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Informacje organizacyjne

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

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

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

4. Opłaty za formy płatńe ńalez+y dokońac� ńa końto Os�rodka po otrzymaniu in-
formacji o zakwalifikowaniu:

Santander Bank Polska SA
38 1090 2718 0000 0001 4650 1729

Jako tytuł przelewu prosimy wpisać temat szkolenia oraz imię  
i nazwisko uczestnika.

5. Zapraszamy wszystkich zaińteresowańych ńauczycieli ńa końsultacje meto-
dyczńe. Prosimy o wczes�ńiejsze telefońiczńe ustaleńie termińu spotkańia.
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Pracownicy pedagogiczni W-MODN w Elblągu

imię i nazwisko kontakt

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

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

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

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

dr Krzysztof BŁASZCZAK
kierowńik ECEE, ńauczyciel — końsultańt ds. chemii, 
oceńiańia i egzamińowańia

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
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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

Joańńa POŹNIKIEWICZ
ńauczyciel — końsultańt ds. wspomagańia szko� ł 
i placo� wek

i.pozńikiewicz@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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Doradcy metodyczni W-MODN w Elblągu

imię i nazwisko kontakt

Ewa BEDNARSKA-SIWILEWICZ
doradca metodyczny ds. plastyki

e.bednarska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

Joanna CYGAN
doradca metodyczny ds. matematyki

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

Janusz KARKUT
doradca metodyczny ds. matematyki

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

Mariola MALKIEWICZ
doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

m.malkiewicz@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

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

e.meredyk@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

Paweł NIEMCZUK
doradca metodyczny ds. pedagogiki specjalnej

p.niemczuk@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

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

a.szczawinska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

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

a.szelag@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

Karolina WITKOWSKA
doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

k.witkowska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97

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

k.zedlewska@wmodn.elblag.pl
tel. 55 625 72 97
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Konsultacje

 roku szkolńym 2022/2023 końsultańci W-MODN w Elblągu oferują Pań� stwu 
bezpłatńe, tematyczńe końsultacje ińdywidualńe i grupowe.W

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

dr ińz+ . Krzysztof BŁASZCZAK

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

i kryteriów oceniania.
• Przygotowanie ucznia w szkole podstawowej do konkursu z chemii.
• Awans zawodowy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego.
• Mediacje jako alternatywa na rozwiązywanie konfliktów.
• Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkole podstawowej 

i ponadpodstawowej.
• Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela.
• W zakresie edukacji ekologicznej: finansowanie szkół, realizacja projektów 

edukacyjnych, organizacja konkursów, akcje i kampanie ekologiczne.

Maria CHODAKOWSKA-MALKIEWICZ

• Awans zawodowy nauczyciela języka obcego – procedury.

• Egzamin ósmoklasisty – bieżące zmiany/przygotowanie/procedury.

• Metodyka pracy na lekcji języka angielskiego – dostosowanie metod i sposobów 
pracy do aktualnych wyzwań i potrzeb ucznia/uczniów.
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• eTwinning w realizacji podstawy programowej.

Marleńa DERLUKIEWICZ

• Zasady tworzeńia programo� w ńauczańia.

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

• Praca z uczńiem o specjalńych potrzebach ńa języku polskim.

• Tworzeńie ińńowacyjńych programo� w edukacyjńych.

• Doskońaleńie kompeteńcji kluczowych.

• Rola ńauczyciela w motywowańiu uczńio� w.

• Aktywizujące metody i techńiki ńauczańia.

• Rozwijańie kreatywńos�ci ńa lekcjach i zajęciach pozalekcyjńych.

Jerzy DOROŻKO

• Nauczańie ińformatyki i ńa zajęciach komputerowych.

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

• Realizacja podstawy programowej z wykorzystańiem darmowego oprogramo-
wańia.

• Wykorzystańie techńologii ińformacyjńych i komuńikacyjńych ńa przedmiotach 
ńieińformatyczńych.

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

• Laboratoria Przyszłos�ci, Aktywńa tablica

Beata GADOMSKA

• Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego.

• Indywidualny coaching dla kadry kierowniczej (rozwiązywanie problemów 
zawodowych).

• Zarządzanie szkołą.

• Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia efektów 
nauczania.

• Praca z uczniami z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi na języku polskim 
i podczas terapii pedagogicznej.

• Nauczanie języka polskiego.

• Uczenie uczenia się w szkole, w tym badanie stylów uczenia się.
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Ańdrzej GOŁOTA

• Nauczańie matematyki

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

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

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

• Edukacja przez szachy.

• Awańs zawodowy ńauczyciela, oceńa pracy ńauczyciela.

Alicja GUŁA

• Ińńowacje pedagogiczńe.

• Mońitorowańie podstawy programowej wychowańia przedszkolńego.

Jadwiga HRYNIEWICZ

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

• Programy ńauczańia języko� w obcych — zasady koństruowańia.

• Ewaluacja programo� w realizowańych w szkołach.

• Koństruowańie ńarzędzi badawczych.

• Awańs zawodowy ńauczyciela.

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

Magdaleńa JANKUN

• Zasady koństruowańia programo� w ńauczańia.

• Oceńiańie kształtujące jako czyńńik motywujący uczńia do pracy.

• Metodyka ńauczańia geografii i przyrody.

• Struktura końspektu lekcji w ńowoczesńym ujęciu dydaktyczńym.

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

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

Ańńa KAMIŃSKA

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

Łukasz KOGUT

• Nowatorskie rozwiązańia ńa lekcjach plastyki i zajęciach pozalekcyjńych.

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

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

• Obszary aktywńos�ci podlegające oceńie ńa lekcji plastyki.

Elz+bieta KURKIEWICZ

• Egzamiń o� smoklasisty.

• Struktura końspektu lekcji.

• Uczeń�  ze specjalńymi potrzebami edukacyjńymi.

• Egzamińy sprawdzające, poprawkowe, klasyfikacyjńe.

• Praca z uczńiem z dyskalkulią.

• Praca z uczńiem dyslektyczńym.

dr Ewa LESZCZYŃSKA

• Kształtowańie kompeteńcji kluczowych w zakresie języko� w obcych.

• Ińńowacyjńe rozwiązańia metodyczńe i orgańizacyjńe w ramach ńauczańia 

języka obcego.

• Dobre praktyki w obrębie ńauczańia języka obcego.

• Wsparcie ńauczyciela i uczńia w ro� z+ńych aspektach edukacyjńych.
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Jańińa MELLER

• Warsztat pracy ńauczyciela biologii.

• Końkurs przedmiotowy z biologii i końkursy przyrodńiczo-ekologiczńe.

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

• Sieci współpracy.

• Zmiany w egzaminie maturalnym z biologii.

dr Dańuta OLEKSIAK

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

• Doradztwo edukacyjńo-zawodowe.

• Ańdragogiczńe aspekty projektowańia zajęc� edukacyjńych dla dorosłych.

• Badańie loso� w absolweńto� w.

• Plańowańie pracy ńauczyciela kształceńia zawodowego.

dr Beata PABIAN

• Modyfikacja programu podstaw przedsiębiorczości.

• Identyfikacja potrzeb rozwojowych szkoły/placówki.

• Nadzór pedagogiczny, planowanie i dokumentowanie działań według 
obowiązujących przepisów prawa.

• Praca logopedy z uczniem dwujęzycznym.

• Prowadzenie dokumentacji logopedycznej według aktualnych przepisów prawa.

• Narzędzia wykorzystywane do diagnozy logopedycznej.

Ireńa POŹDZIECH

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

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

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

• Doradztwo zawodowe w szkole.
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Joańńa POŹNIKIEWICZ

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

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

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

Boz+eńa ROKICKA

• Rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych.

• Rozwiązywanie konfliktów w szkole – mediacje.

• Awans zawodowy pedagoga, wychowawcy.

• Modyfikacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły.

• Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczńe s�rodowiska szkolńego.

• Zespoły Samokształceniowe Kierowników Świetlic Szkolnych.

• Współpraca szkoły z rodzicami.

Mońika STASIAK

• Realizacja podstawy programowej z fizyki.

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

• Dos�wiadczeńia i eksperymeńty ńa lekcjach.

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

Krzysztof STASIAK

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

efektywńos�ci kształceńia.

• Korzystańie z ńowoczesńych techńologii w ńauczańiu przedmioto� w zawodo-
wych.
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Tomasz SZUSZKIEWICZ

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

• Uczńiowski klub sportowy.

• Dokumeńtacja ńauczyciela wychowańia fizyczńego.

• Przedmiotowe zasady oceńiańia.

• Działalńos�c� turystyczńo-krajozńawcza szkoły.

• Bezpieczeń� stwo ńa zajęciach wychowańia fizyczńego.

• Oceńa pracy ńauczyciela staz+ysty.

Marleńa SZWEMIŃSKA

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

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

• Ańaliza i ińterpretacja orzeczeńia lub opińii psychologiczńo-pedagogiczńej.

Agata URBAŃSKA

• Realizacja podstawy programowej — I etap edukacyjńy.

• Ińńowacje pedagogiczńe we wczesńej edukacji.

Halińa UŹLUK

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

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

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

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

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

W-MODN w Elblągu w roku szkolńym 2022/2023 kompleksowe wspomaganie 
szkół i placówek realizowac� będzie poprzez zaplańowańie i przeprowadzeńie 
działań�  mających ńa celu poprawę jakos�ci pracy szkoły lub placo� wki w zakresie 
okres� lońym w § 18 ust. 1 i 2 rozporządzeńie Mińistra Edukacji Narodowej z dńia 28 
maja 2019 r. w sprawie placo� wek doskońaleńia ńauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1045), lub ińńym wskazańym przez szkołę lub placo� wkę, wyńikającym z jej potrzeb, 
kto� re obejmie:

1. Pomoc w zdiagńozowańiu tych potrzeb.

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

3. Zaplańowańie form wspomagańia i ich realizację.

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

Szczególną ofertę wsparcia kierujemy do szkół, które wdrażają lub kontynuują 
realizację Programu poprawy efektywności kształcenia. 

Propońujemy, po wczes�ńiejszym ich zgłoszeńiu, wspomagańie pracy w zakresie 
opracowańia, mońitorowańia i realizacji tego programu, tzw. Pakiet PPEK. W jego 
zakres wchodzą:

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

2. Szkoleńia, semińaria, warsztaty wg oferty W-MODN w Elblągu, m.iń. pomoc w 
pogłębiońej ańalizie wyńiko� w egzamińo� w zewńętrzńych i diagńozowańiu 
przyczyń braku efekto� w kształceńia. 

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

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

Koordyńator projektu - Joańńa Poz�ńikiewicz (j.pozńikiewicz@wmodń.elblag.pl). 
Zgłoszeńia z pros�bą o objęcie szkoły wspomagańiem przyjmuje wicedyrektor Jadwiga 
Hryńiewicz (j.hryńiewicz@wmodń.elblag.pl).

Pońiz+ej przedstawiamy kilka wybrańych propozycji szkoleń�  w ramach wspomagańia 
szkoły w zakresie poprawy efekto� w kształceńia. Ińńa tematyka moz+e byc� 
zapropońowańa przez koordyńatora po wczes�ńiejszej końsultacji i diagńozie potrzeb.
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Temat Szkoła z Programem poprawy efektywności kształcenia (PPEK) 
– wspomaganie

Zakres treści Odpowiedz�  – dlaczego szkoła realizuje PPEK? Wspomagająca rola 
Warmiń� sko-Mazurskiego Os�rodka Doskońaleńia Nauczycieli 
w Elblągu w zakresie poprawy efekto� w kształceńia – szczego� łowe 
omo� wieńie oferty PEK.

Odpłatność (zł) Bezpłatńe Liczba godzin 2

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz

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

Temat Poprawa efektów kształcenia – Refleksja

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

Odpłatność (zł) Wg liczby człońko� w RP Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Poz�ńikiewicz, Łukasza Kogut

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

 Formularz zgłoszeńiowy  

Temat Terapia ręki

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

Odpłatność (zł) 300 Liczba godzin 14

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

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

Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie spływu 
kajakowego

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

Odpłatność (zł) 100 Liczba godzin 2 dńi

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie rajdu 
rowerowego

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

Odpłatność (zł) 100 Liczba godzin 2 dńi

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Organizacja wycieczki specjalistycznej w formie rejsu 
żeglarskiego

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

Odpłatność (zł) 225 Liczba godzin 2 dńi

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Organizowanie specjalistycznej wycieczki turystyczno-
krajoznawczej w formie obozu narciarskiego

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

Odpłatność (zł) 2000 Liczba godzin 7 dńi

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

 Formularz zgłoszeńiowy – Beata Pabiań  

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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

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.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

Temat Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego

Zakres treści Wyńiki, wńioski, rekomeńdacje. Dokumeńtacja ńadzoru 
pedagogiczńego według obowiązującego prawa.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Halińa Uz� luk, dr Beata Pabiań

E-mail b.pabiań@wmod.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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 Formularz zgłoszeńiowy – Beata Gadomska  

Temat Akademia dyrektora pierwszej kadencji

Zakres treści Cykl szkoleń�  i warsztato� w z zakresu zarządzańia szkołą 
w końteks�cie potrzeb i trudńos�ci dyrektora pierwszej kadeńcji, 
orgańizowańych cykliczńie co 2 miesiące (lub częs�ciej, w zalez+ńos�ci 
od zgłaszańych potrzeb). Tematy spotkań� :

1. Plańowańie i końtrola w pracy dyrektora szkoły
2. Podstawy skuteczńej komuńikacji w pełńieńiu roli dyrektora 

szkoły
3. Zasady kreowańia skuteczńej pracy zespoło� w ńauczycielskich
4. Przewodńiczeńie radzie pedagogiczńej

Odpłatność (zł) 40 za cykl 4 szkoleń�  lub 20 za kaz+de 
spotkańie

Liczba godzin 4 kaz+de 
spotkańie

Organizator Beata Gadomska

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

Temat Przywództwo edukacyjne

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

1. Kompeteńcje miękkie dyrektora szkoły
2. Coachińg w zarządzańiu szkołą
3. Wypaleńie zawodowe ńauczycieli
4. Automotywacja dla dyrektora

Odpłatność (zł) 40 za cykl 4 szkoleń�  lub 20 za kaz+de 
spotkańie

Liczba godzin 4 kaz+de 
spotkańie

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Temat Nadzór pedagogiczny w szkole

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Joańńa Poz�ńikiewicz

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

Temat Nadzór pedagogiczny w szkole objętej wspomaganiem

Zakres treści Plańowańie działań�  dyrektora szkoły w realizacji form ńadzoru 
pedagogiczńego, ich oceńa i efekty. Wńioski i zaleceńia płyńące 
z końtroli zewńętrzńej. Plańowańie pracy ńad poprawą 
efektywńos�ci ńauczańia.

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Joańńa Poz�ńikiewicz

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

Temat Sztuka obserwacji zajęć – skuteczne narzędzie oddziaływania

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

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 87
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Temat Rola dyrektora szkoły w organizacji awansu zawodowego 
nauczyciela

Zakres treści Rola dyrektora szkoły w awańsie zawodowym. Procedury ubiegańia 
się o ńastępńy stopień�  awańsu zawodowego po zmiańach prawńych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

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

Temat Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole

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

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

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

 Formularz zgłoszeńiowy – wczesńa edukacja  

Temat Dziecko cudzoziemskie we wczesnej edukacji

Zakres treści Język polski jako język obcy – podstawa programowa. Przykłady 
praktyczńych rozwiązań�  metodyczńych (zabawy, zadańia i c�wiczeńia 
wprowadzające do ńauki języka polskiego jako obcego).Praca 
z dzieckiem cudzoziemskim – korzys�ci dla dzieci polskich.
Prowadzeńie p. Elz+bieta Lipska – edukator ńauki języka polskiego 
jako obcego dzieci słowiań� skojęzyczńych.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Alicja Guła, Agata Urbań� ska, Karolińa Witkowska

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

Temat Jak sprawić, aby codzienność była łatwiejsza?

Zakres treści Szok kulturowy, trauma wojeńńa, stańy depresyjńe, końsekweńcje 
kryzysu. Wsparcie dla ńauczycieli, skuteczńe strategie stawiańia 
czoła problemom. Semińarium oń-lińe. Wspo� łprowadząca 
p. Elz+bieta Lipska - edukator ńauki języka polskiego jako obcego 
dzieci słowiań� skojęzyczńych.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 3

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła, Ewa Leszczyń� ska

E-mail a.urbańska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Schematy wizualnego myślenia jako wstęp do krytycznego 
myślenia małego dziecka

Zakres treści Mys�leńie wizualńe – czym jest. Rola mys�leńia wizualńego oraz 
schemato� w widoczńego mys�leńia w procesie edukacyjńym. 
Zapozńańie z wybrańymi techńikami mys�leńia wizualńego oraz 
sposoby ich wykorzystańia w pracy z małym dzieckiem. Mys�leńie 
wizualńe jako wstęp do mys�leńia krytyczńego. Tworzeńie własńego 
bańku pomysło� w.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Agata Urbań� ska, Karolińa Witkowska

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

Temat Muzyczny kalejdoskop – propozycje zabaw i ćwiczeń do muzyki

Zakres treści „Hit czy kit?” - dobo� r muzyki jako istotńy aspekt pracy dydaktyczńo-
wychowawczej ńa lekcjach umuzykalńiających. Skąd czerpac� 
ińspirację? Forma utworu muzyczńego czyńńikiem geńerującym 
zabawę muzyczńo-ruchową. Tworzeńie graficzńych zapiso� w muzyki. 
Formy aktywńos�ci muzyczńej dziecka w zetkńięciu z utworem 
muzyczńym- praktyczńe propozycje realizacji zabaw do przykłado� w 
z literatury muzyczńej. Ińterpretacja ruchowa utworu muzyczńego 
sposobem ńa wyraz+eńie emocji poprzez ruch. Prowadzeńie: Mońika 
Wilkiewicz – ńauczyciel rytmiki.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła

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

Temat Mindfulness, czyli jak uważność uwalnia potencjał dziecka

Zakres treści Czym jest mińdfulńess? Czy dzieci potrzebują uwaz+ńos�ci? Korzys�ci 
płyńące z treńińgu uwaz+ńos�ci. Codzieńńa praktyka uwaz+ńos�ci – 
wybrańe techńiki i c�wiczeńia. Czym jest stres? Treńińg redukcji 
stresu i pracy ńad emocjami. Końtrola a samoregulacja.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła

E-mail a.urbańska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Zabawy animacyjne dobre na wszystko

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

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła, Karolińa Witkowska

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

Temat Liczę się, czyli jak ciekawie uczyć matematyki bez podręcznika

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

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła

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

Temat Ja we wszechświecie - lapbook tematyczny

Zakres treści Przygotowańie ńauczycieli do wykońańia lapbooka tematyczńego 
w ramach obchodo� w 550 roczńicy urodziń Mikołaja Koperńika 
i projektu „Byc� jak Koperńik, czyli siedem kroko� w do rozwoju”. Czym 
jest lapbook? Tworzeńie własńego bańku pomysło� w.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 3

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 Pomagając sobie pomagasz innym, czyli bliżej siebie

Zakres treści Cykl czterech 4-godzińńych warsztato� w:
1. O pewńos�ci siebie i poczuciu własńej wartos�ci.
2. Emocje jako ńasz sprzymierzeńiec – samoregulacja zamiast 

samokońtroli.
3. Mińdfulńess, czyli jak z+yc� uwaz+ńiej i rozwaz+ńiej.
4. Dobrostań własńy a dobrostań ińńych – prowadzeńie 

Korńelia Stawicka-Zieleńkiewicz, treńer kompeteńcji 
relacyjńych.

Odpłatność (zł) 200 Liczba godzin 16

Organizator Alicja Guła, Agata Urbań� ska, Ewa Leszczyń� ska

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

Temat Pozytywna dyscyplina

Zakres treści Postawa ńauczyciela i co z ńiej wyńika. Jak reagowac�, czyli 
umiejętńos�ci zamiast recepty? Narzędzia, dzięki kto� rym małe dzieci 
same potrafią się uspokoic�.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5

Organizator Alicja Guła, Mariola Malkiewicz, Agata Urbań� ska

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

Temat Ukulele, czyli wszystko gra

Zakres treści Wprowadzeńie do gry ńa iństrumeńcie, ńauka wybrańych akordo� w. 
Propozycje zabaw muzyką, kto� re zńakomicie ńadają się ńa 
uroczystos�ci szkolńe i przedszkolńe.
Prowadzeńie: Kamila ZNwirek – ńauczyciel edukacji wczesńoszkolńej 
i muzyki, ińńowator.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Agata Urbań� ska, Alicja Guła

E-mail a.urbańska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Logopedyczny Sherlock Holmes

Zakres treści Logopedia ńiewidoczńa dla oczu. Propozycje zabaw 
i eksperymeńto� w, kto� rym towarzyszą c�wiczeńia logopedyczńe.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 5

Organizator Alicja Guła, Mariola Malkiewicz

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

Temat Zamiast wychowania

Zakres treści Nauka odpowiedzialńos�ci, rozwiązywańie sytuacji końfliktowych. 
Ceńńe i liczńe przykłady pozwalające rozumiec� trudńe zachowańia 
dzieci. Propozycje reakcji i rozwiązań� . Prowadzeńie: Korńelia 
Stawicka-Zieleńkiewicz, treńer kompeteńcji relacyjńych, treńer 
FamilyLab.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6

Organizator Alicja Guła, Agata Urbań� ska

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

Marleńa Derlukiewicz – ińformacja o termińie i miejscu szkoleńia oraz formularz zgłosze-
ńiowy zostańą wysłańe do kaz+dej szkoły ńa dwa tygodńie przed spotkańiem. Zaproszeńie 
ńa szkoleńie zostańie ro� wńiez+  zamieszczońe ńa strońie ińterńetowej W-MODN w Elblągu.

Temat Dwadzieścia kroków do sukcesu na egzaminie ósmoklasisty 

Zakres treści Plańowańie pracy w oparciu o dwadzies�cia wskazo� wek, kto� re mają 
wpływ ńa podńiesieńie efekto� w kształceńia. Warsztat adresowańy 
do ńauczycieli języka polskiego uczących 
w klasach IV-VIII. 

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206

Temat Lekcja odwrócona na przedmiotach humanistycznych

Zakres treści Lekcja odwro� cońa jako metoda kształceńia strategią wyprzedzającą. 
Poro� wńańie lekcji tradycyjńej i odwro� cońej. Etapy działań� . 
Wykorzystańie platformy TED-Ed. Przykłady sceńariuszy lekcji 
w formie lekcji odwro� cońych. 

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206

Temat Od ćwiczeń w uzasadnianiu do wypowiedzi o charakterze 
argumentacyjnym (warsztat powtórzony)

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206
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Temat Od zabaw twórczych do wypowiedzi o charakterze twórczym

Zakres treści Jak zaplańowac� i skuteczńie przeprowadzic� (przykłady c�wiczeń� ) 
proces kształceńia umiejętńos�ci pisańia tekstu o charakterze 
two� rczym od czwartej klasy szkoły podstawowej do egzamińu po 
o� smej klasie.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Edyta Meredyk-Szczesiak

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206

Temat Sztuka argumentowania, czyli jak doskonalić umiejętności 
retoryczne

Zakres treści Wykorzystańie ro� z+ńych rodzajo� w debat w praktyce edukacyjńej. 
Debata za i przeciw (ńp. debata oksfordzka), dyskusja pańelowa 
i moderowańa ńa lekcjach języka polskiego. Przygotowańie debaty 
o tematyce historyczńej, społeczńej lub kulturowej.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 15

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206

Temat Poprawnie, płynnie, biegle i wyraziście, czyli o doskonaleniu 
umiejętności czytania i mówienia

Zakres treści Trzy aspekty czytańia. CPwiczeńia, ńarzędzia i programy doskońalące 
umiejętńos�c� czytańia. Prawidłowe ńawyki uz+ywańia głosu. 
CPwiczeńia poprawiające jakos�c� wymowy – dykcja, akceńt, tempo 
wymowy, emisja głosu. Logopedia artystyczńa a ińterpretacja 
wygłaszańych teksto� w.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Derlukiewicz, dr Beata Pabiań

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206

29 



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

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

Odpłatność (zł) Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206

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

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

Odpłatność (zł) Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206

Temat Sieć współpracy polonistów - dobre praktyki w zakresie 
przygotowania uczniów do egzaminu po ósmej klasie

Zakres treści Upowszechńiańie dobrych praktyk. Prezeńtacja ońlińe sceńariuszy 
lekcji z propozycjami rozwiązań�  metodyczńych skuteczńie 
przygotowujących do egzamińu po o� smej klasie. Warsztaty 
cykliczńe.

Odpłatność (zł) Liczba godzin 20

Organizator Marleńa Derlukiewicz

E-mail m.derlukiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 604428206
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Temat „Streszczanie to nie takie trudne zadanie”. Kształcenie 
umiejętności streszczania tekstów nieliterackich w świetle 
wymagań egzaminacyjnych.

Zakres treści 1. Wymagańia ogo� lńe i szczego� łowe zawarte w podstawie 
programowej 2017 oraz podstawie programowej 2012.

2. Etapy dobrego streszczańia.
3. Cechy dobrego streszczeńia.
4. Dobre praktyki – wskazo� wki do pracy ze streszczeńiem.
5. Siedem ńajczęstszych błędo� w streszczańia.
6. Zestawy zadań� . Materiał c�wiczeńiowy dla uczńio� w 

i ńauczycieli.
7. Zasady oceńiańia rozwiązań�  zadań�  odwołujących się do 

teksto� w ńieliterackich.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Email e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Teatr kamishibai – przez twórczą zabawę obrazem do wiedzy

Zakres treści 1. Kamishibai - doskońałe ńarzędzie edukacyjńe podczas lekcji 
języka polskiego.

2. Teatr kamishibai – skuteczńy sposo� b ńa powto� rkę przed 
egzamińem.

3. Walory wykorzystańia teatru kamishibai ńa lekcji języka 
polskiego.

4. Propozycje zastosowańia teatru kamishibai podczas lekcji – 
sceńariusze zajęc�.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Email e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97
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Temat „Interpretacja obrazu” - fotografia i plakat w kontekście 
egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Zakres treści 1. Miejsce ińterpretacji sztuki w podstawie programowej języka 
polskiego.

2. Nauczańie pretekstowe sposobem motywowańia uczńio� w do 
ańalizowańia oraz ińterpretowańia symboliki i symboli 
zamieszczońych ńa plakatach - okładkach szkolńych lektur.

3. Symboliczńy s�wiat wartos�ci i motywo� w przedstawiońy 
w lekturach szkolńych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Email e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Szybkie i sprawne przyswajanie języka polskiego jako obcego 
przez funkcjonalne nauczanie gramatyki

Zakres treści 1. Materiały dostępńe do ńauczańia języka polskiego jako 
obcego (podręczńiki, zbiory c�wiczeń� , platformy edukacyjńe).

2. Ińteńsywńy dryl gramatyczńy i c�wiczeńia aktywizujące jako 
skuteczńe metody w ńauczańiu gramatyki.

3. Sposoby ńa przyspieszeńie procesu ńauczańia języka 
polskiego jako obcego.

4. Rozwiązańia dydaktyczńe i ńarzędzia do ńauczańia gramatyki 
języka polskiego - zabawy i gry dydaktyczńe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 2

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Email e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97
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Temat "Jak nie wpaść w pułapkę edukacyjną?" - pierwsze lekcje języka 
polskiego jako obcego

Zakres treści 1. Os�wiata polska a ukraiń� ska - poro� wńańie systemo� w 
edukacyjńych.

2. Przygotowańie się do lekcji. Co kaz+dy ńauczyciel wiedziec� 
powińień?

3. Bariera językowa - ńiezńajomos�c� alfabetu. Jak sobie poradzic�?
4. Podobień� stwa języko� w: polskiego i ukraiń� skiego. Jak je 

wykorzystac�?
5. Jak uz+ywac� podręczńik „Nowe słowa ńa start!” podczas lekcji 

do ńauczańia języka polskiego jako obcego?
6. Proste gry dydaktyczńe - skuteczńe w ńauczańiu języka 

polskiego jako obcego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Email e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat „Jak uczyć słuchania, mówienia, czytania i pisania?” - skuteczne 
metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego

Zakres treści 1. Język polski jako obcy - poziomy językowe.
2. Język komuńikacji a język edukacji szkolńej.
3. Język literacki a codzieńńy.
4. Techńiki ńauczańia słuchańia, mo� wieńia, czytańia i pisańia 

języka polskiego jako obcego.
5. Błędy leksykalńe i leksykalńo-stylistyczńe w polszczyz�ńie 

Ukraiń� co� w - zapobiegańie i elimińacja.
6. Leksykalńe c�wiczeńia przedkomuńikacyjńe - wzbogacańie, 

aktywizowańie i utrwalańie słowńictwa.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Edyta Meredyk-Szczesiak

Email e.meredyk@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97
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 Formularz zgłoszeńiowy – Beata Gadomska  

Temat TOC na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Zakres treści Czym są ńarzędzia TOC? Praktyczńe wykorzystańie tych ńarzędzi  ńa 
lekcjach języka polskiego i w pracy wychowawczej (gałąz�  logiczńa, 
chmura, drzewo decyzyjńe itp.).

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się?

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Tutoring w pracy nauczyciela polonisty

Zakres treści Czym jest tutorińg? Tutorińg jako metoda pracy z uczńiem zdolńym. 
Uczeń�  pracujący metodą projektu. Umiejętńos�ci treńerskie ńa 
lekcjach języka polskiego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93
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Temat Myślenie krytyczne na lekcjach języka polskiego

Zakres treści Jak uczyc� mys� leńia krytyczńego ńa języku polskim? Czym są 
schematy widoczńego uczeńia się (rutyńy mys�leńia krytyczńego)? 
Praktyczńe wykorzystańie rutyń ńa lekcjach języka polskiego 
i w pracy wychowawczej.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Egzamin maturalny z języka polskiego od 2023 r. w świetle 
zmiany wymagań

Zakres treści Zmiańy ńa egzamińie maturalńym (pisemńym i ustńym). Ańaliza 
„Ińformatora o egzamińie maturalńym z języka polskiego 2023” oraz 
„Wymagań�  egzamińacyjńych ńa rok 2023”. Matura ńa poziomie 
podstawowym i rozszerzońym.

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Matura 2023. Notatka syntetyzująca

Zakres treści Jak przygotowac� uczńio� w do pisańia ńotatki syńtetyzującej. 
Omo� wieńie wymagań�  i umiejętńos�ci ńiezbędńych do ńapisańia 
ńotatki. Prezeńtacja dostępńych materiało� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93
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Temat Matura 2023. Konteksty

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

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Matura 2023. Literatura współczesna

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

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Coaching wychowawczy w pracy nauczyciela

Zakres treści Coachińg jako metoda pracy ńad rozwojem osobistym, skierowańa 
ńa osiągańie wyzńaczońych celo� w. Formułowańie ambitńych celo� w 
i plańowańie działań�  prowadzących do ich osiągńięcia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Nauczanie języka polskiego jako obcego. Wprowadzenie

Zakres treści Szkoleńie kierowańe do wszystkich ńauczycieli (ńie tylko 
polońisto� w) języka polskiego jako obcego. Wymagańia, uwagi 
metodyczńe, z� ro� dła materiało� w pomocńych do ńauczańia języka 
polskiego jako obcego.

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

36 



Temat Pomiar dydaktyczny w planowaniu i ocenianiu na języku 
polskim

Zakres treści Wprowadzeńie do okres� lańia poziomu wymagań� , operacjońalizacji 
celo� w, taksońomii celo� w. Koństruowańie testo� w i prac klasowych. 
Plańowańie lekcji z uwzględńieńiem pomiaru dydaktyczńego.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 8

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Nauczanie języka polskiego jako obcego. Fonetyka i fleksja

Zakres treści Szkoleńie kierowańe do wszystkich ńauczycieli (ńie tylko 
polońisto� w) języka polskiego jako obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Nauczanie języka polskiego jako obcego. Składnia

Zakres treści Szkoleńie kierowańe do wszystkich ńauczycieli (ńie tylko 
polońisto� w) języka polskiego jako obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Zakres treści Szkoleńie kierowańe do wszystkich ńauczycieli (ńie tylko 
polońisto� w) języka polskiego jako obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93
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Temat Matura 2023. Wypowiedź argumentacyjna na maturze 
pisemnej

Zakres treści Jak przygotowac� uczńio� w do formułowańia argumeńto� w? 
Omo� wieńie wymagań�  i umiejętńos�ci ńiezbędńych do ńapisańia 
wypowiedzi argumeńtacyjńej. Prezeńtacja dostępńych materiało� w.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Sieć współpracy i samokształcenia: Współczesne spojrzenie na 
tradycyjne lektury w szkole, czyli sposoby na odświeżenie 
arcydzieł

Zakres treści Cykl spotkań�  dla ńauczycieli języka polskiego, ńa kto� rych będą 
poruszańe ńp. tematy: Jak zachęcic� uczńio� w do czytańia lektur 
obowiązkowych — pomysły ńa przygotowańie uczńio� w do 
samodzielńej lektury. Omawiańie lektur obowiązkowych — 
przykłady two� rczych rozwiązań� . Lekcje otwarte (cykl spotkań�  
w ramach sieci polońisto� w).

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin cykl spotkań�

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93

Temat Sieć współpracy i samokształcenia: Matura 2023

Zakres treści Cykl spotkań�  dla ńauczycieli języka polskiego, ńa kto� rych będą 
poruszańe ńp. tematy: wymagańia maturalńe, lektury w szkole 
pońadpodstawowej, przygotowańie uczńio� w do pisańia wypowiedzi 
maturalńej, matura ustńa, końteksty, testy maturalńe itp.

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin cykl spotkań�

Organizator Beata Gadomska, Ańńa Szczawiń� ska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93
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Temat Sieć współpracy i samokształcenia: Nauczanie języka polskiego 
jako obcego

Zakres treści Cykl spotkań�  dla ńauczycieli języka polskiego jako obcego, ńa 
kto� rych będą poruszańe ńp. tematy: metodyka ńauczańia języka 
polskiego jako obcego, ńauczańie gramatyki, kształceńie kulturowe 
itp.

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin cykl spotkań�

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 72 93
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Języki obce

 Formularz zgłoszeńiowy – Maria Chodakowska-Malkiewicz  

Temat Język angielski na egzaminie ósmoklasisty – wyniki egzaminu 
2022

Zakres treści Język ańgielski ńa egzamińie o� smoklasisty – wyńiki egzamińu 2022, 
ańaliza i plańowańie działań�  podńoszących skuteczńos�c� proceso� w 
edukacyjńych. Dyskusja i wńioski z ańalizy wyńiko� w egzamińu 
o� smoklasisty,  ańaliza poszczego� lńych zadań�  i problemo� w, kto� re 
mogą wpływac� ńa sukces uczńio� w. Opracowańie programu 
wsparcia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Awans zawodowy nauczyciela języka obcego

Zakres tres�ci Awańs zawodowy ńauczyciela języka obcego i wymagańe 
kwalifikacje. Procedury, wymagańia formalńe, moz+ liwos�ci 
pozyskiwańia grańto� w ńa doskońaleńie zawodowe w krajach UE.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Krzysztof Błaszczak

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

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

Zakres treści Metodyka pracy z małym uczńiem – dostosowańie tres�ci i sposobo� w 
ńauczańia do poziomu rozwoju psychofizyczńego dziecka oraz 
dostępńego s�rodowiska pracy – przestrzeń�  edukacyjńa.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat eTwinning w realizacji podstawy programowej

Zakres treści eTwińńińg w realizacji podstawy programowej – charakterystyka 
programu, praca z uczńiem metodą projektu z wykorzystańiem 
ńowoczesńych techńologii oraz forma doskońaleńia zawodowego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Włączanie języka angielskiego (CLIL) na lekcjach geografii 
i przyrody

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Magdaleńa Jańkuń

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Wirtualne podróże na lekcji geografii w projekcie eTwinning

Zakres treści eTwińńińg ińńowacyjńą formą w realizacji tres�ci z podstawy 
programowej z języka obcego i geografii. Pozńańie załoz+eń�  
programu eTwińńińg, sposobo� w ńawiązańia wspo� łpracy, 
przedstawieńie ciekawych metod pracy podczas realizacji programu 
eTwińńińg.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Magdaleńa Jańkuń

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Wirtualne lekcje z florą i fauną na lekcjach przyrody 
w projekcie eTwinning

Zakres treści eTwińńińg ińńowacyjńą formą w realizacji tres�ci z podstawy 
programowej z języka obcego i przyrody. Pozńańie załoz+eń�  
programu eTwińńińg, sposobo� w ńawiązańia wspo� łpracy, 
przedstawieńie ciekawych metod pracy podczas realizacji programu 
eTwińńińg.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Magdaleńa Jańkuń

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Wirtualne podróże w czasie na lekcji historii w projekcie 
eTwinning

Zakres treści eTwińńińg ińńowacyjńą formą w realizacji tres�ci z podstawy 
programowej z języka obcego i historii. Pozńańie załoz+eń�  programu 
eTwińńińg, sposobo� w ńawiązańia wspo� łpracy, przedstawieńie 
ciekawych metod pracy podczas realizacji programu eTwińńińg.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Ireńa Poz�dziech

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Europejskie projekty współpracy w szkole

Zakres tres�ci Ińterdyscyplińarńa i ńiestańdardowa forma pracy (w tym zdalńej) 
ukieruńkowańa ńa rozwo� j kompeteńcji kluczowych, doskońaleńie 
zawodowe ńauczycieli. Oferta dla placo� wek kształceńia ogo� lńego 
i brańz+owego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami na lekcji języka 
obcego

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Marleńa Szwemiń� ska

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Wyzwania nauczyciela wychowawcy

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Marleńa Szwemiń� ska

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Rozwijanie umiejętności mówienia w języku obcym we 
wczesnej edukacji

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

43 



Temat Autonomia ucznia w nauce języka angielskiego

Zakres treści Autońomia w ńauce języka obcego. Uczeń�  s�wiadomym uczestńikiem 
procesu uczeńia się, cechy autońomiczńego uczńia. Pozńańie metod 
pracy rozwijających autońomię uczńia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Matura 2023 – język angielski

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Matura 2023 – język angielski – zadania otwarte

Zakres treści Matura 2023. Zadańia otwarte ńa egzamińie maturalńym z języka 
ańgielskiego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Kińga Zedlewska-Lońtkowska

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Jak ćwiczyć środki językowe z aplikacją Baamboozle?

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Ańńa Szeląg

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat „Słodka powtórka”, czyli interaktywne ćwiczenia na lekcjach 
języka obcego

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Ańńa Szeląg

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Jak ćwiczyć środki językowe z wykorzystaniem pokoju zagadek 
(Escape room)?

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Ańńa Szeląg

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Gry i aplikacje wspomagające nauczanie i motywację uczniów.

Zakres treści Pozńańie dostępńych i darmowych rozwiązań�  z obszaru TIK, do 
wykorzystańia w pracy z uczńiami, w celu podńiesieńia skuteczńos�ci 
ńauczańia oraz zwiększeńia motywacji uczńio� w.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Maria Chodakowska-Malkiewicz, Ańńa Szeląg

Email m.chodakowska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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 Formularz zgłoszeńiowy – dr Ewa Leszczyń� ska  

Temat Niemiecki nie tylko dla dzieci czyli nauka języka przez zabawę

Zakres treści Przykłady oraz ińspiracje odńos�ńie fuńkcjońalńego, a przy tym 
kreatywńego wykorzystańia gier i zabaw językowych w praktyce 
zajęciowej

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska

Email e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Dobre praktyki – język obcy kreatywnie nie tylko w sieci

Zakres treści Ińspiracje dydaktyczńe do pracy w ramach zajęc� języka obcego 
z wykorzystańiem ńarzędzi TIK (w pracy zdalńej i stacjońarńej) – 
auteńtyczńe przykłady dobrych praktyk, ańgaz+ujące i aktywizujące 
uczńio� w.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska

Email e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Jak sprawić, żeby chciało się chcieć – jak motywować i wspierać 
innych w rozwoju potencjału

Zakres treści Wyposaz+eńie ńauczycieli w wiedzę odńos�ńie ńowatorskiego 
podejs�cia do motywacji, pozytywńego wpływu ńa ińńych oraz 
rozwijańia ich poteńcjału. Ińspiracje do działań�  (ńie tylko) 
w praktyce zajęciowej.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska

Email e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98
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Temat Deutsch mal anders! – kreatywne podejście do nauczania 
języka niemieckiego

Zakres treści Two� rcze, aktywizujące i motywujące metody pracy z uczńiem ńa 
lekcji języka ńiemieckiego oraz ich praktyczńe zastosowańia

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Leszczyń� ska

Email e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Dziecko w szkole

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

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6

Organizator Alicja Guła, Ewa Leszczyń� ska

Email e.leszczyńska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 98

Temat Skuteczne powtórki na lekcjach języka angielskiego

Zakres treści CPwiczeńia wspomagające efektywńe przetwarzańie materiału, 
ańgaz+owańie uczńio� w podczas lekcji oraz skuteczńe korygowańie 
błędo� w

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Matura 2023 z języka angielskiego

Zakres treści Jak rozwijac� umiejętńos�ci ńiezbędńe do rozwiązywańia ńowych 
zadań�  maturalńych, poteńcjalńe problemy i jak im zapobiegac�.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97
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Temat Głębokie przetwarzanie informacji na lekcjach języków obcych

Zakres treści Dlaczego warto kształtowac� ńawyk głębokiego przetwarzańia 
ińformacji i jak to robic�.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Wykorzystanie materiałów autentycznych

Zakres treści Jak wykorzystac� materiały auteńtyczńe ńa lekcjach, skąd brac� 
pomysły ńa wykorzystańie materiało� w auteńtyczńych, dlaczego są 
ińspirującym z�ro� dłem języka, jak przygotowac� c�wiczeńia szybko 
i efektywńie.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Projekty klasowe na lekcjach języków obcych

Zakres treści Zasady przeprowadzańia projekto� w w klasie,  ńarzędzia TIK 
wspomagające przeprowadzeńie projekto� w, szkolńe projekty 
eTwińńińg

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska, Maria Chodakowska-Malkiewicz

E-mail k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Innowacja pedagogiczna na lekcjach języków obcych

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Kińga Zedlewska-Lońtkowska

Email k.zedlewska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97
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Edukacja historyczna i obywatelska

Temat Historia i teraźniejszość w szkole ponadpodstawowej – 
zagadnienia metodyczne i merytoryczne

Zakres treści Ańaliza podstawy programowej ńowego przedmiotu. Prezeńtacja 
metod i form pracy sprzyjających realizacji tres�ci. Przykładowe 
materiały edukacyjńe. Pomysły ńa lekcje hit-u. 

Odpłatność (zł) Liczba godzin 20

Organizator Ireńa Poz�dziech

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

Temat Narracja historyczna – konstruowanie wypowiedzi pisemnych

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech

Email i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925

Temat Zmiany w podstawie programowej historii i wiedzy 
o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej

Zakres treści Ańaliza tres�ci podstawy programowej pod kątem wprowadzońych 
zmiań w historii. Zmiańy w edukacji obywatelskiej.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925
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Temat Nowa formuła egzaminu maturalnego z historii i wiedzy 
o społeczeństwie w 2023 roku

Zakres treści Wymagańia egzamińacyjńe ńa maturze w roku 2023 oraz 2024. 
Podstawa programowa a wymagańia. Struktura arkusza 
egzamińacyjńego. Ańaliza ańeksu do Ińformatora – prezeńtacja 
zakresu zmiań. Nowe typy zadań� . Przykładowe zadańia 
egzamińacyjńe.

Odpłatność (zł) Liczba godzin

Organizator Ireńa Poz�dziech

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

Temat Debata oksfordzka – sztuka formułowania i prezentowania 
argumentów

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

Odpłatność (zł) Liczba godzin 15

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

Email i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925

Temat Projektowanie uniwersalne lekcjach historii i wiedzy 
o społeczeństwie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

Zakres treści Uńiwersalńe Projektowańie w edukacji. Plańowańie zajęc� 
z wykorzystańiem zasad UDL. Zasady tworzeńia teksto� w ETR. 
Ogo� lńe stańdardy przygotowańia ińformacji łatwej do czytańia 
i zrozumieńia. Wykorzystańie dostępńych ńarzędzi elektrońiczńych.

Odpłatność (zł) Liczba godzin 8

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925
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Temat Demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne – kształtowanie 
kompetencji społecznych i obywatelskich

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

Odpłatność (zł) Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

Email i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925

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

Zakres treści Budowańie i realizacja projekto� w edukacyjńych z wykorzystańiem 
zasobo� w muzealńych Muzeum II wojńy s�wiatowej.

Odpłatność (zł) 70 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Derlukiewicz, Ireńa Poz�dziech

Email i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925

Temat Ekonomia na co dzień – kształcenie postaw przedsiębiorczości 
i kreatywności

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

Odpłatność (zł) Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Ireńa Poz�dziech

Email i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 603333925
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Temat Indywidualna rozmowa doradcza – metodyka i praktyczne 
wskazówki dla doradców zawodowych

Zakres treści Cele rozmowy doradczej. Portfolio zasobo� w. Predyspozycje 
a skłońńos�ci zawodowe – okres� lańie prefereńcji. Opracowańie 
ińdywidualńego plańu działańia.

Odpłatność (zł) Liczba godzin 4

Organizator Ireńa Poz�dziech

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

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – A. Gołota  

Temat Wykorzystanie programu GeoGebra na lekcjach matematyki

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

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego

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

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Wykorzystanie tablicy interaktywnej, monitora interaktywnego 
na lekcjach matematyki

Zakres treści Narzędzia, zasoby dostępńe w tablicach i mońitorach 
ińteraktywńych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Wykorzystanie narzędzi do kształcenia zdalnego

Zakres treści Narzędzia, zasoby dostępńe w ińterńecie.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

E-mail a.golota@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Realizacja nowej podstawy programowej

Zakres treści Zmiańy w podstawie programowej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Egzamin maturalny z matematyki w roku 2023

Zakres treści Wymagańia egzamińacyjńe ńa egzamińie maturalńym z matematyki 
w roku 2023.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 3

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Lekcje matematyki przed egzaminem ósmoklasisty

Zakres treści Dobo� r tres�ci, kto� re warto jeszcze powto� rzyc� przed egzamińem. 
Przykłady zadań�  egzamińacyjńych oraz sposobo� w (takz+e 
ńietypowych) rozwiązań� . Puńktacja zadań�  egzamińacyjńych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Joańńa Cygań, Elz+bieta Kurkiewicz

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

Temat Jak kształcić umiejętności matematyczne w kontekście 
egzaminu ósmoklasisty

Zakres treści Ańaliza umiejętńos�ci matematyczńych uczńio� w. Przykłady 
sposobo� w pracy ułatwiających opańowańie uczńiom 
poszczego� lńych tres�ci. Omo� wieńie zagadńień�  występujących 
w poprzedńich latach ńa egzamińie o� smoklasisty.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Joańńa Cygań

E-mail j.cygań@wmodń.elblag.pl Telefon 500 087 419
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Temat Uczeń słaby na lekcjach matematyki

Zakres treści Okres� leńie wymagań�  edukacyjńych dla uczńio� w słabych. Metody 
pracy umoz+ liwiające ińdywidualizację pracy.  Przykłady kart pracy. 
Propozycje gier rozwijających logiczńe mys�leńie oraz wyobraz�ńię 
przestrzeńńą.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Joańńa Cygań

E-mail j.cygań@wmodń.elblag.pl Telefon 500 087 419

Temat Procenty w szkole podstawowej

Zakres treści „Proceńty” w podstawie programowej. Jak wprowadzac� ńowe tres�ci? 
Doskońaleńie i utrwalańie umiejętńos�ci uczńio� w. Przykłady 
sprawdziańo� w i prac klasowych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Joańńa Cygań

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

Temat Skuteczne nauczanie matematyki

Zakres treści Plańowańie lekcji a realizacja podstawy programowej. Włas�ciwe 
formułowańie celo� w lekcji oraz sposoby sprawdzańia czy cele 
zostały  zrealizowańe. Przykłady c�wiczeń�  i zadań�  ńa początek lekcji. 
Sposoby wprowadzańia ńowych tres�ci. Praca z tekstem 
matematyczńym.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Joańńa Cygań

E-mail e.kurkiewicz@wmodń.elblag.pl Telefon 607 369 330
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Temat Konstruowanie i ocenianie prac pisemnych z matematyki

Zakres treści Koństruowańie prac pisemńych zgodńie z wymagańiami ńa 
poszczego� lńe oceńy. Puńktowańie poszczego� lńych etapo� w 
rozwiązań� . Oceńiańie holistyczńe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Joańńa Cygań

E-mail j.cygań@wmodń.elblag.pl Telefon 500 087 419

Temat Jedno zadanie- wiele sposobów rozwiązań

Zakres treści Ańaliza ciekawych, typowych i ńietypowych sposobo� w rozwiązań�  
zadań�  egzamińacyjńych zamieszczońych w sprawozdańiach CKE 
(przykłady rozwiązań�  uczńio� w). Przykłady zadań� , kto� re moz+ńa 
rozwiązac� za pomocą rysuńku. Omo� wieńie sposobu zapisu 
rozwiązańia zadańia metodą pro� b i błędo� w.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Joańńa Cygań

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

Temat Droga do egzaminu ósmoklasisty

Zakres treści Cykliczńe spotkańia orgańizowańe w ramach sieci wspo� łpracy. 
Przykłady dobrych praktyk.

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin 3

Organizator Elz+bieta Kurkiewicz, Joańńa Cygań

E-mail j.cygań@wmodń.elblag.pl Telefon 500 087 419
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Fizyka

Temat Fizyka w szkole ponadpodstawowej- egzamin maturalny 
w formule 2023

Zakres treści Opis egzamińu maturalńego, wymagańia egzamińacyjńe, 
przykładowe zadańia i schemat oceńiańia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak

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

Temat Doświadczenia fizyczne w szkole „Magnetyzm 
i elektromagnetyzm”

Zakres treści Przeprowadzeńie i omo� wieńie dos�wiadczeń�  z działo� w „Magńetyzm 
i elektromagńetyzm”  wymagańych w podstawie programowej 
szkoły podstawowej i pońadpodstawowej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak

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

Temat Doświadczenia z działu „Drgania i fale”

Zakres treści Przeprowadzeńie i omo� wieńie dos�wiadczeń�  z działu „Drgańia i fale” 
wymagańych w podstawie programowej szkoły podstawowej 
i pońadpodstawowej. Programy pozwalające oglądac� wykresy 
dz�więku, wirtualńy oscyloskop.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Mońika Stasiak

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

57 



Temat Laboratoria przyszłości na lekcjach fizyki

Zakres treści Propozycje wykorzystańia sprzętu pozyskańego w ramach 
programu „Laboratoria przyszłos�ci” ńa lekcjach fizyki.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Krzysztof Stasiak, Mońika Stasiak

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

Temat Ruch a organizm człowieka -doświadczenia i obserwacje

Zakres treści Biologia z fizyką: warsztaty metodyczńe laboratoryjńe dla 
ńauczycieli biologii i fizyki ukazujące jak tres�ci biologiczńe mogą byc� 
dopełńiońe tres�ciami z dziedzińy fizyki, a prawa fizyki moz+ńa 
obrazowac� działańiem orgańizmu z+ywego.

Odpłatność (zł) Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Mońika Stasiak

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

Temat Interdyscyplinarność nauk przyrodniczych w teorii i w praktyce

Zakres treści Warsztaty dla ńauczycieli biologii i fizyki: Jak czuje i reaguje 
orgańizm człowieka: ńerwy, odruchy i zmysły z puńktu widzeńia 
biologii i fizyki -dos�wiadczeńia i ich opis. Wykorzystańie 
przyrządo� w optyczńych i aplikacji multimedialńych ńa lekcjach 
biologii i fizyki.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Mońika Stasiak

E-mail m.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Propedeutyka zagadnień astronomicznych w ujęciu fizycznym 
i geograficznym

Zakres treści Jak zaińteresowac� uczńia astrońomią ńa lekcjach geografii i fizyki 
w szkole. Sposoby obserwacji ńieba. Zastosowańie przyrządo� w 
dydaktyczńych do prezeńtacji zjawisk takich jak: ruch obrotowy 
i obiegowy Ziemi, dzień�  i ńoc, zmiańy dzieńńe os�wietleńia, pory 
roku, zac�mieńia. Zapozńańie z moz+ liwos�ciami obserwacji ńieba ńp. 
przy uz+yciu aplikacji Stellarium, Mobile, SkyView,, SkySafari.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Mońika Stasiak

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

Temat Zasady konstruowania testów pomiaru dydaktycznego 
badających poziom wiedzy i umiejętności

Zakres treści Omo� wieńie zasad koństruowańia testu diagńozy wstępńej ńa starcie 
oraz testu diagńostyczńego badający przyrost wiedzy i umiejętńos�ci, 
testu diagńozy biez+ącej, s�ro� droczńej oraz ńa zakoń� czeńie etapu 
edukacyjńego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak

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

Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na przedmiotach 
przyrodniczych

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 6

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Szkoła Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Zakres treści Celem szkoleńia jest zapozńańie ńauczycieli z filozofią modelu pracy 
TSR. Załoz+eńia i wybrańe ńarzędzia TSR. Wykorzystańie metody 
w praktyce szkolńej do rozwiązywańia problemo� w wychowawczych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 8

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

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

Zakres treści Co to zńaczy motywowac�? Nauczyciel wspierający jako 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Temat Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Zakres treści Czym są zdolńos�ci, uzdolńieńia i taleńt? Przez rozbudzańie 
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?

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole

Zakres treści Pojęcie eksperymeńtu i ińńowacji - defińicja, cele i załoz+eńia. 
Dokumeńtacja opisująca działalńos�c� eksperymeńtalńą lub 
ińńowacyjńą.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Zakres treści Obowiązek szkolńy, a obowiązek ńauki oraz ińterpretacja 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Zakres treści Regulacje prawńe w sprawie oceńiańia (ustawa o systemie os�wiaty 
i rozporządzeńie). Jakos�c� procesu kształceńia. Fuńkcje i cechy oceńy. 
Jakie korzys�ci daje oceńa uczńiowi? Cele 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Jak zapewnić uczniom sukces na egzaminach, czyli o sztuce 
zadawania pytań

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Temat Walory krajobrazowe i przyrodnicze Roztoczańskiego 
i Poleskiego Parku Narodowego

Zakres treści Zakłady Azotowe w Puławach, Kazimierz Dolńy, Poleski Park i jego 
atrakcje, zabytki Lublińa, Zwierzyńiec - atrakcje stolicy Roztocza, 
zabytki Zamos�cia, Stawy Echo, Bukowa Go� ra i wies�  Sochy, Biała Go� ra 
z wiez+ą widokową, Szczebrzeszyń,

Odpłatność (zł) ok. 800/os. w przypadku 
dofińańsowańia przez WFOSP iGW

Liczba godzin 40

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Zakłady przemysłowe w Starogardzie Gdańskim. Akwedukt 
w Fojutowie

Zakres treści Zwiedzańie Zakłado� w Farmaceutyczńych Polpharma w Starogardzie 
Gdań� skim oraz produkcji porcelańy w Lubiańie. Zwiedzańie 
uńikatowego zabytku architektury hydrotechńiczńej, wzorowańego 
ńa ańtyczńych rzymskich budowlach – akwedukt, będący 
skrzyz+owańiem dwo� ch cieko� w wodńych: Czerskiej Strugi (płyńącej 
dołem) i Wielkiego Kańału Brdy (płyńącego go� rą).

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 8

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – M. Jankun  

Temat Zasady konstruowania testów pomiaru dydaktycznego 
badających poziom wiedzy i umiejętności

Zakres treści Omo� wieńie zasad koństruowańia testu diagńozy wstępńej ńa starcie 
oraz testu diagńostyczńego badający przyrost wiedzy i umiejętńos�ci, 
testu diagńozy biez+ącej, s�ro� droczńej oraz ńa zakoń� czeńie etapu 
edukacyjńego.

Odpłatność (zł) - Liczba godzin 4

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Propedeutyka zagadnień astronomicznych w ujęciu fizycznym 
i geograficznym

Zakres treści Jak zaińteresowac� uczńia astrońomią ńa lekcjach geografii i fizyki 
w szkole Sposoby obserwacji ńieba. Zastosowańie przyrządo� w 
dydaktyczńych do prezeńtowańia  zjawisk takich jak: ruch obrotowy 
i obiegowy Ziemi, dzień�  i ńoc, zmiańy dzieńńe os�wietleńia, pory 
roku, zac�mieńia. Zapozńańie moz+ liwos�ciami obserwacji ńieba (ńp. 
przy uz+yciu aplikacji Stellarium Mobile, SkyView, SkySafari)

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Mońika Stasiak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Zastosowanie kodów QR na lekcjach przyrodniczych

Zakres treści Propozycje wykorzystańia kodo� w QR ńa przedmiotach 
przyrodńiczych. Odczytywańie oraz tworzeńie kodo� w QR. 
Zastosowańie gier dydaktyczńych z kodami QR.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Jak zapewnić uczniom sukces na egzaminach, czyli o sztuce 
zadawania pytań?

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Lekcja przyrody w pigułce

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na zajęciach edukacji 
przyrodniczej

Zakres treści Zastosowańie w praktyce odbiorńiko� w GPS w grze tereńowej do 
poszukiwańia skrytek, kto� re są ukryte przez ińńych uczestńiko� w, 
opisańe w serwisie geocachińgowym tj: wspo� łrzędńe geograficzńe, 
ińformacje o stopńiu trudńos�ci, zagroz+eńiach i wymagańiach, kto� re 
pomagają dobrze przygotowac� się do poszukiwań�  oraz pozńac� 
historię i ciekawostki o regiońie. Warsztaty pozwolą zorgańizowac� 
z uczńiami ńiezapomńiańe zajęcia w oparciu o podstawę 
programową

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Włączanie języka angielskiego na lekcjach geografii i przyrody

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Maria Chodakowska- Malkiewicz

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Wirtualne podróże międzynarodowe w ramach projektu 
e-Twinning

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Krzysztof Błaszczak

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

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

Zakres treści Wprowadzańie edukacji fińańsowej w oparciu o atrakcyjńe formy 
i metody pracy z uczńiami w szkole podstawowej. Wykorzystańie 
e-zasobo� w programu Ekońomia ńa co dzień� .

Odpłatność (zł) Dofińańsowańie FMP Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Ireńa Poz�dziech

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

Temat Program Moje finanse-  rozwijanie kompetencji społeczno-
ekonomicznych u uczniów szkół ponadpodstawowych

Zakres treści Edukacja ekońomiczńa z wykorzystańiem gier dydaktyczńych, 
metody 5Q w zakresie plańowańia drogi edukacyjńej i zawodowej. 
Propozycje zajęc� dydaktyczńych tematyki dot. odpowiedzialńos�ci 
fińańsowej. 

Odpłatność (zł) Dofińańsowańie FMP Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń, Beata Pabiań

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Zastosowanie nowoczesnej technologii i GIS w edukacji 
przyrodniczej, historycznej i obywatelskiej

Zakres treści Mapy cyfrowe w sieci z�ro� dłem wiedzy. WebGIS dla two� rco� w – 
ńarzędzia mapowe w sieci ńa przykładzie ARCGIS oń-lińe; portale 
wykorzystujące ańalizy przestrzeńńe(mapy szlako� w, wprowadzeńie 
Google Maps); Mobilńy GPS; odkrywańie s�wiata z aplikacją Google 
Eearth.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Magdaleńa Jańkuń

E-mail m.jańkuń@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Biologia i edukacja ekologiczna

Temat Liczy się pomysł: Jak zaciekawić ucznia biologią - od zdziwienia 
do zrozumienia

Zakres treści Pomysły ńa dobry początek, skońceńtrowańie uwagi uczńia ńa 
temacie i efektywńe zakoń� czeńie lekcji biologii. Orygińalńe ńotatki, 
ńp. ekologiczńa ksiąz+eczka - lapbook, wyjątkowy zielńik. Ciekawe 
przykłady z Sieci, ńp. „Two� rz lepsze zajęcia w kro� tszym czasie”.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

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

Temat Ruch a organizm człowieka - doświadczenia i obserwacje.

Zakres treści Biologia z fizyką: warsztaty metodyczńe laboratoryjńe dla 
ńauczycieli biologii i fizyki ukazujące jak tres�ci biologiczńe mogą byc� 
dopełńiońe tres�ciami z dziedzińy fizyki, a prawa fizyki moz+ńa 
obrazowac� działańiem orgańizmu z+ywego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Mońika Stasiak

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

Temat Interdyscyplinarność nauk przyrodniczych w teorii i w praktyce

Zakres treści Warsztaty dla ńauczycieli biologii i fizyki: Jak czuje i reaguje 
orgańizm człowieka: ńerwy, odruchy i zmysły z puńktu widzeńia 
biologii i fizyki - dos�wiadczeńia i ich opis. Wykorzystańie 
przyrządo� w optyczńych i aplikacji multimedialńych ńa lekcjach 
biologii i fizyki.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Mońika Stasiak

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217
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Temat Odwrócona lekcja w praktyce

Zakres treści Końtyńuacja warsztato� w „Strategia wyprzedzająca w edukacji”. 
Realizacja lekcji odwro� cońej z biologii i historii w klasie.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

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

Temat Analiza arkusza i precyzowanie modelu odpowiedzi konkursu 
biologicznego 2022-23

Zakres treści Przedstawieńie zadań�  z arkusza końkursu biologiczńego. Ańaliza 
i precyzowańie klucza odpowiedzi. Wymiańa dos�wiadczeń�  
w zakresie pracy z uczestńikiem końkursu biologiczńego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

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

Temat Przyroda jako źródło inspiracji artystycznej w edukacji 
przedszkolnej

Zakres treści Podsumowańie końkursu przedszkolńych projekto� w edukacyjńych. 
Prezeńtacja ńagrodzońych prac i ich ańaliza. Dzieleńie się 
pomysłami i dobrymi praktykami w edukacji przedszkolńej.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

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

Temat Nowa matura z biologii od 2023 roku

Zakres treści Podstawa programowa a wymagańia egzamińacyjńe. Nowa formuła 
matury. Ańalizy statystyczńe. Nowa koństrukcja zadań� .

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Jańińa Meller

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217
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Temat Metody i techniki nieeksperymentalne motywujące 
i aktywizujące uczniów na lekcji

Zakres treści Two� rcza praca z tekstem, tekstem graficzńym, wykresem i mapą. 
Techńiki z Metodnika OK. Heksy edukacyjńe i ińńe techńiki 
motywowańia i aktywizowańia uczńio� w ńa lekcji – zaprezeńtowańie 
i c�wiczeńia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

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

Temat Podróże w naturze - konferencja z podsumowaniem konkursu 
fotograficznego

Zakres treści Fotografia przyrodńicza zaińspirowańa obserwacją przyrody – 
walory dokumeńtacyjńe i artystyczńe. Wykład tematyczńy. 
Podsumowańie wojewo� dzkiego końkursu fotograficzńego.

Odpłatność (zł) Bezpłatńy (dofińańsowańie ze 
s�rodko� w WFOSP iGW w Olsztyńie)

Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller

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

Temat Las historii – lasy w otoczeniu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich  i ich historyczne tajemnice

Zakres treści Dwudńiowe warsztaty tereńowe przyrodńiczo-historyczńe w 
Os�rodku Edukacji Historyczńo-Przyrodńiczej „Wilczy Szańiec” 
w Gierłoz+y, w Mamerkach, przy s� luzach w Les�ńiewie ńa Kańale 
Mazurskim, Pozezdrzu - s�ciez+ka edukacyjńa do Hochwaldu - polowej 
kwatery Himmlera, oraz wiadukt pomiędzy jeziorami Dargiń 
i Kirsajty, lesie ńad Jeziorem Siercze. W programie ro� wńiez+  
zwiedzańie ińńych ciekawostek przyrodńiczych i historyczńych 
regiońu.

Odpłatność (zł) Plańowańe dofińańsowańie 
trańsportu z WFOSP iGW w Olsztyńie. 
Koszt uczestńika zostańie 
oszacowańy przed  wyjazdem.

Liczba godzin 20

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 603 152 217
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Temat Projektowanie uniwersalne z wykorzystaniem narzędzi 
elektronicznych

Zakres treści Zasady uńiwersalńego projektowańia w edukacji. Działańia 
ńauczyciela zgodńe z zasadami UDL. Strategie uczeńia się. 
Wykorzystańie ńarzędzi ińformatyczńych do przetwarzańia teksto� w 
ńa ETR.

Odpłatność (zł) Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Informatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – Jerzy Dorożko  

Temat Grafika żółwia w Pythonie [ONLINE]

Zakres treści Wykorzystując bibliotekę Turtle w programowańiu w Pythońie 
moz+ńa w atrakcyjńy i prosty sposo� b wprowadzic� uczńio� w w s�wiat 
programowańia w s�rodowisku tekstowym. Podczas warsztatu 
uczestńicy dowiedzą się jak korzystac� z biblioteki, dostępńych w jej 
ramach poleceń�  oraz pozńają przykładowe programy.

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

Organizator Jerzy Doroz+ko

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

Temat Proste gry w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki Turtle 
[ONLINE]

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

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

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat PyGameZero – atrakcyjny pomysł na koło informatyczne 
[ONLINE]

Zakres treści Biblioteka PyGameZero obńiz+a pro� g wejs�cia w tworzeńie gier 
z grafiką 2D i dz�więkiem ńa tyle, z+e moz+ńa ją z powodzeńiem 
wykorzystac� w ńauczańiu programowańia ńa poziomie szkoły 
podstawowej. Warsztat pos�więcońy będzie pozńańiu podstaw 
wykorzystańia tej biblioteki oraz realizacji prostej gry z jej 
wykorzystańiem.

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

Organizator Jerzy Doroz+ko

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

Temat Przedszkolaki lubią programować! Podstawy kodowania 
w edukacji przedszkolnej [ONLINE]

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.

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

Organizator Jerzy Doroz+ko

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

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

Organizator Jerzy Doroz+ko

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

Temat Laboratoria przyszłości – multimedia. Wprowadzenie do 
produkcji filmowej [ONLINE]

Zakres treści W biez+ącym roku szkolńym szkoły mogą juz+  korzystac� z ńarzędzi 
zakupiońych w ramach rządowego programu Laboratoria 
przyszłos�ci. Nalez+  do ńich m.iń. kamery wideo oraz sprzęt 
pomocńiczy (gimbale, os�wietleńie, statywy, mikrofońy). Celem 
warsztatu będzie ich praktyczńe wykorzystańie zakoń� czońe edycją 
materiału wideo. Wspo� łczesńe ńarzędzia ońlińe dostępńe 
w przeglądarce ińterńetowej pozwalają m.iń. ńa edycję materiału 
wideo. Podczas warsztatu uczestńicy utworzą z wykorzystańiem 
edytora wideo ońlińe kro� tki film, kto� ry będzie moz+ńa wykorzystac� 
ńp. w zdalńym ńauczańiu lub promocji szkoły.

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

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Laboratoria przyszłości – podstawy projektowania i druku 3D 
[ONLINE]

Zakres treści W biez+ącym roku szkolńym szkoły mogą juz+  korzystac� z ńarzędzi 
zakupiońych w ramach rządowego programu Laboratoria 
przyszłos�ci. Nalez+  do ńich m.iń. drukarki 3D. Podczas warsztatu 
pozńamy podstawowe pojęcia związańe z projektowańiem 3D, 
ńiezbędńe oprogramowańie oraz zaprojektujemy uz+yteczńy 
przedmiot, kto� ry będzie moz+ńa wydrukowac� ńa szkolńej drukarce.

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

Organizator Jerzy Doroz+ko

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

Temat Testujemy wiedzę z wykorzystaniem darmowej platformy 
Moodle [ONLINE]

Zakres treści Platforma zdalńego ńauczańia Moodle jest bezpłatńym 
oprogramowańiem, kto� re kaz+dy moz+e zaiństalowac� ńa własńym 
serwerze i wykorzystac� w ńauczańiu jego ogrom moz+ liwos�ci. Jedńą z 
wielu jest moduł testowańia wiedzy, kto� ry umoz+ liwia projektowańie 
bardzo elastyczńych pod względem formy i tres�ci testo� w. Uczestńicy 
warsztatu dowiedzą się jak zaiństalowac� LMS Moodle, pozńają 
podstawy jego końfiguracji oraz zarządzańia uz+ytkowńikami. 
Oczywis�cie utworzymy z jego wykorzystańiem ro� wńiez+  ciekawe 
testy wiedzy.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4 spotkańia 
po 2 godzińy

Organizator Jerzy Doroz+ko

E-mail j.dorozko@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 99
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Temat Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela 
(sieć współpracy i samokształcenia)

Zakres treści Wsparcie ńauczycieli w zakresie pracy w wybrańych aplikacjach 
przydatńych w realizacji procesu dydaktyczńego ńa przedmiotach 
ńieińformatyczńych. Wymiańa dos�wiadczeń� , wspo� lńe 
rozwiązywańie problemo� w, dzieleńie się pomysłami. Tematyka 
spotkań� , prowadzońych w formie warsztato� w, będzie dostosowańa 
do potrzeb uczestńiko� w.

[Formularz zgłoszeniowy]

Odpłatność (zł)

bezpłatńe

Liczba godzin 4-5 spotkań�  
(Google 

Meet) po 3-4 
godz.

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

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

Temat TIKowe przydaSie w edukacji (sieć współpracy 
i samokształcenia)

Zakres treści Wsparcie ńauczycieli przedmioto� w ńieińformatyczńych 
w rozwijańiu ińdywidualńego bańku ńarzędzi TIK poprzez 
prezeńtację aplikacji z duz+ym poteńcjałem edukacyjńym do 
wykorzystańia podczas realizacji procesu dydaktyczńego. Wymiańa 
dos�wiadczeń� , wspo� lńe rozwiązywańie problemo� w, dzieleńie się 
pomysłami. Tematyka spotkań� , prowadzońych w formie webińaro� w, 
będzie dostosowańa do potrzeb uczestńiko� w.

[Formularz zgłoszeniowy]

Odpłatność (zł)

bezpłatńe

Liczba godzin 3-4 
spotkańia 

(Google 
Meet) po 2-3 

godz.

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Narzędzia TIK w pracy wychowawcy klasy

Zakres treści Prezeńtacja przykładowych ńarzędzi TIK i sposobo� w ich 
wykorzystańia podczas godziń wychowawczych. Obsługa wybrańych 
aplikacji m.iń. do tworzeńia cyfrowych kolekcji i ińteraktywńych 
materiało� w edukacyjńych, pozyskiwańia ińformacji zwrotńej, 
ińtegrowańia społeczńos�ci klasowej.

[Formularz zgłoszeniowy]

Odpłatność (zł)
30

Liczba godzin 10 
(platforma 

Moodle)

Organizator Ańńa Szeląg

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

Temat Narzędzia TIK do pozyskiwania informacji zwrotnej

Zakres treści Usystematyzowańie wiedzy w zakresie pozyskiwańia ińformacji 
zwrotńej. Prezeńtacja przykładowych ńarzędzi do zbierańia 
feedbacku. Obsługa aplikacji: AńswerGardeń, Meńtimeter, 
Classroomscreeń Classic Poll, Crowdsigńal.

[Formularz zgłoszeniowy]

Odpłatność (zł)
20

Liczba godzin 10 
(platforma 

Moodle)

Organizator Ańńa Szeląg

E-mail a.szelag@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 88
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Temat Quizy i prezentacje z pytaniami ankietowymi w aplikacji 
Mentimeter

Zakres treści Prezeńtacja moz+ liwos�ci aplikacji Meńtimeter i sposobo� w jej 
wykorzystańia w pracy ńauczyciela. Tworzeńie przykładowych 
prezeńtacji z pytańiami ańkietowymi i quizowymi.

[Formularz zgłoszeniowy]

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4 (Google 
Meet)

Organizator Ańńa Szeląg

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

Temat Canva dla edukacji w pracy nauczyciela

Zakres treści Prezeńtacja moz+ liwos�ci aplikacji Cańva dla edukacji i sposobo� w jej 
wykorzystańia w pracy ńauczyciela. Tworzeńie przykładowych 
materiało� w edukacyjńych z wykorzystańiem dostępńych szablońo� w.

[Formularz zgłoszeniowy]

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4 (Google 
Meet)

Organizator Ańńa Szeląg

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

Temat Friedensreich  Hundertwasser.  Nietuzinkowy człowiek, artysta 
i ekolog

Zakres treści Budowańie procesu two� rczego ńa swobodńej grze skojarzeń�  
i pods�wiadomos�ci, realistyczńe przedstawieńie przedmioto� w 
związańych z tematyką ńierealńą.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 5

Organizator Łukasz Kogut, Joańńa Poz�ńikiewicz

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

Temat Na starym papierze...

Zakres treści Ilustrowańie ńa płaszczyz�ńie wydarzeń�  realńych lub fańtastyczńych 
z uwzględńieńiem ńastroju  i charakteru przedmioto� w. Kompozycja 
jako orgańizacja płaszczyzńy.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Joańńa Poz�ńikiewicz

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

Temat Radość, spokój, agresja. Emocje w sztuce

Zakres treści Wyraz+ańie ro� z+ńymi s�rodkami plastyczńymi stańo� w emocjońalńych 
wywołańych przez+yciami. Barwa i kreska jako s�rodek ekspresji. 
Wartos�ci wyrazowe gamy barwńej – barwy czyste i złamańe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Boz+eńa Rokicka

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Temat Ze starego coś nowego

Zakres treści Projektowańie i wykońańie przestrzeńńych elemeńto� w 
dekoracyjńych z uwzględńieńiem włas�ciwos�ci materiału (surowco� w 
wto� rńych). Faktura powierzchńi.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Boz+eńa Rokicka

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

Temat Artystyczny impuls

Zakres treści Obserwowańie zjawisk ińteresujących, wyszukańych pod względem 
wzajemńych relacji. Doskońaleńie własńej kreatywńos�ci.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Marleńa Szwemiń� ska

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

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Łukasz Kogut, Joańńa Poz�ńikiewicz

Email l.kogut@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Temat Malarstwo kreatywne-sztuka op-artu, pop-artu 
i konstruktywizmu

Zakres treści Pozńańie techńik malarskich i sposobo� w kreatywńego 
kompońowańia obrazu ńa ro� z+ńych formatach. Sięgańie po ińspiracje 
ze sztuki ńowoczesńej w oparciu o abstrakcję. Orgańizowańie 
wydarzeń�  artystyczńych i wystaw w przestrzeńi szkoły lub 
placo� wki os�wiatowej.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Witrochromia-malarskie historie na szkle

Zakres treści Witrochromia -pozńańie techńiki malowańia ńa szkle oraz 
wszystkich etapo� w tworzeńia prac malarskich. Wdraz+ańie techńiki 
malowańia ńa szkle do podstawy programowej z ro� z+ńych poziomo� w 
edukacyjńych.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 97

Temat Warsztat scenograficzny-polskie symbole narodowe

Zakres treści Warsztaty tworzeńia sceńografii i motywo� w dekoracyjńych 
związańych z s�więtem Odzyskańia Niepodległos�ci przez Polskę 
w dńiu 11 listopada. Uczestńicy szkoleńia pozńają poszczego� lńe 
etapy tworzeńia prac oraz ńiezbędńe materiały i ńiestańdardowe 
ńarzędzia.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Stroje świętych jako alternatywa dla Halloween

Zakres treści Podczas warsztato� w będzie moz+ńa pozńac� sposoby szycia 
i ozdabiańia strojo� w, ńa przykładzie wybrańego patrońa-s�więtego. 
Uczestńicy warsztato� w pozńają sposoby projektowańia strojo� w, 
tworzeńia detalu i plastyczńego kreowańia kostiumu.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Podróże ze szkicownikiem

Zakres treści Podro� z+  ze szkicowńikiem to wyprawa rowerowa szlakiem 
Wysoczyzńy Elbląskiej połączońa z tworzeńiem prac plastyczńych 
w pleńerze. Podczas przystańko� w w trakcie wyprawy rowerowej 
będzie moz+ńa pozńac� techńikę akwareli, rysuńku tuszem, frotaz+u 
oraz szkicowańia oło� wkiem lub węglem. Miejscem docelowym 
będzie jezioro Gopleńica.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Tkaniny malowane woskiem

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

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Quilling i scrapbooking-techniki papieru

Zakres treści Uczestńicy szkoleńia będą tworzyc� ozdobńe kartki, albumy i krońiki. 
Warsztaty będą okazją do kształtowańia papieru poprzez 
wytłaczańie i wycińańie wzoro� w z wykrojńiko� w. W trakcie 
warsztato� w z techńik: scrapbookińgu i qullińgu zostańą 
zaprezeńtowańe ńiezbędńe akcesoria i wzorńiki.

Odpłatność (zł) 50 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Tradycje Bożonarodzeniowe-szopki franciszkańskie

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

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Techniki tempery w ikonopisie

Zakres treści Warsztat techńiki tempery w ikońopisie stwarza moz+ liwos�c� 
pozńańia głębokiego seńsu tworzeńia duchowego obrazu. Podczas 
odzwierciedlańia wybrańego wizeruńku, ńastąpi zapozńańie 
z kolejńymi etapami malarstwa laseruńkowego. Podczas zajęc� będą 
dostępńe wszystkie materiały i ńarzędzia, pigmeńty, szlak metal, 
mixtioń oraz szelak.

Odpłatność (zł) 100 Liczba godzin 5

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Organizacja wystaw i przeglądów plastycznych

Zakres treści Orgańizowańie wystaw tematyczńych. Pozńańie sposobo� w 
oprawiańia i ekspońowańia prac plastyczńych i fotograficzńych. 
Orgańizacja końkurso� w plastyczńych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Ewa Bedńarska-Siwilewicz

Email e.bedńarska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Wychowanie do życia w rodzinie i profilaktyka

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.

Odpłatność (zł) - 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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Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Temat XV Konferencja Pedagogów Szkolnych

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

Odpłatność (zł) 550 Data 5-6.06.2023

Organizator Boz+eńa Rokicka

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

Temat Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska 
szkolnego 

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

Diagńoza zapotrzebowańia s�rodowiska szkolńego ńa tres�ci 
wychowawcze i profilaktyczńe:

• prawńe uwaruńkowańia diagńozy w s�rodowisku szkolńym,
• obszary diagńozy zapotrzebowańia s�rodowiska szkolńego ńa 

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

Odpłatność (zł) 20 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 Awans zawodowy nauczyciela; stażysta – kontraktowy -
mianowany

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

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

Temat Nastoletnia depresja- strefa nauczyciela

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Boz+eńa Rokicka, Łukasz Kogut

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

Temat (Nie)zwykły wychowawca klasy

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

Odpłatność (zł) 20 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 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Marleńa Szwemiń� ska

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

Temat Radość-spokój-agresja

Zakres treści Wyraz+ańie ro� z+ńymi s�rodkami plastyczńymi stańo� w emocjońalńych 
wywołańych przez+yciami. Barwa i kreska jako s�rodek ekspresji. 
Wartos�ci wyrazowe gamy barwńej – barwy czyste i złamańe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Łukasz Kogut

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

Temat Rola i zadania opiekuna stażu

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

Email b.rokicka@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 91
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Temat Niska frekwencja uczniów w szkole jako pierwotna i wtórna 
przyczyna niepowodzeń szkolnych

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Boz+eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

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

Temat Szkoła Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Zakres treści Celem szkoleńia jest zapozńańie ńauczycieli z filozofią modelu pracy 
TSR. Wybrańe ńarzędzia TSR. Wykorzystańie metody w praktyce 
szkolńej do rozwiązywańia problemo� w.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Boz+eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

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

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Boz+eńa Rokicka, Krzysztof Błaszczak

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

92 



Pedagogika specjalna

 Formularz zgłoszeńiowy – Marleńa Szwemiń� ska  

Temat Sieć nauczycieli współorganizujących przygotowujących 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do pracy

Zakres treści Siec ńauczycieli wspo� łorgańizujących proces kształceńia. Wymiańa 
dos�wiadczeń� , poglądo� w, wsparcie oraz tematyka wyńikająca 
z biez+ących potrzeb uczestńiko� w.  Jak przygotowywac� uczńio� w 
z ńiepełńosprawńos�cią ińtelektualńą do pracy ńa kaz+dym etapie 
edukacyjńym. Zajęcia będą się odbywały co dwa miesiące.

Odpłatność (zł) Bezpłatńie Liczba godzin

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

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

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

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

Odpłatność (zł) Liczba godzin 12

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

E-mail 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. Jak prowadzic� lekcje w obecńos�ci uczńia 
mało mo� wiącego lub milczącego. Nabycie s�wiadomos�ci, z+e 
wczesńa diagńoza i odpowiedńio podjęta terapia mogą przyczyńic� 
się do szybszej poprawy fuńkcjońowańia dziecka w szkole.

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

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

Temat Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na możliwości poznawcze 
uczniów.

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

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska,  Paweł Niemczuk

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

Temat Budowanie systemów komunikacyjnych dla uczniów 
z trudnościami w porozumiewaniu się

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

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 6

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Indywidualne potrzeby edukacyjne na lekcjach matematyki

Zakres treści Dokumeńtacja uczńia – ińterpretacja orzeczeń�  i opińii pod kątem 
realizacji zaleceń�  ppp z zakresu matematyki. Ańaliza programo� w 
ńauczańia– dostosowywańie form i metod pracy do rodzaju 
ńiepełńosprawńos�ci uczńia. Wspierańie uczńia ze SPE podczas 
biez+ącej pracy ńa lekcji matematyki.

Odpłatność (zł) Liczba godzin

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Elz+bieta Kurkiewicz

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

Temat Matematyka jest wszędzie

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

Odpłatność (zł) Liczba godzin

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Elz+bieta Kurkiewicz

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

Temat Rozwijanie logicznego myślenia na zajęciach rewalidacyjnych

Zakres treści Ańaliza podstawy programowej dotyczącej rewalidacji 
ińdywidualńej dla uczńio� w o zro� z+ńicowańym ińtelekcie. 
Dostosowańie zadań�  do włas�ciwego etapu rozwoju ińtelektualńego 
dziecka uwzględńiając jego moz+ liwos�ci psychofizyczńe.

Odpłatność (zł) Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Elz+bieta Kurkiewicz

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Uczeń z niepełnosprawnością na egzaminie 8-mo klasisty

Zakres treści Praktyczńe wskazo� wki dotyczące ańalizowańia poleceń�  i zadań�  
zawartych w testach 8-mo klasisty ńiezalez+ńie od przedmiotu. 
Ustalańie prioryteto� w rozwiązywańia zadań�   w oparciu o posiadańą 
wiedzę. Wykorzystańie techńologii ińformacyjńej do wykońywańia 
zadań�  ńa egzamińie.

Odpłatność (zł) Liczba godzin

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Elz+bieta Kurkiewicz, Marleńa Derlukiewicz

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

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – Beata Pabian  

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. Wzory dokumeńto� w.

Odpłatność (zł) 10 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.

Odpłatność (zł) 10 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 Nauczycielska diagnoza pedagogiczna i jej wpływ na sukces 
edukacyjny uczniów

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

Odpłatność (zł) 10 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.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

Temat Efektywność i istota komunikacji interpersonalnej. 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.

Odpłatność (zł) 10 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 Indywidualizacja procesu nauczania, wykorzystanie 
aktywizujących metod pracy, atrakcyjnych pomocy 
dydaktycznych, TIK do podniesienia jakości pracy szkoły

Zakres treści Narzędzia TIK w pracy ńauczyciela – propozycje. Ińdywidualizacja 
procesu ńauczańia a przepisy prawa os�wiatowego.  Budowańie 
dobrej lekcji. Metody i techńiki pomagające uczńiom uczyc� się 
szybciej i zapamiętywac� dłuz+ej.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

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

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

Temat Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki potrzebą wynikającą 
z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

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.

Odpłatność (zł) 10 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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 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – M. Szwemińska  

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Marleńa Szwemiń� ska

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257296

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

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

Odpłatność (zł) 20 5

Organizator Marleńa Szwemiń� ska, Paweł Niemczuk

Email m.szwemińska@wmodń.elblag.pl 55 6257296

100 

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


Wychowanie fizyczne

 Formularz zgłoszeniowy – Tomasz Szuszkiewicz  

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – baseball

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

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – rugby TAG

Zakres treści Uczestńicy zdobędą wiedzę i umiejętńos�ci metodyczńe potrzebńe do 
prowadzeńia zajęc� z bezkońtaktowej, bezpieczńej odmiańy rugby, 
przezńaczońej dla dzieci i młodziez+y szkolńej.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Sporty innych kręgów kulturowych – kickball

Zakres treści Uczestńicy pozńają zasady gry wywodzącej się z USA, stańowiącej 
uproszczońą wersję baseballa (gra bez uderzeńia kijem). Jest to 
doskońała forma uatrakcyjńiająca zajęcia, moz+ liwa do realizacji ńa 
wolńym powietrzu bez specjalńie przygotowańego boiska.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń@elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Gry i zabawy podwórkowe

Zakres treści Uczestńicy w aktywńej formie przetestują gry i zabawy, kto� re 
dawńiej gos�ciły ńa osiedlowych podwo� rkach, a zostały zapomńiańe 
przez młodsze pokoleńia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Spotkanie z mistrzem - piłka siatkowa w szkole z udziałem 
zawodników reprezentacji Polski

Zakres treści Spotkańie z zawodńikami reprezeńtacji Polski w siatko� wce 
połączońe z zajęciami otwartymi prowadzońymi przez gos�ci.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Koszykówka w szkole

Zakres treści Uczestńicy będą mieli moz+ liwos�c� udoskońalic� swo� j warsztat 
metodyczńy związańy z ńauczańiem elemeńto� w techńiczńo-
taktyczńych koszyko� wki.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Elementy samoobrony na lekcji wf

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

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń@elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Taniec na lekcji wf

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

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Moda na bieganie - technologie informatyczne w wychowaniu 
fizycznym

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

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Gry i zabawy na lekcjach wf w nauczaniu wczesnoszkolnym

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Crossfit na zajęciach wychowania fizycznego

Zakres treści Uczestńicy pozńają ńowoczesńe metody rozwijańia siły i ogo� lńej 
sprawńos�ci fizyczńej przy zastosowańiu metod uz+ywańych 
w treńińgu crossfit.

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń@elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Temat Piłka nożna w szkole

Zakres treści Uczestńicy będą mieli moz+ liwos�c� udoskońalic� swo� j warsztat 
metodyczńy związańy z ńauczańiem elemeńto� w techńiczńo-
taktyczńych piłki ńoz+ńej.

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

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

Temat Przeciwdziałanie kontuzji - propriocepcja

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

Odpłatność (zł) 60 Liczba godzin 4

Organizator Tomasz Szuszkiewicz

E-mail t.szuszkiewicz@wmodń@elblag.pl Telefon 55 625 72 96
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Przedmioty zawodowe i doradztwo zawodowe

Temat Doradztwo zawodowe na lekcji przedmiotu - co każdy 
nauczyciel wiedzieć powinien (warsztaty)

Zakres treści Podstawy teoretyczńe doradztwa zawodowego (waruńki ńauki 
i zasady ńabywańia kwalifikacji /zawodu/ w systemie szkolńym 
i pozaszkolńym), podstawa programowa kształceńia ogo� lńego 
a realizacja tres�ci doradztwa zawodowego, podmioty wspierające 
realizację doradztwa w szkole,  załoz+eńia ńowoczesńego doradztwa 
zawodowego, przykładowe formy i metody realizacji doradztwa 
w ramach lekcji (2 spotkańia)

Odpłatność (zł) 40 Liczba godzin 10

Organizator dr Dańuta Oleksiak

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

Temat „Pomogę budować Twoją przyszłość”. Rola nauczyciela 
przedmiotu w realizacji doradztwa zawodowego (Sieci)

Zakres treści Podstawy teoretyczńe doradztwa zawodowego (waruńki ńauki 
i zasady ńabywańia kwalifikacji /zawodu/ w systemie szkolńym 
i pozaszkolńym), podstawa programowa a realizacja tres�ci 
doradztwa zawodowego ńa lekcji przedmiotu, wewńątrzszkolńy 
system doradztwa zawodowego, załoz+eńia ńowoczesńego 
doradztwa zawodowego, z�ro� dła ińformacji doradczej, podmioty 
wspierające realizację doradztwa w szkole, przykładowe formy 
i metody realizacji doradztwa w ramach lekcji przedmiotowej (3 
spotkańia ońlińe w ramach Sieci ńauczyciela przedmiotu – 
realizatora doradztwa zawodowego) 

Odpłatność (zł) - Liczba godzin 9

Organizator dr Dańuta Oleksiak

E-mail d.oleksiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Temat Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 a realizacja 
doradztwa zawodowego w szkole (seminarium)

Zakres treści Przemiańy wspo� łczesńego s�wiata a Zińtegrowańa Strategia 
Umiejętńos�ci 2030. Rola odpowiedńich zasobo� w umiejętńos�ci 
człowieka w rozwoju społeczńym i gospodarczym. Podstawa 
programowa a „kompeteńcje przyszłos�ci”. Tres�ci ZSU w końteks�cie 
tres�ci doradztwa zawodowego realizowańego w szkole. 

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator dr Dańuta Oleksiak

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

Temat Użycie urządzeń MIKROTIK w kontekście wymagań 
egzaminacyjnych dla kwalifikacji z grupy teleinformatycznej 
(INF)

Zakres treści Zajęcia praktyczńe z c�wiczeńiami ńa urządzeńiach MIKROTIK lub 
RouterOS – CHR. Fuńkcjońalńos�ci omawiańe ńa zajęciach wyńikają z 
podstawy programowej kształceńia w zawodach dla kwalifikacji z 
grupy INF w szczego� lńos�ci INF.02

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 6

Organizator Krzysztof Stasiak

E-mail k.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Testujemy wiedzę z wykorzystaniem darmowej platformy 
Moodle

Zakres treści Platforma zdalńego ńauczańia Moodle jest bezpłatńym 
oprogramowańiem, kto� re kaz+dy moz+e zaiństalowac� ńa własńym 
serwerze i wykorzystac� w ńauczańiu jego ogrom moz+ liwos�ci. Jedńą 
z wielu jest moduł testowańia wiedzy, kto� ry umoz+ liwia 
projektowańie bardzo elastyczńych pod względem formy i tres�ci 
testo� w. Uczestńicy warsztatu dowiedzą się jak zaiństalowac� LMS 
Moodle, pozńają podstawy jego końfiguracji oraz zarządzańia 
uz+ytkowńikami. Oczywis�cie utworzymy z jego wykorzystańiem 
ro� wńiez+  ciekawe testy wiedzy.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4 spotkańia 
po 2 godzińy

Organizator Jerzy Doroz+ko, Krzysztof Stasiak

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

Temat Jak tworzyć testy? – przygotowanie do egzaminu teoretycznego.

Zakres treści W jaki sposo� b przygotowywac� pytańia testowe. Techńiki tworzeńia 
pytań�  weryfikujących poziom wiedzy uwzględńiające wytyczńe 
Ceńtralńej Komisji Egzamińacyjńej. Uz+ycie w tworzeńiu pro� bńych 
egzamińo� w zawodowych.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Krzysztof Stasiak

E-mail k.stasiak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Podstawy przedsiębiorczości 

 Formularz zgłoszeńiowy – Beata Pabiań  

Temat Edukacja finansowa uczniów. Zachowania konsumentów na 
rynku. Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu?

Zakres treści Kształtowańie postawy przedsiębiorczej u uczńio� w, realizacja 
podstawy programowej. Zestaw c�wiczeń�  dających odpowiedz�  ńa 
pytańie, jakie odpowiedzialńe zmiańy końsumeńckie uczńiowie 
mogą wprowadzic� w z+yciu i czemu ońe będą słuz+yc�. 
Odpowiedzialńos�c� końsumeńcka a zro� wńowaz+ońy rozwo� j.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

Temat Krytyczne myślenie kompetencją przyszłości. Innowacyjne 
metody  nauczania przedsiębiorczości

Zakres treści CPwiczeńia edukacyjńe: odro� z+ńiańie wiedzy od przekońań� , c�wiczeńia 
rozwijające argumeńtowańie i końtrargumeńtowańie, dokońywańie 
s�wiadomych wyboro� w, itp. Wykorzystańie ńowoczesńych 
techńologii do rozwijańia kreatywńos�ci uczńio� w.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Ańńa Szeląg

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

Temat Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela podstaw 
przedsiębiorczości. Interaktywne ćwiczenia i materiały 
edukacyjne

Zakres treści Skąd czerpac� grafikę do tworzeńia własńych pomocy? Z jakich 
ńarzędzi korzystac�, aby stworzyc� własńą pomoc dydaktyczńą – 
przegląd ńarzędzi. Obsługa ńiekto� rych ńarzędzi ińteraktywńych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Ańńa Szeląg

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Zmienność wartości pieniądza w zależności od różnych 
okoliczności. Jak  stworzyć komiks za pomocą narzędzi TIK? 
Promocja programu „550. rocznica urodzin M. Kopernika”. 
Traktaty monetarne M. Kopernika - prekursora teorii 
monetaryzmu

Zakres treści Narzędzia TIK do tworzeńia komiksu. Czyńńiki wpływające ńa 
wartos�c� pieńiądza w czasie. Regulamiń końkursu „550. roczńica 
urodziń M. Koperńika”.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

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

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

Temat Edukacja finansowa – zarządzanie własnymi finansami. 
Sprawdzony sposób na inwestowanie

Zakres treści Potrzeby fińańsowe uczńio� w. Jak je realizowac�? Sposoby 
rozwiązywańia celo� w fińańsowych. Efektywńos�c� fińańsowańia 
celo� w. Symulacja poziomu z+ycia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

Temat Jak oszczędzać pieniądze i bronić się przed technikami 
manipulacyjnymi stosowanymi w handlu?

Zakres treści Iluzja wyboru. Psychologia sprzedaz+y. Zestaw c�wiczeń�  - Jak 
skuteczńie brońic� się przed mańipulacją w hańdlu?

Odpłatność (zł) 20 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 Lekcja otwarta z podstaw przedsiębiorczości - na co warto 
zwrócić uwagę?

Zakres treści Dobre praktyki prowadzeńia lekcji otwartych. Omo� wieńie 
rozporządzeńia MEN w sprawie uzyskiwańia stopńi awańsu 
zawodowego.

Odpłatność (zł) 20 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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Logopedia

 Formularz zgłoszeńiowy – Beata Pabiań  

Temat Higiena głosu nauczyciela. Ćwiczenia praktyczne

Zakres treści Pozńańie wybrańych c�wiczeń�  oddechowych, fońacyjńych, 
relaksacyjńych. Profilaktyka i s�wiadome korzystańie z głosu.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

Temat Metody stosowane w terapii logopedycznej

Zakres treści Prezeńtacja wybrańych metod wykorzystywańych w terapii 
logopedyczńej. Metody wspomagające pracę logopedyczńą. Metody 
relaksacyjńe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail Telefon 55 643 52 97

Temat Wykorzystanie narzędzi TIK w terapii logopedycznej. 
Interaktywne ćwiczenia i materiały edukacyjne

Zakres treści Zalety i wady ńowoczesńych techńologii. Narzędzia do tworzeńia 
własńych pomocy dydaktyczńych. Najwaz+ńiejsze zasady terapii 
logopedyczńej ońlińe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 8

Organizator dr Beata Pabiań, Ańńa Szeląg

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Dokumentowanie terapii logopedycznej

Zakres treści Omo� wieńie prowadzeńia ńajwaz+ńiejszych dokumeńto� w 
logopedyczńych. Omo� wieńie ńiekto� rych zapiso� w z rozporządzeńia 
MEN w sprawie sposobu prowadzeńia przez publiczńe szkoły, 
przedszkola i placo� wki dokumeńtacji przebiegu ńauczańia, 
działalńos�ci wychowawczej i opiekuń� czej oraz rodzajo� w tej 
dokumeńtacji.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

Temat Specyficzne zaburzenia językowe - SLI/DLD

Zakres treści Trudńos�ci diagńostyczńe w przypadku SLI/DLD. Przyczyńy 
zaburzeńia rozwoju językowego. Zbio� r c�wiczeń�  do terapii uczńia ze 
specyficzńymi zaburzeńiami językowymi.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin

Organizator dr Beata Pabiań

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

Temat Specyfika pracy logopedy z uczniem dwujęzycznym. Podstawy 
prawne pracy z dzieckiem przybywającym z zagranicy

Zakres treści Diagńoza i terapia logopedyczńa dziecka dwujęzyczńego. 
Wskazo� wki do pracy z dzieckiem dwujęzyczńym.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

Temat Metodyka pracy nauczyciela logopedy. Lekcja otwarta -zajęcia 
logopedyczne - na co warto zwrócić uwagę?

Zakres treści Zbio� r zasad, metod i techńik wykorzystywańych w terapii 
logopedyczńej. Dobre praktyki prowadzeńia lekcji otwartych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

E-mail b.pabiań@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 97
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Temat Vademecum młodego logopedy

Zakres treści Omo� wieńie aktualńych przepiso� w prawa dotyczących zadań�  
logopedy, orgańizacji pracy logopedy, awańsu zawodowego, 
prowadzeńia dokumeńtacji logopedyczńej. Skuteczńe metody 
wykorzystywańe w pracy logopedy.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin

Organizator dr Beata Pabiań, Halińa Uz� luk

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

 Formularz zgłoszeniowy – Anna Szeląg  

Temat Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Zakres treści Wsparcie metodyczńe i merytoryczńe ńauczycieli bibliotekarzy. 
Wymiańa dos�wiadczeń� , wspo� lńe rozwiązywańie problemo� w, 
dzieleńie się pomysłami. Tematyka spotkań�  będzie dostosowańa do 
potrzeb uczestńiko� w.

Odpłatność (zł) bezpłatńe Liczba godzin 3-4 
spotkańia 

(Google 
Meet) po 3-4 

godz.

Organizator Ańńa Szeląg

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

Temat Praca katechety z uczniem ze SPE

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 20

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Marleńa Szwemiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Innowacje pedagogiczne w katechezie

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Beata Sawicka

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Ocenianie na katechezie

Zakres treści Katecheza w s�wietle prawa os�wiatowego i kos�cielńego, strategia 
oceńiańia, wymiar oceńy, zasady oceńiańia osiągńięc� edukacyjńych 
z religii rzym. - kat.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Tutoring na lekcjach religii

Zakres treści Tutorińg jako ińspirowańie do wielkos�ci, proces stawańia się 
tutorem, etapy wspo� łpracy tutorińgu, korzys�ci płyńące z tutorińgu 
ńa religii.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Komunikacja w katechezie

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Praca na katechezie z uczniem dotkniętym mutyzmem 
wybiórczym

Zakres treści Charakterystyka mutyzmu wybio� rczego – defińicja, przyczyńy, 
objawy , wspierająca rola ńauczyciela , wskazo� wki, jak prowadzic� 
lekcje w obecńos�ci uczńia mało mo� wiącego lub milczącego. Nabycie 
s�wiadomos�ci, z+e wczesńa diagńoza i odpowiedńio 
podjęta terapia mogą przyczyńic� się do szybszej poprawy 
fuńkcjońowańia dziecka w szkole.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 6

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Marleńa Szwemiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95
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Temat Muzyka i śpiew jako elementy wspierające katechezę

Zakres treści Terapeutyczńe zńaczeńie muzyki i s�piewu, przykłady tradycji 
muzyczńej zaczerpńięte z Biblii, dz�więk i muzyka jako forma 
zbliz+eńia do Boga.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257295

Temat Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole poprzez działania 
o charakterze charytatywnym

Zakres treści Co to są kompeteńcje kluczowe, uwaruńkowańia prawńe kształceńia 
kompeteńcji uczńio� w w szkole, diagńoza potrzeb s�rodowiska 
szkolńego, plańowańie okres�lońych działań�

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 8

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Beata Pabiań

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257295

Temat Leczenie słowem. Biblioterapia na katechezie

Zakres treści Terapeutyczńa rola biblioterapii – jej cele i elemeńty, podział 
materiało� w stosowańych w biblioterapii, propozycje ro� z+ńorodńych 
techńik do zastosowańia ńa lekcji.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257295

Temat Rola i zadania rodziny w chrześcijańskim wychowaniu dzieci 
w świetle nauki Kościoła

Zakres treści SPwięta Rodzińa jako wzo� r rodzińy w dzisiejszych czasach, rola 
i zadańia rodzico� w chrzes�cijań� skich w wychowańiu w s�wietle ńauki 
Kos�cioła,

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257295
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Temat Rodzina jako wartość struktury społecznego świata

Zakres treści Defińicja rodzińy, typologie i fuńkcje rodzińy, hierarchia wartos�ci 
i wychowańie do wartos�ci, zadańia domu rodzińńego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat „Misjonarz z Palędzia” – życie i praca misyjna Sługi Bożego Ojca 
Mariana Żelazka

Zakres treści Zapozńańie z z+yciem i działalńos�cią misyjńą w Ińdiach Sługi Boz+ego 
Ojca Mariańa ZN elazka – przykład, dewiza z+yciowa i przesłańie 
zakońńika, misjońarza, społeczńika, człowieka dialogu, patrońa 
trędowatych i obroń� cy godńego z+ycia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257295

Temat Awans  i pragmatyka zawodowa nauczyciela katechety

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Halińa Uz� luk

E-mail Telefon 55 625 72 95

Temat Katecheta i katecheza w świetle prawa oświatowego

Zakres treści Prawa i obowiązki ńauczyciela katechety wyńikające z prawa 
os�wiatowego, regulacje prawńe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Ańńa Kamiń� ska, Halińa Uz� luk

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257295

118 



Temat Współpraca z roszczeniowymi rodzicami – prawa i obowiązki 
nauczyciela katechety

Zakres treści Kim są roszczeńiowi rodzice, sposoby radzeńia sobie 
z roszczeńiowymi rodzicami, regulacje prawńe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 95

Temat Sieć katechetyczna Katecheza w praktyce

Zakres treści Nurtujące problemy dydaktyczńo – wychowawcze w katechezie.

Odpłatność (zł) Liczba godzin 3/1 raz 
w miesiącu.

Organizator Ańńa Kamiń� ska

E-mail a.kamińska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 6257295
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Katecheza – religia greckokatolicka

Temat Koordynacja przedsięwzięć katechetycznych z działaniami 
duszpasterskimi w Eparchii

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator ks. Łajkosz Jań

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

Temat Zastosowanie kalendarza gregoriańskiego do liturgicznej 
praktyki w Kościele Greckokatolickim

Zakres treści Kaleńdarz juliań� ski i gregoriań� ski – rys historyczńy. Adaptacja 
kaleńdarza gregoriań� skiego do potrzeb liturgii greckokatolickiej. 

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator ks. Łajkosz Jań

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

Temat Formy aktywności artystycznej skutecznym narzędziem do 
przekazu wartości chrześcijańskich

Zakres treści Tworzeńie i opracowańie sceńariuszy i programo� w dla 
przedsięwzięc� artystyczńych ńa temat wyńikający z Plańu 
Duszpasterskiego Eparchii.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 6

Organizator ks. Łajkosz Jań

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Nowe technologie w pracy katechety: Kahoot!, Prezi, Kody QR, 
Padlet

Zakres treści Pozńańie ńowych ńarzędzi ińformatyczńych, kto� re uatrakcyjńią 
ńaukę religii i zwiększą skuteczńos�c� ńauczańia.

Odpłatność (zł) 30 Liczba godzin 4

Organizator ks. Łajkosz Jań

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

Temat Z Dobrą Nowiną przez życie – umiejętność interpretowania 
Ewangelii wg św. Marka 

Zakres treści Nabycie umiejętńos�ci stosowańia zasad ińterpretacji tekstu 
biblijńego.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator ks. Łajkosz Jań

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

Temat Przygotowanie do I Spowiedzi i Uroczystej Komunii Św. 
W praktyce

Zakres treści Rozporządzeńia syńodalńe dotyczące praktyk sakrameńtalńych. 
Tworzeńie sceńariuszy komuńijńych i I Spowiedzi z uwzględńieńiem 
rozporządzeń�  syńodalńych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator ks. Łajkosz Jań

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

Temat Jeszcze o katechezie dzieci i młodzież z Ukrainy

Zakres treści Nauka religii w Ukraińie. Adaptacja dzieci i młodziez+y z Ukraińy do 
katechezy w szkole w Polsce.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 3

Organizator ks. Łajkosz Jań

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Dzieje chrześcijaństwa i Kościoła w Ukrainie

Zakres treści Kluczowe wydarzeńia z historii Kos�cioła Greckokatolickiego 
w Ukraińie.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 6

Organizator ks. Łajkosz Jań

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

Temat W głębokiej ciszy i na modlitewnym skupieniu - Ćwiczenia 
duchowe dla katechetów 

Zakres treści Modlitwa ińdywidualńa i we wspo� lńocie. Spotkańia formacyjńe.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 8

Organizator ks. Łajkosz Jań

E-mail j.lajkosz@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Warsztaty ponadprzedmiotowe

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – A. Gołota  

Temat Edukacja przez szachy

Zakres treści Doskońaleńie umiejętńos�ci metodyczńych w zakresie edukacji 
szachowej.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Jak uczyć uczniów uczenia się?

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

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

Temat Coaching wychowawczy w pracy nauczyciela

Zakres treści Coachińg jako metoda pracy ńad rozwojem osobistym, skierowańa 
ńa osiągańie wyzńaczońych celo� w. Formułowańie ambitńych celo� w 
i plańowańie działań�  prowadzących do ich osiągńięcia.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

E-mail b.gadomska@wmodń.elblag.pl Telefon 55 643 52 52
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Temat Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Zakres treści Szkoleńie kierowańe do wszystkich ńauczycieli (ńie tylko 
polońisto� w) języka polskiego jako obcego.

Odpłatność (zł) 10 Liczba godzin 4

Organizator Beata Gadomska

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

Temat Projektowanie uniwersalne z wykorzystaniem narzędzi 
elektronicznych

Zakres treści Zasady uńiwersalńego projektowańia w edukacji. Działańia 
ńauczyciela zgodńe z zasadami UDL. Strategie uczeńia się. 
Wykorzystańie ńarzędzi ińformatyczńych do przetwarzańia teksto� w 
ńa ETR.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

E-mail i.pozdziech@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92

Temat Metody i techniki nieeksperymentalne motywujące 
i aktywizujące uczniów na lekcji

Zakres treści Two� rcza praca z tekstem, tekstem graficzńym, wykresem i mapą. 
Techńiki z Metodnika OK. Heksy edukacyjńe i ińńe techńiki 
motywowańia i aktywizowańia uczńio� w ńa lekcji – zaprezeńtowańie 
i c�wiczeńia.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 4

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

E-mail j.meller@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 92
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Temat Zastosowanie aplikacji geocaching na przedmiotach 
przyrodniczych

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 6

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Szkoła Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Zakres treści Celem szkoleńia jest zapozńańie ńauczycieli z filozofią modelu pracy 
TSR. Załoz+eńia i wybrańe ńarzędzia TSR. Wykorzystańie metody 
w praktyce szkolńej do rozwiązywańia problemo� w wychowawczych.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 8

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

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

Temat Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie 
wspierające proces nauczania

Zakres treści 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Temat Jak budzić i rozwijać talent w każdym uczniu

Zakres treści Czym są zdolńos�ci, uzdolńieńia i taleńt? Przez rozbudzańie 
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?

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Eksperyment pedagogiczny i innowacja pedagogiczna w szkole

Zakres treści Pojęcie eksperymeńtu i ińńowacji - defińicja, cele i załoz+eńia. 
Dokumeńtacja opisująca działalńos�c� eksperymeńtalńą lub 
ińńowacyjńą.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

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

Zakres treści Obowiązek szkolńy, a obowiązek ńauki oraz ińterpretacja 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego

Zakres treści Regulacje prawńe w sprawie oceńiańia (ustawa o systemie os�wiaty 
i 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.

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Kreatywność – kompetencja przyszłości

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

Temat Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą

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

Odpłatność (zł) 20 Liczba godzin 5

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

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

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – A. Gołota  

Temat Kurs doskonalący - Szachy w szkole

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

Odpłatność (zł) 400 Liczba godzin 40

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Pomiar dydaktyczny w nauczycielskim systemie oceniania

Zakres treści 1. Cele i fuńkcje oceńiańia szkolńego.
2. Ańaliza tres�ci ńauczańia, wymagańia programowe.
3. Procedury tworzeńia testu ńauczycielskiego.
4. Ińterpretowańie i komuńikowańie wyńiko� w pomiaru 

dydaktyczńego.

Odpłatność (zł) 400 Liczba godzin 40

Organizator Ańdrzej Gołota

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

Temat Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

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

Odpłatność (zł) 2000 Liczba godzin 20

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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

Temat Las historii – lasy w otoczeniu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich  i ich historyczne tajemnice

Zakres treści  Dwudńiowe warsztaty tereńowe przyrodńiczo-historyczńe 
w Os�rodku Edukacji Historyczńo-Przyrodńiczej „Wilczy Szańiec” 
w Gierłoz+y, w Mamerkach, przy s� luzach w Les�ńiewie ńa Kańale 
Mazurskim, Pozezdrzu - s�ciez+ka edukacyjńa do Hochwaldu - polowej 
kwatery Himmlera, oraz wiadukt pomiędzy jeziorami Dargiń 
i Kirsajty, lesie ńad Jeziorem Siercze. W programie ro� wńiez+  
zwiedzańie ińńych ciekawostek przyrodńiczych i historyczńych 
regiońu. Plańowańy termiń – końiec czerwca 2023.

Odpłatność (zł) Plańowańe dofińańsowańie 
trańsportu z WFOSP iGW w Olsztyńie. 
Koszt uczestńika zostańie 
oszacowańy przed  wyjazdem.

Liczba godzin 20 (dwa dńi)

Organizator Jańińa Meller, Ireńa Poz�dziech

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

Temat Walory krajobrazowe i przyrodnicze Roztoczańskiego 
i Poleskiego Parku Narodowego

Zakres treści Zakłady Azotowe w Puławach, Kazimierz Dolńy, Poleski Park i jego 
atrakcje, zabytki Lublińa, Zwierzyńiec - atrakcje stolicy Roztocza, 
zabytki Zamos�cia, Stawy Echo, Bukowa Go� ra i wies�  Sochy, Biała Go� ra 
z wiez+ą widokową, Szczebrzeszyń,

Odpłatność (zł) ok. 800/os. w przypadku 
dofińańsowańia przez WFOSP iGW

Liczba godzin 40

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

E-mail k.blaszczak@wmodń.elblag.pl Telefon 55 625 72 93
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Temat Zakłady przemysłowe w Starogardzie Gdańskim. Akwedukt 
w Fojutowie

Zakres treści Zwiedzańie Zakłado� w Farmaceutyczńych Polpharma w Starogardzie 
Gdań� skim oraz produkcji porcelańy w Lubiańie. Zwiedzańie 
uńikatowego zabytku architektury hydrotechńiczńej, wzorowańego 
ńa ańtyczńych rzymskich budowlach – akwedukt, będący 
skrzyz+owańiem dwo� ch cieko� w wodńych: Czerskiej Strugi (płyńącej 
dołem) i Wielkiego Kańału Brdy (płyńącego go� rą).

Odpłatność (zł) 80 Liczba godzin 8

Organizator dr ińz+ . Krzysztof Błaszczak, Magdaleńa Jańkuń

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