecznie 
przygotowujące do egzaminu o� smoklasisty.

Odpłatność (zł) 560 zł Liczba godzin 4

Organizator Marlena Derlukiewicz, Elz#bieta Kurkiewicz

E-mail e.kurkiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 94

Temat Czytam, więc myślę

Zakres treści Doskonalenia umiejętnos�ci czytania  i rozumienia tekstu na 
ro� z#nych przedmiotach. Ć'wiczenia praktyczne 
z wykorzystaniem technik: Ślady twojego myślenia, Prawda – 
fałsz, W-Ch-N, Antares, fiszki autokorektywnej itp.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Elz#bieta Kurkiewicz, Marlena Derlukiewicz

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

Temat Praca domowa w praktyce edukacyjnej

Zakres treści Praca domowa a realizacja podstawy programowej. Przykłady 
prac domowych sprzyjających samorozwojowi ucznio� w. 
Dostosowanie pracy domowej do moz# liwos�ci ucznio� w. Lekcja 
odwro� cona jako efektowna i efektywna alternatywa dla prac 
domowych.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Elz#bieta Kurkiewicz, Marlena Derlukiewicz, Irena Poz�dziech

E-mail m.derlukiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 94
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Temat Jak kształtować nowe kompetencje kluczowe w szkole?

Zakres treści Ćzym są kompetencje kluczowe? Jak je odnalez�c� w podstawie 
programowej? Planowanie pracy szkoły i nauczycieli 
w konteks�cie kształtowania kompetencji kluczowych. 
Ć'wiczenia warsztatowe z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

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

Temat Strategia wyprzedzająca w zmieniającej się przestrzeni 
edukacyjnej

Zakres treści Wszechstronna aktywnos�c�  ucznia w strategii kształcenia 
wyprzedzającego – bezpos�rednie działania w klasie szkolnej 
oraz w przestrzeni cyfrowej. Odwro� cona lekcja (OLE), czyli 
edukacja dialogu. Etapy realizacji tematu lub bloku 
tematycznego z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej. Jak 
sprawdziła się strategia wyprzedzająca w edukacji zdalnej. 
Autonomia ucznia jako filar motywacji – jak uczen�  przejmuje 
kontrolę nad rozkładem zajęc�. Niezawodnos�c� metody projektu 
w ramach strategii wyprzedzającej w osiąganiu kompetencji 
kluczowych.

Odpłatność (zł) 360 Liczba godzin 3

Organizator Janina Meller

E-mail j.meller@wmodn.elblag.pl Telefon 603 152 217
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Temat Kompetencje kluczowe w zmieniających się realiach 
edukacyjnych i życiowych

Zakres treści Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe z#ycie. 
Wiedza, umiejętnos�ci i postawy ucznia niezbędne do 
osiągnięcia kompetencji w zmieniających się realiach z#ycia. 
Poro� wnanie kompetencji kluczowych (Zalecenia RE z 2018 r.) 
z wymaganymi umiejętnos�ciami zapisanymi w preambule 
podstawy programowej kształcenia ogo� lnego dla 
odpowiedniego etapu edukacyjnego i typu szkoły. Rozwijanie 
kompetencji kluczowych w okresie nauki zdalnej.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Janina Meller

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

Temat Metoda projektu a kompetencje kluczowe

Zakres treści Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie u ucznia 
w otaczającej go rzeczywistos�ci. Zapisy podstawy programowej
danego etapu edukacyjnego ( c�wiczone umiejętnos�ci i zadania 
szkoły w tym zakresie) w odniesieniu do kompetencji 
kluczowych i metody projektu. Istota, cechy i skutecznos�c� 
edukacyjna projektu (procedury, dokumentacja, ocena). 
Przydatnos�c� WebQuest w realizacji projektu. Rola nauczyciela 
w projekcie edukacyjnym.

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Janina Meller

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

Temat Od programu nauczania zawodu do wysokich wyników 
egzaminu zawodowego

Zakres treści Ewaluacja programu nauczania zawodu pod względem 
wymagan�  prawnych oraz jakos�ciowych, w tym dostosowania 
programu do potrzeb i moz# liwos�ci ucznio� w.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Danuta Oleksiak

E-mail d.oleksiak@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Wymagania wobec szkół: 3 (patrz str. 5 Informatora)

Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

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

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Maria Ćhodakowska-Malkiewicz; Marlena Szwemin� ska

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

Temat Kreatywni..., czyli Jacy?

Zakres treści Kreatywnos�c� jako postawa two� rcza, zdolna tworzyc� cos�  
nowego. Umiejętnos�c� zastosowania wiedzy z jednego obszaru 
w innym -korelacja międzyprzedmiotowa.

UOdpłatność
(zł)

560 Liczba godzin 4

Organizator Joanna Poz�nikiewicz, Łukasz Kogut

E-mail j.poznikiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

Temat Kodowanie na dywanie

Zakres treści Wprowadzenie podstaw kodowania do zajęc� dydaktycznych 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wykorzystanie 
maty do kodowania oraz kolorowych kubeczko� w na ro� z#nych 
edukacjach, rozwijanie miękkich kompetencji: logicznego 
i algorytmicznego mys� lenia, zadaniowego podejs�cia do 
problemo� w, kształtowania umiejętnos�ci pracy zespołowej.

Odpłatność (zł) 700 5

Organizator Agata Urban� ska, Alicja Guła, Karolina Witkowska

E-mail a.urbanska@wmodn.elblag.pl 55 625 72 96
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Temat Dasz radę!

Zakres treści Jak wspierac� dzieci i młodziez#  w przezwycięz#aniu problemo� w 
z emocjami i zachowaniem.

Odpłatność (zł) 700 Liczba godzin 5

Organizator Alicja Guła, Ewa Leszczyn� ska

E-mail e.leszczynska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 99

Temat Rozwiązywanie trudnych sytuacji w szkole

Zakres treści Jakie zachowania naruszają dyscyplinę? Metody rozwiązywania
sytuacji konfliktowych w szkole.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Kształtowanie umiejętności świadomego uczenia się 
poprzez tworzenie atrakcyjnych notatek

Zakres treści Umiejętnos�c� zapisywania najwaz#niejszych tres�ci podczas 
trwania lekcji w atrakcyjnej dla ucznia formie – jak z notatek 
zrobic� super zabawę! Wykorzystanie techniki rysunkowej, 
piktogramowej, tworzenie map umysłowych, hako� w 
pamięciowych, itp.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska, Boz#ena Rokicka

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Zabawy twórczo-badawcze w przedszkolu/w szkole

Zakres treści Planowanie zajęc� dydaktycznych z wykorzystaniem metody 
eksperymentu. Popularyzowanie eksperymentowania na 
kaz#dym etapie rozwoju dziecka.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Monika Stasiak, Łukasz Kogut

E-mail l.kogut@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Wymagania wobec szkół: 4 (patrz str. 5 Informatora)

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

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

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Boz#ena Rokicka

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

Temat (Nie) zwykły wychowawca klasy

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

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Boz#ena Rokicka, Łukasz Kogut

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

Temat Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na 
sukces edukacyjny

Zakres treści Diagnoza moz# liwos�ci, zdolnos�ci  i zainteresowan�  ucznio� w. 
Wykorzystanie potencjału i mocnych stron ucznia jako 
motywacja do działania i osiągania lepszych wyniko� w w nauce.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

44 



Temat Wychowanie ku wartościom

Zakres treści Wartos�ci w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły 
jako podstawa rozwoju ucznia. Model absolwenta szkoły. 
Działania nauczycieli sprzyjające kształtowaniu włas�ciwych 
postaw ucznio� w.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Boz#ena Rokicka, Łukasz Kogut

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

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

Zakres treści Identyfikacja ucznio� w w sytuacji kryzysowej:
• problematyka kryzysu,
• obszary identyfikacji trudnos�ci adaptacyjnych,
• objawy trudnos�ci adaptacyjnych w sytuacjach 

kryzysowych.
Diagnoza zapotrzebowania s�rodowiska szkolnego na tres�ci 
wychowawcze i profilaktyczne:

• prawne uwarunkowania diagnozy w s�rodowisku 
szkolnym,

• obszary diagnozy zapotrzebowania s�rodowiska 
szkolnego na tres�ci wychowawcze i profilaktyczne,

• metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Boz#ena Rokicka

E-mail b.rokicka@wmodn.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 Uczen�  (w tym uczen�  ze SPE) w stresie po powrocie do 
stacjonarnego nauczania – odbudowanie relacji w grupie. 
Problemy wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi. 
Poznanie technik i c�wiczen�  przydatnych do pracy na godzinie 
wychowawczej. 

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska, Boz#ena Rokicka

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

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

Zakres treści Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji według 
obowiązującego prawa os�wiatowego. Prawne aspekty 
organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole i placo� wce.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Budowanie autorytetu nauczyciela. Poszanowanie praw 
i godności uczniów i nauczycieli w świetle obowiązującego 
prawa

Zakres treści Godnos�c� w interakcjach edukacyjnych. Sposoby budowania 
autorytetu nauczyciela. Aspekty prawne poszanowania praw 
i godnos�ci ucznio� w i nauczycieli.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Wymagania wobec szkół: 5 (patrz str. 5 Informatora)

Temat Indywidualizacja procesu nauczania według 
obowiązujących przepisów prawa

Zakres treści Wykorzystanie strategii edukacyjnych i wychowawczych — 
rozwiązania sprzyjające indywidualizacji procesu nauczania 
zgodnie z prawem os�wiatowym.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55643 72 86

Temat Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach 
i placówkach systemu oświaty

Zakres treści Zapoznanie z cechami charakterystycznymi dla edukacji 
włączającej. Rola nauczyciela w nowej rzeczywistos�ci 
edukacyjnej. Wyznaczanie gło� wnych kierunko� w pracy 
z uczniem. Dostosowanie wymagan�  edukacyjnych do 
moz# liwos�ci i potrzeb ucznia ze SPE w mys� l zasady – szkoła dla 
wszystkich.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres treści Poznanie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi z naciskiem na rozpoznanie jego moz# liwos�ci 
i predyspozycji (w tym ucznia zdolnego) oraz 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia 
w szkole. Rola Zespołu i koordynatora.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator Marlena Szwemin� ska, Tomasz Szuszkiewicz

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 6257296
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Temat Mutyzm – jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym

Zakres treści Poznanie przyczyn mutyzmu wybio� rczego i jego 
charakterystycznych cech. Zapoznanie z funkcjonowaniem 
ucznia z mutyzmem w sytuacji przedszkolnej i szkolnej. Rola 
koordynatora zespołu w pracy z uczniem z trudnos�ciami 
w komunikacji. Metody i formy pracy z uczniem z mutyzmem 
w konteks�cie wspo� łpracy z nauczycielem, jak i ro� wies�nikami. 
Wspo� łpraca z rodzicami ucznia. Prowadzące: Anetta Krajewska,
Natalia Dudzin� ska.

Odpłatność (zł) 1300 Liczba godzin 6

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Praca z uczniem z Zespołem Aspergera i autyzmem 
w grupie przedszkolnej i szkolnej

Zakres treści Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
ucznio� w z Zespołem Aspergera. Dostosowywanie form i metod 
pracy do indywidualnych moz# liwos�ci rozwojowych ucznio� w. 
Poznanie istotnych aspekto� w dotyczących funkcjonowania 
społecznego ucznia ze spektrum autyzmu w szkole na lekcjach 
i przerwach.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska, Paweł Niemczuk

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 6257296
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Temat Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na możliwości 
poznawcze uczniów

Zakres treści Zapoznanie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i ich 
wpływem na umiejętnos�c� uczenia się. Zapoznanie się 
z kwestionariuszami dotyczącymi wczesnego diagnozowania 
zaburzen�  integracji sensorycznej na lekcjach wychowania 
fizycznego. Rola przetrwałych odrucho� w pierwotnych na naukę
czytania i pisania. Poznanie c�wiczen�  do pracy z uczniem 
z nadaktywnos�cią i podaktywnos�cią sensoryczną.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Depresji można zapobiegać!

Zakres treści Po czym poznac� ucznio� w w depresji – kryteria rozpoznania 
epizodu depresji?  Rola nauczycieli i specjalisto� w 
w diagnozowaniu i terapii depresji. Jak zapobiegac� depresji 
w z#yciu codziennym. Ro� wies�nik – wro� g czy przyjaciel? 
Prowadząca: dr Elz#bieta Zubrzycka.

Odpłatność (zł) 1800 Liczba godzin 6

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Edukacja włączająca a wielorakie inteligencje wg Howarda 
Gardnera

Zakres treści Jak wykorzystac� wiedzę o wielorakich inteligencjach 
wg H. Gardnera do opracowywania struktury lekcji w mys� l 
zasady szkoła dla wszystkich (edukacja włączająca). 
Diagnozowanie ucznio� w pod kątem własnych preferencji 
sensorycznych, rodzaju inteligencji i stylo� w uczenia się. Jak 
sprawic�, aby kaz#dy uczen�  w klasie wykorzystał swo� j potencjał 
rozwojowy, był zmotywowany do aktywnego uczestnictwa 
w lekcji.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

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

Zakres treści Zapoznanie z modelem pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na poziomie diagnostycznym, 
prognostycznym i terapeutycznym. Zakres wspo� łpracy między 
specjalistami, nauczycielami a rodzicami. Rola ro� wies�niko� w 
w organizacji pracy na lekcji.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Wykorzystanie zaleceń poradni psychologiczno-
pedagogicznej do organizacji pracy z uczniem ze SPE na 
lekcjach – interpretacja orzeczeń i opinii

Zakres treści Interpretacja opinii i orzeczen�  pod kątem wyznaczania 
gło� wnych kierunko� w pracy z uczniem. Wielospecjalistyczna 
ocena poziomu funkcjonowania ucznia podstawą dostosowania
form i metod pracy z uczniem na lekcji do wymagan�  – 
odpowiedzi, sprawdziany.

Odpłatność (zł) 700 Liczba godzin 5

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

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

Zakres treści Interpretacja opinii i orzeczen�  pod kątem wyznaczania 
gło� wnych kierunko� w pracy z uczniem. Wielospecjalistyczna 
ocena poziomu funkcjonowania ucznia podstawą dostosowania
form i metod pracy z uczniem na lekcji do wymagan�  – 
odpowiedzi, sprawdziany.

Odpłatność (zł) 700 5

Organizator Marlena Szwemin� ska

E-mail m.szweminska@wmodn.elblag.pl 55 625 72 96
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Wymagania wobec szkół: 8 (patrz str. 5 Informatora)

Temat Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty 
do podnoszenia efektywności nauczania w szkole

Zakres treści Jak skutecznie analizowac� wyniki egzaminu o� smoklasisty? 
Wyciąganie wniosko� w i rekomendacji do podnoszenia jakos�ci 
pracy szkoły i podnoszenia efektywnos�ci nauczania. Wspo� lna 
odpowiedzialnos�c� wszystkich nauczycieli za wyniki egzamino� w
w konteks�cie kształtowania kompetencji przedmiotowych 
i ponadprzedmiotowych. Ć'wiczenia warsztatowe 
z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Monika Stasiak

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

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

Zakres treści Analiza wyniko� w egzaminacyjnych. Wykorzystanie analizy 
wyniko� w do poprawy efekto� w kształcenia.

Odpłatność (zł) 420 Liczba godzin 3

Organizator Andrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Temat Nowe oblicza relacji - wsparcie wychowawcze w sytuacji 
(po)kryzysowej środowiska szkolnego

Zakres treści Szkolenie rady pedagogicznej skierowane do nauczycieli 
i wychowawco� w odwołujące się między innymi do badan�  prof. 
J. Pyz#alskiego i dr W. Poleszaka. Ćo się stało z relacjami i jak to 
wykorzystac� w zmieniającym się s�rodowisku szkolnym. Jak 
rozpoznac�, komu pomogło, a komu zaszkodziło zdalne 
nauczanie? Jak wykorzystac� nowe narzędzia pracy on-line i of-
line? Zachowania dysfunkcjonalne i czynniki ryzyka. Narzędzia 
do diagnozy (identyfikacji ucznio� w w sytuacji kryzysowej po 
powrocie do szkoły i nie tylko).

Odpłatność (zł) 480 Liczba godzin 4

Organizator Janina Meller, Irena Poz�dziech

E-mail j.meller@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Blaski i cienie  edukacji zdalnej z perspektywy badacza

Zakres treści Zapoznanie z wynikami badan�  naukowych (wnioski 
i rekomendacje), kto� re pomagają zrozumiec� zjawiska i procesy, 
towarzyszące uczniom po powrocie z nauczania zdalnego.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Joanna Poz�nikiewicz, Łukasz Kogut

E-mail j.poznikiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Wymagania wobec szkół: 9 (patrz str. 5 Informatora)

Temat Rozwiązywanie konfliktów w radach pedagogicznych

Zakres treści Prowadzenie mediacji przez mediatoro� w sądowych. 
Rozwiązywanie konflikto� w w relacji: dyrektor – rada 
pedagogiczna, wychowawca – rodzic, nauczyciel – rodzic, 
nauczyciel – nauczyciel.

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

Organizator Dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Magdalena Jankun

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

Temat Awans zawodowy nauczyciela

Zakres treści Zapoznanie z procedurą uzyskania stopni awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, 
wymaganiami kwalifikacyjnymi i formami dokumentowania 
dorobku zawodowego. Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin. Rola
opiekuna staz#u w awansie zawodowym.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr inz# . Krzysztof Błaszczak, Boz#ena Rokicka

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

Temat Higiena narządu głosu w pracy nauczyciela

Zakres treści Ćzynniki ryzyka powodujące zaburzenia głosu u nauczycieli. 
Prawidłowa emisja głosu. Higiena s�rodowiska pracy 
nauczyciela. Obciąz#enia psychofizyczne nauczyciela i ich wpływ
na zdrowie.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem 
zawodowym nauczycieli

Zakres treści Analiza zjawiska wypalenia zawodowego. Metody i techniki 
radzenia sobie ze stresem.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Autorefleksja i analiza pracy własnej

Zakres treści Autoewaluacja — systematyczną refleksją nad własną pracą 
pedagogiczną oraz podstawą do planowania i rozwoju.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Joanna Poz�nikiewicz, Irena Poz�dziech, Łukasz Kogut 

E-mail j.poznikiewicz@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87

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

Zakres treści Omo� wienie podstawowych praw i obowiązko� w nauczycieli 
zgodnie z ustawą KN oraz innych przepiso� w prawa.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

Temat Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora: prawna 
i dyscyplinarna

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

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, Łukasz Kogut

E-mail l.kogut@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Wartość pracy zespołowej nauczycieli i jej wpływ na 
poprawę jakości pracy szkoły

Zakres treści Praca zespoło� w jako wymo� g prawny. Wartos�c� pracy zespołowej
nauczycieli i jej wpływ na poprawę jakos�ci pracy szkoły. 
Obszary pracy zespoło� w nauczycielskich. Organizacja pracy 
zespołu. Ewaluacja pracy zespołu.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Halina Uz� luk, dr Beata Pabian

E-mail h.uzluk@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86

56 



Nieskategoryzowane

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole średniej?

Zakres treści Style uczenia się i sposoby ich diagnozowania. Dostosowanie 
metod i sposobo� w nauczania do indywidualnych preferencji 
ucznio� w. Kształtowanie w uczniach s�wiadomos�ci procesu 
uczenia się. Inteligencje wielorakie. Ćykl Kolba. Ć'wiczenia 
warsztatowe z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

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

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole podstawowej?

Zakres treści Style uczenia się i sposoby ich diagnozowania. Dostosowanie 
metod i sposobo� w nauczania do indywidualnych preferencji 
ucznio� w. Kształtowanie w uczniach s�wiadomos�ci procesu 
uczenia się. Samodzielnos�c� ucznia w procesie uczenia się. 
Ć'wiczenia warsztatowe z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

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

Temat Nowatorskie działania szkoły na rzecz uczenia się uczniów

Zakres treści Druga częs�c� szkolenia na temat: „Jak uczyc� ucznio� w uczenia 
się?” Strategie nauczania i propozycje działan�  szkoły 
wspomagające proces uczenia się ucznia. Ć'wiczenia 
warsztatowe z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

E-mail b.gadomska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Indywidualizacja w codziennej pracy nauczyciela. Prawo 
i praktyka

Zakres treści Nowoczesne spojrzenie na indywidualizację nauczania 
w s�wietle prawa i w praktyce. Uczniowie wymagający innego 
spojrzenia. Zadania nauczyciela w zakresie indywidualizacji 
na lekcji i podczas sprawdziano� w. Ć'wiczenia warsztatowe 
z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryniewicz

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

Temat Współpraca w radzie pedagogicznej

Zakres treści Kompetencje rady pedagogicznej w s�wietle prawa. 
Zespołowos�c� działan� : zespoły zadaniowe, ewaluacyjne 
i wychowawcze, organizacja WDN, synergia we wspo� łpracy, 
role zespołowe. Ć'wiczenia warsztatowe z nauczycielami.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

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

Temat Zadania i rola nauczycieli w organizowaniu i udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zakres treści Przepisy prawa a rola nauczycieli w planowaniu, 
organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Ocena efektywnos�ci działan�  wspierających.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabian, Halina Uz� luk

E-mail b.pabian@wmodn.elblag.pl Telefon 55 643 72 86
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Temat Awans zawodowy nauczyciela; stażysta-kontraktowy-
mianowany

Zakres treści Procedury ubiegania się o następny stopien�  awansu 
zawodowego (nauczyciela kontraktowego, mianowanego, 
dyplomowanego, profesora os�wiaty). Plan Rozwoju 
Zawodowego, sprawozdanie. Rola opiekuna staz#u.

Odpłatność (zł) 560 Liczba godzin 4

Organizator Boz#ena Rokicka, Krzysztof Błaszczak

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

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

Zakres treści Integracja klasy. Przeciwdziałanie mobbingowi. Budowanie 
włas�ciwych relacji w grupie ro� wies�niczej.

Odpłatność (zł) 560 4

Organizator Boz#ena Rokicka, Marlena Szwemin� ska

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

TematSeksualność osób niepełnosprawnych

Zakres treściSpecyficzne zachowania, czynniki ryzyka, diagnoza potrzeb, jak 
wspierac� oraz jak pomo� c dzieciom i młodziez#y 
niepełnosprawnej z zachowaniami seksualnymi. Zajęcia 
poprowadzi mgr Bernadeta Jabłon� ska certyfikowana 
specjalistka terapii psychoseksualnej.

Odpłatność (zł) 1000 Liczba godzin 5

OrganizatorMarlena Szwemin� ska, Paweł Niemczuk

E-mailm.szweminska@wmodn.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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