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OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 
Opłata: 

• dwa szkolenia wykładowe w roku szkolnym bezpłatne dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń, 

• dwa szkolenia wykładowe bezpłatne dla placówek objętych opieką metodyczną w ramach zawartego porozumienia, 

• dla pozostałych szkół i placówek opłata wynosi 120 zł za jedną godzinę dydaktyczną + koszt dojazdu doradcy metodycznego, 

• za formy warsztatowe opłata wynosi 120 zł za jedną godzinę dydaktyczną + koszt dojazdu doradcy metodycznego. 
Uwaga 
 Na życzenie szkoły/placówki istnieje możliwość przygotowania tematu spoza oferty. Forma płatna. 

Użyte w tabeli oznaczenia: P – przedszkole, SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 

Lp. 
Temat doskonalenia 
wewnątrzszkolnego 

Forma 
Liczba 
godzin 

Adresat Efekty szkolenia Prowadzący 

Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój ucznia 

1.  
Jak stworzyć koncepcję pracy 

szkoły/placówki 

ukierunkowaną na jej rozwój ? 

wykład/

warsztaty 
2/3 P, SP, PP 

Uczestnicy szkolenia będą umieli wspólnie stworzyć uwzględniającą aktualne potrzeby 

szkoły/placówki koncepcję pracy. 

Anita Przybyszewska - 

Pietrasiak 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

2.  
Ciekawe lekcje - dobre 

przykłady 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP Uczestnik znajdzie inspiracje do prowadzenia ciekawych lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum. Jolanta Kusznirenko 

3.  

Lapbooki,sleevefacy,gry 

dydaktyczne,quizziz,padlety 

i  inne nowoczesne metody 

utrwalania i sprawdzania 

wiedzy 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP Uczestnik pozna  nowoczesne metody aktywizujące ucznia do pracy. Jolanta Kusznirenko 

4.  

Chmura w edukacji - stowanie 

nowoczesnych narzędzi 

dostępnych online 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP, PP 

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zastosowania chmury obliczeniowej Google w edukacji, 

w tym udostępnianie plików, pracę synchroniczną, ankietowanie online, organizację kalendarza oraz 

podstawowe funkcje wybranych aplikacji dostępnych w chmurze. 

Grażyna Szabłowicz-

Zawadzka 

5.  
Jak nauczyć uczniów uczenia 

się ? 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP Uczestnik: pozna różne strategie i sposoby uczenia się. 

Anita Przybyszewska - 

Pietrasiak, Beata 

Tomaszewska 

6.  
Jak rozwijać uczniowską 

kreatywność ? 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP Uczestnik: pozna zadania i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie i kreatywność. 

Anita Przybyszewska - 

Pietrasiak 

7.  Motywuj oceną wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: rozróżni i scharakteryzuje różne techniki oceniania oraz zastosuje je zgodnie z wybranym 

modelem oceniania, zaplanuje zmianę systemu oceniania na swoich lekcjach inspirowaną 

ocenianiem kształtującym, orientującym i sumującym. 

Anna Smolar 

8.  
Motywacja do nauki receptą 

na sukces 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: rozpozna motywatory i demotywatory, zastosuje układ lekcji motywujący do pracy,  

zaplanuje techniki i metody motywujące adekwatne do potrzeb uczniów. 
Anna Smolar 

9.  Zrozumieć pokolenie „Z” wyklad 2 SP, PP 
Uczestnik: poda cechy wyróżniające pokolenie „Z”, rozpozna potrzeby uczniów z pokolenia „Z”, 

zastosuje odpowiednie metody i narzędzia pracy z pokoleniem „Z”. 
Anna Smolar 

10.  Grywalizacja w edukacji wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: poda podstawowe zasady grywalizacji, zastosuje odpowiednie elementy gry 

w zgamifikowanych zajęciach, zaprojektuje proste zgrywalizowane zajęcia. 
Anna Smolar 

11.  Coaching w edukacji wyklad 2 SP, PP 
Uczestnik: poda czym jest coaching, pozna zasady relacji coachingowej w relacji z uczniami, zastosuje 

wybrane narzędzia coachingowe w pracy z uczniami. 
Anna Smolar 

12.  
Ocenianie przyjazne uczniom 

i nauczycielom 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP, PP 

Uczestnik: będzie  potrafił zaplanować efektywne ocenianie postepów uczniów z wykorzystaniem 

elementów oceniania kształtującego. 
Beata Tomaszewska 

13.  
Jak, w co i po co bawić się z 

dzieckiem - pedagogika zabawy 

w przedszkolu i w szkole 

warsztaty 3/4 P, SP 

Uczestnik:  pozna podstawy i zasady wykorzystania metod pedagogiki zabawy w praktyce 

pedagogicznej, zabawy ułatwiające wejście w grupę i wzajemne poznanie, scenki dramowe, techniki 

dyskusji, uzyskiwania informacj zwrotnej. 

Małgorzata Koc 

14.  
Metody o autorskich tokach 

metodycznych w pracy 

nauczyciela przedszkola 

wykład 2 P 
Uczestnik: pozna toki metodyczne metod sprzyjających indywidualizacji pracy np. projektu, 

storyline,dobrego startu, zadaniowej itp. 
Małgorzata Koc 

15.  
Metodyka zajęć 

umuzykalniających 

w przedszkolu 

wykład/

warsztaty 
2/3 P 

Uczestnik: pozna podstawowe formy wychowania muzycznego w przedszkolu, zaplanuje  zajęcia 

umuzykalniające zgodnie z założeniami metodyki wychowania przedszkolnego, pozna zabawy 

uwrażliwiające dzieci na różne elementy muzyki / tempo, dynamika, barwa, wysokość, kierunek itd. 

Małgorzata Koc 

16.  
Praca metodą odwróconej 

klasy 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna metodę edukacji wyprzedającej oraz dowie się skąd może czerpać inspirację do 

swojej pracy. 

Aleksandra Pietkiewicz-

Graczyk 

17.  
Ocenianie w edukacji 

wczesnoszkolnej 
wykład 2 SP Uczestnik: pozna elementy oceniania kształtującego, motywującego ucznia do samodzielnej pracy. Teresa Thiem 

18.  
Nauka przez zabawę - czy 

dzieci warto uczyć kodowania 

od najmłodszych lat? 

wykład/

warsztaty 
2/3 P, SP 

Uczestnik: pozna podstawy i zasady wprowadzania  nauki programowania jako integralną część 

procesu rozwiązywania problemów. 
Teresa Thiem 

19.  Motywujący sposób oceniania wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: dowie się, na czym polega ocenianie kształtujące, pozna jego elementy oraz dowie się, jak 

ocenianie kształtujące wpływa na motywację do uczenia się. 
Barbara Szefler 

20.  
Kreatywny nauczyciel - 

kreatywny uczeń 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna efektywne metody i działania rozwijające kreatywność uczniów. Elżbieta Tomaszewska 

21.  
Motywacja – tajemnica 

szkolnych sukcesów 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna różnorodne rodzaje i formy skutecznego motywowania uczniów do nauki. Elżbieta Tomaszewska 

22.  
Efektywne i skuteczne metody 

oraz techniki nauczania 

i uczenia się 

wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna różnorodne i skuteczne metody i techniki nauczania oraz uczenia się. Elżbieta Tomaszewska 

23.  
Skuteczny nauczyciel, 

skuteczna szkoła 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna warsztat pracy skutecznego i kreatywnego nauczyciela. Elżbieta Tomaszewska 

24.  
Turystyka i krajoznawstwo w 

szkole - organizacja wycieczek 

szkolnych i zajęć terenowych 

wykład/

warsztaty 
2/4 SP, PP 

Uczestnik: pozna przepisy prawa dotyczące realizacji turystyki i krajoznawstwa w szkole oraz zasady 

programowania, realizacji i rozliczania wycieczek szkolnych i zajęć terenowych. 
Elżbieta Tomaszewska 

25.  
Jak przygotować i zrealizować 

projekt w ramach programu 

Erasmus+ Edukacja szkolna? 

wykład/

warsztaty 
2/4 SP, PP 

Uczestnik: pozna mozliwości aplikowania szkół w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, 

zasady rejestracji szkoły w systemie EU_LOGIN/ECAS oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF. 
Elżbieta Tomaszewska 

26.  
Jak przygotować i zrealizować 

projekt w ramach programu 

Erasmus+ Edukacja dorosłych? 

wykład/

warsztaty 
2/4 PP 

Uczestnik: pozna mozliwości aplikowania szkół w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, 

zasady rejestracji szkoły w systemie EU_LOGIN/ECAS oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF oraz 

europejską elektroniczną platformę edukacji dorosłych EPALE. 

Elżbieta Tomaszewska 

27.  

Jak przygotować i zrealizować 

projekt w ramach programu 

Erasmus+ Kształcenie 

i szkolenia zawodowe? 

wykład/

warsztaty 
2/4 PP 

Uczestnik: pozna mozliwości aplikowania szkół w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, 

zasady rejestracji szkoły w systemie EU_LOGIN/ECAS oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF. 
Elżbieta Tomaszewska 
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28.  

Lapbooki,sleevefacy,gry 

dydaktyczne w nauczaniu 

historii i wos w szkole 

podstawowej 

wykład/ 

warsztaty 
2 SP, PP Uczestnik: pozna nowe i atrakcyjne metody utrwalania wiedzy. Maria Jadczak 

29.  
CLIL-czyli nowe podejście 

metodyczne 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna istotę zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego. Elżbieta Drgas 

30.  
Jak motywować uczniów 

oceniając ich pracę? 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna na podstawie przykładów filozofię oceniania w praktyce. Elżbieta Drgas 

31.  

Efektywne i skuteczne metody 

nauczania i uczenia się 

przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych 

wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna różnorodne i skuteczne metody i techniki nauczania oraz uczenia się. Tomasz Kocur 

32.  
Dialog motywujący w pracy 

z uczniem 
warsztaty 4 SP, PP 

Uczestnik: pozna narzędzie pracy z uczniem służące umocnieniu w nim własnej motywacji 

i zobowiązania do zmiany, poszerzy swoje kompetencje wychowawcze. 
Aleksandra Plec 

33.  

Neurodydaktyka - jak 

wykorzystać potencjał ucznia 

w procesie uczenia się 

i nauczania 

warsztaty 4 SP, PP 
Uczestnik:  dowie się, jak wykorzystać wnioski z neuronauk: w swojej pracy, pozna metody pracy 

oparte na zasadach neurodydaktyki. 
Aleksandra Plec 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

34.  
Monitorowanie podstawy 

programowej 
wykład 2 SP Uczestnik: będzie potrafił  monitorować podstawę programową z wykorzystaniem różnych narzędzi. Jolanta Kusznirenko 

35.  
Nowa podstawa programowa 

z geografii - jak ją dobrze 

zrealizować ? 

wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: pozna najważniejsze zmiany w podstawie programowej z geografii oraz praktyczne 

sposoby ich realizacji. 
Elżbieta Tomaszewska 

36.  
Nowa podstawa programowa 

z historii i wos - jak ją dobrze 

zrealizować ? 

wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: pozna najważniejsze zmiany w podstawie programowej z historii i wos oraz praktyczne 

sposoby ich realizacji. 
Maria Jadczak 

37.  
Ewaluacja programów 

nauczania 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: będzie potrafił rozpoznać dobry program nauczania i zmodyfikować istniejący 

w zalezności od potrzeb i mozliwości uczniów. 
Maria Jadczak 

38.  

Warunki i sposoby realizacji 

podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego 

i kształcenia ogólnego na 

pierwszym etapie edukacyjnym 

wykład 2 SP 
Uczestnik: pozna najważniejsze zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz 

praktyczne sposoby ich realizacji. 
Teresa Thiem 

39.  
Nowa podstawa programowa 

z fizyki w szkole podstawowej 
wykład 2 SP 

Uczestnik: pozna najważniejsze zmiany w podstawie programowej z fizyki oraz praktyczne sposoby 

ich realizacji. 
Tomasz Kocur 

40.  
Funkcje edukacji a rozwój 

kompetencji kluczowych 

uczniów 

warsztaty 4 SP, PP 

Uczestnik: będzie wiedział co to są kompetencje kluczowe, potrafił określić czym są kompetencje 

społeczne, wskaże wymagania szczegółowe w podstawie programowej lub programach nauczania 

odnoszące się do kompetencji społecznych. 

Aleksandra Plec 

41.  
Nowa podstawa programowa 

w przedszkolu, warunki 

i sposoby jej realizacji 

wykład 2 P Uczestnik: pozna strukturę, cele, zadania oraz metody i formy sprzyjajace realizacji PP. Małgorzata Koc 

Uczniowie są aktywni 

42.  
Metoda projektu na lekcji 

j. polskiego 
wykład 2 SP 

Uczestnik: pozna  rodzaje projektów, etapy pracy metodą projektu, sposoby oceniania, formy 

prezentacji, wady i zalety pracy metodą projektu. 
Jolanta Kusznirenko 

43.  

Uczenie się czy nauczanie?  

- aspekty neurodydaktyczne 

w planowaniu i organizowaniu 

pracy uczniów 

warsztaty 3 SP 
Uczestnik: poszerzy wiedzę dotyczącą zastosowania wyników badań nad mózgiem w planowaniu 

i organizowaniu procesu nauczania uczenia się. 

Agnieszka Reszkowska,   

Anna Smolar 

44.  
Zaangażuj uczniów!- 

projektowanie procesu uczenia 

się 

warsztaty 3 SP 
Uczestnik: wzbogaci swój warsztat pracy  w metody i techniki projektowania efektywnych strategii 

uczenia się. 

Agnieszka Reszkowska,   

Anna Smolar 

45.  
Metoda projektu jako 

narzędzie do kształtowania 

kompetencji kluczowych 

wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: pozna etapy pracy metodą projektu, określi rolę uczniów i nauczyciela w projekcie,  

będzie potrafił kształtować u uczniów umiejętności kluczowe związane ze współpracą w grupie. 
Anna Smolar 

46.  
Metoda storyline w 

przedszkolu 
wykład 2 P 

Uczestnik: pozna założenia i istotę storyline, jej mocne i słabsze strony, etapy pracy, możliwości jej 

wykorzystania w pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole. 
Małgorzata Koc 

47.  
Praca metodą projektu – 

rozbudzanie zainteresowań 

ucznia 

warsztaty 2 SP 
Uczestnik: wzbogaci swój warsztat pracy o nową formę pracy z uczniem, wypracuje metodę pracy 

z grupą uczniów i sposób prezentacji projektu. 
Ewa  Sosna 

48.  
WebQuest - metoda projektu 

wspomagana komputerowo 

wykład/ 

warsztaty 
2 SP, PP Uczestnik: pozna nowatorską metodę projektu WebQuest oraz jej praktyczne zastosowanie. Barbara Szefler 

49.  
Skuteczne porozumiewanie się 

zachętą do podejmowania 

aktywności przez uczniów 

warsztaty 2 SP 
Uczestnik: wzbogaci swój warsztat pracy o efektywne metody komunikowania się z uczniem i całą 

klasą. Utrwali zasady efektywnej komunikacji. 
Gabriela Rumińska 

50.  
Strategia kształcenia 

wyprzedzającego 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP, PP Uczestnik: pozna etapy i podstawy kształcenia wyprzedzającego. Elżbieta Tomaszewska 

51.  
Efektywne metody i techniki 

uczenia się 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP, PP Uczestnik: pozna skuteczne metody i techniki uczenia się oraz nauczania. Elżbieta Tomaszewska 

52.  

Wykorzystanie metody 

projektów na lekcjach historii 

i wos w oparciu o 

doświadczenia Festiwalu 

Projektów Marszałka woj - Kuj 

- Pom 

wykład/ 

warsztaty 
2 SP, PP Uczestnik: pozna atrakcyjne tematy i metody ich realizacji w zakresie historii regionalnej. Maria Jadczak 

53.  
Film dokumentalny w pracy 

wychowawczej i nauczyciela 

historii i wos 

wykład/ 

warsztaty 
2 SP, PP 

Uczestnik: pozna przykłady wykorzystania filmów dokumentalnych do wywołania dyskusji na 

lekcjach historii, wos i na godzinach wychowawczych. 
Maria Jadczak 

54.  
Projekty edukacyjne jako 

metoda nauczania 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna różne rodzaje projektów, etapy pracy nad projektem,sposoby oceniania, wady 

i zalety tej metody. 
Elzbieta Drgas 

55.  
Praca metodą naukową na 

lekcjach przyrodniczych 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna etapy pracy metodą naukową, określi rolę uczniów i nauczyciela, będzie 

kształtował u uczniów umiejętności kluczowe związane ze współpracą w grupie. 
Tomasz Kocur 

56.  
Jak motywować ucznia do 

nauki ? 
warsztaty 4 SP, PP 

Uczestnik: wzbogaci swoją wiedzę o atrakcyjne techniki aktywizujące uczniów podczas lekcji, dowie 

się, co motywuje jego uczniów do nauki i stworzy korzystne sytuacje edukacyjne. 
Aleksandra Plec 

Respektowane są normy społeczne 

57.  
Uzależnienie od internetu 

i komputera - profilaktyka, 

diagnoza, leczenie 

wykład 2 SP, PP 

Uczestnicy: będą zorientowani w zakresie uzależnień od intertnetu/komputera oraz sposobów ich 

diagnozowania i leczenia; będą potrafili rozpoznać zagrożenia w sieci, w tym cyberprzemoc, 

cyberbullying, pedofilię, pornografię, seksting i inne. 

Grazyna Szabłowicz-

Zawadzka 

58.  
Cyfrowe bezpieczeństwo i inne 

zagrożenia w sieci. Organizacja 

Dnia Bezpiecznego Internetu 

wykład 2 SP, PP 

Uczestnicy: będą potrafili rozpoznać zagrożenia w sieci, w tym cyberprzemoc, pedofilię, pornografię, 

stalking, seksting, grooming, uzależnienie i in., stosować zasady bezpieczeństwa danych w sieci oraz 

standardy bezpieczeństwa cyfrowego; zorganizować Dzień Bezpiecznego Internetu w szkole. 

Grazyna Szabłowicz-

Zawadzka 

59.  

„Nikt mnie nie lubi”- 

uwarunkowania, konsekwencje 

i strategia działań wobec 

dziecka odrzuconego przez 

grupę rówieśniczą. 

wykład 2 SP, PP 
Uczestnicy: poznają uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia rówieśniczego, poszerzą swoją 

wiedzę w zakresiedziałań wychowawczych w sytuacji odrzucenia rówieśniczego. 
Agnieszka Reszkowska 
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60.  Mediacje w edukacji wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: pozna sposób radzenia sobie w sytuajcach konfliktowych, rozpozna fazy konfliktu, dowie 

się jakie techniki komunkacji sprzyjają dobrym relacjom. 

Aleksandra Pietkiewicz-

Graczyk 

61.  
Program Przeciwdziałania 

Niepożądanym Zachowaniom 
wykład 2 SP Uczestnik: pozna zasady tworzenia i wdrażania programu z obszaru profilaktyki. Maciej Pasternak 

62.  
Jak zapewnić dyscyplinę, ład 

i uwagę w klasie? 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: dowie się, jakie czynniki wspomagają, a jakie zakłócają porządek na lekcjach, jak 

rozpoznać przyczyny i motywy niewłaściwych zachowań uczniów oraz jak sobie radzić 

z destrukcyjnymi zachowaniami uczniów. 

Barbara Szefler, 

Elżbieta Drgas 

63.  
Elementy mediacji sposobem 

na porozumienie się 

i rozwiązywanie konfliktów 

wykład 2 SP 
Uczestnik: pozna, jak wykorzystać elementy mediacji w pracy z uczniem, kiedy i w jakich sytuacjach 

na drodze mediacji rozwiązywać konflikty w szkole. 
Gabriela Rumińska 

64.  Bezpieczeństwo w sieci wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: rozpozna zagrożenia w sieci, zastosuje zasady bezpieczeństwa w sieci oraz standardy 

bezpieczeństwa cyfrowego. 
Tomasz Kocur 

65.  
Stare i nowe zagrożenia w 

życiu dzieci i młodzieży 
warsztaty 4 SP, PP 

Uczestnik: po szkoleniu będzie miał wiedzę na temat chemicznych i niechemicznych środków 

uzależniających, będzie potrafił rozmawiać z uczniem podejrzanym o zażywanie środków 

psychoaktywnych, uzależnionym behawioralnie, pozna niechemiczne sposoby rozpoznawania tych 

zachowań. 

Aleksandra Plec 

66.  
Radzenie sobie z trudnymi 

i prowokującymi zachowaniami 

uczniów 

warsztaty 4 SP, PP 
Uczestnik: poszerzy swoją wiedzę na temat metod zapobiegania i reagowania na niepożądane 

zachowania uczniów. 
Aleksandra Plec 

67.  
Specyfika pracy z dzieckiem 

nadpobudliwym i zaburzeniami 

emocjonalnymi 

warsztaty 4 P, SP 
Uczestnik: rozpozna przejawy zaburzeń, pozna metody pracy z dzieckiem w klasie i grupie, stosuje 

elementy terapii behawioralnej, będzie wsparciem dla rodzica. 
Aleksandra Plec 

68.  
Mediacje rówieśnicze 

kompetencją społeczną ucznia 

wykład/

warsztaty 
2/4 SP 

Uczestnik: pozna pojęcia związane z mediacją, specyfikę mediacji rówieśniczych, procedury 

prowadzenia mediacji. 

Beata Derkowska, 

Maciej Pasternak 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację 

69.  
Nauczyciel XXI wieku a 

diagnostyka edukacyjna 

wykład/

warsztaty 
2/3 SP 

Uczestnik: pozna różne sposoby diagnozowania stylów uczenia się, różne rodzaje inteligencji i ich 

wpływ na uczenie się,  metodę projektu jako metodę pracy dla każdego. 
Jolanta Kusznirenko 

70.  

Czy i na ile znam moich 

uczniów ? - diagnoza 

pedagogiczna w praktyce 

szkolnej. 

warsztaty 3 SP 
Uczestnik: określi swoje kompetencje diagnostyczne, pozna metody i techniki diagnostyczne, 

umozliwjajace rozpoznawanie indywidualnych mozliwosci i potrzeb uczniów. 
Agnieszka Reszkowska 

71.  
Dysleksja jako przyczyna 

problemów edukacyjnych 

i emocjonalnych uczniów 

wykład 2 SP 
Uczestnik: pozna aktualną wiedzę dotyczacą  trudności w uczeniu się uczniów z dysleksją rozwojową 

oraz trudnosci w sferze emocjonalno- motywacyjnej. 
Agnieszka Reszkowska 

72.  

Niższe możliwosci 

intelektualne i dysharmonie 

rozwojowe jako przyczyny 

niepowodzeń szkolnych i 

problemów emocjonalno- 

społecznych uczniów 

wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: poszerzy wiedzę dotyczaca trudnosci edukacyjnych uczniów z niższymi możliwościami 

intelektualnymi, pozna mechanizm błednego kola oraz wyucznej bezradności uczniów, wzbogaci 

swój warsztat pracy o wybrane metody pracy z uczniami oraz sposoby dostosowania wymagań 

edukacyjnych. 

Agnieszka Reszkowska 

73.  
Uczeń z zespołem Aspergera 

w szkole 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna trudnosci w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym uczniów 

z Zespołem Aspergera. 
Agnieszka Reszkowska 

74.  
Uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi - 

problem czy wyzwanie ? 

warsztaty 3 SP, PP 

Uczestnik: usystematyzuje wiedzę dotyczacą uczniów ze specjalnymi potrzebami eduacyjnymi, 

określi na czym polega rzeczywiste wspieranie uczniów z róznymi dysfunkcjami, przeanalizuje 

sposoby dostosowania dla uczniów wymagń edukacyjnych. 

Agnieszka Reszkowska 

75.  Uczeń zdolny w szkole wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: będzie znał wybrane metody identyfikacji ucznia zdolnego, sposoby motywowania oraz 

wybrane metody i formy pracy, poszerzy wiedzę o psychospołeczne obszary funkcjonowania oraz 

bariery rozwoju ucznia zdolnego. 

Anna Smolar 

76.  W drodze do indywidualizacji wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: będzie znał wybrane narzędzia do diagnozowania potrzeb zespołu klasowego,  

zaplanuje  metody i techniki pracy wynikające z różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 
Anna Smolar 

77.  
Uczeń/dziecko z autystycznym 

spektrum zaburzeń w 

szkole/przedszkolu 

wykład 2 P, SP 
Uczestnik: pozna przyczyny powstania, proces diagnozowania i metody pracy z uczniem/dzieckiem 

z autystycznym spektrum zaburzeń. 
Maciej Pasternak 

78.  
Uczeń z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia 

specjalnego - aspekty prawne 

wykład 2 P, SP, PP 
Uczestnik: pozna akty prawne regulujące funkcjonowanie ucznia z orzeczenim o potrzebie 

kształcenia specjalnego w szkole w kontekście ucznia, obowiązków szkoły, nauczyciela i rodzica 
Maciej Pasternak 

79.  
Uczeń z niepełnosprawnością 

intelektualną w szkole 
warsztaty 3 P, SP 

Uczestnik: pozna charakterystykę ucznia pod kątem jego możliwości intelektualnych, przygotuje 

dokumentację: wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania, IPET, zapozna się z wybranymi 

metodami pracy. 

Maciej Pasternak 

80.  
Metody sprzyjające 

indywidualizacji pracy 

z dzieckiem w przedszkolu 

wykład 2 P 
Uczestnik: pozna wybrane metody sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem 

w przedszkolu:metodę projektu, planu daltońskiego, storyline, zadaniową. 
Małgorzata Koc 

81.  
Potrzeby ucznia i jego rodziców 

– zadanie szkoły 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: będzie wiedział jak zadbać o potrzeby ucznia i jego rodziców. Przemysław Przybylski 

82.  Indywidualizacja naucznia wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: podstawowe narzędzia w celu dostosowania wymagań edukacyjnych; zaplanuje proces 

dydaktyczny zgodnie z rozpoznanymi możliwościami i potrzebami uczniów. 
Barbara Szefler 

83.  
Podstawa prawna i waga 

edukacji antydyskryminacyjnej 

w szkole 

wykład 2 P, SP, PP Uczestnik: pozna prawne zasady dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej w szkole. Maria Jadczak 

84.  
Przeciwdziałanie dyskryminacji 

w  oświacie (wnioski z 

konferencji w Falantach) 

wykład 2 P, SP Uczestnik: pozna przykłady zachowań dyskryminacyjnych i sposoby  ich rozwiązywania w szkole. Maria Jadczak 

85.  
Jak pracować z uczniem 

zdolnym na lekcjach 

przyrodniczych 

wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna wybrane metody identyfikacji ucznia zdolnego, sposoby motywowania oraz 

wybrane metody i formy pracy, poszerzy wiedzę o psychospołeczne obszary funkcjonowania oraz 

bariery rozwoju ucznia zdolnego. 

Tomasz Kocur 

86.  
Szatan z 7 klasy? 

- o problemach z dojrzewającą 

młodzieżą 

warsztaty 4 SP 

Uczestnik: zdobędzie podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka występującą w danym  

okresie, pozna metody rozwiązywania w sposób twórczy konfliktów i problemów w relacjach 

interpersonalnych   charakterystycznych dla tego wieku rozwojowego,  będzie wiedział jak 

rozmawiać z rodzicami uczniów, aby być dla nich wsparciem w tym okresie rozwojowym ich dzieci, 

wzbogaci swój warsztat pracy w efektywne metody Porozumienia bez Przemocy. 

Aleksandra Plec 

87.  Dziecko krzywdzone warsztaty 4 P, SP 
Uczestnik: rozpozna zachowania i skutki doświadczeń przemocy, będzie wiedział jakie mogą być 

osobiste strategie radzenia sobie z przemocą, pozna zasady skutecznej interwencji. 
Aleksandra Plec 

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych 

88.  
Współpraca i praca zespołowa 

nauczycieli drogą do sukcesu 

ucznia i szkoły 

warsztaty 3 SP 
Uczestnik: określi swoje naturalne predyspozycje do pełnienia  ról zespołowych, poznają zasady 

efektywnej współpracy i pracy zespołowej. 

Agnieszka Reszkowska, 

Anna Smolar 

89.  
Jak przygotować i zrealizować 

projekt w ramach programu  

Erasmus+ Edukacja  szkolna? 

wykład/ 

warsztaty 
2/4 P, SP, PP Uczestnik: pozna możliwości aplikowania w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna. 

Beata Tomaszewska, 

Elżbieta Tomaszewska 

90.  

Zespołowa zasada pracy z 

uczniem z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

wykład 2 P, SP Uczestnik: pozna zasady zespołowej pracy i tworzenia dokumentacji ucznia ze SPE. Maciej Pasternak 

91.  

Nowa formuła diagnozowania 

ucznia niepełnosprawnego - 

model biopsychospołeczny - 

ICF-CY 

wykład 2 P, SP 
Uczestnik: pozna model diagnozy funkcjonalnej prowadzonej z wykorzystaniem założeń 

międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia - ICF-CY 
Maciej Pasternak 
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92.  
Skuteczna praca nauczycieli w 

zespole 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna najważniejsze zasady skutecznej i efektywnej pracy zespołowej. Elżbieta Tomaszewska 

93.  
Efektywna organizacja 

zespołów nauczycielskich 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna umocowania prawne pracy zespołowej, korzyści, metody pracy i zasady 

funkcjonowania dobrego zespołu. 
Elzbieta Drgas 

94.  
Podnoszenie umiejętności 

współpracy w gronie 

nauczycielskim 

warsztaty 4 SP, PP Uczestnik: pozna zasady efektywnej współpracy, określi swoją rolę w procesie zespołowym. Aleksandra Plec 

Promowana jest wartość edukacji 

95.  
Wychowanie i kształcenie 

postaw  uczniów 
warsztaty 3 SP 

Uczestnik: poszerzy wiedzę dotyczacą procesu kształtowania postaw, pozna metody służące ich 

rozwojowi. 

Beata Derkowska, 

Agnieszka Reszkowska 

96.  

Rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów w zakresie 

porozumiewania się w 

językach obcych 

wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: poszerzy wiedzę dotyczącą kompetencji kluczowych i pozna metody służące rozwojowi 

porozumiewania się w językach obcych. 
Beata Tomaszewska 

97.  

Rozwijanie kompetencji 

kluczowych  szansą na sukces 

ucznia w szkole i w przyszłej 

pracy  zawodowej 

wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: poszerzy wiedzę dotyczącą współczesnych kompetencji kluczowych i pozna wybrane 

metody ich rozwijania. 
Beata Tomaszewska 

98.  

Wychowanie przez czytanie. 

Jak rozbudzać zainteresowania 

czytelnicze dieci od 

najmłodszych lat 

wykład 2 P, SP Uczestnik: wzbogaci warsztat pracy o nowe metody i formy promocji czytania i książki. 
Krystyna Wijaczka, Teresa 

Thiem 

99.  
Efekt motyla, czyli jak 

kształtować kompetencje 

kluczowe? 

wykład 2 SP, PP Uczestnik: dowie się, co to są kompetencje kluczowe oraz jak je kształtować u uczniów. Barbara Szefler 

100.  
Kształtowanie postaw - 

wychowanie do wartości 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: dowie się, jak kształtować postawy uczniów i wychowywać do wartości. Barbara Szefler 

101.  
Promowanie wartości edukacji 

w społeczności lokalnej 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: dowie się jak kształtować postawy obywatelskie i zachęcać ucznia do działań na rzecz 

społeczności lokalnej. 
Przemysław Przybylski 

102.  
Nowa polska polityka 

historyczna i jej 

uwarunkowania 

wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna kierunki polskiej polityki historycznej na tle europejskim. Maria Jadczak 

Rodzice są partnerami szkoły/placówki 

103.  

W jedności siła - czyli 

nauczyciele i rodzice razem 

wobec wyzwań współczesnej 

szkoły 

warsztaty 3 SP 

Uczestnik: pozna obszary współpracy z rodzicami oraz płaszczyzny odpowiedzialności rodziców 

i nauczycieli w procesie naucznia i wychowania dziecka, określi zasady efektywnej współpracy, 

poszerzy swoje kompetencje w zakresie budowania dobrych relacji z rodzicami. 

Agnieszka Reszkowska 

104.  
Współpraca szkoły z rodzicami 

ucznia niepełnosprawnego 
wykład 2 SP 

Uczestnik: pozna specyfikę uczenia się ucznia ze SPE w domu. Będzie potrafił przygotować rodzica do 

pomocy dziecku w nauce. 
Maciej Pasternak 

105.  
Być wsparciem dla rodzica - 

wyzwanie dla nauczycieli 
warsztaty 4 SP, PP 

Uczestnik: będzie potrafił stworzyć satysfakcjonujące warunki współpracy, dowie się jak zmienić 

nastawienie grupy rodziców unikających kontaktu ze szkołą, będzie potrafił wesprzeć rodziców, 

którzy mają problem z własnym rodzicielstwem. 

Aleksandra Plec 

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 

106.  

Wykorzystanie wyników 

egzaminów zewnętrznych oraz 

innych badań (diagnozy, EWD)  

do podnoszenia jakości pracy 

szkoły 

wykład 2 SP Uczestnik: pozna sposoby interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych. Ewa Sosna 

107.  
Sposoby prowadzenia badań 

wyników nauczania na terenie 

szkoły 

warsztaty 2 SP Uczestnik: zaplanuje, przeprowadzi badania i zinterpretuje wyniki swoich badań. Ewa Sosna 

108.  
Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych z języka obcego 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: będzie potrafił dokonać analizy i interpretacji wyników egzaminów, sformułować wnioski 

i wykorzystać je w praktyce szkolnej. 
Elżbieta Drgas 

109.  
Analiza efektywności pracy 

szkoły na podstawie wyników 

egzaminów zewnętrznych 

wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna sposoby interpretacji wyników egzaminów. Tomasz Kocur 

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi 

110.  
Nauczyciel - badacz - abc 

ewaluatora 

wykład/

warsztaty 
2/4 SP 

Uczestnik: przeprowadzi ewaluację wewnętrzną w swojej szkole, zrozumie różnice pomiędzy 

ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną, zrozumie istotę autoewaluacji w codziennej pracy nauczyciela. 
Jolanta Kusznirenko 

111.  
Ewaluacja wewnętrzna 

w szkole metodą profilu szkoły 
warsztaty 4 SP, PP 

Uczestnik: pozna metodę profilu szkoły oraz możliwości jej zastosowania do diagnozy oraz ewaluacji 

wewnętrznej. 

Małgorzata Kutyła, 

Anna Smolar 

112.  
Zasady wprowadzania 

innowacji w szkole 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna podstawy prawne, rodzaje innowacji, cechy nowatorskiej szkoły. Elżbieta Drgas 

113.  
Ewaluacja zewnętrzna 

i  wewnętrzna w szkole 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna przedmiot i cele ewaluacji, metody i narzędzia ewaluacji, istotę raportu. Elżbieta Drgas 

114.  Coaching w szkole wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna isotę coachingu, zadania coacha, zasady skutecznego coachingu w szkole. Elżbieta Drgas 

115.  Innowacje pedagogiczne wykład 2 SP, PP Uczestnik: dowie się o rodzaje innowacji, będzie potrafił określić cele, zasady i efekty innowacji. Aleksandra Plec 

Inne szkolenia 

116.  
Ochrona danych osobowych 

w placówe oświatowej - nowe 

regulacje prawne 

wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna przepisy prawne regulujące przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych,  

uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów, organy ochrony i ich uprawnienia oraz skutki 

naruszenia prawa. 

Anna Smolar 

117.  Prawo autorskie w szkole wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: pozna podstawowe przepisy prawa autorskiego, regulacje mające zastosowanie 

w praktyce, zakres i możliwości wykorzystywania cudzych utworów we własnej twórczości 

i w działaniach edukacyjnych, cechy komercyjnych oraz otwartych cyfrowych zasobów edukacyjnych, 

standardy oraz licencje zgodnie z którymi mogą być wykorzystywane, tworzone oraz udostępniane 

cyfrowe zasoby edukacyjne. 

Anna Smolar 

118.  
Mam czas - zarządzanie sobą 

w czasie 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: rozpozna mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie planowania czasu, określi 

„złodziei czasu”, zastosuje techniki i zasady planowania w tworzeniu terminarza 
Anna Smolar 

119.  
Tworzenie własnego programu 

nauczania z języka obcego 
warsztaty 3 P, SP, PP 

Uczestnik: będzie potrafił zaprojektować własny program nauczania zgodny z potrzebami 

i możliwościami swoich  uczniów i szkoły. 
Beata Tomaszewska 

120.  
Skuteczne sposoby 

zapobiegania wypaleniu 

zawodowemu 

wykład 2 P, SP, PP 
Uczestnik: nauczy się rozpoznawać charakterystyczne elementy syndromu wypalenia zawodowego. 

Pozna sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. 
Krystyna Wijaczka 

121.  
Komunikacja interpersonalna 

w szkole 
wykład 2 SP, PP 

Uczestnik: dowie się, na czym polega komunikacja interpersonalna, pozna narzędzia i techniki 

skutecznej komunikacji oraz sposoby pokonywania barier komunikacyjnych. 
Barbara Szefler 

122.  
Ewolucja programu patriotyzm 

jutra 
wykład 2 SP, PP Uczestnik: pozna historyczne aspekty nowej polityki historycznej i ich polityczne uwarunkowania. Maria Jadczak 

123.  Awans zawodowy nauczycieli wykład 2 SP, PP 
Uczestnik: pozna uwarunkowania prawne, wymagania na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego. 
Elżbieta Drgas 

 


