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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

2/2020

Oferta Centrum Edukacji Nauczycieli obejmuje propozycje, które z jednej strony 
wspierają rozwój kompetencji o charakterze przekrojowym, fundamentalnych 
dla nauczycieli XXI wieku każdej specjalności. Z drugiej zaś proponujemy szeroki 
wachlarz wsparcia dydaktycznego, adresowanego do nauczycieli konkretnych 
przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem odniesienia do podstaw 

programowych i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

ZAGADNIENIA1.  uniwersalne – nauczyciel jako nowoczesny lider i wychowawca 

DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE2.  – wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli 
przedmiotów oraz WSPARCIE DYREKTORÓW i aspekty prawne

SIECI WSPÓŁPRACY3.  i samokształcenia 

WSPOMAGANIE4.  szkoły/placówki

KURSY KWALIFIKACYJNE 5. i nadające uprawnienia 

KONSULTACJE6.  indywidualne

Oferta obejmuje wszystkie kierunki polityki oświatowej państwa wskazane przez Ministra 
Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym. Szkolenia i inne formy doskonalenia prowadzą 
nauczyciele konsultanci CEN lub zaproszeni eksperci zewnętrzni oraz partnerzy. 

 SZKOLENIA CEN – informacje organizacyjne i warunki uczestnictwa

Adresatami szkoleń•  organizowanych i współorganizowanych przez CEN w Gdańsku  
są czynni zawodowo nauczyciele województwa pomorskiego.

Oferta CEN w Gdańsku jest dostępna na stronie • www.cen.gda.pl. Propozycje szkoleń są 
publikowane w aplikacji rejestracyjnej na bieżąco, z uwzględnieniem okresów:  
wrzesień-grudzień, styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec oraz lipiec-sierpień. 

Warunkiem udziału•  w szkoleniu jest elektroniczna rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa 
przez indywidualne konto w systemie CEN na www.cen.gda.pl. 

Odpłatność•  – formy realizowane przez CEN w Gdańsku są nieodpłatne, z wyjątkiem kursów 
nadających uprawnienia i kwalifikacyjnych.

Zaświadczenia•  uczestnictwa – elektroniczna wersja PDF jest dostępna na koncie 
uczestnika, po zalogowaniu.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników, szkolenia objęte rejestracją elektro-• 
niczną mogą być powtarzane w kolejnych okresach, w zależności od możliwości. 
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

3/2020

 NIE ZNALAZŁEŚ nic interesującego dla siebie?  
 REJESTRACJA zamknęła się zbyt szybko i zabrakło dla Ciebie miejsca?

Zadzwoń do koordynatora danego obszaru tematycznego i zapytaj o kolejne edycje  • 
lub zaproponuj interesujący temat.
UWAGA•  – terminy szkoleń prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych mogą ulec zmianie.   
Szkolenia poza planem i nowości dodawane są na bieżąco. Sprawdź kalendarz szkoleń  
na www.cen.gda.pl.
ZAPRASZAMY•  do odwiedzania naszej strony i kontaktu z nauczycielami konsultantami, 
doradcami metodycznymi oraz specjalistami Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.  
Adresy i numery telefonów podaliśmy w tabelach szkoleń z podziałem na poszczególne 
dydaktyki.

KONTAKT: Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN w Gdańsku 
tel. 58 340 41 14, 58 340 41 42 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30  
e-mail: cen@cen.gda.pl

W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych 
ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas 
wszystkich, uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach 
w formie stacjonarnej (w siedzibie CEN) o przestrzeganie zasad ochrony 
przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

INDYWIDUALNE konto w elektronicznym Systemie Obsługi Szkoleń CEN

 Konto jest konieczne, aby zarejestrować się na szkolenie.1. 
 Zakłada się je na stronie www.cen.gda.pl.2. 
 Jest on chronione indywidualnym hasłem właściciela.3. 
Po zalogowaniu właściciel konta otrzymuje bezpośredni  dostęp do:4. 

informacji o szkoleniach, na które się zarejestrował, oraz danych kontaktowych  • 
do koordynatorów szkoleń;
linków umożliwiających potwierdzenie udziału lub rezygnację ze szkolenia na kilka dni  • 
przed terminem;
informacji o obecności na szkoleniu;• 
zaświadczenia do pobrania w wersji elektronicznej;• 
linków do wirtualnego pokoju webinaryjnego (dla form online);• 
elektronicznej a• nkiety ewaluacyjnej, która jest aktywna 14 dni od daty wysłania.

W przypadku zaostrzenia przepisów sanitarnych wybrane szkolenia zaplanowane 
jako stacjonarne zostaną zrealizowane w formie zdalnej.  
O zmianach w terminarzu osoby zarejestrowane będą informowane indywidualnie.    

Sprawdzaj kalendarz szkoleń CEN na stronie www.cen.gda.pl.    
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

4/2020

Blok szkoleń dla każdego nauczyciela obejmuje 
tematyką różnorodne zagadnienia uniwersalne  
w odniesieniu do najnowszej wiedzy, w tym:  
zorientowane na rozwój kreatywności, kompetencji miękkich, 
badawczych i wykorzystywania TIK.

ZAGADNIENIA UNIWERSALNE

nauczyciel  
jako nowoczesny lider  

i wychowawca

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący koordynator data, godzina miejsce

1 Jak skutecznie analizować wyniki egzaminów 
zewnętrznych z przedmiotów ogólnokształcących?
webinarium – 1,3 godz.
Magdalena Urbaś

Magdalena Urbaś 7.09.2020
godz. 16.00-17.00

online

2 Gry w praktyce z uczniem zdolnym
warsztaty – 7 godz. – Urszula Kornas-Krzyżykowska, 
Marzena Kozłowska, Beata Symbor

Urszula Kornas- 
-Krzyżykowska

14.09.2020
godz. 14.00-20.00

Kościerzyna

3 Zmiana nawyków w pracy nauczycieli  
webinarium – 3 godz. – Piotr Skała

Alina Benn 21.09.2020
godz. 16.30-18.45

online

4 Odkrywcy nauczycielskiego DNA. Sieć młodych nauczy-
cieli. Świadomość siebie – Kim jestem?
spotkanie sieci – 4 godz.  
Małgorzata Dotka-Mossakowska

Małgorzata Dotka-
-Mossakowska

26.09.2020
godz. 9.00-12.15

CEN

5 Nauczanie hybrydowe w praktyce
webinarium – 2 godz. – Tomasz Bondar

Sebastian Pilich 26.09.2020
godz. 10.00-11.30

online

6 Gry w praktyce z uczniem zdolnym  
webinarium – 4 godz. – Urszula Kornas-Krzyżykowska,  
Marzena Kozłowska, Beata Symbor

Urszula Kornas- 
-Krzyżykowska

28.09.2020
godz. 14.00-20.00

online

7 Jak wykorzystać wiedzę z neurodydaktyki w pracy  
z uczniem? webinarium – 3 godz. 
Urszula Kornas-Krzyżykowska

Urszula Kornas- 
-Krzyżykowska

5.10.2020 
godz. 17.30-20.00

online

8 Cyfrowy Asystent Nauczyciela – Mentimeter
webinarium – 1 godz. – Beata Symbor 

Beata Symbor 7.10.2020
godz. 17.00-17.45

online

9 Zachowaj zdrowie w pracy przy komputerze 
webinarium – 2 godz. – Magdalena Urbaś

Magdalena Urbaś 8.10.2020
godz. 16.00-17.30

online

10 Efektywna szkoła, czyli EWD w liceum i technikum
webinarium – 2 godz. – Magdalena Urbaś

Magdalena Urbaś 22.10.2020
godz. 16.00-17.30

online 

11 Quzizz, czyli jak uczyć ciekawiej
warsztaty – 3 godz. – Urszula Kornas-Krzyżykowska

Urszula Kornas- 
-Krzyżykowska

24.10.2020
godz. 16.45-19.00

online 
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

5/2020
lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący koordynator data, godzina miejsce

12 Cyfrowy Asystent Nauczyciela – edytor pdf  
webinarium – 1 godz. – Beata Symbor 

Beata Symbor 27.10.2020
godz. 17.00-17.45

online 

13 Od wykresu do sukcesu, czyli wizualizacja danych  
w praktyce – webinarium – 2 godz. – Magdalena Urbaś 

Magdalena Urbaś 3.11.2020
godz. 17.30-19.00

online 

14 Cyfrowy Asystent Nauczyciela – Wordwall 
webinarium – 1 godz. – Beata Symbor 

Beata Symbor 10.11.2020
godz. 17.00-17.45

online 

15 Pomorska szkoła 3000’. Uczniocentryczność 
konferencja – 5 godz. 

Irmina Buczek 28.11.2020
godz. 10.00-15.00

online

16 Programy nauczania w praktyce szkolnej  
webinarium – 1,3 godz. –  Anna Krajnowska 

Anna Krajnowska 8.10.2020
godz. 14.00-15.00

online 

17 Program nauczania – tworzenie czy modyfikacja?  
webinarium – 1,3 godz. –  Anna Krajnowska

Anna Krajnowska 15.10.2020
godz. 14.00-15.00

online

18 Trudne powroty – o reemigrantach  
webinarium – 2 godz.  
Sylwia Kilanowska-Męczykowska

Sylwia  
Kilanowska- 

-Męczykowska

25.11.2020
godz. 16.00-17.30

online

19 Komunikacja międzykulturowa  
webinarium – 4 godz. – Magdalena Chachaj

Sylwia  
Kilanowska- 

-Męczykowska

28.11.2020
godz. 9.00-12.30

online

20 Cykl: Budujemy relacje – pomysły na lekcje  
z wychowawcą – cz. 2: Wielokulturowa klasa  
webinarium – 4 godz. – Sylwia Kilanowska-
Męczykowska, Małgorzata Dotka-Mossakowska

Sylwia  
Kilanowska- 

-Męczykowska

2.12.2020
godz. 16.00-17.30

online

21 Odkrywcy nauczycielskiego DNA. Sieć młodych 
nauczycieli. Koncepcja siebie w roli zawodowej  
Kim jestem jako nauczyciel? webinarium – 4 godz. 
Małgorzata Dotka-Mossakowska

Małgorzata Dotka-
-Mossakowska

19.12.2020
godz. 9.00-12.15

online

KOMUNIKACJA i budowanie relacji

1 Waga relacji w edukacji. Elementy tutoringu w szkole
warsztaty – 6 godz. 
Aleksandra Grzybowska, Magdalena Grabowska, 
Katarzyna Potulska, Anna Artyszuk, 
Tatiana Adamkowicz, Jagoda Majos-Dalecka

Aleksandra  
Grzybowska

12.09.2020
godz. 9.00-14.00

CEN

2 Nauczyciel i rodzic – jak budować i rozwijać relacje 
wspierające współpracę? webinarium – 3 godz.
Małgorzata Dotka-Mossakowska

Małgorzata  
Dotka-Mossa-

kowska

16.09.2020
godz. 16.00-17.30

online

3 Praca zespołowa w nauczaniu zdalnym  
webinarium – 1 godz.  – Aleksandra Grzybowska   

Aleksandra 
Grzybowska  

6.10.2020
godz. 16.00-16.45

online
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

6/2020
lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący koordynator data, godzina miejsce

4 Cykl: Budujemy relacje – pomysły na lekcje  
z wychowawcą” – cz.1: W sieci relacji – ja z sobą,  
ja z innymi – webinarium – 2 godz.
Małgorzata Dotka-Mossakowska

Małgorzata 
Dotka-Mossa-

kowska

21.10.2020
godz. 16.00-17.30

online

5 Kompetencje budowania i utrzymywania partnerskich 
relacji z uczniami. Sieć współpracy i samokształcenia 
nauczycieli rozpoczynających karierę  
2 spotkanie sieci – 4 godz – Irmina Buczek 

Irmina Buczek 9.11.2020
godz. 17.00-18.30

online

6 Mam czas. Czy to możliwe? – sztuka zarządzania 
czasem – szkolenie – 3 godz. – Marzena Kozłowska

Marzena 
Kozłowska

23.11.2020
godz. 15.00-17.30

CEN

7 Moje nastroje – o emocjach, które przyprawiają o zawrót 
głowy – webinarium – 2 godz. 
Małgorzata Dotka-Mossakowska

Małgorzata 
Dotka-Mossa-

kowska

23.11.2020
godz. 16.00-17.30

online

8 Co zrobić, żeby „chciało się chcieć”  
szkolenie – 3 godz. – Marzena Kozłowska 

Marzena 
Kozłowska

30.11.2020
godz. 15.30-18.00

CEN

9 Cykl: Budujemy relacje – pomysły na lekcje  
z wychowawcą – cz. 2: Wielokulturowa klasa  
webinarium – 4 godz. – Sylwia Kilanowska-
Męczykowska, Małgorzata Dotka-Mossakowska

Sylwia  
Kilanowska- 

-Męczykowska 

2.12.2020
godz. 16.00-17.30

online



* P
- p

rz
ed

sz
ko

le
, S

P 
– 

sz
ko

ła
 p

od
st

aw
ow

a,
 S

PP
 –

 sz
ko

ła
 p

on
ad

po
ds

ta
w

ow
a

CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

7/2020

nauczyciele języka polskiego 
oraz bibliotekarze,  

nauczyciele edukacji  
regionalnej,  

kulturalnej i artystycznej

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt  
do koordynatorów, którzy udzielają informacji 
szczegółowych.

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

 1 Zapraszamy do świata słów, czyli jak zachęcić uczniów 
do czytania – webinarium – 1,3 godz.  
Dominika Ringwelska

SP, SPP 10.09.2020
godz. 15.30-16.30

online

 2 Prawda o Syzyfie – mit online na lekcjach  
języka polskiego – webinarium – 1,3 godz.  
Dominika Ringwelska

SP, SPP 14.09.2020
godz. 15.30-16.30

online

 3 Pomysły polonisty – inspirujące lekcje języka polskiego
warsztaty – 3 godz. – Ewelina Kujawska-Sak

SP, SPP 15.09.2020
godz. 15.30-18.00

CEN

 4 Motywacja ucznia na lekcjach języka polskiego 
webinarium – 2 godz. – Marzena Jasińska

SP, SPP 30.09.2020
godz. 15.30-17.00

online

5 Plakat teatralny i filmowy online
webinarium – 1,3 godz. – Dominika Ringwelska 

SP IV-VIII, SPP 1.10.2020
godz. 15.30-16.30

online 

6 Oczarowani książkami! – Jak przekonać uczniów  
do czytania? – webinarium – 1,3 godz.  
Dominika Ringwelska

SP, SPP  5.10.2020
godz. 15.30-16.30

online 

7 Kim jest Prometeusz? – mit online na lekcjach języka 
polskiego – webinarium – 1,3 godz.  
Dominika Ringwelska

SP, SPP 28.10.2020
godz. 15.30-16.30

online

8 Grudzień pełen książek – webinarium – 1,3 godz.  
Dominika Ringwelska

SP 08.12.2020
godz. 15.30-16.30

online

Dominka Ringwelska, tel. 58 340 41 02, mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl 
nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i kulturalno-artystycznej – szkoły podstawowe  
koordynator sieci: polonistów szkół podstawowych w woj. pomorskim, Kreatywna praca z książką

DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

8/2020 Sylwia Kilanowska-Męczykowska, tel.  58 340 41 01, mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@cen.gda.pl 
nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i kulturalno-artystycznej – szkoły ponadpodstawowe 
koordynator sieci: edukacji artystycznej i nauczycieli pracujących z uczniem z doświadczeniem  
migracji, nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych „W stronę eseju…”

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Pierwszych 5 minut, czyli jak zacząć lekcję języka pol-
skiego – webinarium – 1,3 godz. 
Sylwia Kilanowska-Męczykowska

SP, SPP 2.09.2020
godz. 16.00-17.00

online

2 W grupie siła, czyli o zespole wspomagającym uczniów 
z doświadczeniem migracji – szkolenie – 6 godz.  
Sylwia Kilanowska-Męczykowska

P, SP, SPP 5.09.2020
godz. 9.00 -14.00

CEN

3 Bliżej ziemi – land art – warsztaty – 3 godz.  
Magdalena Hinz-Wójcicka 

P, SP, SPP 11.09.2020
godz. 16.00-18.15

CEN

4 Sieć nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodsta-
wowych. Nowe technologie na lekcjach języka polskiego 
webinarium – 2 godz. Sylwia Kilanowska-Męczykowska

SPP 16.09.2020
godz. 16.00-17.30

online

5 Sieć nauczycieli pracujących z uczniami  
z doświadczeniem migracji – spotkanie inauguracyjne  
2 godz. – Sylwia Kilanowska-Męczykowska 

P, SP, SPP 23.09.2020
godz. 16.00-17.30 

online

6 Komunikacja międzykulturowa – zapobieganie konfliktom 
w grupie na tle różnic kulturowych  
webinarium 2 godz. – Magdalena Chachaj 

SP, SPP 28.09.2020
godz. 16.00-17.30

online 

7 Sieć nauczycieli edukacji artystycznej – Od sztuki 
do emocji – spotkanie inauguracyjne – 2 godz.  
Sylwia Kilanowska-Męczykowska 

SP, SPP 3.10.2020 
godz. 10.00-12.15 

online 

8 Czytanki dla migranta, czyli jak dostosować materiały 
do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji  
(edukacja wczesnoszkolna) szkolenie – 4 godz. 
Sylwia Kilanowska-Męczykowska 

SP 10.10.2020
godz. 9.00 -14.30

online 

9 Sieć nauczycieli pracujących z uczniami  
z doświadczeniem migracji. Pomysły na obchody dnia 
migranta – spotkanie 2 godz.  
Sylwia Kilanowska-Męczykowska

P, SP, SPP 28.10.2020
godz. 16.00-17.30

online

10 Rozwijanie mądrości na lekcjach języka polskiego 
webinarium – 1,3 godz. 
Sylwia Kilanowska-Męczykowska

SP 4.11.2020
godz. 16.00-17.00

online

11 Film w zdalnej edukacji – webinarium – 2 godz. 
Joanna Zabłocka-Skorek

SP IV-VIII, SPP 5.11.2020
godz. 16.00-17.30

online

12 Perswazja i manipulacja – webinarium – 2 godz. 
Joanna Zabłocka-Skorek

SP IV-VIII, SPP 18.11.2020
godz. 16.00-17.30

online

13 Sieć nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodsta-
wowych. Na językach, czyli sposób na realizację treści 
gramatycznych – webinarium – 2 godz.  
Sylwia Kilanowska-Męczykowska

SPP 19.11.2020
godz. 17.00-18.30

online
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

9/2020
14 Trudne powroty – o reemigrantach  

webinarium – 2 godz.  
Sylwia Kilanowska-Męczykowska

P, SP, SPP 25.11.2020
godz. 16.00-17.30

online

15 Komunikacja międzykulturowa  
webinarium – 4 godz. – Magdalena Chachaj

P, SP, SPP 28.11.2020
godz. 9.00-12.30

online

16 Cykl: Budujemy relacje – pomysły na lekcje  
z wychowawcą. Cz. 2: Wielokulturowa klasa  
webinarium – 4 godz. – Sylwia Kilanowska-
Męczykowska, Małgorzata Dotka-Mossakowska

SP, SPP 2.12.2020
godz. 16.00-17.30

online

CEN prowadzi stałą współpracę z Polskim Towarzystwem Dysleksji, współorganizując 4 razy w roku 
seminaria tematyczne z udziałem specjalistów. Rejestracja na seminaria odbywa się elektroniczne, 
 jak na pozostałe szkolenia. Tematyka i terminy są podawane na bieżąco na stronie www.cen.gda.pl

Beata Symbor,  tel. 58 340 41 29, mail: beata.symbor@cen.gda.pl 
nauczyciel konsultant ds. kompetencji cyfrowych 
redaktor naczelna biuletynu „CENne Praktyki”

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data miejsce

1 Biblioteka Otwarta na rok szkolny 2020/2021
webinarium – 1 godz. – Beata Symbor

SP, SPP 23.09.2020
godz. 10.45-11.30

online

2 Biblioteka Otwarta na neurodydaktykę 
warsztaty – 2 godz. – Beata Symbor, 

P, SP, SPP 2.12.2020
godz. 10.45-11.30

online

Agnieszka Grewling -Stolc,  tel. 58 340 41 50, mail: agnieszka.grewling-stolc@cen.gda.pl 
specjalista ds. edukacji społeczno-kulturalnej

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data miejsce

1 Dobre praktyki w teatrze szkolnym – część 1
webinarium –  2 godz. – Agnieszka Grewling-Stolc

SP, SPP 29.10.2020
godz. 16.00-17.30

online

2 Dobre praktyki w teatrze szkolnym – część 2 
webinarium – 2 godz. – Agnieszka Grewling-Stolc

SP, SPP 9.12.2020
godz. 16.00-17.30

online

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Czas Edukacji Globalnej – webinarium – 2 godz. 
Piotr Kowzan 

SP, SPP 19.09.2020
godz. 10.30-12.00

online

2 Kolaż, czyli połączenia nieczyste – warsztaty – 3 godz
Magdalena Hinz-Wójcicka

SP, SPP 2.10.2020
godz. 15.30-18.00

online

Piotr Zubowicz, tel. 58 340 41 14, mail: piotr.zubowicz@cen.gda.pl   
specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

dr Beata Kapela-Bagińska, mail: beata.kapela-baginska@cen.gda.pl  
ZDOLNI z POMORZA – lider sieci kompetencji społecznych  
„W sieci emocji”
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

10/2020

nauczyciele 
matematyki 

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt  
do koordynatorów, którzy udzielają informacji 
szczegółowych.

dr Beata Kuna, mail: beata.kuna@cen.gda.pl 

ZDOLNI z POMORZA – lider sieci nauczycieli matematyki

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Spotkanie inauguracyjne. Sieć nauczycieli matematyki 
szkół podstawowych
spotkanie sieci – 3 godz. –  Aleksandra Grzybowska 

SP    10.10.2020
   godz. 9.00-11.15 

online 

2 Egzamin z matematyki po klasie VIII  
webinarium – 1 godz. –  Aleksandra Grzybowska  

SP, SPP 19.11.2020
godz. 16.00-16.45

online

3 Świąteczna matematyka – webinarium – 1 godz.
Aleksandra Grzybowska

SP 2.12.2020  
godz. 16.00 – 16.45

online

Aleksandra Grzybowska, tel. 58 340 41 06, mail: aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl  
nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej – szkoły podstawowe  
koordynator sieci: nauczycieli matematyki SP, Haftujący matematycy,  
nauczyciele tutorzy i coachowie

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Funkcje i ich wartośc, i cz. I – sieć nauczycieli 
matematyki – Zdolni z Pomorza
webinarium – 2 godz. – Beata Kuna

SP, SPP 17.09.2020
godz. 17.00-18.30

online

2 Funkcje i ich wartości, cz. II – sieć nauczycieli 
matematyki – Zdolni z Pomorza
webinarium – 2 godz. – Beata Kuna

SP, SPP 24.09.2020
godz. 17.00-18.30

online

3 Eksperymenty na lekcjach matematyki w pracy  
z uczniem uzdolnionym matematycznie. Sieć nauczycieli 
matematyki – Zdolni z Pomorza
seminarium – 2 godz. – Marcin Karpiński 

SP, SPP 24.10.2020
godz. 10.00-11.45

online 

4 Prawdopodobieństwo geometryczne – sieć nauczycieli 
matematyki – Zdolni z Pomorza
seminarium – 2 godz. –  Beata Kuna

SP, SPP 7.11.2020
godz. 10.00-11.45

online
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

11/2020Urszula Kornas-Krzyżykowska, tel. 58 340 41 07, mail:  
urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl, nauczyciel konsultant ds. edukacji  
matematycznej – szkoły ponadpodstawowe 
koordynator sieci: nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych,  
SUMA – absolwentów PALE, opiekunów LCNK – Zdolni z Pomorza

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Matura z matematyki – wnioski i rekomendacje
webinarium – 1 godz. – Urszula Kornas-Krzyżykowska

SPP 29.09.2020
godz. 15.30-16.30

online

2 Geometria w nowej podstawie programowej
webinarium – 1 godz. – Urszula Kornas-Krzyżykowska

SPP 24.09.2020
godz. 15.30-16.15

online

3 Spotkanie inauguracyjne – sieć nauczycieli matematyki 
szkół ponadpodstawowych – spotkanie sieci – 4 godz. 
Urszula Kornas-Krzyżykowska

SPP 3.10.2020
godz. 9.00-13.30

CEN 
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

12/2020

nauczyciele 
języków obcych  

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt do koordynatorów, 
którzy udzielają informacji szczegółowych.

Małgorzata Bukowska-Ulatowska, tel. 58 340 41 43,  
mail: malgorzata.bukowska-ulatowska@cen.gda.pl  
nauczyciel konsultant ds. edukacji języków obcych, ekspert w zakresie awansu zawodowego,  
redaktor naczelna biuletynu „Edukacja Pomorska”

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1
Jak odżywiać uczniowską motywację? – wyzwanie 
dla nauczycieli języków obcych  
szkolenie e-learning – 12 godz.  
Małgorzata Bukowska-Ulatowska

III-VIII SP, SPP 1.09.2020 
1.12.2020

online

2 Jak odżywiać uczniowską motywację? cz.II
webinarium – 1,6 godz.  
Małgorzata Bukowska-Ulatowska

SP III-VIII, SPP 30.09.2020
godz. 18.30-19.45

online

3 TIK? TAK! Czy i jak wykorzystać nowoczesne tech-
nologie na lekcjach języka obcego? cz. III: Educandy, 
Wordwall, Genially
warsztaty – 4 godz. – Katarzyna Drausal

P, SP, SPP 12.09.2020
godz. 9.00-12.15

CEN

4 Mindfulness, czyli uważność na lekcji języka angiel-
skiego w edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty – 3 godz. – Maria Bogucka

SP I-III 26.09.2020
godz. 9.30-12.00

CEN

5 Konsultacje grupowe dla nauczycieli języka obcego 
nowożytnego rozpoczynających pracę w zawodzie (gr.I)
konsultacje – 2 godz. 
Małgorzata Bukowska-Ulatowska

SP, SPP 26.09.2020
godz. 12.45-14.15

CEN

6 Naukowe przygody na lekcji języka angielskiego 
webinarium – 3 godz.  
Małgorzata Bukowska-Ulatowska

SP IV- VIII 03.10.2020
godz. 9.30-12.00

CEN 

7 To book or not to book in the language classroom? 
Lektura na angielskim, czyli o kreatywnym wykorzy-
staniu całych książek na zajęciach języka angielskiego 
na różnych poziomach – webinarium – 2 godz. 
Anna Orłowska  

SP, SPP 21.10.2020
godz. 19.30-21.00

online

8 Językowe supermoce  
szkolenie e-learning – 8 godz. 
Małgorzata Bukowska-Ulatowska

SP, SPP 24.10.2020
– 1.12.2020

online

9 Jak odżywiać uczniowską motywację? cz. III 
webinarium – 1,6 godz.  
Małgorzata Bukowska-Ulatowska 

SP, SPP 28.10.2020
godz. 18.30-19.45

online
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

13/2020
lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

10 Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2020 –  
dlaczego teraz warto wróć do szkolnego...
webinarium – 2 godz.
Małgorzata Bukowska-Ulatowska, Magdalena Urbaś

SP, SPP 4.11.2020 
godz. 18.30-20.00

online

11 Deutsch nach English, czyli jak wykorzystać to, czego 
uczniowie nauczyli się na języku angielskim  
webinarium – 2 godz. – Dorota Niewiadomska

SP 29.10.2020 
godz. 19.00-20.30

online

12 Jak odżywiać uczniowską motywację? cz. IV 
webinarium – 1,3 godz.  
Małgorzata Bukowska-Ulatowska

SP, SPP 25.11.2020
godz. 18.30-19.45

online

13 Deutsch nach English, czyli jak wykorzystać to,  
czego uczniowie nauczyli się na języku angielskim  
webinarium – 2 godz. – Dorota Niewiadomska

SP 28.11.2020 
godz. 17.30-19.00

online
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

14/2020

nauczyciele 
historii i WOS-u 

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt  
do koordynatorów, którzy udzielają informacji 
szczegółowych.

Anna Krajnowska, tel. 58 340 41 27, mail: anna.krajnowska@cen.gda.pl  
nauczyciel konsultant ds. historii i wiedzy o społeczeństwie

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Rola ikonografii w edukacji historycznej
webinarium – 1,3 godz. –  Anna Krajnowska

SP, SPP 24.09.2020
godz. 14.00-15.00

online

2 Koncepcja nowej podstawy programowej z wiedzy  
o społeczeństwie dla szkoły podstawowej   
webinarium – 1,3 godz. – Anna Krajnowska 

SP IV-VII 5.10.2020
godz. 14.00-15.00 

online 

3 Koncepcja nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego z historii. Szkoła podstawowa 
webinarium – 1,3 godz. –  Anna Krajnowska 

SP 22.10.2020
godz. 14.00-15.00

online 

4 Geneza, formowanie i wprowadzanie praw człowieka  
na przestrzeni dziejów 
webinarium – 1 godz. –  Anna Krajnowska

SP, SPP 19.11.2020
godz. 14.00-15.00

online

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Czas Edukacji Globalnej – webinarium – 2 godz. 
Piotr Kowzan 

SP, SPP 19.09.2020
godz. 10.30-12.00

online

2 Edukacja ku globalnemu obywatelstwu
szkolenie – 10 godz. – dr Magdalena Kuleta-Hulboj,  
Marta Gontarska

SP, SPP 13-14.11.2020 online

3 Czas Edukacji Globalnej – we współpracy  
ze stowarzyszeniem „Na styku”
webinarium – 2 godz. – Piotr Kowzan

SP, SPP 21.11.2020 godz.  
10.30-12.00

online

Piotr Zubowicz, tel. 58 340 41 14, mail: piotr.zubowicz@cen.gda.pl   
specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

15/2020
nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 
przyroda, biologia, chemia, 

fizyka, geografia 

Irmina Buczek, tel. 58 340 41 62, mail: irmina.buczek@cen.gda.pl  
nauczyciel konsultant ds. edukacji fizyki i chemii

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt  
do koordynatorów, którzy udzielają informacji 
szczegółowych.

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Strategia przygotowania do egzaminu z chemii
webinarium – 2 godz. – Irmina Buczek 

SP, SPP 10.10.2020
godz. 19.00-20.30

online 

2 Filary nauczyciela chemii
webinarium – 2 godz. – Irmina Buczek 

SP, SPP 19.10.2020
godz. 19.00-20.30

online

3 Jak przygotować uczniów do egzaminu z fizyki  
po szkole podstawowej?  
webinarium – 2 godz. – Tomasz Kacik

SP, SPP 22.10.2020
godz. 19.00-20.30

online 

Magdalena Urbaś, tel. 58 340 41 22, mail: magdalena.urbas@cen.gda.pl  
nauczyciel konsultant ds. edukacji biologii i przyrody

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Przyrodnik w terenie: „Spacer przyrodniczy  
po Żukowie”– warsztaty – 8 godz. – Magdalena Urbaś

SP, SPP 26.09.2020
godz. 10.00-16.00

Żukowo

2 Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej 
z biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  
– webinarium – 1,3 godz. – Magdalena Urbaś

SP, SPP 15.10.2020 
godz. 16.00-17.00

online

3 Egzamin ósmoklasisty z biologii  
webinarium – 1,3 godz. – Magdalena Urbaś

SP 19.10.2020
godz. 16.00-17.00

online

4 Jak anglista z biologiem – czyli wirtualny escape room 
w Genially – szkolenie e-learning – 12 godz. 
Magdalena Urbaś, Małgorzata Bukowska-Ulatowska

SP 16.11.2020– 5.12.2020 online

Beata Symbor,  tel. 58 340 41 29, mail: beata.symbor@cen.gda.pl 
nauczyciel konsultant ds. kompetencji cyfrowych 
redaktor naczelna biuletynu „CENne Praktyki”

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data miejsce

1 Systemy informacji geograficznej (GIS)
webinarium – 5 godz. – Marcin Nejman, Marta Piechal-
Witkowska

SPP 21.11.2020
godz. 10.00-14.30

online



* P
- p

rz
ed

sz
ko

le
, S

P 
– 

sz
ko

ła
 p

od
st

aw
ow

a,
 S

PP
 –

 sz
ko

ła
 p

on
ad

po
ds

ta
w

ow
a

CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

16/2020

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Sieć nauczycieli bilogii – Zdolni z Pomorza. Wykorzysta-
nie TIK na lekcjach biologii (druk 3D, aplikacje mobilne  
i internetowe) – seminarium, warsztaty – 6 godz.
dr Dorota Myślińska

SP, SPP 5.9.2020
godz. 19.00-20.30

online 

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Sieć nauczycieli chemii – Zdolni z Pomorza. TIK-owe 
inspiracje dla chemików – webinarium – 2 godz.
Monika Kulesza-Cisiak

SP, SPP 25.09.2020
godz. 17.30-19.00

online 

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Sieć nauczycieli fizyki – Zdolni z Pomorza. Od układu 
inercjalnego do układu nieinercjalnego
webinarium – 2 godz. – Karol Jagielski, Tomasz Kacik

SP, SPP 5.11.2020
godz. 16.00-17.30

online 

2 Sieć nauczycieli fizyki – Zdolni z Pomorza. Metody 
aktywizujące w zdalnym nauczaniu
webinarium – 2 godz. – Tomasz Kacik

SP, SPP 8.12.2020
godz. 17.00-18.30

online 

dr Dorota Myślińska, mail: dorota.myslinska@cen.gda.pl 
ZDOLNI z POMORZA – lider sieci nauczycieli biologii

Tomasz Kacik, mail: tomasz.kacik@cen.gda.pl 
ZDOLNI z POMORZA – lider sieci nauczycieli fizyki nauczyciel doradca  
metodyczny ds. fizyki

Magdalena Ankiewicz-Kopicka, mail: magdalena.ankiewicz-kopicka@cen.gda.pl 
ZDOLNI z POMORZA – lider sieci nauczycieli chemii
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

17/2020
nauczyciele przedszkoli  

i edukacji wczesnoszkolnej 
wychowawcy świetlic 

szkolnych

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt do koordynatorów, 
którzy udzielają informacji szczegółowych.

Joanna Aleksandrowicz, tel. 58 340 41 20, mail: joanna.aleksandrwoicz@cen.gda.pl  
specjalista ds. wczesnej edukacji  
współpracuje z liderami sieci: wychowawców świetlic kl. I-III SP oraz nauczycieli przedszkoli

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Kropki pełne talentów
warsztaty – 2 godz. – Dominika Ringwelska,  
Joanna Aleksandrowicz

SP I-III 7.09.2020
godz. 15.30-17.00

CEN

2 Świetlica w edukacji wczesnoszkolnej. Warsztaty pracy 
nauczyciela wychowawcy
warsztaty – 6 godz. – Justyna Sudzik

SP 26.09.2020
godz. 9.30-14.30

CEN

3 Eksperymentuj z nami
warsztaty – 4 godz. – Magdalena Urbaś,  
Joanna Aleksandrowicz

SP I-III 24.09.2020
godz. 15.00-18.00

CEN

4 3 X R – rozwój, regulacja, relacja u dzieci  
przedszkolnych – webinarium – 4 godz. 
Marzena Jasińska

P 21.10.2020, cz. I 
godz. 15.00-16.30  
22.10.2020, cz. II
godz. 15.00-16.30

online

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Otwieram książkę i… – wielki potencjał literatury 
dziecięcej – webinarium – 1,3 godz.  
Dominika Ringwelska, Joanna Aleksandrowicz

SP I-III  21.09.2020
godz. 15.30-16.30

online

2 Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  
i bibliotekarzy.  Kreatywna praca z książką
spotkanie sieci – 2 godz. – Dominika Ringwelska

SP I-III 28.09.2020
godz. 15.30-17.00

CEN

3 Otwieram książkę i … – wielki potencjał literatury  
dziecęcej – webinarium – 1,3 godz. 
Dominika Ringwelska, Joanna Aleksandrowicz

SP I-III 3.11.2020
godz. 15.30-16.30

online

Dominka Ringwelska, tel. 58 340 41 02, mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl 
nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i kulturalno-artystycznej – szkoły podstawowe  
koordynator sieci: polonistów szkół podstawowych w woj. pomorskim, Kreatywna praca z książką
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

18/2020

kształcenie
zawodowe

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno-metodyczne 
w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt do koordynatorów, 

którzy udzielają informacji szczegółowych.

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Tworzenie programu nauczania dla KKZ 
webinarium – 2 godz. – Tomasz Kąkol

SPP 9.09.2020
godz. 17.00-18.30

online

2 Praktyczna nauka biznesu za pomocą gry edukacyjnej 
webinarium – 1,5 godz. – Wojciech Pitura

SP, SPP 15.09.2020
godz. 17.00-18.15

online

3 Dodatkowe umiejętności i uprawnienia zawodowe  
w kształceniu branżowym 
webinarium – 2 godz. – Tomasz Kąkol

SPP 12.10.2020
godz. 17.00-18.30

online 

4 Współpraca szkoły branżowej z pracodawcą  
webinarium platforma ClickMeeting – 1,5 godz 
Tomasz Kąkol

SPP 26.10.2020
godz. 17.00-18.10

online

5 Sieci nauczycieli przedmiotów  
zawodowych branż kluczowych dla rozwoju regionu
spotkanie inauguracyjne – 2 godz. – Tomasz Kąkol

SPP 28.10.2020
godz. 13.00-14.30

online

6 Sieć kierowników szkolenia praktycznego 
spotkanie inauguracyjne – 2 godz. – Tomasz Kąkol

SPP 4.11.2020 
godz. 10.00-11.30

online

7 Edukacja normalizacyjna webinarium 
webinarium platforma ClickMeeting – 2 godz  
Paweł Górski

SPP 1.12.2020
godz. 14.00 - 15.30

online

8 Obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli teoretycznych 
przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu 
webinarium – 1,5 godz. – Tomasz Kąkol

SPP 2.12.2020
godz. 17.00-18.15

online

Tomasz Kąkol, tel. 58 340 41 17, mail: tomasz.kakol@cen.gda.pl   
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
koordynator sieci kierowników kształcenia praktycznego, sieci nauczycieli przedmiotów  
zawodowych branż kluczowych dla rozwoju regionu
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

19/2020

pedagodzy 
i psycholodzy szkolni, 

doradcy zawodowi 

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt  
do koordynatorów, którzy udzielają informacji 
szczegółowych.

Marzena Kozłowska, tel. 58 340 41 51, mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl  
nauczyciel konsultant ds. pedagogiki 
koordynator sieci dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,  
koordynator sieci nauczycieli wspomagających (Puck)

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacyjny data, godzina miejsce

1 Superwizja w pracy pedagoga, nauczyciela i wychowawcy
szkolenie – 3 godz. – Marzena Kozłowska

P, SP, SPP 9.09.2020
godz. 15.30-18.00

CEN

2 Spotkanie inauguracyjne. Sieć nauczycieli 
wspomagających (oligofrenopedagogów) – PUCK  
spotkanie sieci – 3 godz. – Marzena Kozłowska 

P, SP, SPP 8.10.2020
godz. 10.00-13.00

SOSW  
Puck 

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Diagnoza emocjonalno-społeczna ucznia zdolnego.
Sieć psychologów i pedagogów Zdolni z Pomorza  
warsztaty – 6 godz. – Alicja Silikowska,  
Joanna Makiła-Mazurowska

P, SP, SPP 24.09.2020
godz. 9.00-14.00

CEN

2 Zaburzenia depresyjne, samookaleczenia, myśli i zamiary 
samobójcze u uczniów zdolnych cz.1 i cz. 2. 
Sieć psychologów i pedagogów – Zdolni z Pomorza 
webinarium – 4 godz. – Roman Ludkiewicz

SP, SPP 26.11.2020
godz. 9.00-12.30

online

Alicja Silikowska, tel. 58 340 41 44, mail: alicja.silikowska@cen.gda.pl

ZDOLNI z POMORZA – lider sieci psychologów i pedagogów

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Podstawy Lean Thinking dla nauczycieli, czyli jak 
budować kompetencje pożądane przez najlepszych 
pracodawców (edycja I)
szkolenie – 8 godz. – Michał Wlaźliński

SP, SPP 12.09.2020
godz. 8.30-14.30

online

Piotr Zubowicz, tel. 58 340 41 14, mail: piotr.zubowicz@cen.gda.pl   
specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku organizuje bezpłatne konsultacje indywidualne, 
prowadzone w ramach zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą m.in. radca prawny 
i pedagog. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Marzeną Kozłowską  
w celu rezerwacji terminu i miejsca u wybranego specjalisty. Liczba miejsc ograniczona.
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

20/2020
lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

2 Podstawy Lean Thinking dla nauczycieli, czyli jak 
budować kompetencje pożądane przez najlepszych 
pracodawców (edycja II) 
szkolenie – 8 godz. – Michał Wlaźliński

SP, SPP 26.09.2020
godz. 8.30-14.30

online

3 Podstawy Lean Thinking dla nauczycieli, czyli jak 
budować kompetencje pożądane przez najlepszych 
pracodawców (edycja III) 
szkolenie – 8 godz. – Michał Wlaźliński

SP IV- VIII, SPP 3.10.2020
godz. 8.30-14.30

online

4. Elementy budowania motywacji wobec uczniów ze SPE 
w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego 
webinarium – 2 godz. – Andrzej Michalik 

SPP 13.10.2020
godz. 17.00-18.30

online 

5. Jak wspierać rodzica w procesie doradztwa za-
wodowego? 
webinarium – 4 godz. – Emilia Żyznowska

SP,SPP 19.10.2020
godz. 10.00-13.30

online 

6 Doradztwo zawodowe wobec uczniów ze SPE
webinarium – 2 godz. – Andrzej Michalik

SP, SPP 9.11.2020
godz. 17.00-18.30

online

7 Narzędzia dla doradców zawodowych – propozycja 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  
webinarium – 2 godz. – Aleksandra Chlebowicz,  
Dorota Heiza

SP, SPP 17.11.2020
godz. 16.00-18.00

online

8 Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych 
metodą online 
webinarium – 2 godz. – Andrzej Michalik

P, SP, SPP 12.12.2020
godz. 17.00-18.30

online
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

21/2020

wsparcie dyrektorów  
i aspekty prawne

Oferta szkoleń dla nauczycieli przedmiotów i innych 
specjalności mająca na celu wsparcie dydaktyczno- 
-metodyczne w codziennej pracy z uczniami. 
Nad zestawem szkoleń podano kontakt  
do koordynatorów, którzy udzielają informacji 
szczegółowych.

Jolanta Kijakowska, tel. 58 340 41 56, mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl 
nauczyciel konsultant ds. oświatowej kadry kierowniczej
koordynator Pomorskich Sieci Dyrektorów

lp. temat, forma, liczba godz. dydakt., prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Zarządzanie rozwojem zawodowym nauczycieli  
(awans zawodowy nauczyciela)
webinarium – 2 godz. – Jolanta Kijakowska

P, SP, SPP 8.09.2020
godz. 16.30-18.00

online

2 Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu 
zawodowego nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego 
część I – webinarium – 2 godz. – Jolanta Kijakowska

P, SP, SPP 11.09.2020
godz. 16.30-18.00

online

3 Kształtowanie i zarządzanie rozwojem kompetencji 
kluczowych – wdrażanie podstawy programowej  
w szkołach ponadpodstawowych – zadania dyrektora 
szkoły/placówki – webinarium – 2 godz. 
Jolanta Kijakowska

P, SP, SPP 24.10.2020 
godz. 11.00-12.30

online 

4 Jak oceniać pracę nauczyciela? Zadania dyrektora  
z cyklu: Nowy dyrektor na start – webinarium – 1,3 godz.
Jolanta Kijakowska

P, SP, SPP 14.11.2020
godz. 11.00-12.00

online

5 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – jak się 
przygotować? z cyklu „Nowy dyrektor na start”  
webinarium – 2 godz. – Jolanta Kijakowska

P, SP, SPP 10.12.2020
godz. 16.30-18.00

online

W trakcie roku szkolnego zainteresowani dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  
woj. pomorskiego spotykają się w sieciach według wewnętrznie ustalonego 
terminarza spotkań, aby wspólnie dzielić się doświadczeniami i wiedzą  
oraz zdobywać nowe kompetencje podczas szkoleń.

Luiza Zgirska-Bądz, tel.: 58 340 41 57 e-mail: luiza.zgirska-badz@cen.gda.pl
nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz psychologii

lp. temat – forma, liczba godzin, prowadzący poziom edukacji data, godzina miejsce

1 Rola i zadania opiekuna stażu 
webinarium – 2 godz. – Luiza Zgirska-Bądź

P, SP, SPP 23.09.2020 
godz. 15.30-17.00

online
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

22/2020 „Zwycięzcy i ludzie sukcesu problemy traktują 
 jako wyzwanie i szansę do własnego rozwoju  
i pomocy sobie, i innym”

Czym jest sieć współpracy i samokształcenia? 
Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach 
wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami i oczekiwaniami. Sieci 
mogą mieć charakter:

przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów;• 
problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy nauczycieli • 
pracujących z uczniem z doświadczeniem migracji, sieć współpracy nauczycieli w zakresie 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sieć nauczycieli pracujących kreatywnie etc.

Sieć funkcjonuje w oparciu o wspólnie przygotowany plan pracy, przygotowany z uwzględnie-niem 
potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń oraz pomocy ekspertów 
zewnętrznych, np. w formie szkoleń lub konsultacji. Spotykają się 3 – 5 razy w roku szkolnym na tere-
nie macierzystego powiatu lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami 
i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być wykorzystywana 
platforma internetowa jako miejsce wymiany doświadczeń.
Jak powstaje sieć koordynowana przez Centrum? 

z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli•  – w ramach proponowanej oferty szkoleniowej  
na dany rok szkolny; dla sieci o charakterze otwartym obowiązuje elektroniczna rejestracja,
z inicjatywy nauczycieli lub dyrektorów zainteresowanych doskonaleniem pracy w wybranym • 
obszarze lub z inicjatywy organu prowadzącego – zgłoszenia i propozycje można nadsyłać 
elektronicznie.

PROJEKT „Zdolni z Pomorza” 
Centrum kontynuuje działania w ramach programu strategicznego  
„Zdolni z Pomorza”; są to cieszące się uznaniem sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli przedmiotów: matematyki, informatyki, chemii, biologii, fizyki.  

Przy wsparciu zaproszonych ekspertów i pracowników naukowych odbywają się spotkania 
i seminaria również dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych („W sieci emocji”) 
oraz psychologów i pedagogów szkolnych.  Informacje wraz z kontaktem do liderów zostały podane 
w tabelach dotyczących dydaktyk przedmiotowych.  

Informacje o sieciach adresowanych do nauczycieli przedmiotów przedstawiliśmy w tabelach 
szkoleń „Dydaktyki przedmiotowe”, przy koordynatorach poszczególnych bloków.  
Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami i kontaktu z liderami. 

Wspomaganie jest realizowane na zamówienie i daje możliwość zindywidualizowanego wspierania 
konkretnej szkoły w jej siedzibie w dłuższym okresie, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb.

Wspomaganie jest procesem podnoszenia jakości pracy, który trwa około roku. Założeniem tej formy 
jest towarzyszenie szkole w procesie od diagnozy potrzeb, przez zaplanowanie i przeprowadzenie 
szkoleń, pomoc w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności w codziennej pracy, po monitorowanie 
efektów i ewaluacji wprowadzanych zmian. 

WSPOMAGANIE  
szkoły/placówki oświatowej

sieci współpracy  
i samokształcenia

Forma doskonalenia polegajaca na towarzyszeniu  
szkole / placówce oświatowej w procesie wdrażania zmiany –  
to więcej niż szkolenie rady pedagogicznej.
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

23/2020Realizacja całego procesu odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania szkoły 
w przygotowanie planu wspomagania (lub innego dokumentu). Zaplanowane w procesie 
wspomagania formy doskonalenia nauczycieli są realizowane w szkole przez konsultantów Centrum 
lub ekspertów zewnętrznych, w zależności od potrzeb, na uzgodnionych zasadach. 

Etap I – diagnoza potrzeb i plan wspomagania szkoły

spotkanie z dyrektorem – przedstawienie zasad wspomagania rozwoju szkoły, omówienie • 
zgłaszanych potrzeb rozwojowych szkoły na podstawie analizy dostępnych informacji;

spotkanie z radą pedagogiczną – przedstawienie zasad wspomagania rozwoju szkoły, wybór • 
zespołu zadaniowego;

przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego w celu ustalenia obszaru rozwojowego • 
szkoły;

wsparcie szkoły w opracowaniu planu wspomagania (PWS lub innego dokumentu szkoły).• 

Etap II – monitoring i ewaluacja wspomagania

koordynacja realizacji wspomagania, w tym szkoleń;• 

konsultacje;• 

ewaluacja wspomagania i podsumowanie.• 

Wspomaganie jest moderowane i koordynowane przez pracownika Centrum na podstawie 
zawieranego porozumienia zgodnie z indywidualnie ustalonymi zasadami. 

JAK ZAMÓWIĆ WSPOMAGANIE SZKOŁY lub PLACÓWKI? 

Dyrektorzy zainteresowani realizacją wspomagania szkoły/placówki przesyłają zgłoszenie na adres: 
sekretariat@cen.gda.pl  

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szkoły, dane do kontaktu (numery telefonów i adres 
mail) oraz planowany termin rozpoczęcia wspomagania. W ciągu tygodnia pracownik Centrum kon-
taktuje się ze zgłaszającym w celu ustalenia szczegółów.

Centrum jako akredytowana wojewódzka placówka  
nauczycieli może organizować wybrane kursy kwalifikacyjne  
i inne, umożliwiające zdobycie uprawnień do realizowania 
określonych zadań edukacyjnych. 

Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego dla czynnych zawodowo  
nauczycieli. Ich ukończenie wyposaża uczestników w określone kompetencje i uprawnienia,  
zgodnie z wymogami określonymi w ramowym planie kursu i programie zatwierdzonym przez  
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy odbywają się na podstawie zgody po-
morskiego kuratora oświaty, który sprawuje nadzór nad placówką.  

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli:

kurs dla oświatowej kadry kierowniczej – zarządzanie oświatą (210 godz.),• 

kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), • 

kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.).• 

Kursy są częścią oferty szkoleniowej, przygotowywanej na dany rok szkolny. Warunkiem ich  
uruchomienia jest zebranie grupy zainteresowanych. Centrum proponuje również realizację na zamówie-
nie (dla zdeklarowanych grup). Szczegóły są ustalane indywidualnie, po przesłaniu zapytania/zamówienia 
na adres: sekretariat@cen.gda.pl 

KURSY KWALIFIKACYJNE
i nadające uprawnienia
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CENTRUM EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W GDAŃSKU

24/2020 Od 2018 r. Centrum współpracuje z uczelniami wyższymi woj. pomorskiego w zakresie wymiany  
informacji, zamieszczając na swojej stronie www.cen.gda.pl nadsyłane oferty studiów podyplomo- 
wych umożliwiających nauczycielom zdobycie określonych kwalifikacji.

Wykaz specjalności wraz z danymi kontaktowymi do poszczególnych osób jest dostępny na stronie  
www.cen.gda.pl/pracownicy  i w tabelach przedstawiających ofertę szkoleń na stronach 4-21. 

Na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli:
Do zadań nauczyciela doradcy metodycznego należy 
wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych:

w rozwijaniu umiejętności metodycznych;1. 
w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,  2. 
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
w opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;3. 
w podejmowaniu działań innowacyjnych.4. 

Nauczyciel doradca metodyczny realizuje zadania przez:

udzielanie indywidualnych konsultacji;1. 
prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;2. 
organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą 3. 
nauczycieli;
organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa  4. 
w § 20 ust. 1 pkt 2 (ww. rozporządzenia).

Anna Hochleitner • – nauczyciel doradca metodyczny ds. religii 
e-mail: a.hochleitner.doradca@cen.gda.pl
Tomasz Kacik • – nauczyciel doradca metodyczny ds. fizyki 
e-mail: t.kacik.doradca@cen.gda.pl
Teresa Michalska • – nauczyciel doradca metodyczny ds. religii
e-mail: t.michalska.doradca@cen.gda.pl
dr Marcin Szczepan • – nauczyciel doradca metodyczny ds. historii
e-mail: m.szczepan.doradca@cen.gda.pl

Nauczycieli i dyrektorów szkół województwa pomorskiego,  
którzy chcą porozmawiać indywidualnie o wybranych 
zagadnieniach, zapraszamy na konsultacje. Po uprzednim 
umówieniu wsparcia udzielają nauczyciele konsultanci  
i doradcy metodyczni Centrum. 

Dane do kontaktu znajdują się na stronie www.cen.gda.pl w zakładce Pracownicy i nad tabelami 
szkoleń.

ZAPRASZAMY do odwiedzania strony www.cen.gda.pl, gdzie na bieżąco aktualizujemy naszą 
ofertę skoleń.

KONTAKT: Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji CEN w Gdańsku
tel. 58 340 41 14/ 42 – od pn. do pt. – w godz. 7. 30 – 15.30; e-mail: cen@cen.gda.pl
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