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Informacje organizacyjne

stępńej rezerwacji szkoleńia moz+ńa dokońac�, wypełniając formularz 
elektroniczny lub końtaktując się w wybrańej formie (telefońiczńie lub pocztą 

elektrońiczńą) z osobą wymieńiońą jako orgańizator szkoleńia (dańe końtaktowe ńa 
strońie 6 i 7).

W
Pońiz+ej prezeńtujemy obowiązujące w roku szkolńym 2022/23 opłaty 
uwzględńiające orgańizację oraz szkoleńie rady pedagogiczńej ńa tereńie placo� wki 
lub w formie ońlińe.

Wielkość szkoły 
(placówki)

Opłata za 1 godz. dydaktyczną 
szkolenia stacjonarnego

Opłata za 1 godz. dydaktyczną 
szkolenia online

Do 20 nauczycieli 140 120

Od 21 do 40 
nauczycieli

180 160

41 nauczycieli 
i więcej

220 200

Włas�ciwa rezerwacja (ustaleńie termińu i opłaty) zostaje dokońańa podczas końtaktu 
z orgańizatorem szkoleńia. 
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowańie zmierzające do osiągńięcia ludzkiej dojrzałos�ci poprzez 
kształtowańie postaw ukieruńkowańych ńa prawdę, dobro i piękńo, 
uzdalńiających do odpowiedzialńych decyzji.

2. Wspomagańie wychowawczej roli rodzińy przez włas�ciwą orgańizację i 
realizację zajęc� edukacyjńych wychowańie do z+ycia w rodzińie. Ochrońa i 
wzmacńiańie zdrowia psychiczńego dzieci i młodziez+y.

3. Działańie ńa rzecz szerszego udostępńieńia kańońu i załoz+eń�  edukacji 
klasyczńej oraz sięgańia do dziedzictwa cywilizacyjńego Europy, m.iń. przez 
umoz+ liwieńie uczeńia się języka łaciń� skiego juz+  od szkoły podstawowej.

4. Doskońaleńie kompeteńcji ńauczycieli do pracy z uczńiami przybyłymi z 
zagrańicy, w szczego� lńos�ci z Ukraińy, adekwatńie do zaistńiałych potrzeb oraz 
kompeteńcji ńauczycieli ńowych przedmioto� w wprowadzońych do podstawy 
programowej.

5. Wspomagańie kształceńia w szkołach pońadpodstawowych w związku z ńową 
formułą egzamińu maturalńego od roku 2023.

6. Doskońaleńie systemu kształceńia zawodowego we wspo� łpracy z 
pracodawcami – wdraz+ańie Zińtegrowańej Strategii Umiejętńos�ci 2030.

7. Rozwijańie umiejętńos�ci metodyczńych ńauczycieli w zakresie prawidłowego 
i skuteczńego wykorzystywańia techńologii ińformacyjńo-komuńikacyjńych 
w procesach edukacyjńych. Wsparcie edukacji ińformatyczńej i medialńej, 
w szczego� lńos�ci kształtowańie krytyczńego podejs�cia do tres�ci publikowańych 
w Ińterńecie i mediach społeczńos�ciowych.

8. Wsparcie ńauczycieli i ińńych człońko� w społeczńos�ci szkolńych w rozwijańiu 
umiejętńos�ci podstawowych i przekrojowych uczńio� w, w szczego� lńos�ci 
z wykorzystańiem pomocy dydaktyczńych zakupiońych w ramach programu 
„Laboratoria przyszłos�ci”.

9. Podńoszeńie jakos�ci kształceńia oraz dostępńos�ci i jakos�ci wsparcia 
udzielańego dzieciom i uczńiom w przedszkolach i szkołach ogo� lńodostępńych 
i ińtegracyjńych.
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Wymagania wobec szkół

ozporządzeńie Mińistra Edukacji Narodowej z dńia 6 sierpńia 2019 r. 
(zmieńiające rozporządzeńie z 11 sierpńia 2017 r.) okres� la, w odńiesieńiu do 

ro� z+ńych typo� w szko� ł i rodzajo� w placo� wek, wymagańia wobec publiczńych szko� ł 
i placo� wek dotyczące realizacji ńiezbędńych działań� , o kto� rych mowa w art. 44 ust. 3 
ustawy z dńia 14 grudńia 2016 r. - Prawo os�wiatowe.

R

W ńaszym Ińformatorze uwzględńilis�my wymieńiońe 
wymagańia i zgodnie z nimi pogrupowaliśmy tematykę 
szkoleń rad pedagogicznych stacjonarnych.

Wymagańia wobec szkoły:

1. Procesy edukacyjńe są zorgańizowańe w sposo� b sprzyjający uczeńiu się.

2. Uczńiowie ńabywają wiadomos�ci i umiejętńos�ci okres� lońe w podstawie 
programowej.

3. Uczńiowie są aktywńi.

4. Kształtowańe są postawy i respektowańe ńormy społeczńe.

5. Szkoła lub placo� wka wspomaga rozwo� j uczńio� w z uwzględńieńiem ich 
ińdywidualńej sytuacji.

6. Rodzice są partńerami szkoły lub placo� wki.

7. Szkoła lub placo� wka wspo� łpracuje ze s�rodowiskiem lokalńym ńa rzecz 
wzajemńego rozwoju.

8. Szkoła lub placo� wka, orgańizując procesy edukacyjńe, uwzględńia wńioski 
z ańalizy wyńiko� w egzamińu o� smoklasisty, egzamińu maturalńego, egzamińu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz ińńych badań�  zewńętrzńych 
i wewńętrzńych.

9. Zarządzańie szkołą lub placo� wką słuz+y jej rozwojowi.
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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 93

Ańdrzej GOŁOTA
ńauczyciel — końsultańt ds. matematyki i EWD

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

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 93

Ańńa KAMIŃSKA
ńauczyciel — końsultańt ds. religii rzymskokatolickiej

a.kamińska@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 95

6 



imię i nazwisko kontakt

Łukasz KOGUT
ńauczyciel — końsultańt ds. sztuki — edukacji 
artystyczńej, ńadzoru pedagogiczńego.

l.kogut@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 91

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 92

Jańińa MELLER
ńauczyciel — końsultańt ds. biologii

j.meller@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 92

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

b.pabiań@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

Ireńa POŹDZIECH
ńauczyciel — końsultańt ds. edukacji historyczńej 
i obywatelskiej

i.pozdziech@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 92

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

b.rokicka@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 91

Krzysztof STASIAK
ńauczyciel — końsultańt ds. przedmioto� w zawodowych

k.stasiak@wmodń.elblag.pl
tel. 55 625 72 95

Mońika STASIAK
ńauczyciel — końsultańt ds. fizyki

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

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 97
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Szkolenia Rad Pedagogicznych ONLINE 

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

ychodząc ńaprzeciw oczekiwańiom wielu szko� ł, oferujemy 
szkoleńia ońlińe. W przypadku decyzji o takiej formie 

szkoleńia zalecamy, aby wczes�ńiej skońsultowac� z orgańizatorem 
maksymalńą liczbę uczestńiko� w szkoleńia. W wielu przypadkach 
tylko przy okres� lońej liczbie moz+emy zagwarańtowac�, z+e uczestńicy 
wyńiosą realńe korzys�ci (wiedzę i umiejętńos�ci) ze szkoleńia. Do 
uczestńiczeńia w szkoleńiu ńiezbędńe jest posiadańie komputera 
podłączońego do Ińterńetu wyposaz+ońego w słuchawki, mikrofoń 
i kamerę (opcjońalńie).

W

Temat Uczeń zmotywowany i biorący odpowiedzialność za własną 
naukę

Zakres treści Motywacja zewńętrzńa i wewńętrzńa. Metody i formy pracy 
sprzyjające rozwojowi umiejętńos�ci samokształceńia. Działańia 
ńauczycieli sprzyjające budowańiu odpowiedzialńos�ci i motywacji 
uczńio� w.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Jak kształtować nowe kompetencje kluczowe w szkole?

Zakres treści Czym są kompeteńcje kluczowe? Jak je odńalez�c� w podstawie 
programowej? Plańowańie pracy szkoły i ńauczycieli w końteks�cie 
kształtowańia kompeteńcji kluczowych.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Temat Profesjonalizm w ocenianiu, czyli jak oceniać, by uczyć

Zakres treści Oceńiańie zgodńe z ńową podstawą programową. Oceńiańie 
wspierające w praktyce: kształt lekcji, ińformacja zwrotńa, 
samooceńa, refleksja.

Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Myślenie krytyczne w szkole podstawowej

Zakres treści Cechy mys�leńia krytyczńego. Mys� leńie krytyczńe a dostrzegańie 
związko� w przyczyńowo – skutkowych, podejmowańie decyzji, 
rozwiązywańie problemo� w, oceńiańie, weryfikacja opińii i fakto� w. 
Przykłady c�wiczeń�  i zadań�  rozwijających kompeteńcje krytyczńe 
mys�leńie.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Karolińa Witkowska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole średniej?

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 uczeńia się. 
Ińteligeńcje wielorakie. Cykl Kolba.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole podstawowej?

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 uczeńia się. 
Samodzielńos�c� uczńia w procesie uczeńia się.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Nowatorskie działania szkoły na rzecz uczenia się uczniów

Zakres treści Druga częs�c� szkoleńia ńa temat: „Jak uczyc� uczńio� w uczeńia się?” 
Strategie ńauczańia i propozycje działań�  szkoły wspomagające 
proces uczeńia się uczńia.

Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Indywidualizacja w codziennej pracy nauczyciela. Prawo 
i praktyka

Zakres treści Nowoczesńe spojrzeńie ńa ińdywidualizację ńauczańia w s�wietle 
prawa i w praktyce. Uczńiowie wymagający ińńego spojrzeńia. 
Zadańia ńauczyciela w zakresie ińdywidualizacji ńa lekcji i podczas 
sprawdziańo� w.

Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do 
podnoszenia efektywności nauczania w szkole

Zakres treści Jak skuteczńie ańalizowac� wyńiki egzamińu o� smoklasisty? 
Wyciągańie wńiosko� w i rekomeńdacji do podńoszeńia jakos�ci pracy 
szkoły i podńoszeńia efektywńos�ci ńauczańia. Wspo� lńa 
odpowiedzialńos�c� wszystkich ńauczycieli za wyńiki egzamińo� w 
w końteks�cie kształtowańia kompeteńcji przedmiotowych 
i pońadprzedmiotowych.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Mońika Stasiak, Mariola Chodakowska-Malkiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Współpraca w radzie pedagogicznej

Zakres treści Kompeteńcje rady pedagogiczńej w s�wietle prawa. Zespołowos�c� 
działań� : zespoły zadańiowe, ewaluacyjńe i wychowawcze, 
orgańizacja WDN, syńergia we wspo� łpracy, role zespołowe.

Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracji w szkole?

Zakres treści Uczeń�  cudzoziemski w szkole – aspekt prawńy, dydaktyczńy oraz 
etyczńo-emocjońalńy. Ińdywidualizacja pracy z uczńiem 
z dos�wiadczeńiem migracji ńa wszystkich zajęciach w szkole.

Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Budowanie kultury uczenia się w szkole

Zakres treści Orgańizowańie w szkole działań�  ńa rzecz uczeńia się uczńio� w. 
Sposoby rozmawiańia z uczńiami i rodzicami o procesach uczeńia 
się. Coachińg wychowawczy w zakresie realizacji celo� w i plańowańia 
uczeńia się przez uczńio� w.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

Zakres treści Praca z uczńiem z trudńos�ciami w zachowańiu i ze specjalńymi 
potrzebami edukacyjńymi. Zapobiegańie końfliktom ńa lekcji 
i w szkole, przy wykorzystańiu ńiekońweńcjońalńych metod pracy – 
europejski projekt edukacyjńy wpisańy w realizację podstaw 
programowych.

Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz; Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 98

Temat Ukryty program szkoły

Zakres treści Badańie i ańaliza profilu szkoły oraz plańowańie działań�  
w końteks�cie wzmocńieńia poteńcjału placo� wki. Pozńańie 
charakterystyki „ukrytego programu”, ńa kto� ry składają się wszelkie 
pozadydaktyczńe końsekweńcje wychowawcze, kto� re pojawiają się 
systematyczńie, lecz ńie są zawarte w z+adńym zestawie celo� w 
i uzasadńieńiu działań�  os�wiatowych. Wpływ orgańizacji trybu z+ycia 
szkoły ńa kształtowańie postaw uczńio� w i efekty uczeńia się 
i ńauczańia.

Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz; Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 98
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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.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Joańńa Poz�ńikiewicz

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

Temat Szkolny rytm profilaktyki, czyli jak grać, żeby wygrać – zasady 
skutecznych działań profilaktycznych w szkole

Zakres treści Zrozumiec� profilaktykę szkolńą przez kaz+dego ńauczyciela - co 
działa, a co ńie działa w profilaktyce? Wiodące i uzupełńiające 
strategie profilaktyczńe. Szkoła jako s�rodowisko działań�  
profilaktyczńych - stańdardy w profilaktyce szkolńej.

Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Wykorzystanie aktywizujących metod pracy, atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych, TIK do indywidualizacji procesu 
nauczania oraz podniesienia jakości pracy szkoły

Zakres treści Ińdywidualizacja procesu ńauczańia a przepisy prawa os�wiatowego. 
Budowańie dobrej lekcji. Metody i techńiki pomagające uczńiom 
uczyc� się szybciej i zapamiętywac� dłuz+ej.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk, Ańńa Szeląg

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole, przedszkolu i placówkach oświatowych

Zakres treści Zestawieńie regulacji prawńych obecńie obowiązujących. 
Kwalifikacje ńauczycieli i specjalisto� w. Wsparcie dla uczńio� w ze 
specjalńymi potrzebami edukacyjńymi – uczeń�  chory, uczńiowie 
uzdolńieńi, uczńiowie z grupy ryzyka dysleksji i ze specyficzńymi 
trudńos�ciami w uczeńiu się, uczńiowie z zaburzeńiami sprawńos�ci 
językowych, uczńiowie z trudńos�ciami adaptacyjńymi związańymi 
z ro� z+ńicami kulturowymi lub ze zmiańą s�rodowiska edukacyjńego, 
uczńiowie w sytuacji kryzysowej lub traumatyczńej,  uczeń�  
z trudńos�ciami wyńikającymi z zańiedbań�  s�rodowiskowych. Wzory 
dokumeńto� w.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Zarządzanie stresem i emocjami. Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu. Budowanie autorytetu nauczyciela i jego 
utrzymanie

Zakres treści Jak przekuc� stres w koństruktywńe działańie? Narzędzia i techńiki 
wspierające walkę ze stresem. Budowańie odporńos�ci psychiczńej. 
Efektywńe radzeńie sobie z przeciąz+eńiem zadańiami. Wspo� łczesńy 
model autorytetu ńauczyciela: spo� jńos�c� wizeruńkowa, 
zro� wńowaz+eńie emocjońalńe, otwartos�c� ńa potrzeby ińńych, 
mistrzostwo zawodowe, czyńńiki zewńętrzńe.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Higiena pracy głosem. Ćwiczenia praktyczne

Zakres treści Głos ńarzędziem wzmacńiającym przekaz w komuńikacji 
zawodowej i prywatńej. Optymalńe waruńki pracy głosem. 
Wypracowańie ńawyku prawidłowego oddychańia i techńiki 
włas�ciwej emisji głosu. Umiejętńos�c� zapańowańia ńad głosem 
w sytuacjach stresowych. Jakich sytuacji powińńis�my uńikac�, aby ńie 
ńaraz+ac� głosu ńa przeciąz+eńie.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Nauczycielska diagnoza pedagogiczna i jej wpływ na sukces 
edukacyjny uczniów

Zakres treści Nauczycielska diagńoza pedagogiczńa - podstawy prawńe. Przegląd 
ńarzędzi diagńozy ńauczycielskiej. Autodiagńoza kompeteńcji 
ńauczycielskich.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Rozwijanie kultury pracy szkoły opartej na innowacji, 
współpracy, zespołowości i interdyscyplinarności

Zakres treści Projekty, ińńowacje pedagogiczńe, eksperymeńty pedagogiczńe 
a poprawa jakos�ci pracy szkoły. Wykorzystańie Modelu Cańva 
w plańowańiu ińńowacji. Prawńo-psychologiczńe aspekty pracy 
zespołowej. Zasady dobrej orgańizacji pracy zespołowej.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

15 



Temat Poszanowanie praw i godności uczniów i nauczycieli w świetle 
obowiązującego prawa. Mobbing – jak go rozpoznać i jak się 
przed nim bronić

Zakres treści Przepisy dotyczące praw dziecka, uczńio� w, rodzico� w i opiekuńo� w 
prawńych, w tym moz+ liwos�ci decydowańia o udzieleńiu pomocy 
psychologiczńo-pedagogiczńej. Prawa ńauczycieli wyńikające 
z obowiązujących przepiso� w. Defińicja mobbińgu, rodzaje 
mobbińgu, przeciwdziałańie mobbińgowi.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Prawa i obowiązki nauczycieli zgodnie z ustawą Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zakres treści Zasady zatrudńiańia i zwalńiańia ńauczycieli, urlopy, emerytury, 
wyńagrodzeńia, Karta Nauczyciela a Kodeks Pracy, poleceńie 
słuz+bowe dyrektora, itp.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Prawne sposoby rozwiązywanie konfliktów w szkole/placówce

Zakres treści Defińicja końfliktu, przyczyńy końflikto� w, rozwiązywańie końflikto� w 
poprzez odwoływańie się do obowiązujących regulamińo� w, 
rozporządzeń� , zarządzeń�  i ińńych akto� w prawńych. Sztuka dialogu, 
czyli jak rozwiązywac� końflikty.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Promocja wizerunku szkoły/i dbałość o jakość edukacji 
potrzebą czasów

Zakres treści Ańaliza SWOT, ańaliza zasobo� w, ańaliza dos�wiadczeńia, 
orgańizowańie działań�  promocyjńych, podział zadań� , ńarzędzia do 
realizacji promocji. Elemeńty kształtujące wizeruńek szkoły: baza 
materialńa, jakos�c� pracy szkoły/placo� wki, komuńikacja, wspo� łpraca 
w zespole i  s�rodowiskiem lokalńym.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk, Ańńa Szeląg

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego z obszaru 
kontroli i wspomagania i jej wpływ na podnoszenie jakości 
pracy szkoły/placówki

Zakres treści Podstawy prawńe ńadzoru pedagogiczńego. Defińicja końtroli 
i wspomagańia. Wpływ wńiosko� w sformułowańych w trakcie 
sprawowańego ńadzoru ńa jakos�c� pracy szkoły/placo� wki.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Jak identyfikować potrzeby rozwojowe szkoły/placówki

Zakres treści Przegląd metod i ńarzędzia diagńozy: ańaliza dokumeńto� w 
wewńętrzńych i zewńętrzńych, ańaliza wewńętrzńych 
i zewńętrzńych waruńko� w wpływających ńa rozwo� j szkoły, badańie 
sytuacji problemowej szkoły/placo� wki, model samos�wiadomos�ci 
orgańizacji, poziomy logiczńe Diltsa, metaplań i wiele ińńych.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Kompetencje organu nadzoru pedagogicznego, organu 
prowadzącego, rady pedagogicznej i ich wpływ na 
funkcjonowanie szkoły/placówki

Zakres treści Omo� wieńie obowiązujących przepiso� w prawa os�wiatowego 
dotyczącego kompeteńcji poszczego� lńych orgańo� w i ich wpływu ńa 
fuńkcjońowańie szkoły/placo� wki.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole/placówce. Obowiązki 
dyrektora i rady pedagogicznej. Aktualne przepisy regulujące 
kwestie bezpieczeństwa w szkole/placówce

Zakres treści Odpowiedzialńos�c� dyrektora i ńauczycieli za bezpieczeń� stwo 
w szkole/placo� wce. Omo� wieńie przepiso� w prawa dotyczących 
bezpieczeń� stwa w szkole/placo� wce. Tworzeńie przyjazńego 
klimatu, przeciwdziałańie przemocy i uzalez+ńieńiom, promocja 
zdrowia, itp.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon
55 643 52 97

Temat Czytam, myślę, współpracuję, czyli o podnoszeniu efektów 
kształcenia

Zakres treści Przedstawieńie 21 działań�  podńoszących efekty kształceńia. 
Doskońaleńie umiejętńos�ci kluczowych ńa ro� z+ńych przedmiotach ze 
szczego� lńym uwzględńieńiem czytańia, pisańia, mys� leńia 
matematyczńego i ńaukowego oraz pracy w zespole. Zachowańia 
i działańia ńauczycieli sprzyjające aktywizacji uczńio� w oraz 
skuteczńie przygotowujące do egzamińu o� smoklasisty.

Liczba godzin

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Marleńa Derlukiewicz

E-mail e.kurkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 607 369 330
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Temat Planowanie lekcji kluczem do efektywności kształcenia

Zakres treści Sceńariusz lekcji w ńowatorskim ujęciu metodyczńym. Metody, 
techńiki i formy pracy aktywizujące oraz motywujące uczńio� w. 
Z dos�wiadczeń�  końsultańto� w – wńioski i rekomeńdacje 
z obserwowańych lekcji. Dostosowańie działań�  i zadań�  ńa lekcjach 
do potrzeb i moz+ liwos�ci uczńio� w.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Elz+bieta Kurkiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604 428 206

Temat Praca domowa w praktyce edukacyjnej

Zakres treści Praca domowa a realizacja podstawy programowej. Przykłady prac 
domowych sprzyjających samorozwojowi. Dostosowańie pracy 
domowej do moz+ liwos�ci uczńio� w. Lekcja odwro� cońa jako efektowńa 
i efektywńa alterńatywa dla prac domowych.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Elz+bieta Kurkiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail e.kurkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 607 369 330

Temat Samoregulacja, czyli praktyczne działania ku dziecięcej 
odpowiedzialności

Zakres treści Rozpozńawańie, ńazywańie i odczytywańie emocji. Umiejętńos�c� 
wypowiadańia się ńa ich temat. Praktyczńe przykłady radzeńia 
sobie z emocjami. Kształtowańie odporńos�ci emocjońalńej – 
hartowańie emocjońalńe. Jak i dlaczego uczyc� ńajmłodsze dzieci 
plańowańia? 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.

Liczba godzin 4

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła, Karolińa Witkowska

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

Zakres treści Cechy mys�leńia krytyczńego. Krytyczńe mys�leńie a krytykowańie. Co 
sprzyja, a co utrudńia rozwo� j krytyczńego mys�leńia? Sposoby 
stymulowańia krytyczńego mys�leńia u dzieci — przykłady zabaw 
i c�wiczeń� .

Liczba godzin 4

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła, Karolińa Witkowska

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

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

Zakres treści Pewńos�c� siebie a poczucie własńej wartos�ci. Jak rodzi się poczucie 
własńej wartos�ci? Jak poczucie własńej wartos�ci ńauczyciela 
wpływa ńa to poczucie u dziecka. Jak mo� wic� do dziecka, by 
dostarczyc� mu ceńńych ińformacji ńa temat samego siebie?

Liczba godzin 3

Organizator Alicja Guła, Agata Urbań� ska

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

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

Zakres treści Na czym polega sztuka odmawiańia? Jakich sło� w uz+ywac�? Jak radzic� 
sobie z frustracją ińńych? Czy dziecko ma prawo mo� wic� NIE? 
Końfrońtacja z odmową i sprzeciwem jako jedeń z waruńko� w 
wychowańia silńych i s�wiadomych swojej wartos�ci dzieci.

Liczba godzin 3

Organizator Alicja Guła, Agata Urbań� ska

E-mail a.gula@wmodń.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? Co 
to zńaczy zdrowe i silńe dziecko oraz zdrowy i silńy dorosły? 
Dlaczego waz+ńa jest godńos�c� i odpowiedzialńos�c� kaz+dego 
człowieka? Czego moz+emy ńauczyc� się od dzieci?

Liczba godzin 3

Organizator Alicja Guła, Agata Urbań� ska

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

Temat Metoda projektu a nabywanie kompetencji kluczowych

Zakres treści Kompeteńcje kluczowe w procesie uczeńia się przez całe z+ycie. 
Zapisy podstawy programowej dańego etapu edukacyjńego 
( c�wiczońe umiejętńos�ci i zadańia szkoły w tym zakresie) 
w odńiesieńiu do kompeteńcji kluczowych. Istotńe, cechy 
i skuteczńos�c� edukacyjńa projektu (procedury, dokumeńtacja, 
oceńa) jako formy, metody i strategii ńauczańia i uczeńia się. Rola 
ńauczyciela w projekcie edukacyjńym.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Rozwój osobisty i rola nauczyciela-wychowawcy w zakresie 
wspierania rozwoju ucznia

Zakres treści Rozwo� j osobisty a komuńikacja ińterpersońalńa, czyli sztuka 
porozumiewańia się. Biologiczńe i s�rodowiskowe determińańty 
zachowań�  uczńia i ich skutki. Wspomagańie rozwoju uczńia 
i budowańie dobrych relacji. Ideńtyfikacja uczńio� w w sytuacji 
kryzysowej. Narzędzia do diagńozy.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Nauczyciel w kryzysie – syndrom wypalenia zawodowego 
i minimalizowanie jego skutków

Zakres treści Odporńos�c� psychiczńa ńauczyciela czyli komu grozi wypaleńie 
zawodowe (determińańty ińdywidualńe i społeczńe). Wsparcie 
i profilaktyka. Relacje a dobrostań ńauczyciela.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Beata Pabiań

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Strategie dobrego nauczania oraz wybrane techniki 
motywowania i aktywizowania uczniów

Zakres treści Strategie dobrego ńauczańia. Elemeńty oceńiańia kształtującego 
i słuz+ące im techńiki. Odwro� cońa lekcja, Metodnik KO i ińńe techńiki 
ńieeksperymeńtalńe motywowańia i aktywizowańia uczńio� w ńa 
lekcji, ńp. heksy edukacyjńe, kostki metodyczńe, pudełko refleksji, 
TED Ed – zaprezeńtowańie i c�wiczeńia.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Edukacja włączająca – organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

Zakres treści Zapozńańie z zasadami prowadzeńia lekcji w oparciu o ideę edukacji 
włączającej. Orgańizacja pomocy psychologiczńo-pedagogiczńej 
podczas biez+ącej pracy ńa lekcji przy wykorzystańiu zaleceń�  poradńi 
p-p.

Liczba godzin 3

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

E-mail m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Praca z uczniem z zespołem Aspergera i autyzmem w grupie 
przedszkolnej i szkolne

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.

Liczba godzin 3

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

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

Temat Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem aplikacji wspierających 
nauczanie

Zakres treści Podczas szkoleńia przedstawiońe zostańą praktyczńe przykłady 
wykorzystańia prostych w obsłudze i darmowych aplikacji 
pozwalających ńa projektowańie ro� z+ńych aktywńos�ci dla uczńio� w. 
Dzięki ńim kaz+dy z uczestńiko� w będzie mo� gł utworzyc� ińteresującą 
dla uczńio� w lekcję. Będzie moz+ńa ją wykorzystac� w ńauczańiu 
stacjońarńym, jak i zdalńym. Stańowią doskońałe, a co ńajwaz+ńiejsze 
atrakcyjńe dla uczńio� w uzupełńieńie tradycyjńych metod ńauczańia.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie przekraczała 
15 osób. Tylko przy takiej ilos�ci moz+emy zagwarańtowac�, z+e 
uczestńicy wyńiosą realńe korzys�ci (wiedzę i umiejętńos�ci) ze 
szkoleńia. Jez+eli grońo pedagogiczńe placo� wki jest bardziej liczńe, 
propońujemy podział ńa grupy.

Liczba godzin 2+2
(2 częs�ci)

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Bezpieczni w sieci. Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja

Zakres treści Uczestńicy szkoleńia zdobędą wiedzę i umiejętńos�ci pomocńe 
podczas kształtowańia krytyczńego podejs�cia do tres�ci 
publikowańych w Ińterńecie i mediach społeczńos�ciowych. 
Zaprezeńtowańe zostańą przykłady wraz z wyzwańiem polegającym 
ńa rozpozńańiu, kto� re z ńich są prawdziwe, a kto� re fałszywe. 
Dowiedzą się ro� wńiez+  jak działają wspo� łczes�ńi cyberprzestępcy oraz 
ńa co zwro� cic� uwagę, aby zmińimalizowac� ryzyko stańia się ich 
ofiarą. Niekto� re z tres�ci, kto� re pojawią się podczas spotkańia:

• co ozńaczają termińy: troll, bot, fake-ńews, deepfake i ińńe?
• jak odro� z+ńic� fakty od dezińformacji?,
• jak krok po kroku zweryfikowac� (ńie)prawdziwos�c� 

ińformacji?
• jak rozmawiac� (ńie tylko) z uczńiami o dezińformacji?
• praktyczńe metody samodzielńej weryfikacji,
• z�ro� dła wiarygodńych ińformacji o dezińformacji,
• reagowańie ńa dezińformację,
• jak chrońic� swoją prywatńos�c� w trakcie korzystańia 

z e-maila, aplikacji i serwiso� w społeczńos�ciowych,
• jak bezpieczńie korzystac� z bańkowos�ci ińterńetowej,
• bezpieczeń� stwo haseł,
• prywatńos�c� w ińterńecie,
• końfiguracja telefońu i komputera,
• uwierzytelńiańie dwuskładńikowe,
• skąd atakujący biorą dańe o ofiarach.

Liczba godzin 3

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Jak efektywnie korzystać z narzędzi Google Workspace 
w edukacji online? Praktyczne przykłady

Zakres treści Celem szkoleńia jest przygotowańie uczestńiko� w do aktywńego 
i efektywńego wykorzystańia usługi Google Workspace w pracy 
dydaktyczńej ńauczyciela. Uczestńicy szkoleńia pozńają praktyczńe 
przykłady wykorzystańia w ńauczańiu m.iń.: dokumeńto� w 
tekstowych, prezeńtacji, arkuszy kalkulacyjńych, formularzy 
(tworzeńie testo� w), ńotatek, a takz+e poczty elektrońiczńej, dysku 
ońlińe, Google Meet oraz Google Classroom umoz+ liwiającego 
tworzeńie wirtualńych klas, udostępńiańia zadań�  i oceńiańia.

Odpłatność (zł) Liczba godzin Od 3 godziń 
(zalez+ńie od 

potrzeb)

Organizator Jerzy Doroz+ko, Krzysztof Stasiak

Email j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Szkolenia Rad Pedagogicznych STACJONARNE

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

Wymagania wobec szkół – wymaganie 1. 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Temat Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie 
wspierające proces nauczania

Zakres treści Co to zńaczy motywowac�? Nauczyciel wspierający jako autorytet 
uczńia. Kompeteńcje ńauczyciela kluczem do sukcesu. 
Charakterystyka uczńia zmotywowańego. Wybrańe strategie 
motywowańia uczńio� w. Czyńńiki podńoszące motywację do ńauki. 
Rodzińa jako ńiezbędńy czyńńik motywujący.

Liczba godzin 4

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

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

Temat Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe oraz odwołania od oceny 
klasyfikacyjnej

Zakres treści Ańaliza i komeńtarz do akto� w prawńych w sprawie waruńko� w 
i sposobu oceńiańia, klasyfikowańia i promowańia uczńio� w. Zasady 
koństruowańia testo� w ńa poszczego� lńe rodzaje egzamińo� w.

Liczba godzin 3

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

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

Liczba godzin 4

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

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 
zaińteresowań�  do odkrywańia zdolńos�ci. Jak mądrze motywowac� 
uczńio� w do pracy ńad rozwojem zaińteresowań� . Wieloaspektowos�c� 
wspierańia uzdolńień� . Zarządzańie taleńtami. Jakiego ńauczyciela 
potrzebuje uczeń�  zdolńy? Jak szkoła moz+e wspierac� uzdolńieńia 
uczńio� w?

Liczba godzin 3

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 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 
uczńia do obecńos�ci ńa lekcji.

Liczba godzin 3

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 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. CPwiczeńia warsztatowe 
w odńiesieńiu do strategii oceńiańia kształtującego.

Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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 oceńiańia. Kryteria 
oceńy. Oceńa szkolńa, a końsekweńcje psychologiczńe. Zagroz+eńia 
związańe z ustalańiem oceńy szkolńej. Błędy w oceńiańiu. Jak uńikac� 
końflikto� w podczas oceńiańia? Motywacja uczńia. Komuńikacja 
ńiewerbalńa. Zasady koństruowańia prac pisemńych. Dekalog 
oceńiańia.

Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Wewnątrzszkolne i przedmiotowe zasady oceniania

Zakres treści Regulacje prawńe w sprawie oceńiańia. Ańaliza wewńątrzszkolńych 
i przedmiotowych zasad oceńiańia w końkretńej szkole. 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.

Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

28 



Temat Czytam, myślę, współpracuję, czyli o podnoszeniu efektów 
kształcenia

Zakres treści Przedstawieńie 21 działań�  podńoszących efekty kształceńia. 
Doskońaleńie umiejętńos�ci kluczowych ńa ro� z+ńych przedmiotach ze 
szczego� lńym uwzględńieńiem czytańia, pisańia, mys� leńia 
matematyczńego i ńaukowego oraz pracy w zespole. Zachowańia 
i działańia ńauczycieli sprzyjające aktywizacji uczńio� w oraz 
skuteczńie przygotowujące do egzamińu o� smoklasisty.

Liczba godzin 4

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Marleńa Derlukiewicz

E-mail e.kurkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 607 369 330

Temat Planowanie lekcji kluczem do efektywności kształcenia

Zakres treści Sceńariusz lekcji w ńowatorskim ujęciu metodyczńym. Metody, 
techńiki i formy pracy aktywizujące oraz motywujące uczńio� w. 
Z dos�wiadczeń�  końsultańto� w – wńioski i rekomeńdacje 
z obserwowańych lekcji. Dostosowańie działań�  i zadań�  ńa lekcjach 
do potrzeb i moz+ liwos�ci uczńio� w.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Elz+bieta Kurkiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604 428 206

Temat Praca domowa w praktyce edukacyjnej

Zakres treści Praca domowa a realizacja podstawy programowej. Przykłady prac 
domowych sprzyjających samorozwojowi. Dostosowańie pracy 
domowej do moz+ liwos�ci uczńio� w. Lekcja odwro� cońa jako efektowńa 
i efektywńa alterńatywa dla prac domowych.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Elz+bieta Kurkiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail e.kurkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 607 369 330
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Temat Sztuka czytania i pisania, czyli jak na różnych przedmiotach 
kształcić umiejętność rozumienia i tworzenia wypowiedzi

Zakres treści Doskońaleńie umiejętńos�ci czytańia i rozumieńia tekstu oraz pisańia 
ńa ro� z+ńych przedmiotach. Sztuka argumeńtowańia i tworzeńia 
ńotatek jako ńiezbędńy elemeńt lekcji. CPwiczeńia praktyczńe 
z wykorzystańiem ro� z+ńorodńych techńik, ńp. SP lady twojego 
mys�leńia, Prawda – fałsz, W-Ch-N, Ańtares, fiszki autokorektywńej.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Elz+bieta Kurkiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604 428 206

Temat Uczeń zmotywowany i biorący odpowiedzialność za własną 
naukę

Zakres treści Motywacja zewńętrzńa i wewńętrzńa. Metody i formy pracy 
sprzyjające rozwojowi umiejętńos�ci samokształceńia. Działańia 
ńauczycieli sprzyjające budowańiu odpowiedzialńos�ci i motywacji 
uczńio� w.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Budowanie kultury uczenia się w szkole

Zakres treści Orgańizowańie w szkole działań�  ńa rzecz uczeńia się uczńio� w. 
Sposoby rozmawiańia z uczńiami i rodzicami o procesach uczeńia 
się. Coachińg wychowawczy w zakresie realizacji celo� w i plańowańia 
uczeńia się przez uczńio� w.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole podstawowej?

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 uczeńia się. 
Samodzielńos�c� uczńia w procesie uczeńia się.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole średniej?

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 uczeńia się. 
Ińteligeńcje wielorakie. Cykl Kolba.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Profesjonalizm w ocenianiu, czyli jak oceniać, by uczyć

Zakres treści Oceńiańie zgodńe z ńową podstawą programową. Oceńiańie 
wspierające w praktyce: kształt lekcji, ińformacja zwrotńa, 
samooceńa, refleksja.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Nowatorskie działania szkoły na rzecz uczenia się uczniów

Zakres treści Druga częs�c� szkoleńia ńa temat: „Jak uczyc� uczńio� w uczeńia się?” 
Strategie ńauczańia i propozycje działań�  szkoły wspomagające 
proces uczeńia się uczńia.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Ocena funkcjonalna ucznia jako podstawowy wymiar pracy 
każdego nauczyciela w różnorodnej klasie

Zakres treści Oceńa fuńkcjońalńa jako model wieloaspektowej oceńy – czym jest 
i z czego wyńika? Rozpozńawańie poteńcjału rozwojowego oraz 
ińdywidualńych potrzeb kaz+dego uczńia. Projektowańie działań�  
rozwojowych i edukacyjńych.

Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Kształtowanie umiejętności świadomego uczenia się poprzez 
tworzenie atrakcyjnych notatek

Zakres treści Umiejętńos�c� zapisywańia ńajwaz+ńiejszych tres�ci podczas trwańia 
lekcji w atrakcyjńej dla uczńia formie – jak z ńotatek zrobic� super 
zabawę! Wykorzystańie techńiki rysuńkowej, piktogramowej, 
tworzeńie map umysłowych, hako� w pamięciowych, itp

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Boz+eńa Rokicka

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Jak efektywnie korzystać z narzędzi Google Workspace 
w edukacji online? Praktyczne przykłady

Zakres treści Celem szkoleńia jest przygotowańie uczestńiko� w do aktywńego 
i efektywńego wykorzystańia usługi Google Workspace w pracy 
dydaktyczńej ńauczyciela. Uczestńicy szkoleńia pozńają praktyczńe 
przykłady wykorzystańia w ńauczańiu m.iń.: dokumeńto� w 
tekstowych, prezeńtacji, arkuszy kalkulacyjńych, formularzy 
(tworzeńie testo� w), ńotatek, a takz+e poczty elektrońiczńej, dysku 
ońlińe, Google Meet oraz Google Classroom umoz+ liwiającego 
tworzeńie wirtualńych klas, udostępńiańia zadań�  i oceńiańia.

Odpłatność (zł) Liczba godzin Od 4 godziń 
(zalez+ńie od 

potrzeb)

Organizator Jerzy Doroz+ko, Krzysztof Stasiak

Email j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Wymagania wobec szkół – wymaganie 2. 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Temat Pracuję z programem i nad programem - modyfikacja programu 
nauczania zawodu

Zakres treści Wstęp teoretyczńy do zasad tworzeńia programo� w ńauczańia 
zawodu. Budowa programu ńauczańia zawodu. Waruńki skuteczńej 
realizacji programu. Czyńńiki determińujące modyfikację programu. 
Modyfikacja programu ńauczańia zawodu jako odpowiedzialńos�c� 
wspo� lńa zespołu ńauczycieli.

Liczba godzin 4

Organizator dr Dańuta Oleksiak

E-mail d.oleksiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Jakościowe i ilościowe monitorowanie realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego

Zakres treści Zalez+ńos�c� między podstawą programową a programami ńauczańia. 
Mońitorińg ilos�ciowy i jakos�ciowy podstawy programowej 
orgańizacyjńy.

Liczba godzin 3

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

Email k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Jak kształtować nowe kompetencje kluczowe w szkole?

Zakres treści Czym są kompeteńcje kluczowe? Jak je odńalez�c� w podstawie 
programowej? Plańowańie pracy szkoły i ńauczycieli w końteks�cie 
kształtowańia kompeteńcji kluczowych.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Temat Myślenie krytyczne w szkole podstawowej

Zakres treści Cechy mys�leńia krytyczńego. Mys� leńie krytyczńe a dostrzegańie 
związko� w przyczyńowo – skutkowych, podejmowańie decyzji, 
rozwiązywańie problemo� w, oceńiańie, weryfikacja opińii i fakto� w. 
Przykłady c�wiczeń�  i zadań�  rozwijających kompeteńcje krytyczńe 
mys�leńie.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Karolińa Witkowska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Metoda projektu a nabywanie kompetencji kluczowych

Zakres treści Kompeteńcje kluczowe w procesie uczeńia się przez całe z+ycie. 
Zapisy podstawy programowej dańego etapu edukacyjńego 
(c�wiczońe umiejętńos�ci i zadańia szkoły w tym zakresie) 
w odńiesieńiu do kompeteńcji kluczowych. Istotńe, cechy 
i skuteczńos�c� edukacyjńa projektu (procedury, dokumeńtacja, 
oceńa) jako formy, metody i strategii ńauczańia i uczeńia się. Rola 
ńauczyciela w projekcie edukacyjńym.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Przedszkolaki lubią programować! Podstawy kodowania 
w edukacji przedszkolnej

Zakres treści Wprowadzeńie podstaw kodowańia ńa etapie edukacji 
przedszkolńej umoz+ liwia dzieciom rozwijańie mys�leńia 
matematyczńego oraz przygotowuje je do algorytmiczńego mys�leńia 
i programowańia. Uczestńicy szkoleńia zdobędą praktyczńą wiedzę 
o metodyce wprowadzańia elemeńto� w kodowańia w edukacji 
przedszkolńej, pozńają proste aplikacje oraz przykłady ich 
wykorzystańia w pracy z przedszkolakami.

Liczba godzin 4

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Laboratoria przyszłości. Praktyczne zastosowanie robotów na 
lekcji we wczesnej edukacji

Zakres treści Programowańie jako elemeńt ńauczańia począwszy od wczesńej 
edukacji, wymaga od ńauczycieli oraz ińńych oso� b pracujących 
z dziec�mi i młodziez+ą doskońaleńia metodyki ńauczańia tego 
obszaru wiedzy. Gło� wńym celem szkoleńia jest praktyczńa 
prezeńtacja wskazo� wek metodyczńych związańych 
z wprowadzeńiem do ńauczańia ńa pierwszym etapie edukacyjńym 
elemeńto� w algorytmiczńego mys�leńia i programowańia oraz 
robotyki. Uczestńicy szkoleńia pozńają m.iń. praktyczńe przykłady 
fragmeńto� w zajęc�, kto� re będą mogli wykorzystac� w pracy z uczńiami 
klas I-III szkoły podstawowej.

Szkoleńie adresowańe jest przede wszystkim do ńauczycieli 
rozpoczyńających ńauczańie tych zagadńień�  podczas lekcji lub 
dodatkowych zajęc� praktyczńych z dziec�mi.

Podczas szkoleńia wykorzystywańe będą pomoce dydaktyczńe 
(roboty) będące ńa wyposaz+eńiu szkoły.

Liczba godzin 4

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Wymagania wobec szkół - wymaganie 3.

Uczniowie są aktywni.

Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

Zakres treści Waruńki szkoły sprzyjające kreatywńos�ci. Czyńńiki wzmacńiające 
kreatywńos�c� i ińńowacyjńos�c� uczńio� w. Metody pracy rozwijające 
kreatywńos�c� uczńio� w.

Liczba godzin 4

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

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

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów

Zakres treści Omo� wieńie wybrańych metod aktywizujących w ńauczańiu ńa 
podstawie przykłado� w, ńarzędzia ICT jako uatrakcyjńieńie jedńostki 
lekcyjńej

Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Kiedy mniej znaczy więcej

Zakres treści Jak mądrze towarzyszyc� dziecku? Kiedy działańia ńauczyciela są 
wspierające, a kiedy ograńiczające?

Liczba godzin 4

Organizator Alicja Guła, Mariola Malkiewicz

E-mail a.gula@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Kreatywny nauczyciel animatorem rozwoju intelektualnego 
i osobowego ucznia

Zakres treści Treńińg kreatywńos�ci - metody i techńiki aktywizujące ńauczyciela 
i uczńia. Cechy osoby kreatywńej i wskaz�ńiki mys� leńia two� rczego. 
Związek zdolńos�ci kreatywńych z c�wiczeńiem zdolńos�ci 
motoryczńych. Techńiki stymulacji kreatywńego mys�leńia 
i two� rczego rozwiązywańia problemo� w. Bariery psychiczńe oraz 
ńawyki i ich przezwycięz+ańie. Duz+o c�wiczeń� !

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Strategie dobrego nauczania oraz wybrane techniki 
motywowania i aktywizowania uczniów

Zakres treści Strategie dobrego ńauczańia. Elemeńty oceńiańia kształtującego 
i słuz+ące im techńiki. Odwro� cońa lekcja, Metodnik KO i ińńe techńiki 
ńieeksperymeńtalńe motywowańia i aktywizowańia uczńio� w ńa 
lekcji, ńp. heksy edukacyjńe, kostki metodyczńe, pudełko refleksji, 
TED Ed – zaprezeńtowańie i c�wiczeńia.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Wykorzystanie aktywizujących metod pracy, atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych, TIK do indywidualizacji procesu 
nauczania oraz podniesienia jakości pracy szkoły

Zakres treści Ińdywidualizacja procesu ńauczańia a przepisy prawa os�wiatowego. 
Budowańie dobrej lekcji. Metody i techńiki pomagające uczńiom 
uczyc� się szybciej i zapamiętywac� dłuz+ej.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk, Ańńa Szeląg

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Kreatywni, czyli Jacy?

Zakres treści ABC kreatywńos�ci – kreatywńos�c� osoby, ńie rzeczy. Kreatywńos�c� 
a podstawa programowa. Wybrańe techńiki treńińgu kreatywńos�ci 
do wykorzystańia w szkole podstawowej.

Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz, Łukasza Kogut

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Kodowanie na dywanie

Zakres treści Wprowadzeńie podstaw kodowańia do zajęc� dydaktyczńych 
w edukacji przedszkolńej i wczesńoszkolńej, wykorzystańie maty do 
kodowańia oraz kolorowych kubeczko� w ńa ro� z+ńych edukacjach, 
rozwijańie miękkich kompeteńcji: logiczńego i algorytmiczńego 
mys�leńia, zadańiowego podejs�cia do problemo� w, kształtowańia 
umiejętńos�ci pracy zespołowej.

Liczba godzin 5

Organizator Agata Urbań� ska, Karolińa Witkowska

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

Temat Zabawy twórczo-badawcze w przedszkolu/w szkole

Zakres treści Plańowańie zajęc� dydaktyczńych z wykorzystańiem metody 
eksperymeńtu. Popularyzowańie eksperymeńtowańia ńa kaz+dym 
etapie rozwoju dziecka.

Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak, Łukasz Kogut

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91

Temat Uczeń, który nie chce chcieć

Zakres treści Dylematy, diagńozy oraz sytuacyjńos�c� dos�wiadczeńia 
ńauczycielskiego w codzieńńej przestrzeńi szkolńej.

Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Joańńa Poz�ńikiewicz

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Temat Aktywna tablica – jak wykorzystać monitor interaktywny 
(tablicę interaktywną) na lekcji dowolnego przedmiotu?

Zakres treści Uczestńicy zajęc� warsztatowych pozńają praktyczńe przykłady 
wykorzystańia tablicy (mońitora) ińteraktywńej oraz darmowego 
oprogramowańia wspomagającego tworzeńie elektrońiczńych lekcji. 
Do uczestńiczeńia w zajęciach wystarczą podstawowe umiejętńos�ci 
obsługi komputera.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie przekraczała 
15 osób. Tylko przy takiej ilos�ci moz+emy zagwarańtowac�, z+e 
uczestńicy wyńiosą realńe korzys�ci (wiedzę i umiejętńos�ci) ze 
szkoleńia. Jez+eli grońo pedagogiczńe placo� wki jest bardziej liczńe, 
propońujemy podział ńa grupy.

Podczas szkoleńia wymagańy jest dostęp do szkolńej pracowńi 
komputerowej.

Liczba godzin 4

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem aplikacji wspierających 
nauczanie

Zakres treści Podczas szkoleńia przedstawiońe zostańą praktyczńe przykłady 
wykorzystańia prostych w obsłudze i darmowych aplikacji 
pozwalających ńa projektowańie ro� z+ńych aktywńos�ci dla uczńio� w. 
Dzięki ńim kaz+dy z uczestńiko� w będzie mo� gł utworzyc� ińteresującą 
dla uczńio� w lekcję. Będzie moz+ńa ją wykorzystac� w ńauczańiu 
stacjońarńym, jak i zdalńym. Stańowią doskońałe, a co ńajwaz+ńiejsze 
atrakcyjńe dla uczńio� w uzupełńieńie tradycyjńych metod ńauczańia.

Zalecamy, aby maksymalna liczba uczestników nie przekraczała 
15 osób. Tylko przy takiej ilos�ci moz+emy zagwarańtowac�, z+e 
uczestńicy wyńiosą realńe korzys�ci (wiedzę i umiejętńos�ci) ze 
szkoleńia. Jez+eli grońo pedagogiczńe placo� wki jest bardziej liczńe, 
propońujemy podział ńa grupy.

Podczas szkoleńia wymagańy jest dostęp do szkolńej pracowńi 
komputerowej.

Liczba godzin 4

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Wymagania wobec szkół - wymaganie 4.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

Zakres treści Istota i rodzaje końfliktu. Mediacja. Podstawowe techńiki 
prowadzeńia pertraktacji. Pewńos�c� w radzeńiu sobie z krytyczńymi 
sytuacjami.

Liczba godzin 3

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

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

Temat Ukryty program szkoły

Zakres treści Badańie i ańaliza profilu szkoły oraz plańowańie działań�  
w końteks�cie wzmocńieńia poteńcjału placo� wki. Pozńańie 
charakterystyki „ukrytego programu”, ńa kto� ry składają się wszelkie 
pozadydaktyczńe końsekweńcje wychowawcze.  Wpływ orgańizacji 
trybu z+ycia szkoły ńa kształtowańie postaw uczńio� w i efekty uczeńia 
się i ńauczańia.

Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz; Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 98

Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

Zakres treści Praca z uczńiem z trudńos�ciami w zachowańiu i ze specjalńymi 
potrzebami edukacyjńymi. Zapobiegańie końfliktom ńa lekcji 
i w szkole, przy wykorzystańiu ńiekońweńcjońalńych metod pracy – 
europejski projekt edukacyjńy wpisańy w realizację podstaw 
programowych.

Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz; Marleńa Szwemiń� ska

E-mail m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 98
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Temat Rozwój osobisty i rola nauczyciela w zakresie wspierania 
rozwoju ucznia

Zakres treści Rozwo� j osobisty a komuńikacja ińterpersońalńa, czyli sztuka 
porozumiewańia się. Biologiczńe i s�rodowiskowe determińańty 
zachowań�  uczńia i ich skutki. Wspomagańie rozwoju uczńia – 
relacja: mistrz – uczeń� . Ideńtyfikacja uczńio� w w sytuacji kryzysowej. 
Narzędzia do diagńozy.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

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.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Boz+eńa Rokicka

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Zjawisko agresji i przemocy w szkole

Zakres treści Teoretyczńe podstawy przemocy w szkole, sposoby ograńiczeńia 
zjawiska w społeczńos�ci szkolńej.

Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Kompetencje społeczne - budowanie relacji w zespole 
klasowym na godzinie wychowawczej

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

Liczba godzin 3

Organizator Boz+eńa Rokicka, Marleńa Szwemiń� ska

Email b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat (Nie) zwykły wychowawca klasy

Zakres treści Program wychowawczy jako podstawowe ńarzędzie pracy kaz+dego 
wychowawcy. Budowańie pozycji lidera w zespole klasowym: 
dostrzegańie poteńcjału klasy, podejmowańie decyzji w zespole, 
ińspiracja i utrzymywańie motywacji w klasie, wzbudzańie chęci 
działańia, strategie rozwiązywańia końflikto� w.

Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Łukasz Kogut

Email b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91

Temat Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska 
szkolnego

Zakres treści Ideńtyfikacja sytuacji kryzysowej:
• problematyka uczńio� w w 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.

Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Łukasz Kogut

Email b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Temat Wychowanie ku wartościom

Zakres treści Wartos�ci w Programie Wychowawczo-Profilaktyczńym Szkoły jako 
podstawa rozwoju uczńia. Model absolweńta szkoły. Działańia 
ńauczycieli sprzyjające kształtowańiu włas�ciwych postaw uczńio� w.

Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Łukasz Kogut

Email b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91

Temat „Trójkąt bermudzki” - rozważania o skutecznej komunikacji 
w szkole podstawowej

Zakres treści Komuńikacja szkolńa między uczńiami, ńauczycielami i rodzicami. 
Wzmocńieńie roli ńowej komuńikacji cyfrowej.

Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Joańńa Poz�ńikiewicz

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Temat Bezpieczni w sieci. Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja

Zakres treści Uczestńicy szkoleńia zdobędą wiedzę i umiejętńos�ci pomocńe 
podczas kształtowańia krytyczńego podejs�cia do tres�ci 
publikowańych w Ińterńecie i mediach społeczńos�ciowych. 
Zaprezeńtowańe zostańą przykłady wraz z wyzwańiem polegającym 
ńa rozpozńańiu, kto� re z ńich są prawdziwe, a kto� re fałszywe. 
Dowiedzą się ro� wńiez+  jak działają wspo� łczes�ńi cyberprzestępcy oraz 
ńa co zwro� cic� uwagę, aby zmińimalizowac� ryzyko stańia się ich 
ofiarą. Niekto� re z tres�ci, kto� re pojawią się podczas spotkańia:

• co ozńaczają termińy: troll, bot, fake-ńews, deepfake i ińńe?
• jak odro� z+ńic� fakty od dezińformacji?,
• jak krok po kroku zweryfikowac� (ńie)prawdziwos�c� 

ińformacji?
• jak rozmawiac� (ńie tylko) z uczńiami o dezińformacji?
• praktyczńe metody samodzielńej weryfikacji,
• z�ro� dła wiarygodńych ińformacji o dezińformacji,
• reagowańie ńa dezińformację,
• jak chrońic� swoją prywatńos�c� w trakcie korzystańia 

z e-maila, aplikacji i serwiso� w społeczńos�ciowych,
• jak bezpieczńie korzystac� z bańkowos�ci ińterńetowej,
• bezpieczeń� stwo haseł,
• prywatńos�c� w ińterńecie,
• końfiguracja telefońu i komputera,
• uwierzytelńiańie dwuskładńikowe,
• skąd atakujący biorą dańe o ofiarach.

Liczba godzin 4

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Wymagania wobec szkół - wymaganie 5.

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

Temat Indywidualizacja w codziennej pracy nauczyciela. Prawo 
i praktyka

Zakres treści Nowoczesńe spojrzeńie ńa ińdywidualizację ńauczańia w s�wietle 
prawa i w praktyce. Uczńiowie wymagający ińńego spojrzeńia. 
Zadańia ńauczyciela w zakresie ińdywidualizacji ńa lekcji i podczas 
sprawdziańo� w.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Jadwiga Hryńiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracji w szkole?

Zakres treści Uczeń�  cudzoziemski w szkole – aspekt prawńy, dydaktyczńy oraz 
etyczńo-emocjońalńy. Ińdywidualizacja pracy z uczńiem 
z dos�wiadczeńiem migracji ńa wszystkich zajęciach w szkole.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Szkolny rytm profilaktyki, czyli jak grać, żeby wygrać – zasady 
skutecznych działań profilaktycznych w szkole

Zakres treści Kaz+dy ńauczyciel rozumie zasady profilaktyki szkolńej - co działa, 
a co ńie działa w profilaktyce? Wiodące i uzupełńiające strategie 
profilaktyczńe. Szkoła jako s�rodowisko działań�  profilaktyczńych - 
stańdardy w profilaktyce szkolńej.

Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Zarządzanie różnorodną klasą – metody i zasady planowania 
lekcji

Zakres treści Profil ńauczyciela edukacji włączającej. Wartos�ci związańe 
z procesem ńauczańia i uczeńia się. Strategie uczeńia się w duchu 
UDL. Ińdywidualizacja procesu edukacyjńego. Techńiki kreatywńe. 
Projekt jako skuteczńa strategia w edukacji włączającej.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole, przedszkolu i placówkach oświatowych

Zakres treści Zestawieńie regulacji prawńych obecńie obowiązujących. 
Kwalifikacje ńauczycieli i specjalisto� w. Wsparcie dla uczńio� w 
ze specjalńymi potrzebami edukacyjńymi – uczeń�  chory, uczńiowie 
uzdolńieńi, uczńiowie z grupy ryzyka dysleksji i ze specyficzńymi 
trudńos�ciami w uczeńiu się, uczńiowie z zaburzeńiami  sprawńos�ci 
językowych, uczńiowie z trudńos�ciami adaptacyjńymi związańymi 
z ro� z+ńicami kulturowymi lub ze zmiańą s�rodowiska edukacyjńego, 
uczńiowie w sytuacji kryzysowej lub traumatyczńej, uczeń�  
z trudńos�ciami wyńikającymi z zańiedbań�  s�rodowiskowych. Wzory 
dokumeńto� w.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Wykorzystanie aktywizujących metod pracy, atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych, TIK do indywidualizacji procesu 
nauczania oraz podniesienia jakości pracy szkoły

Zakres treści Ińdywidualizacja procesu ńauczańia a przepisy prawa os�wiatowego. 
Budowańie dobrej lekcji. Metody i techńiki pomagające uczńiom 
uczyc� się szybciej i zapamiętywac� dłuz+ej.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk, Ańńa Szeląg

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – 
założenia edukacji włączającej i korzyści z niej płynące

Zakres treści Kluczowe zasady edukacji włączającej i jej perspektywy. Zasady UDL 
i ETR. Wytyczńe do uńiwersalńego projektowańia w ńauczańiu. 
Praktyczńe c�wiczeńie z przetwarzańiem teksto� w ńa tekst łatwy do 
czytańia (wykorzystańie ńarzędzi ińterńetowych).

Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Co potrzeba Tobie Nauczycielu, abyś był profesjonalistą 
edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej? – od diagnozy 
ucznia po ocenę własnej pracy

Zakres treści Kluczowe zasady edukacji włączającej i jej perspektywy. 
Rozpozńawańie potrzeb rozwojowych i edukacyjńych uczńio� w – 
podejs�cie fuńkcjońalńe. Profil ńauczyciela edukacji włączającej 
i autoewaluacja pracy.

Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech, Joańńa Poz�ńikiewicz

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

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.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Mutyzm – jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym

Zakres treści Pozńańie przyczyń mutyzmu wybio� rczego i jego 
charakterystyczńych cech. Zapozńańie z fuńkcjońowańiem uczńia 
z mutyzmem w sytuacji przedszkolńej i szkolńej. Rola koordyńatora 
zespołu w pracy z uczńiem z trudńos�ciami w komuńikacji. Metody 
i formy pracy z uczńiem z mutyzmem w końteks�cie wspo� łpracy 
z ńauczycielem jak i ro� wies�ńikami. Wspo� łpraca z rodzicami uczńia. 
Prowadzące: Ańetta Krajewska, Natalia Dudziń� ska.

Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

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.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach 
i placówkach systemu oświaty

Zakres treści Zapozńańie z cechami charakterystyczńymi dla edukacji włączającej. 
Rola ńauczyciela w ńowej rzeczywistos�ci edukacyjńej. Wyzńaczańie 
gło� wńych kieruńko� w pracy z uczńiem. Dostosowańie wymagań�  
edukacyjńych do moz+ liwos�ci i potrzeb uczńia ze SPE w mys�l zasady 
– szkoła dla wszystkich

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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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 szkole ńa lekcjach i przerwach.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Seksualność osób niepełnosprawnych

Zakres treści Specyficzńe zachowańia, czyńńiki ryzyka, diagńoza potrzeb, jak 
wspierac� oraz jak pomo� c dzieciom i młodziez+y ńiepełńosprawńej 
z zachowańiami seksualńymi. Zajęcia poprowadzi mgr Berńadeta 
Jabłoń� ska certyfikowańa specjalistka terapii psychoseksualńej.

Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

Email m.szwemińska@wmodń.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 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.

Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres treści Praca z uczńiem zdolńym, wspo� łpraca z ńauczycielem wychowańia 
fizyczńego w diagńozowańiu specjalńych potrzeb edukacyjńych 
uczńio� w wyńikających z obserwacji dokońywańych podczas zajęc�.

Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Tomasz Szuszkiewicz

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

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.

Liczba godzin 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96

Temat Klasa jako zbiór indywidualności; diagnoza typów uczniów

Zakres treści Klasa szkolńa jako  grupa formalńa, stworzońa ńa postawie 
wymagań�  iństytucjońalńych. Ańaliza struktury grupy, układu miejsc, 
pozycji jedńostek.

Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Łukasz Kogut

Email b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Wymagania wobec szkół - wymaganie 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.

Temat Model pracownika, nauczyciela i obywatela w kontekście 
założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Zakres treści Zińtegrowańa Strategia Umiejętńos�ci 2030 a podstawowe kieruńki 
realizacji polityki os�wiatowej pań� stwa w roku szkolńym 2022-2023. 
Wytyczńe zdefińiowańe do pracy szko� ł w „Zińtegrowańej Strategii 
Umiejętńos�ci 2030 (częs�c� szczego� łowa). Polityka ńa rzecz rozwijańia 
umiejętńos�ci zgodńie z ideą uczeńia się przez całe z+ycie” – model 
pracowńika, ńauczyciela i obywatela.

Liczba godzin 2

Organizator dr Dańuta Oleksiak

E-mail d.oleksiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

Temat Od programu nauczania zawodu do wysokich wyników 
egzaminu zawodowego

Zakres treści Wymagańia wobec szko� ł, ńauczycieli i pracodawco� w stawiańe przez 
podstawę programową kształceńia w zawodach. Program ńauczańia 
zawodu – budowa i waruńki skuteczńej realizacji. Podstawa 
programowa a przygotowańie uczńio� w do egzamińu zawodowego. 
Egzamiń zawodowy.

Liczba godzin 4

Organizator dr Dańuta Oleksiak, mgr ińz+ . Krzysztof Stasiak

E-mail d.oleksiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52

52 



Temat Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do 
podnoszenia efektywności nauczania w szkole

Zakres treści Jak skuteczńie ańalizowac� wyńiki egzamińu o� smoklasisty? 
Wyciągańie wńiosko� w i rekomeńdacji do podńoszeńia jakos�ci pracy 
szkoły i podńoszeńia efektywńos�ci ńauczańia. Wspo� lńa 
odpowiedzialńos�c� wszystkich ńauczycieli za wyńiki egzamińo� w 
w końteks�cie kształtowańia kompeteńcji przedmiotowych 
i pońadprzedmiotowych.

Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Mońika Stasiak, Mariola Chodakowska-Malkiewicz

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Skuteczna zamiana problemu w cel, droga do celu – poprawa 
efektów kształcenia

Zakres treści Pomoc w ideńtyfikacji problemo� w, kto� re ograńiczają osiągańie 
zamierzońych celo� w edukacyjńych. Szkolńe i końtekstowe czyńńiki 
wpływu ńa wyńik egzamińo� w o� smoklasisty - diagńoza.

Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz, Łukasza Kogut

E-mail j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

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

Zakres treści Ańaliza wyńiko� w egzamińacyjńych. Wykorzystańie ańalizy wyńiko� w 
do poprawy efekto� w kształceńia.

Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 89
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Wymagania wobec szkół - wymaganie 9.

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Temat Awans zawodowy nauczyciela

Zakres treści Zapozńańie z procedurą uzyskańia stopńi awańsu zawodowego 
ńauczyciela końtraktowego, miańowańego i dyplomowańego, 
wymagańiami kwalifikacyjńymi i formami dokumeńtowańia 
dorobku zawodowego. Rozmowa kwalifikacyjńa i egzamiń. Rola 
opiekuńa staz+u w awańsie zawodowym.

Liczba godzin 4

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

Email k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Nauczyciel w kryzysie – syndrom wypalenia zawodowego 
i minimalizowanie jego skutków

Zakres treści Odporńos�c� psychiczńa ńauczyciela czyli komu grozi wypaleńie 
zawodowe (determińańty ińdywidualńe i społeczńe). Wsparcie 
i profilaktyka. Relacje a dobrostań ńauczyciela.

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Beata Pabiań

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Rozwiązywanie konfliktów w radach pedagogicznych

Zakres treści Prowadzeńie mediacji przez mediatoro� w sądowych. Rozwiązywańie 
końflikto� w w relacji: dyrektor–rada pedagogiczńa, wychowawca–
rodzic, ńauczyciel–rodzic, ńauczyciel–ńauczyciel.

Liczba godzin Wg potrzeb

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

54 



Temat Analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego z obszaru 
kontroli i wspomagania i jej wpływ na podnoszenie jakości 
pracy szkoły/placówki

Zakres treści Podstawy prawńe ńadzoru pedagogiczńego. Defińicja końtroli 
i wspomagańia. Wpływ wńiosko� w sformułowańych w trakcie 
sprawowańego ńadzoru ńa jakos�c� pracy szkoły/placo� wki.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Higiena pracy głosem. Ćwiczenia praktyczne

Zakres treści Głos ńarzędziem wzmacńiającym przekaz w komuńikacji 
zawodowej i prywatńej. Optymalńe waruńki pracy głosem. 
Wypracowańie ńawyku prawidłowego oddychańia i techńiki 
włas�ciwej emisji głosu. Umiejętńos�c� zapańowańia ńad głosem 
w sytuacjach stresowych. Jakich sytuacji powińńis�my uńikac�, aby ńie 
ńaraz+ac� głosu ńa przeciąz+eńie.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Jak identyfikować potrzeby rozwojowe szkoły/placówki

Zakres treści Przegląd metod i ńarzędzia diagńozy: ańaliza dokumeńto� w 
wewńętrzńych i zewńętrzńych, ańaliza wewńętrzńych 
i zewńętrzńych waruńko� w wpływających ńa rozwo� j szkoły, badańie 
sytuacji problemowej szkoły/placo� wki, model samos�wiadomos�ci 
orgańizacji, poziomy logiczńe Diltsa, metaplań i wiele ińńych.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Kompetencje organu nadzoru pedagogicznego, organu 
prowadzącego, rady pedagogicznej i ich wpływ na 
funkcjonowanie szkoły/placówki

Zakres treści Omo� wieńie obowiązujących przepiso� w prawa os�wiatowego 
dotyczącego kompeteńcji poszczego� lńych orgańo� w i ich wpływu ńa 
fuńkcjońowańie szkoły/placo� wki.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Nauczycielska diagnoza pedagogiczna i jej wpływ na sukces 
edukacyjny uczniów

Zakres treści Nauczycielska diagńoza pedagogiczńa - podstawy prawńe. Przegląd 
ńarzędzi diagńozy ńauczycielskiej. Autodiagńoza kompeteńcji 
ńauczycielskich.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Poszanowanie praw i godności uczniów i nauczycieli w świetle 
obowiązującego prawa. Mobbing – jak go rozpoznać i jak się 
przed nim bronić

Zakres treści Przepisy dotyczące praw dziecka, uczńio� w, rodzico� w i opiekuńo� w 
prawńych, w tym moz+ liwos�ci decydowańia o udzieleńiu pomocy 
psychologiczńo-pedagogiczńej. Prawa ńauczycieli wyńikające z 
obowiązujących przepiso� w. Defińicja mobbińgu, rodzaje mobbińgu, 
przeciwdziałańie mobbińgowi.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Prawa i obowiązki nauczycieli zgodnie z ustawą Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zakres treści Zasady zatrudńiańia i zwalńiańia ńauczycieli, urlopy, emerytury, 
wyńagrodzeńia, Karta Nauczyciela a Kodeks Pracy,  poleceńie 
słuz+bowe dyrektora, itp.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Prawne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce

Zakres treści Defińicja końfliktu, przyczyńy końflikto� w, rozwiązywańie końflikto� w 
poprzez odwoływańie się do obowiązujących regulamińo� w, 
rozporządzeń� , zarządzeń�  i ińńych akto� w prawńych. Sztuka dialogu, 
czyli jak rozwiązywac� końflikty.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Promocja wizerunku szkoły i dbałość o jakość edukacji 
potrzebą czasów

Zakres treści Ańaliza SWOT, ańaliza zasobo� w, ańaliza dos�wiadczeńia, 
orgańizowańie działań�  promocyjńych, podział zadań� , ńarzędzia do 
realizacji promocji. Elemeńty kształtujące wizeruńek szkoły: baza 
materialńa, jakos�c� pracy szkoły/placo� wki, komuńikacja, wspo� łpraca 
w zespole i s�rodowiskiem lokalńym.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk, Ańńa Szeląg

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Rozwijanie kultury pracy szkoły opartej na innowacji, 
współpracy, zespołowości i interdyscyplinarności

Zakres treści Projekty, ińńowacje pedagogiczńe, eksperymeńty pedagogiczńe 
a poprawa jakos�ci pracy szkoły. Wykorzystańie Modelu Cańva 
w plańowańiu ińńowacji. Prawńo-psychologiczńe aspekty pracy 
zespołowej. Zasady dobrej orgańizacji pracy zespołowej.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole/placówce. Obowiązki 
dyrektora i rady pedagogicznej. Aktualne przepisy regulujące 
kwestie bezpieczeństwa w szkole/placówce

Zakres treści Odpowiedzialńos�c� dyrektora i ńauczycieli za bezpieczeń� stwo 
w szkole/placo� wce. Omo� wieńie przepiso� w prawa dotyczących 
bezpieczeń� stwa w szkole/placo� wce. Tworzeńie przyjazńego 
klimatu, przeciwdziałańie przemocy i uzalez+ńieńiom, promocja 
zdrowia, itp.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97

Temat Zarządzanie stresem i emocjami. Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu. Budowanie autorytetu nauczyciela i jego 
utrzymanie

Zakres treści Jak przekuc� stres w koństruktywńe działańie? Narzędzia i techńiki 
wspierające walkę ze stresem. Budowańie odporńos�ci psychiczńej. 
Efektywńe radzeńie sobie z przeciąz+eńiem zadańiami. Wspo� łczesńy 
model autorytetu ńauczyciela: spo� jńos�c� wizeruńkowa, 
zro� wńowaz+eńie emocjońalńe, otwartos�c� ńa potrzeby ińńych, 
mistrzostwo zawodowe, czyńńiki zewńętrzńe.

Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Szkolna turystyka i krajoznawstwo

Zakres treści Aktualńy stań prawńy, zasady orgańizowańia wycieczek szkolńych, 
wymagańe kwalifikacje kadry, zasady bezpieczeń� stwa.

Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Zagadnienia bezpieczeństwa w szkole

Zakres treści Aktualńy stań prawńy, zagroz+eńia, odpowiedzialńos�c� i procedury 
bezpieczeń� stwa stosowańe w szkole.

Liczba godzin 3

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora: prawna 
i dyscyplinarna

Zakres treści Podstawa prawńa działańia komisji. Ustawowe obowiązki 
ńauczyciela. Odpowiedzialńos�c�: prawńa w szkole, porządkowa 
pracowńiko� w szkoły/placo� wki, dyscyplińarńa ńauczycieli.

Liczba godzin 4

Organizator Halińa Uz� luk, Łukasz Kogut

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91

Temat Mobbing w szkole/placówce a nadzór sprawowany przez 
dyrektora

Zakres treści Obowiązki ńauczyciela. Nadzo� r pedagogiczńy dyrektora 
szkoły/placo� wki. Mobbińg w pracy w aspekcie prawńym.

Liczba godzin 4

Organizator Halińa Uz� luk, Łukasz Kogut

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Temat Wizerunek szkoły zależy od wielu – szkoła  z dialogiem

Zakres treści Kształtowańie pozytywńego wizeruńku szkoły w społeczńos�ci 
lokalńej. Szkoła przyjazńa dla wszystkich.

Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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