
Oferta doskonalenia w ramach  

warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych 

Zapraszamy przedstawicieli placówek  należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających 

Uzdolnionych  (realizujących Program WARS i SAWA) oraz zainteresowanych nauczycieli spoza 

Programu do udziału w proponowanych formach doskonalenia. 

 

Na każdą z form należy się zarejestrować w elektronicznym systemie rejestracji (zapisy na szkolenia, 

MENU: szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego). 

Udział  w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane 

zostaną drogą e-mailową  na ok. 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

ZAPRASZAMY !!! 

WRZESIEŃ 2018  – CZERWIEC 2019 

FORMA ADRESACI MIEJSCE/TERMIN 

Szkolenie Trenerów Odysei Umysłu 

(trzy dni szkoleniowe, 24 godz. kurs 

doskonalący) 

 

Celem szkolenia jest wspieranie uzdolnień, 

rozwój zdolności twórczych oraz 

kreatywnego i krytycznego myślenia  

w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych (Program 

WiS)  
oraz spoza Programu  

WCIES, ul. Stara 4 

 

gr.1 i gr.2   

28 - 30 września 2018 r. 

(28 września,  w godz.:13.00 – 19.00, 

29 września, w godz.: 9.00 – 16.00, 

30 września, w godz.: 9.00 – 16.00) 

 

 

 

 

Narzędzia tutoringowo-coachingowe  

w pracy z uczniem zdolnym 

(jednodniowe szkolenie,  5 godz. warsztaty 

metodyczne ) 

 

Celem zajęć warsztatowych jest prezentacja  

i ćwiczenie zakresu możliwości zastosowania 

wybranych technik tutoringowych  

i coachingowych w pracy z zasobami ucznia 

 

 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 10.00-14.00 

 

gr.1  29 września 2018 r.  

 

gr.2  24 listopada 2018 r. 

Realizacja projektów eTwinning  

w praktyce szkolnej  
(kurs doskonalący hybrydowy/mieszany) 

 

Celem kursu jest poznanie założeń, 

możliwości oraz korzyści programu 

eTwinning oraz sposobu realizacji projektów 

międzynarodowych z zastosowaniem 

prostych narzędzi Web 2.0 

 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych oraz spoza 

programu 

 

część 1: on-line na platformie MOODLE 

 21 września  – 19 października 2018 r. 

 

część 2: WCIES, ul. Stara 4   

 20 października 2018 r., w godz.10.00-14.00 

Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego 

(jednodniowe szkolenie,  4 godz. warsztaty 

metodyczne ) 

 

Celem cyklu warsztatów jest poznanie metod 

i sposobów rozwijania uzdolnień uczniów 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

Zajęcia realizowane w warszawskich szkołach 

 

 

 

 

 



oraz wymiana doświadczeń między 

nauczycielami 

 

 

Dlaczego lubimy grać i jak wykorzystać to 

podczas szkolnych zajęć?  

 

W kręgu mitologii... 

 

 

 

 

Roboty do roboty! 

uzdolnionych 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima 

ul. Esperanto 5, Warszawa 

24 października 2018 r., w godz.15.30-18.30 

 

Szkoła Podstawowa nr 231 im. Generała 

Mariusz Zaruskiego 

ul. Juranda ze Spychowa 10, Warszawa 

25 października 2018 r., w godz. 15.30-18.30 

 

Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima 

ul. Esperanto 5, Warszawa 

styczeń 2019 r. 

 

Kreatywne pisanie z Loesje 

(jednodniowe szkolenie,  4 godz. warsztaty 

metodyczne ) 

 

Celem warsztatów jest poznanie technik 

kreatywnego pisania krótkich tekstów 

według metody Loesje 

Zainteresowani 

nauczyciele języka 

polskiego, języków 

obcych, pedagodzy i 

bibliotekarze ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych 

WCIES, ul. Stara 4 

 

gr.1 (języki obce) - 27 października 2018 r., 

w godz. 10.00 – 13.00 

 

gr.2 – styczeń 2019 r.  

Laboratorium twórczego myślenia – 

ćwiczenia kreatywności.  

(7 godz. warsztaty metodyczne realizowane 

w ramach cyklicznie odbywających się 

spotkań) 

 

Celem zajęć jest  praktyczne doskonalenie 

umiejętności związanych z rozbudzaniem 

kreatywności, promowaniem postawy 

twórczej wśród uczniów oraz 

wykorzystaniem metod twórczych w 

realizacji programów szkolnych 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych (Program 

WiS)  
oraz spoza Programu 

WCIES, ul. Stara 4, godz. 12.00 – 17.00 
 

Uwolnij umysł - 4 października 2018 r. 

 
Rozwiń zdolności – 7 listopada 2018 r. 

 
Poznawaj i zmieniaj – 5 grudnia 2018 r. 

 

Pisać każdy może, cz I. Pisz odważnie –  

                                               10 stycznia 2019 r. 

 

Pisać każdy może, cz II. Pisz z fantazją- 

                                                 13 lutego 2019 r. 

 

Wyobraź sobie – 13 marca 2019 r. 

 

Zawsze jest jakieś wyjście. Rozwiąż problem – 

                                            11 kwietnia 2019 r. 

 

Wyrażaj siebie.  Poznaj siebie  – 8 maja 2019 r. 

 

Podaj dalej – 6 czerwca 2019 r. 

 

Sztuka motywowania siebie i innych 

(dwa dni szkoleniowe, 16 godz. kurs 

doskonalący) 

 

Celem szkolenia jest rozwój własny w 

zakresie wzmacniania motywacji i 

zaangażowania w realizację zadań 

zawodowych (przeciwdziałanie wypaleniu), 

wzmacnianie motywacji uczniów 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych (Program 

WiS)  
oraz spoza Programu 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 15.00 

 

17 października   i  14 listopada 2018 r. 



Paker Pamięci czyli jak ćwiczyć 

pamięć i koncentrację? (jednodniowe 

szkolenie,  7 godz. warsztat metodyczny) 

 

Celem zajęć jest poznanie i umiejętne 

stosowanie technik pamięciowych  

w edukacji., w tym: poznanie i umiejętne 

stosowanie metod rozwijających pamięć i 

koncentrację, skutecznych technik 

ćwiczenia pamięci, poprawienie 

koncentracji i zdolności przyswajania 

treści. 
 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych (Program 

WiS)  

oraz spoza Programu 

WCIES, ul. Stara 4,  w godz. 9.00 – 14.00 

 

23 października  2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami ucznia 

zdolnego 

(jednodniowe szkolenie,  7 godz. 

warsztaty metodyczne) 

 

Celem zajęć jest poznanie uniwersalnych 

zasad dobrej współpracy z rodzicami; 

wypracowanie korzyści dla ucznia 

zdolnego z dobrej współpracy; inspiracja 

zawodowa 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół  

wszystkich edycji 

Programu  

oraz zainteresowani 

nauczyciele spoza 

Programu 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 14.00 

 

8 listopada 2018 r. 

XXXIV , XXXV, XXXVI spotkania z 

cyklu  Kreatywne Biesiady u Warsa i 

Sawy 

(jednodniowe szkolenie,  4 godz. forum i 

warsztaty metodyczne ) 

 

Celem forum jest wymiana doświadczeń 

w zakresie wspierania rozwoju uczniów 

uzdolnionych 

 

Zainteresowani 

nauczyciele ze szkół 

ponadgimnazjalnych 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych oraz 

spoza programu 

Szkoły organizujące wydarzenie, w 

godzinach popołudniowych (14.30 – 

18.30)  

 

listopad 2018 r. 

luty, maj 2019 r. 

Tutoring jako metoda pracy z uczniem 

zdolnym 

(sześć dni szkoleniowych – 

czwartek/piątek/sobota, 48 godz. kurs 

doskonalący) 

 

Celem zajęć jest przygotowanie 

nauczycieli do wdrożenia w szkole 

tutoringu, jako formy pracy z uczniami, 

ponadto - wzbogacenie wiedzy na temat 

procesu tutoringu, form i metod pracy 

tutora, doskonalenie umiejętności w 

zakresie wykorzystania tutoringu w pracy  

z uczniami oraz uświadomienie roli 

tutora i kompetencji, jakie powinien 

posiadać. 
 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych (Program 

WiS) pracujący lub 

zamierzający rozpocząć  

pracę z uczniem metodą 

tutoringu  

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 15.30 

 

gr 1. 

spot. 1: 15 – 17 listopada 2018 r. 

spot. 2: 6 - 8  grudnia 2018 r. 

 

gr 2. 

 

luty/marzec 2019 r. 



Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w 

Programie WARS i SAWA 

(cztery dni szkoleniowe, 28 godz. kurs 

doskonalący) 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie 

przedstawicieli szkół do przeprowadzenia 

ewaluacji wewnętrznej 3-letniego programu 

wspierania uzdolnionych. Podczas szkolenia 

uczestnicy zapoznają się  

z poszczególnymi etapami procesu ewaluacji 

programu edukacyjnego. 

 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół, wszystkich 

edycji Programu,  

odpowiedzialni za 

ewaluację szkolnego 

programu wspierania 

uzdolnionych 

 

WCIES, ul. Stara 4 
gr.1 

spot. 1:  22 – 23 listopada 2018 r. 

(22 listopada w godz.: 10.00 – 15.00, 

 23 listopada w godz.: 9.00 – 14.00) 

spot. 2: 13 – 14 grudnia 2018 r. 

(w godz. 10.00 – 15.00, 9.00 – 14.00)   

 

gr.2 

 

marzec/kwiecień 2019 r. 

Nauczycielskie sposoby rozpoznawania 

uczniów zdolnych 

(jednodniowe szkolenie,  7 godz. warsztaty 

metodyczne) 

 

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy na 

temat metod i technik niezbędnych do 

efektywnej diagnozy uczniów zdolnych.   
 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych ze 

wszystkich typów szkół, 

X edycji Programu 

oraz  zainteresowani z 

pozostałych edycji 

Programu  

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 14.00 

 

gr. 1 i gr. 2 : 

 

styczeń 2019 r. 

Szkolny program wspierania uzdolnionych 

(cztery dni szkoleniowe, 25 godz. kurs 

doskonalący) 

 

Celem szkolenia jest dostarczenie 

podstawowych informacji nt. pracy z 

uczniem zdolnym oraz przygotowanie do 

opracowania szkolnego programu wspierania 

uzdolnionych.   

 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych ze 

wszystkich typów szkół, 

aplikujących o 

Certyfikat WARSA i 

SAWY w ramach 

kolejnej, X edycji 

Programu  

 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 14.00 i 

15.00 – 18.00 

 

styczeń/luty 2019 r. 

 

Szkolny program wspierania uzdolnionych 

– konsultacje zbiorowe 

(4 godz. konsultacje zbiorowe) 

 

Celem zajęć jest analiza i praca wokół 

problemów powstałych w trakcie 

opracowywania szkolnych programów 

wspierania uzdolnionych w ramach IX edycji 

Programu WARS i SAWA 

 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół  

X edycji Programu  

 

WCIES, ul. Stara 4, godz. 15.00 – 18.00 

 

marzec 2019 r. 

Tworzenie szkolnych programów 

wspierania uzdolnionych 

(3 godz. konsultacje zbiorowe doradcy ds. 

wspierania ucznia zdolnego, p. Agnieszki 

Dobrowolskiej) 

 

Celem zajęć jest analiza i praca wokół 

problemów powstałych w trakcie 

opracowywania szkolnych programów 

wspierania uzdolnionych w ramach IX edycji 

Programu WARS i SAWA 

 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół  

X edycji Programu  

 

WCIES, ul. Stara 4, w godz.16.00-18.30 

 

marzec 2019 r. 



Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta  

m. st. Warszawy WARS i SAWA.  

(jednodniowe szkolenie, 7 godz. spotkanie 

instruktażowo – informacyjne) 

 

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy na 

temat zasad ubiegania się o przedłużenie 

Certyfikatu WARS i SAWA; nabycie 

umiejętności wypełniania wniosku 

 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół,  ubiegających się 

o przedłużenie 

Certyfikatu 

WARS i SAWA 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 14.00 

 

gr. 1 i gr. 2 

 

kwiecień 2019 r.  

 

 

Rozwijanie umiejętności uczenia się 

(jednodniowe szkolenie,  7 godz. warsztat 

metodyczny) 

 

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i 

kompetencji zw. z przygotowaniem do 

rozpoznawania metod uczenia się oraz 

samodzielnego planowania, organizowania i 

oceniania własnej nauki - wykorzystanie tych 

umiejętności w pracy z uczniami. 

 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół, wszystkich 

edycji Programu oraz  

inni zainteresowani 

spoza Programu 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 14.00 

 

kwiecień 2019 r. 

Różne narzędzia pracy 

wykorzystywane w tutoringu 
(jednodniowe szkolenie,  7 godz. warsztat 

metodyczny) 

 

Celem zajęć jest wzbogacenie wiedzy na 

temat procesu tutoringu, form i metod 

pracy tutora oraz doskonalenie 

umiejętności nauczycieli w zakresie 

wykorzystania tutoringu w pracy z 

uczniami. 

Zainteresowani 

nauczyciele ze szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych (Program 

WiS) oraz spoza 

Programu pracujący 

lub zamierzający 

rozpocząć  pracę z 

uczniem metodą 

tutoringu 

 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 14.00 

 

gr. 1 i gr. 2 

 

kwiecień/maj 2019 r. 

 

 

Skuteczne metody zapamiętywania w 

nauczaniu ortografii 

(jednodniowe szkolenie,  7 godz. warsztaty 

metodyczne) 

 

Celem szkolenia jest poznanie 

skutecznych metod nauki ortografii oraz 

przećwiczenie i umiejętne stosowanie 

konkretnych technik w nauczaniu takich 

trudności  jak ( rz, ż, ó, u, ch, h, ą, ę, f, w) 

oraz nabycie umiejętności motywowania 

i czerpania radości z nauki ortografii 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół  

wszystkich edycji 

Programu  

oraz zainteresowani 

nauczyciele spoza 

Programu 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 9.00 – 14.00 

 

 maj 2019 r. 

Program stypendialny dla uczniów 

zdolnych w m.st. Warszawa 

(jednodniowe szkolenie,  3 godz. konsultacje 

zbiorowe) 

 

Celem spotkania jest zapoznanie 

przedstawicieli szkół z celami i założeniami 

warszawskiego programu stypendialnego 

oraz analiza i poprawne wypełnienie  

formularza wniosku dot. stypendium 

Zainteresowani 

nauczyciele ze szkół 

ponadgimnazjalnych 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych oraz spoza 

programu 

 

 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 15.30-18.00 

 

gr.1 i gr.2  

 

czerwiec 2019 



SAPERE AUSO. 

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. 

st. Warszawy WARS i SAWA - 

konsultacje 

(4 godz. konsultacje grupowe w dwóch 

terminach) 

 

Celem spotkań jest analiza i praca wokół 

problemów powstałych w trakcie 

przygotowywania dokumentacji wymaganej 

w procedurze ubiegania się o przedłużenie 

Certyfikatu WARS i SAWA 

 

Liderzy, członkowie 

szkolnych zespołów 

wspierania 

uzdolnionych  

ze wszystkich typów 

szkół 

ubiegających się o 

przedłużenie Certyfikatu 

WCIES, ul. Stara 4, w godz. 15.00 – 18.00 

 

czerwiec 2019 r. 

 
 

 

 

Mistrz i uczeń – warsztaty 

interdyscyplinarne na MISH 

(jednodniowe szkolenie,  2 godz. warsztaty 

metodyczne ) 

 

Celem warsztatów jest wzbogacenie 

warsztatu pracy nauczyciela, rozwijanie 

zainteresowań uczniów. 

 

Nauczyciele i uczniowie 

ze szkół 

ponadpodstawowych 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych  

 

Kolegium MISH UW 

ul. Prosta 69,  Warszawa, w godz. 15.00-16.30 

 

gr.1 – maj 2019 

gr.2 – czerwiec 2019  

 

Letnie seminarium dla nauczycieli 

WARSA i SAWY – edycja IX  

(jednodniowe seminarium/warsztaty,  7 

godz.) 

Celem seminarium jest poznanie nowych 

obszarów wiedzy pomocnych w pracy z 

uczniami uzdolnionymi, prezentacja nowych 

zagadnień związanych z metodami 

aktywizującymi uczniów i motywujących do 

pracy twórczej oraz warsztatem pracy 

nauczyciela ucznia zdolnego. 

 

 

Zainteresowani 

nauczyciele ze 

wszystkich typów szkół 

należących do 

warszawskiej sieci 

wspierania 

uzdolnionych oraz spoza 

programu 

 

Centrum Nauki Kopernik 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa, 

w godz. 10.00 – 15.30 

 

czerwiec 2019 

 


