
Zaplanowane działania doradców i konsultantów MODM w związku  

z napływem emigrantów z Ukrainy. 

DORADCA TEMAT DATA 

Joanna Ciesielska  
1. Opracowanie kart pracy w języku polskim i ukraińskim 

do wykorzystania na lekcjach fizyki z użyciem mobilnych 
laboratoriów cyfrowych Einstein+3 wraz z wybranymi 
czujnikami pomiarowymi. 
 

2. „Fizyka bez granic”. - szkolenie 
 

08.04.2022 
 
 
 
 
12.05.2022 
 

Robert Winnicki 1. Jak przygotować się na przyjęcie dzieci uchodźców 
i jak wspierać ofiary wojny na Ukrainie. 

12.04.2022 

Emilia Łapińska 1. Gry i zabawy integrujące zespół klasowy. 01.04.2022 

Małgorzata Lech 
Celina Borowska 

1. Metoda Dobrego Startu jako jeden ze sposobów 
nauki czytania w tym również przez dzieci 
obcokrajowców. 

 
 

2. Wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z 
uczniem cudzoziemskim.  

 

07.04.2022 
 
 
 
18.05.2022 
 
 
 

Anna Danielczuk 1. „Pociąg do zabawy” – propozycje zabaw muzyczno-
ruchowych do wykorzystania w pracy z małymi 
dziećmi. 

  
2. „Bawimy się wesoło” – propozycje zabaw 

muzyczno-ruchowych,  tanecznych, instrumentacje 
utworów i szyfrowanie muzyki. 

13.04.2022 
 
 
04.05.2022 

Elżbieta Babicz  
1. Organizacja Kursu -  „Strażnicy Uśmiechu”, na 

którym nauczyciel mogą zdobyć kompetencje do 
prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznych z 
dziećmi i młodzieżą w wieku 5-15 lat.  
„Strażnicy Uśmiechu” to autorski program prof. Nady 
Ignjatović-Savić oparty na NVC (porozumieniu bez 
przemocy), który powstał w latach 90-tych XX wieku 
po wojnie w krajach byłej Jugosławii, aby pomóc 
dzieciom dotkniętym skutkami konfliktu 
porozumiewać się ze sobą, budować dobre relacje i 
patrzeć w przyszłość z optymizmem. 
Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji 
psychospołecznych, potrzebnych nauczycielom do 
realizacji programu z uczniami. 
W obecnej sytuacji scenariusze zajęć i zdobyte 
kompetencje mogą być bardzo pomocne w realizacji 
godzin wychowawczych i innych zajęć z uczniami. 
 
 
 
 

 
06.13.20-
05.2022 



Barbara Osipczuk 1. „Plecak pełen doświadczeń. O wspieraniu ucznia, 
który doświadczył wojny i uchodźctwa”.  

27.04.2022 

Julita Majewska  

1. Certyfikowany Kurs: Trening Kontrolowania Złości, 

Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u 

dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności 

związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych  

 

2. Bajkoterapia sprzymierzeńcem nauczyciela i 

rodzica. 

 

3. Konsultacje z nauczycielem dotyczące sytuacji 
kryzysowych i specyfiki kryzysu dzieci z Ukrainy. 
 

4. Organizacja szkoleń skierowanych do nauczycieli w 

celu odciążenia ich w sytuacji kryzysu i stresu.  

 
24.04.2022 
 
 
 
 
 
26.04.2022 
 
 
Poniedziałek 
- Środa 
 
Poniedziałek 
- Środa 

Monika Zalewska 
-Szczygieł 

1. Analiza porównawcza podstawy programowej z 
biologii 

2. Jak pokonać bariery językowe 

 

Agnieszka 
Bąbczyńska 

1. Wielkanocne programowanie to zabawa a nie 
wyzwanie- inspiracje do zabaw z kodowaniem 
 

2. Królowa nauk w przedszkolu, gry karciane 
 

3. W krainie dinozaurów- dary Froebla inspiracją zabaw i 
zajęć przedszkolnych 

06.04.2022 
 
 
04.05.2022 
 
10.05.2022 
 

Wiesław 
Woronowicz 

Przedsięwzięcie: Utworzenie na stronie internetowej MODM 

bazy materiałów, linków i szkoleń wspierających pracę 

nauczycieli (zakładka dostępna na stronie MODM). 

https://modm.edu.pl/1259-pomoc-ukrainie.html 

 

Zakładka na stronie MODM 

 
 

 

 

 

https://modm.edu.pl/1259-pomoc-ukrainie.html

