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SSSiiieeeccciii   wwwssspppóóółłłppprrraaacccyyy   iii   sssaaammmoookkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa      
 

 

Szanowni Państwo! 

Proponujemy Państwu udział w sieciach współpracy i samokształcenia. To forma, na którą składa 
się kilka spotkań, podczas których realizowana będzie wskazana tematyka, ale będzie też miejsce 
na wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie. Spotkania będą rozłożone w czasie, a więc nie 
będą dla Państwa zbyt absorbujące.  

Udział w sieci to nie tylko możliwość poszerzenia swoich kompetencji, ale też okazja do nawiązania 
nowych znajomości i interesującej współpracy z nauczycielami innych szkół. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

Sieć może być uruchomiona także w innych miejscach niż wskazane w ofercie, na przykład w gmi-
nie lub w powiecie – wystarczy zebrać 15 zainteresowanych uczestników z danego terenu.   

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych  

TYTUŁ: Kompetencje kluczowe – dobre praktyki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Ustalane w trakcie trwania kolejnych spotkań w sieci  

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman  
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół podstawowych 

TYTUŁ: Niezbędnik dyrektora szkoły 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Nowy nadzór pedagogiczny – jak go zaplanować i prowadzić? 

 Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej – na co zwrócić 
uwagę? 

 Metody coachingu w pracy dyrektora 

 Ocena pracy nauczyciela. Sposoby zbierania informacji o pracy nauczycieli 

 Nowy egzamin po ośmioletniej szkole podstawowej – co warto wiedzieć 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ilona Lewandowska,  
Ewa Ruszkowska 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wychowawcy 
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TYTUŁ: Skuteczny wychowawca 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Osoba wychowawcy a wspieranie ucznia w rozwoju. Budowanie osobistego 

wizerunku. Diagnoza potrzeb rozwojowych grupy uczestników 

 Realizacja wybranych zagadnień na lekcjach wychowawczych 

 Wsparcie dziecka z rodziny dysfunkcyjnej 

 Wsparcie nastolatka w przezwyciężaniu lęku 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I – III 

TYTUŁ: Diagnoza funkcjonalna w ujęciu ICF – CY drogowskazem 
 terapeutycznym 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka 

 Diagnoza funkcji poznawczych w ujęciu ICF – CY 

 Diagnoza funkcji społeczno – emocjonalnych w ujęciu ICF – CY 

 Wykorzystanie wyników diagnozy funkcjonalnej w procesie terapii uczniów 
ze SPE – rozwiązania praktyczne 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Wiśniewska,  

Violetta Florkiewicz 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Polonista w zmieniającej się szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Nowa podstawa programowa – realizacja w klasie VII i VIII. Przegląd i analiza 

nowych programów nauczania 

 Nowy egzamin po ośmioletniej szkole podstawowej – idea, założenia, rodzaje 
zadań 

 Narzędzia TOC na lekcjach języka polskiego, czyli jak rozwijać umiejętność 
czytania i logicznego myślenia 

 Stare lektury – nowe pomysły na ich realizację 

 Elementy retoryki w nowej podstawie programowej – propozycje ćwiczeń 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ilona Lewandowska,  
Wiesława Chlebowska 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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ADRESAT: Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej 
TYTUŁ: Wyzwania stojące przed nauczycielami wychowania do życia  

w rodzinie w ośmioletniej szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 

ZAGADNIENIA  
DO REALIAZCJI: 

 Analiza treści nowej podstawy programowej 

 Trudności napotykane przez prowadzących przedmiot wychowanie do życia 
w rodzinie. Diagnoza potrzeb uczestników szkolenia 

 Prezentacja ciekawych rozwiązań  metodycznych. Wymiana doświadczeń 
między nauczycielami 

 Współpraca nauczyciela WDŻ z wychowawcami i rodzicami 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Małgorzata Świniarska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: Efektywne pomoce dydaktyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

ZAGADNIENIA  
DO REALIAZCJI: 

 Warunki, sposoby i możliwości pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

 Dostosowanie treści nauczania i zadań językowych do możliwości uczniów  

 Opracowanie pomocy dydaktycznych ułatwiających uczenie się języka obce-
go uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Violetta Florkiewicz,  

Krystyna Juźwicka  
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Algorytmika i programowanie w klasach I - III 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Kształtowanie myślenia algorytmicznego u dzieci poprzez zabawy bez komputera 

 Praca na platformach on-line 

 Programowanie w językach wizualnych dostosowanych do pracy z małym 
dzieckiem 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele przyrody, biologii, geografii, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Walory przyrodniczo – krajobrazowe naszego regionu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
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ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Prezentacja  Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załę-

czańskiego Parku Krajobrazowego  (propozycja – seminarium wyjazdowe)  

 Rozpoznawanie rodzimych gatunków roślin oraz poznanie ich znaczenia  
i właściwości leczniczych  (propozycja – spotkanie z zielarzem) 

 Tworzenie kluczy do oznaczania drzew oraz zapoznanie z metodami  
i pomocami dydaktycznymi, które ułatwiają kształcenie umiejętności obser-
wacji i  badania jakości środowiska przyrodniczego 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Anna Guć 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Zabawy muzyczno – ruchowe 

 Propozycje gier zapoznawczych, integracyjnych, relaksacyjnych  
 

Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz, 
Dorota Staszak 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele muzyki na II etapie nauczania w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Muzyka w szkole podstawowej według nowej podstawy  
programowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Diagnoza potrzeb uczestników, wymiana doświadczeń, ewaluacja 

 Formy doskonalenia dotyczące edukacji muzycznej  w szkole podstawowej 
realizowane zgodnie z potrzebami uczestników Sieci 

 
Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Dorota Staszak 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Forum Bibliotekarzy Szkolnych 



 5 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Biblioteka szkolna w procesie kształcenia i wychowania 

 Zagadnienia wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – stażyści  ubiegający się o stopień nauczy-
ciela kontraktowego 

TYTUŁ: Nauczyciel stażysta – rozwój dla awansu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Obszary wymagań kwalifikacyjnych awansu – kierunki rozwoju 

 Warsztat pracy nauczyciela stażysty – nowy profesjonalizm 

 Plan rozwoju zawodowego stażysty  

 Sprawozdanie jako samoocena dokonań 

 Rozmowa kwalifikacyjna z komisją ds. awansu 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 


