
WYKAZ TEMATÓW: 

www.odn.ekspert-kujawy.pl

Tylko 50 zł 
za szkolenie!

OŚRODEK 
DOSKONALENIA

AUCZYCIELIN
FUNDACJI EKSPERT - KUJAWY

MARATONXIII
EDUKACYJNY

23 października 2021

29 szkoleń dla nauczycieli!

14 wykładowców!

godz. 9:00 - 17:30 

5 bloków czasowych!
Marat     Edukacyjny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Fundacji Ekspert - Kujawy 

w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 65 

(wejście od str. ul. Dubienka 2)

1 dzień!
1 miejsce!

Informacje i zgłoszenia: 
tel. 571 - 471 - 564

odn@ekspert-kujawy.pl



Szczegółowe treści oferowanych szkoleń: 

www.odn.ekspert-kujawy.pl

OŚRODEK 
DOSKONALENIA

AUCZYCIELIN
FUNDACJI EKSPERT - KUJAWY

MARATONXIII
EDUKACYJNY

WOJCIECH GLIWIŃSKI:
1. Aktualne zmiany w prawie oświatowym (9:00 - 10:30 oraz 12:30 - 14:00)

2. Awans zawodowy nauczyciela na różnych etapach rozwoju 
zawodowego (10:45 - 12:15 oraz 14:15 - 15:45)

ALEKSANDRA TABACZYŃSKA:
1. Zabawy matematyczne dla przedszkolaków i nie tylko (9:00 - 10:30)

JOANNA BOROWSKA: 
1. Mnemotechnika - sposób na zapamiętywanie (9:00 - 10:30)

2. Zrób eksperyment! Matematyczny! (10:45 - 12:15)

3. Liczenie na sorobanie (12:30 - 14:00)

4. Mediacje szkolne i rówieśnicze (14:15 - 15:45)

5. Cykl Kolba - czym jest u jak go stosować? (16:00 - 17:30)

BEATA DANKOWSKA:
1. Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży - 
epidemia po pandemii (9:00 - 10:30)

2. Jak zrozumieć i załagodzić zachowania trudnego ucznia 
w szkole (10:45 - 12:15)

3. Pokonywanie trudności i barier komunikacyjnych w kontaktach 
z rodzicami (12:30 - 14:00)

AGNIESZKA WUDARCZYK:
1. Stres w pracy nauczyciela - warsztat radzenia sobie ze stresem
(14:15 - 15:45)

2. Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia w przedszkolu i szkole
(16:00 - 17:30)

EDYTA LEWICKA - ZYWERT:
1. Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne wszystkich uczniów 
(14:15 - 15:45)

2. Trening umiejętności społecznych (TUS) - czym jest i dla kogo? 
(12:30 - 14:00) 
3. Jak wspierać uczniów po pandemii? (10:30 - 12:15 oraz 16:00 - 17:30)

ALICJA MIELCAREK:
1. Edukacja włączająca - uczeń niepełnosprawny w szkole 
ogólnodostępnej (9:00 - 10:30)

2. Indywidualne zajęcia edukacyjne w kształceniu uczniów 
niepełnosprawnych (10:45 - 12:15)

3. Indywidualizacja procesu nauczania (12:30 - 14:00)

KAROLINA WILAMOWSKA:
1. Ochrona danych osobowych w szkole (14:15 - 15:45)

MARIOLA SKONIECZNA:
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna   (12:30 - 14:00)

WERONIKA BIAŁECKA:
1. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój dziecka (14:15 - 15:45 oraz 

16:00 - 17:30)

BEATA WASILEWSKA:
1. Przemoc i agresja w klasie i szkole. Jak ją diagnozować 
i likwidować? (9:00 - 10:30 oraz 10:45 - 12:15)

MAGDALENA BUDA:
1. Trudna pamięć - podstawy nauczania o zagładzie (14:15 - 15:45)

2. Pejzaż zagłady - wykorzystanie narracji wizualnych w edukacji 
(16:00 - 17:30)

ANGELIKA KALINOWSKA:
1. Nierówności uczniów w trakcie pandemii (9:00 - 10:30)

2. Kreatywne projektowanie zajęć lekcyjnych (10:45 - 12:15)

MONIKA JURKIEWICZ:
1. Coaching jako efektywna metoda rozwoju (16:00 - 17:30)

WYKAZ WYKŁADOWCÓW, TEMATÓW ORAZ GODZIN SZKOLEŃ 

Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w doskonaleniu!

Procedura zapisu:

-  Zgłoszenia na wybrane szkolenie - telefonicznie po numerem telefonu 571-471-564 
   lub elektronicznie na adres: odn@ekspert-kujawy.pl

- Opłata za udział w wybranym szkoleniu na następujące dane:
Fundacja Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
nr konta: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
Tytułem: imię i nazwisko, nazwa szkolenia 

Potwierdzenie wpłaty (skan) należy przesłać elektronicznie na adres: odn@ekspert-kujawy.pl
(najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem XIII Maratonu Edukacyjnego)


