
  

  

Oferta szkoleniowa będąca odpowiedzią na wnioski z nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty  z 

roku szkolnego 2020/2021  

  

1. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych wymaga szeregu działań w zakresie wsparcia 

nauczycieli w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ofercie szkoleniowej znalazło 

się zatem wiele form doskonalenia odnoszących się do nowych standardów metodycznych, w tym: zasad 

pracy w grupie zróżnicowanej, oceniania i indywidualizowania. Szczególną uwagę zwróciliśmy na 

dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wskazując na prawidłowe zapisy w 

WOPFU i IPET. Udział coraz większej liczy uczniów z różnymi niepełnosprawnościami wymaga także 

dodatkowego wsparcia specjalistów. W tym obszarze zwróciliśmy uwagę na zajęcia rewalidacyjne jako 

wyznacznik skutecznej pomocy.   

Oferta szkoleniowa:   

• Organizacja kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnością realizującego podstawę 

programową kształcenia ogólnego   

Termin: 22 lutego 2022 r. (Zapisz się )  

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Zielińska – Graf - agnieszka.zielinska-graf@mscdn.edu.pl  

• Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych w oparciu o 

wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia  

Termin: 23 marca 2022 r. (Zapisz się)  

Osoby odpowiedzialne: Agata Polańska - agata.polanska@mscdn.edu.pl;   

Marta Senenko– Lichograj -  marta.senenko@mscdn.edu.pl  

  

• Udzielanie  pomocy  psychologiczno  -  pedagogicznej  –  praktyczne 

 rozwiązania  

Termin: 23 marca 2022 r. (Zapisz się)  

Osoba odpowiedzialna Anna Włodarczyk - anna.wlodarczyk@mscdn.edu.pl  

  

• Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami   

Termin: 6 czerwca i 7 czerwca 2022 r. (Zapisz się )  

Osoba odpowiedzialna: Beata Rola - beata.rola@mscdn.edu.pl  
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2. Integracja zespołu klasowego po zakończeniu nauczania zdalnego;  

Projektując doskonalenie zawodowe nauczycieli w powyższym obszarze, skupiliśmy się na 

zagadnieniach dotyczących efektywnej komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zespołu 

w kontekście zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Z obszaru profilaktyki, proponowane szkolenia 

ukierunkowane są na wieloaspektową diagnozę środowiskową uczniów. W szczególności 

uwzględniliśmy bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 

szkolnym– także napotykane trudności w zakresie włączenia uczniów ze SPE w zajęcia szkolne.   

Oferta szkoleniowa:  

• Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym   

Termin: 9 lutego 2022 r.( Zapisz się)   

Osoba odpowiedzialna: Beata Rola - beata.rola@mscdn.edu.pl  

  

• Budowanie klimatu społecznego w klasie jako podstawy działalności wychowawczej"    

Termin: 15 marca 2022 r. (Zapisz się)  

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Olszewski - tadeusz.olszewski@mscdn.edu.pl  

  

• O konfliktach w szkole. Jak sobie radzić z sytuacjami, na które, wydaje się, nie ma rady?   

Termin: 6 maja  2022 r. (Zapisz się)  

Osoba odpowiedzialna: Paweł Łaszkiewicz - pawel.laszkiewicz@mscdn.edu.pl  

  

3.  Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ukierunkowanej na uwzględnianie 

zróżnicowanych potrzeb uczniów w procesie kształcenia;   

W powyższym obszarze skupiliśmy się ofercie szkoleniowej, która wspiera zarówno uczniów jak i 

nauczycieli i specjalistów. Problemy związane z kondycją emocjonalną wynikającą z długotrwałego stresu 

przeżywanego w nowej sytuacji edukacyjnej, uznaliśmy za priorytetowe.    

Oferta szkoleniowa:   

• Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów?  

Termin: 23 lutego 2022 r. (Zapisz się)    

Osoba odpowiedzialna: Hanna Drzewiecka-Krawczyk - hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl   

  

• Psychologiczne konsekwencje pracy zdalnej a powrót do szkoły - jak zadbać o siebie i 

uczniów?.  
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Termin: 24 lutego 2022 r. (Zapisz się)  

Osoba odpowiedzialna: Marta Matuszewska -  marta.matuszewska@mscdn.edu.pl  

  

• Pomoc psychologiczna uczniom w kryzysie    

Termin: 11  kwietnia 2022 r.. (Zapisz sie)  

Osoba odpowiedzialna: Izabela Wrzesińska-  izabela.wrzesinska@mscdn.edu.pl  

  

• Wspieranie rozwoju osobistego uczniów poprzez rozpoznawanie zdolności  Termin 26 maja  

2022 r. (Zapisz się)    

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Szymczyk - jolanta.szymczyk@mscdn.edu.pl  

  

KONFERENCJA MIEDZYWYDZIAŁOWA    

NAUCZYCIELU JESTEŚ WAŻNY - czyli jak zadbać o swój dobrostan psychofizyczny i chronić zdrowie 
psychiczne:   

 
Program :  

• Resilience nauczycieli jako zdolność do bycia odpornym psychicznie   - Joanna Michałowska   

• W Poszukiwaniu Nadziei w zmieniających się warunkach edukacyjnych   - Justyna Dąbrowska  
• Uważność W Życiu I Pracy Nauczyciela  - Ewa Orłowska     
• Jak radzić sobie z emocjami w czasie zmiany?  – Hanna Michalska   
• BHP wypalenia zawodowego – moje strefy wpływu  -  Paweł Łaszkiewicz oraz Monika Mazur-

Mitrowska   
 

Terminy:  

19.04.22 Siedlce Zapisz się osoba do kontaktu: marta.senenko@mscdn.edu.pl 

21.04.22 Płock        Zapisz się osoba do kontaktu: hanna.drzewiecka@mscdn.edu.pl 

26.04.22 Warszawa  Zapisz się osoba do kontaktu:  beata.rola@mscdn.edu.pl 

18.05.22 Radom      Zapisz się osoba do kontaktu: izabela.wrzesinska@mscdn.edu.pl 

23.05.22 Ciechanów Zapisz się osoba do kontaktu: marta.matuszewska@mscdn.edu.pl 

31.05.22 Ostrołęka    Zapisz się osoba do kontaktu: tadeusz.olszewski@mscdn.edu.pl 

 

Link do konferencji uczestnicy otrzymują po zalogowaniu się na wybrana edycję  

Konferencja jest bezpłatna 
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