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 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy od początku swojej działalności wspiera 
nauczycieli w przekazywaniu wiedzy i przełamywaniu stereotypów dotyczących 
procesu nauczania.  Dlatego tez powstał ,,Klub Wychowawcy”, tworzący  platformę 
wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnych  metod edukacyjnych i wychowa-
wczych . Jest to możliwe dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, 
m.in. pedagogami, metodykami, nauczycielami oraz psychologami.
Misją klubu jest dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, aby wesprzeć nauczycieli w ich 
codziennej pracy w szkole. Miejsce gdzie nauczyciel może przedstawić i przedyskuto-
wać swoje idee, pomysły, wątpliwości, podzielić się wiedzą czy rozwiązać wątpliwości 
pedagogiczne.

 Celem klubu jest: 

Organizujemy spotkania ze specjalistami, warsztaty, konferencje, które są odpowie-
dzią na bieżące potrzeby  edukacyjne.  Nie trzeba zapisów, wystarczy śledzić nasze 
wydarzenia i uczestniczyć w wybranych dla siebie aktywnościach. Współpraca 
z naszym Centrum Nowoczesności ma charakter nieformalny. Wystarczy, kontakt 
z naszym  koordynatorem współpracy z nauczycielami, który przekaże wszystkie 
niezbędne informacje związane z naszą współpracą.

Klub zrzesza nauczycieli różnych przedmiotów, chcących podnieść swoje kompeten-
cje w zakresie edukacji i wychowania. Uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń 
otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 

Partnerami naszych działań są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu 
oraz Biblioteka Pedagogiczna im. prof. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

SPOTKANIA KLUBU WYCHOWAWCY

wspieranie nauczycieli w przekazywaniu wiedzy 
przełamywanie stereotypów dotyczących procesu nauczania, edukacji i nauki 
poszukiwanie nowoczesnych metod edukacyjnych 
wspieranie rozwoju nauczycieli i wychowawców 
organizowanie warsztatów tematycznych i konferencji 
dyskusje nad metodami wykorzystywanymi w codziennej pracy w szkole 
dzielenie się aktualną wiedzą i wykorzystanie jej w procesie nauczania

Koordynatorką współpracy z nauczycielami jest Dorota Nijaki-Bujnarowska:
e-mail:d.nbujnarowska@centrumnowoczesnosci.org.pl

1. Dyrektor/Nauczyciel/Uczeń w mediach

Autoprezentacja i wystąpienia medialne. 
Dla dyrekcji i nauczycieli 

Media masowe to nieodzowny element komunikacji. Budują wizerunek instytucji 
i jest on oceniany  w wielu przypadkach, przez pryzmat osób, które reprezentują je na 
zewnątrz. Na warsztatach zapoznamy się z funkcjonowaniem w medialnym świecie. 
Poznamy zasady i sposoby  radzenia sobie z prezentacjami on-line, pracy z kamerą, 
sztuką prezentacji w krótkich wypowiedziach, radzenia sobie ze stresem i mową ciała.

PROWADZĄCY: 

Marcin Centkowski -  absolwent socjologii i politologii w specjalności "doradztwo poli-
tyczne i medialne" UMK. Od ponad 20 lat związany z mediami. Od 2013 roku rzecznik 
prasowy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Administrator mediów społeczno-
ściowych CNMW. Specjalista w zakresie marketingu instytucji kultury. Twórca progra-
mów radiowych i telewizyjnych. Moderator i uczestnik licznych sesji na konferencjach 
naukowych oraz środowiskowych ("Interakcja-Integracja" czy konf. Stowarzyszenia 
ECSITE). Realizator transmisji internetowych i filmów edukacyjnych w CNMW

Dorota Nijaki-Bujnarowska - absolwentka  Katedry Grafiki, Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Wydziału Projektowania Wyższej 
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Współpracowała z magazynami modowymi, 
odpowiedzialna za wizerunki ludzi z mediów, kultury i sztuki.  Pracowała dla dużych 
podmiotów komercyjnych oraz instytucji kultury. Wieloletnie doświadczenie  eduka-
cyjne w zakresie sztuk plastycznych i szeroko pojętej kultury. Edukatorka i pedagożka. 
Twórczyni programów edukacyjnych i szkoleń.   Obecnie Specjalistka ds. oferty kultu-
ralnej w dziale  Naukowo-Edukacyjnym i Wydarzeń Kulturalnych w CNMW

Izabela Rosińska - absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na UMK 
w Toruniu. W trakcie studiów udzielała się w amatorskim teatrze, grupie recytatorskiej 
oraz w cyklu warsztatów dla dzieci ,,Filmogranie” . Dziennikarka i prezenterka radiowa. 
Konferansjerka  licznych imprez plenerowych. Obecnie animatorka kultury 
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, tworzy i współprowadzi warsztaty, nagrywa 
i montuje filmy edukacyjne.    

SZKOLENIA /WARSZTATY DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Cena zawiera:
8 h szkolenia
lunch i przerwy kawowe
materiały dydaktyczne 
certyfikat uczestnictwa

Grupa: 7-10 osób 
Cena:  600 zł brutto od osoby 

2. Tak Cię widzą jak Cię słyszą

Dla dyrekcji  i nauczycieli 

Wypowiedzi werbalne poprzez  modulację  głosu, tempo wypowiedzi, akcentowanie, 
artykulację i wiele innych aspektów budują nasz wizerunek. Aby komunikacja była 
skuteczna, aby przekonać słuchacza i dotrzeć z komunikatem, należy zwrócić uwagę 
na wiele czynników. Na warsztatach zwrócimy uwagę na emisję i  usprawnianie głosu, 
parajęzyk, budowanie pewności  wypowiedzi. Są to nieodzowne elementy warsztatu 
pracy każdego dyrektora i nauczyciela.  

PROWADZĄCY:

Izabela Rosińska - absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na UMK 
w Toruniu. W trakcie studiów udzielała się w amatorskim teatrze, grupie recytatorskiej 
oraz w cyklu warsztatów dla dzieci ,,Filmogranie” . Dziennikarka i prezenterka radiowa. 
Konferansjerka  licznych imprez plenerowych. Obecnie animatorka kultury 
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, tworzy i współprowadzi warsztaty, nagrywa 
i montuje filmy edukacyjne

Dorota Nijaki-Bujnarowska - absolwentka  Katedry Grafiki, Wydziału Sztuk Pięknych        
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Wydziału Projektowania Wyższej 
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Współpracowała z magazynami modowymi, 
odpowiedzialna za wizerunki ludzi z mediów, kultury i sztuki.  Pracowała dla dużych 
podmiotów komercyjnych oraz instytucji kultury. Wieloletnie doświadczenie  eduka-
cyjne w zakresie sztuk plastycznych i szeroko pojętej kultury. Edukatorka i pedagożka. 
Twórczyni programów edukacyjnych i szkoleń.   Obecnie Specjalistka ds. oferty kultu-
ralnej w dziale  Naukowo-Edukacyjnym i Wydarzeń Kulturalnych w CNMW

Grupa: 7-10 osób 
Cena:  300 zł brutto od osoby 

Cena zawiera:
4 h szkolenia
przerwę kawową
materiały dydaktyczne 
certyfikat uczestnictwa

3. Promocja szkoły

Dla dyrekcji i nauczycieli  

Rynek usług edukacyjnych, mimo publicznej misji, podlega takim samym prawom 
konkurencji jak inne instytucje.  W związku z powyższym rywalizacja na rynku eduka-
cyjnym, zmusza dyrektorów do stworzenia dobrego planu promocji i rozwoju szkoły. 
Od właściwego wizerunku szkoły zależy ilość i jakość kandydatów do danej placówki.  
Dlatego jej promocja musi być przemyślana i poprowadzona w sposób profesjonalny 
aby przekonać do wysokiego standardu, dobrej jakości pracy oraz zyskać zaufanie 
rodziców i przychylność środowiska.  

PROWADZĄCY:

Marcin Centkowski - absolwent socjologii i politologii w specjalności "doradztwo poli-
tyczne i medialne" UMK. Od ponad 20 lat związany z mediami. Od 2013 roku rzecznik 
prasowy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Administrator mediów społeczno-
ściowych CNMW. Specjalista w zakresie marketingu instytucji kultury. Twórca progra-
mów radiowych i telewizyjnych. Moderator i uczestnik licznych sesji na konferencjach 
naukowych oraz środowiskowych ("Interakcja-Integracja" czy konf. Stowarzyszenia 
ECSITE). Realizator transmisji internetowych i filmów edukacyjnych w CNMW

Cena zawiera:
3 h szkolenia
przerwę kawową
materiały dydaktyczne 
certyfikat uczestnictwa

Grupa: 7-20 osób 
Cena: 200 zł brutto  od osoby 

4. Dobre praktyki rozmowy i relacji z uczniem 

Dla nauczycieli 

Aby proces nauczania był efektywny, komunikacja miedzy nauczycielem a uczniem 
musi przebiegać prawidłowo. W poczuciu wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa. 
Nadrzędną rola nauczyciela jest stworzenie przestrzeni do bezpiecznej komunikacji, 
niezależnie od sytuacji emocjonalnej ucznia i skali trudności. Aby ułatwić ten proces 
zwracamy uwagę na istotne aspekty komunikacji bez przemocy, kontrolowania 
emocji  i budowania dobrych relacji. 

PROWADZĄCY:

Dorota Nijaki-Bujnarowska - absolwentka  Katedry Grafiki, Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Wydziału Projektowania Wyższej 
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Jako projektantka i edukatorka pracowała dla  
dużych podmiotów komercyjnych oraz instytucji kultury. Wieloletnie doświadczenie  
edukacyjne w zakresie sztuk plastycznych i szeroko pojętej kultury. Edukatorka i peda-
gożka. Twórczyni programów edukacyjnych i szkoleń dla nauczycieli.   Obecnie Specja-
listka ds. oferty kulturalnej w dziale  Naukowo-Edukacyjnym i Wydarzeń Kulturalnych 
w CNMW.

Grupa: 7-20 osób 
Cena: 200 zł brutto  od osoby 

Cena zawiera:
3 h szkolenia
przerwę kawową
materiały dydaktyczne 
certyfikat uczestnictwa

6. Uczeń-badacz, czyli jak i po co pracować metodą projektu 
badawczego w klasie szkolnej

Dla nauczycieli 

Uczenie się prze samodzielne dociekanie i odkrywanie praw przyrody jest niewątpli-
wie jednym z najbardziej efektywnych sposobów poszerzania swojej wiedzy o świecie. 
Czy jest możliwe odtworzenie tego procesu w klasie szkolnej? Jak najbardziej! 
Podczas szkolenia dowiemy się jak stworzyć warunki do badań naukowych (na miarę 
i możliwości uczniów) w szkole, czym jest metoda naukowa, na czym polega wniosko-
wanie naukowe, jak formułować problem badawczy i hipotezy, jak projektować i pro-
wadzić eksperymenty razem z uczniami, oraz jakie cele osiągną uczniowie pracujący 
metodą projektu badawczego. Szkolenie obejmuje wstęp teoretyczny (wprowadzenie 
do metody, ćwiczenia koncepcyjne) oraz zajęcia laboratoryjne (przykłady projektów 
badawczych możliwych do zrealizowania  w szkole).

PROWADZĄCY: 

Justyna Strąg - chemiczka, specjalistka ds. oferty edukacyjnej w zakresie chemii, 
współtworzy i prowadzi zajęcia przyrodnicze i interdyscyplinarne w pracowni warszta-
towej i przygotowuje wydarzenia popularnonaukowe i pokazy, imprezy i wieczory 
tematyczne.

Wojciech Kryszak - fizyk, specjalista ds. oferty edukacyjnej w zakresie fizyki, opiekun 
pracowni fizycznej, współtworzy i prowadzi m.in.  zajęcia w pracowni fizycznej, 
pracowni warsztatowej, pokazy, imprezy i wieczory tematyczne. 

Grupa: 7-10 osób 
Cena: 300 zł brutto  od osoby

Cena zawiera:
4 h szkolenia
przerwę kawowe
materiały dydaktyczne 
certyfikat uczestnictwa

7. ZOOM na MAJSTERKOWANIE

Dla nauczycieli 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy proponuje szkolenie dla nauczycieli z MAJ-
STERKOWANIA oparte o IBSE (Inquiry Based Science Education) – uczenie przedmio-
tów przyrodniczych przez odkrywanie oraz edukacji STEAM (Science Technology 
Engenering Arts and Mathematics). Zajęcia prowadzone będą na podstawie 
zagadnień związanych z maszynami prostymi. Uczestnicy zajęć zapoznają się ze spo-
sobami wykorzystywania przekładni. Korzystając z podstawowej wiedzy będą mieli 
możliwość stworzenia swojego własnego mechanicznego teatru, używając rzeczy 
dostępnych w sklepie z artykułami papierniczymi, plastycznymi, dekoracyjnymi bądź 
budowlanmi, a także swojej inwencji twórczej.

PROWADZĄCY: 

Justyna Strąg - chemiczka, specjalistka ds. oferty edukacyjnej w zakresie chemii, 
współtworzy i prowadzi zajęcia przyrodnicze i interdyscyplinarne w pracowni warszta-
towej i przygotowuje wydarzenia popularnonaukowe i pokazy, imprezy i wieczory 
tematyczne.

Agnieszka Woźniak - chemik, specjalistka ds. budowy i utrzymania ekspozycji, tworzy 
wystawy i pomysły interdyscyplinarnych, twórczych zajęć warsztatowych i pokazów, 
ukończyła kurs Tinkering (Majsterkowania) prowadzony przez najstarsze centrum 
nauki na świecie- Exploratorium w San Francisco. 

Piotr Ciechanowski - kulturoznawca, specjalista ds. oferty kulturalnej, współtworzy 
i prowadzi m.in.  zajęcia w pracowni fizycznej, pracowni warsztatowej, pokazy, zajęcia 
o tematyce kulturalnej, imprezy i wieczory tematyczne. 

Wojciech Kryszak - fizyk, specjalista ds. oferty edukacyjnej w zakresie fizyki, opiekun 
pracowni fizycznej, współtworzy i prowadzi m.in.  zajęcia w pracowni fizycznej, 
pracowni warsztatowej, pokazy, imprezy i wieczory tematyczne. 

Grupa: 7-10 osób 
Cena: 200 zł brutto  od osoby

Cena zawiera:
3 h szkolenia
przerwę kawowe
materiały dydaktyczne 
certyfikat uczestnictwa


