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SOLIDARNI z UKRAINĄ 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przygotowało ofertę dla 

szkół/placówek, dyrektorów i nauczycieli w związku z wojną w Ukrainie. 

Proponujemy Państwu dwie ścieżki wspomagania. 

1. Pierwsza to wsparcie indywidualne w formie bezpłatnych szkoleń i konsultacji 

skierowanych do każdego dyrektora, nauczyciela województwa pomorskiego. 

Szczegóły znajdą Państwo w naszej ofercie na stronie: 

https://www.doskonalenie.cen.gda.pl/oferta-20-21/solidarni-z-ukraina-

migranci/. 

2. Druga ścieżka obejmuje wspomaganie skierowane do konkretnej 

szkoły/placówki, w którym towarzyszymy Państwu w procesie zmiany, 

kładąc nacisk na indywidualizację i elastyczność wsparcia, adekwatnie do 

zdiagnozowanych pilnych potrzeb (szczegółowe informacje poniżej).  

Jeśli zdecydują się Państwo na tę formę wsparcia, prosimy o przesłanie 

zgłoszenia na adres: sekretariat@cen.gda.pl. 

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szkoły, dane do kontaktu 

(nr. telefonów i adres e-mail), informację o liczbie przyjętych dzieci uchodźców 

z Ukrainy oraz zakres najpilniejszych potrzeb dotyczących wsparcia. 

Poniżej przedstawiamy proponowane moduły obejmujące wspomaganie 

szkoły/placówki.  

 

DLA DYREKTORÓW – w zakresie zarządzania  

Moduł I. Organizacja pracy szkoły przyjmującej uczniów z Ukrainy, w tym m.in.:  

 zasady kształcenia osób przybywających z zagranicy;  

 organizacja oddziałów przygotowawczych w szkole;  

 organizacja oddziałów międzynarodowych w polskim systemie oświaty; 

 zatrudnianie osób ze znajomością języka ukraińskiego w szkołach/ 

placówkach (zatrudnienie nauczycieli z Ukrainy); 

 aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące przyjmowania do szkół/ 

placówek dzieci i uczniów z Ukrainy. 
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DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, DYREKTORÓW – w zakresie 

organizacji procesów edukacyjnych  

Moduł II. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym m.in.:  

 problematyka opiekuńczo-wychowawcza – uczeń cudzoziemski w polskiej 

szkole; 

 budowanie właściwych relacji i pozytywnego klimatu w szkole; 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania i redukcji poziomu stresu, lęku, 

radzenia sobie z trudnymi emocjami; 

 wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych; 

 wsparcie uczniów z Ukrainy ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. 

Moduł III. Interwencja kryzysowa w szkole, w tym m.in.: 

 opracowanie szkolnego portfolio bezpieczeństwa; 

 zarządzanie sytuacją kryzysową; 

 rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania u uczniów cech 

osoby doświadczającej sytuacji kryzysowej; 

 zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w szkole; 

 funkcjonowanie szkolnego zespołu reagowania kryzysowego; 

 kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej. 

Moduł IV. Dostosowanie kształcenia uczniów w polskich szkołach w kontekście 

sytuacji w Ukrainie, w tym m.in.:  

 tematyka antydyskryminacyjna w szkole; 

 strategie akulturacji (zmiany zachodzące na styku różnych kultur); 

 zasady nauczania języka polskiego jako drugiego; 

 międzykulturowe aspekty procesu edukacyjnego; 

 opracowanie materiałów edukacyjnych dostosowanych do pracy z uczniami 

cudzoziemskimi. 

Moduł V. Usprawnienie komunikacji nauczyciel – uczeń z Ukrainy 

W ramach tego modułu proponujemy Państwu dostęp/linki do lekcji języka 

ukraińskiego nagrywanych w studiu streamingowym CEN „Pomorska Szkoła 

Hybrydowa”. Zaproponowane lekcje pomogą usprawnić komunikację  

z dziećmi i uczniami z Ukrainy.  
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Każda szkoła/placówka objęta wspomaganiem CEN (na podstawie przesłanego 

zgłoszenia – jak wyżej) otrzyma wsparcie koordynatora oraz dostęp do zasobów 

i linków: nagranych webinariów/szkoleń oraz materiałów edukacyjnych związanych  

z poruszanymi tematami. W ramach wspomagania możliwe będzie również wsparcie 

w formie stacjonarnej (konsultacje, superwizje).  

 

Zapraszamy również Państwa do udziału w pracach tematycznych sieci 

współpracy i samokształcenia: 

 sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego jako języka 

obcego; 

 sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących z uczniami  

z doświadczeniem migracji. 

Szczegóły naszej oferty znajdą Państwo na stronie internetowej: www.cen.gda.pl, 

pod linkami: 

 https://www.doskonalenie.cen.gda.pl/oferta-20-21/kalendarz-szkolen/  

[w szczególności szkolenia oznakowane flagą ukraińską] 

 https://www.cen.gda.pl/solidarni-z-ukraina 

 https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/migracja. 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty 
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