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SZANOWNI PAŃSTWO! 
 

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu przedstawia ofertę 
edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Budując ją staraliśmy się, by była ona odpo-
wiedzią na Państwa potrzeby, ale jednocześnie, by pomogła Wam odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości szkolnej, w której będziemy funkcjonować od 01 września 
2017 roku. Nasza oferta zawiera również formy doskonalenia, które wynikają 
z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszonych na rok szkolny 
2017/2018 przez Ministra Edukacji Narodowej: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów  

społecznych 
4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek 
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu 

oświaty 

 W tegorocznym Informatorze umieściliśmy również szkolenia, których tematy-

ka wynika z wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

 Mam nadzieję, że propozycje szkoleń, które pracownicy Ośrodka przygotowali 

dla Państwa, wzbudzą Wasze zainteresowanie, a jednocześnie będą wsparciem, inspi-

racją oraz pomocą w organizowaniu procesu kształcenia i wychowania w nowych wa-

runkach zmieniającego się systemu edukacji.  

 Korzystając z okazji chcę również podziękować Państwu za dotychczasową 

współpracę i zaufanie, jakim obdarzaliście Państwo zarówno Ośrodek, jak i mnie oso-

biście. Od 01 września funkcję dyrektora WODN w Sieradzu pełnić będzie Pan Olgierd 

Neyman. Mam jednak nadzieję, że tak jak do tej pory, będziemy spotykać się na szko-

leniach, które dla Państwa przygotowałam. 

 W nowym roku szkolnym życzę Państwu wiele optymizmu, dobrych 

i konstruktywnych zmian oraz pomysłów, które przyniosą radość i uczniom, i Wam 

jako nauczycielom. 

 

Sieradz, 21 sierpnia 2017 roku    Ilona Lewandowska 

        dyrektor WODN w Sieradzu 



 2 

SSppiiss  ttrreeśśccii    
 Str. 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach 8 
 

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek   
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się ..........................................  9 
Wspieranie wychowawczej roli szkoły ................................................................................................  10 
Razem na rzecz rozwoju - wykorzystanie przez szkołę wyników i wniosków z nadzoru  
pedagogicznego ..................................................................................................................................  11 
Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów - wspieranie pracy wychowawców klas ..................  12 
Droga do sukcesu edukacyjnego, czyli jak przygotować uczniów do spełnienia wymagań nowej 
podstawy programowej  .....................................................................................................................  13 
 

Kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia  
Zarządzanie oświatą ............................................................................................................................  14 
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ........................................................  14 
Kierownik wycieczki szkolnej ..............................................................................................................  14 
 

Szkolenia rad pedagogicznych  
Nowa podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej ...................................................  15 
Zmiany i kontynuacje, czyli na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, wdrażając od roku szkolnego 
2017/2018 nową podstawę programową w szkole podstawowej  ....................................................  15 
Nowa formuła egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej w 2019 roku  ....................................  15 
Nowa podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej – projekt edukacyjny  ...............  16 
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w nowej podstawie programowej ..............................  16 
Szkolny system doradztwa zawodowego ............................................................................................  16 
Zaburzone zachowania ucznia. Strategia budowania wsparcia wg. A. Karasowskiej .........................  16 
Kształtowanie postaw prospołecznych. Jak uczyć uczniów odpowiedzialności?  ...............................  16 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Część I ........................................................................................  16 
Vademecum wychowawcy ..................................................................................................................  16 
Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejętność czytania i logicznego myślenia?  ..............  16 
Jak odkryć badacza w każdym uczniu?  ...............................................................................................  16 
Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki. Istota i założenia ...................................  17 
Wykorzystanie zasobów lokalnych na rzecz edukacji szkolnej – lokalny projekt edukacyjny  17 
Informacja zwrotna – znaczenie w modelowaniu procesu uczenia się ucznia ...................................  17 
Profil szkoły – skuteczny sposób ewaluacji oraz identyfikacji kierunków rozwoju szkoły/placówki...  17 
Statut szkoły/placówki a aktualne przepisy prawa oświatowego .......................................................  17 
Prawa i obowiązki nauczyciela. Interpretacja i stosowanie przepisów prawa oświatowego .............  17 
Działania dla mózgu, czyli jak się odżywiać i jak się uczyć, żeby lepiej pamiętać?  .............................  17 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Racjonalne żywienie dzieci, jako podstawa ich prawidło-
wego rozwoju ......................................................................................................................................  17 
Debata jako forma komunikowania się szkoły z rodzicami i otoczeniem lokalnym  ...........................  18 
Jak mówić, aby nie zaniemówić? ........................................................................................................  18 
Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać? ...........................................................................  18 
Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się .................................................................................  18 
 

Sieci współpracy i samokształcenia  
Kompetencje kluczowe – dobre praktyki ............................................................................................  18 
Niezbędnik dyrektora szkoły ...............................................................................................................  19 
Skuteczny wychowawca ......................................................................................................................  19 
Diagnoza funkcjonalna w ujęciu ICF – CY drogowskazem terapeutycznym ........................................  19 
Polonista w zmieniającej się szkole podstawowej ..............................................................................  20 
  



 3 

 

Wyzwania stojące przed nauczycielami wychowania do życia w rodzinie w ośmioletniej szkole 
podstawowej .......................................................................................................................................  

 

20 

Efektywne pomoce dydaktyczne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .......  20 
Algorytmika i programowanie w klasach I - III ....................................................................................  21 
Walory przyrodniczo – krajobrazowe naszego regionu ......................................................................  21 
Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego .................................................................................  21 
Muzyka w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej ............................................  22 
Forum Bibliotekarzy Szkolnych ...........................................................................................................  22 
Nauczyciel stażysta – rozwój dla awansu ............................................................................................  22 
 

Szkolenia dla dyrektorów szkół/placówek  
Umiejętności coachingowe w pracy dyrektora szkoły ........................................................................  23 
Metody coachingu w pracy dyrektora szkoły/placówki ......................................................................  23 
 

E-learning 
Geogebra jako nowoczesne narzędzie wspierające realizację nowej podstawy programowej  
z matematyki w szkole podstawowej .................................................................................................  24 
Zasoby archiwów, bibliotek i muzeów w Internecie źródłem informacji dla ucznia w samokształceniu ....  24 
Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację ................................................................................  24 
Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy dydaktycznych za pomocą narzę-
dzi dostępnych w chmurze. Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet ....................................  25 
Bajkoterapia jako metoda wspierająca wszechstronny rozwój ucznia na wszystkich etapach edukacji ....  25 
Wykorzystanie biblioterapii i bajkoterapii w pracy wychowawczej nauczyciela ................................  25 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze SPE w świetle nowych Rozporządzeń MEN .  26 
Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów ze spektrum autyzmu .....................  26 
 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  ..................................  27 
Agresywne zachowania dzieci – planowanie działań wychowawczych ..............................................  27 
Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania ...........................................................  27 
Zaburzone zachowania dzieci i sposoby korygowania  .......................................................................  28 
Zasady grupowe w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci  ...........................................................  28 
Przygotowanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 
psychiczne  ..........................................................................................................................................  28 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w przedszkolu ....................................................  29 
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka – metoda projektowania okazji edukacyjnych i 
metoda projektów  .............................................................................................................................  29 
Zajęcia literacko – plastyczne w przedszkolu  .....................................................................................  29 
Nauka czytania przez zabawę – metoda Ireny Majchrzak ..................................................................  30 
Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania liter – metoda dobrego startu ................................  30 
Korzystanie z zasobów internetowych w edukacji przedszkolnej .......................................................  30 
Zabawy matematyczne w przedszkolu ...............................................................................................  31 
Matematyka w ruchu ..........................................................................................................................  31 
Wykorzystanie Kart Grabowskiego na zajęciach z edukacji matematycznej w klasach I – III .............  31 
Gry i zabawy w edukacji matematycznej w klasach 1-3 ......................................................................  31 
Flażolet w nauczaniu muzyki w edukacji wczesnoszkolnej .................................................................  32 
Kreatywność i innowacyjne metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej ............................................  32 
Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów klas 1-3 ................................................  32 
Ciekawe strony edukacyjne dla uczniów klas I – III .............................................................................  32 
Znajdź ukryty skarb – tworzymy opowiadanie ....................................................................................  33 
Doświadczenia przyrodnicze i zabawy badawcze w edukacji wczesnoszkolnej ..................................  33 
Kartki świąteczne – iris folding ............................................................................................................  33 
Ozdoby świąteczne wykonywane techniką quillingu  .........................................................................  33 
Ocena rozwojowa w edukacji wczesnoszkolnej ..................................................................................  34 



 4 

 

Język polski 
Wymagania edukacyjne nowej podstawy programowej w procesie realizacji na lekcjach języka 
polskiego szkoły podstawowej ............................................................................................................  42 
Zmiany i kontynuacje… – część polonistyczna egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej jako 
badanie kompetencji opisanych w nowej podstawie programowej...................................................  42 
Badania w działaniu w procesie nauczania/uczenia się języka polskiego ...........................................  42 
Innowacyjne techniki IT w nauczaniu języka polskiego i historii zgodnie z nową podstawą progra-
mową ..................................................................................................................................................  43 
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka 
polskiego, w szczególności – z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie .......................................  43 
Sposoby i warunki realizacji nowej podstawy programowej z j. polskiego w szkole podstawowej ...  43 
Innowacje pedagogiczne – pomysły na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów ....................  44 
Wspierające ocenianie prac pisemnych uczniów na lekcjach języka polskiego ..................................  44 
Działania rozwijające umiejętności językowe i komunikacyjne ucznia w szkole podstawowej. 
Uczymy zabawą ...................................................................................................................................  44 

Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej .........................................................................................  34 
Zabawy dla uczniów z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną do wykorzystania również w świe-
tlicy szkolnej ........................................................................................................................................  34 
Jesienno – zimowa przygoda z piosenką .............................................................................................  35 
Wiosenno – letnia przygoda z piosenką ..............................................................................................  35 
Dbajmy o tradycje. Boże Narodzenie w technikach plastycznych i formach aktywności muzycznej..  35 
Zajęcia artystyczne jako forma rozwijania zdolności i talentów dzieci ...............................................  36 
Zabawy muzyczno – ruchowe rozwijające inwencję twórczą dziecka ................................................  36 
Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały muzykę?  ...............................................................................  36 
Zabawy muzyczno – ruchowe w rytmie krakowiaka i nie tylko ..........................................................  37 
Zabawy przy muzyce dla najmłodszych ..............................................................................................  37 
Zabawy edukacyjne na lekcji. Baza inspiracji dla uczniów klas początkowych ...................................  37 
Spokojnie …. – zabawy relaksacyjne, wyciszające i odprężające grupę ..............................................  37 
Wierszyki łamiące języki ......................................................................................................................  38 
Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem literackim ..........................................  38 
Czy wilk i Czerwony Kapturek mogą się zaprzyjaźnić? Zastosowanie narzędzi myślowych TOC  
w rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci ...................................................................................  38 
Czytanie wrażeniowe czyli innowacyjny model czytania – słuchania oparty na wielozmysłowym 
odbiorze tekstów literackich ...............................................................................................................  39 
Ja też potrafię czytać – skuteczne metody pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu ......................  39 
Język kluczem do rozwijania kompetencji komunikacyjnych – zabawy logopedyczne .......................  39 
Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze w domu, w szkole i w przedszkolu ..........  40 
Zastosowanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem darmowego 
oprogramowania działającego na wszystkich tablicach ......................................................................  40 
Programowanie jako innowacja w klasach I – III .................................................................................  40 
Indywidualizacja nauczania matematyki według nowej podstawy programowej z wykorzystaniem 
darmowych multimedialnych gier, zabaw i platform internetowych .................................................  41 
Elementy programowania w edukacji przedszkolnej jako działanie innowacyjne ..............................  41 

 

Języki obce  
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole 
podstawowej  ......................................................................................................................................  45 
Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka obcego – kreatywność, autonomia, 
motywacja   .........................................................................................................................................  45 
Projektowanie zadań językowych ułatwiających integrowanie sprawności oraz spełnienie wyma-
gań szczegółowych nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej   ...................................  45 
Jak korelować nauczanie języka angielskiego z treściami nauczania innych przedmiotów szkol-
nych? – realizacja  nowej podstawy programowej  ............................................................................  46 
British life and culture in upper primary English classroom ...............................................................  46 
Projekt edukacyjny na lekcjach języków obcych  ................................................................................  46 



 5 

 

Skuteczne nauczanie i uczenie się uczniów 
Program nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej....................................................................  58 
Indywidualizacja w codziennej praktyce szkolnej ...............................................................................  58 
Edukacja kształtująca – ocenianie kształtujące ...................................................................................  58 

Ocena rozwojowa (ocenianie kształtujące) na lekcjach języka obcego  .............................................  46 
Edukacja językowa w przedszkolu – język angielski  ...........................................................................  47 
Wykorzystanie elementów wizualnych na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej   .....  47 
Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego ............................................  47 
Wykorzystanie metody „booktalking” na lekcjach języka angielskiego ..............................................  48 
Bajkoterapia i muzykoterapia na lekcjach języka angielskiego – nauka przez zabawę .......................  48 
Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie  umiejętności językowych, wyko-
rzystanie gier i zabaw językowych   .....................................................................................................  48 
Rozwijanie kompetencji językowych ucznia z wykorzystaniem metody Matthew Lipmana  na lek-
cjach języka obcego.............................................................................................................................  49 
Skuteczny nauczyciel języka obcego ...................................................................................................  49 
Creative Writing – pisanie kreatywne na lekcjach języka angielskiego...............................................  49 
„Slow thinking and fast learning” – let’s help students master their learning skills ...........................  50 
Aplikacje i zasoby Internetu wspierające innowacyjną naukę i nauczanie języka angielskiego. Bez-
pieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet ......................................................................................  50 
 

Matematyka  
Innowacyjne techniki IT w nauczaniu matematyki zgodnie z nową podstawą programową  ............  51 
Jak skutecznie i ciekawie przy pomocy nowoczesnych narzędzi uczyć matematyki zgodnie z nową 
podstawą programową w klasach IV i VII? ..........................................................................................  51 
Nowatorskie rozwiązania dydaktyczne służące rozwojowi uczniów na lekcjach matematyki w świe-
tle nowej podstawy programowej ......................................................................................................  52 
Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie ...................................................................................  52 
Nowa podstawa programowa – planowanie i organizacja procesu dydaktycznego...........................  52 
 

Przedmioty przyrodnicze  
Innowacyjne techniki IT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych zgodnie z nową podstawą 
programową  .......................................................................................................................................  53 
Jak żyć długo i zdrowo? – kształtowanie postaw prozdrowotnych na lekcjach biologii  ....................  53 
Ocenianie wspierające i motywujące na przedmiotach przyrodniczych  ............................................  53 
Edukacja przyrodnicza podczas zajęć i obserwacji w terenie .............................................................  54 
 

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej  
Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp w dydaktykach przedmiotowych  ...........  54 
By nie złapać się w sieć … – internetowe zagrożenia    .......................................................................  54 
Wykorzystanie gotowych i tworzenie interaktywnych zasobów edukacyjnych do projektowania 
innowacyjnych lekcji w każdym przedmiocie  .....................................................................................  55 
LearningApps jako platforma do wykorzystania gotowych i tworzenia multimedialnych gier oraz 
pomocy dydaktycznych  ......................................................................................................................  55 
HotPotatoes jako program do tworzenia ciekawych multimedialnych pomocy dydaktycznych  .......  55 
Rozwiązywanie problemów za pomocą programu Scratch i kreatywne programowanie przez zabawę ...  56 
Programowanie w klasach IV i VII zgodnie z nową podstawą programową .......................................  56 
Tablica interaktywna w dydaktykach przedmiotowych z wykorzystaniem darmowego oprogramo-
wania działającego na wszystkich tablicach  .......................................................................................  56 
Nowoczesne metody realizacji nowej podstawy programowej z wykorzystaniem technik IT. Bez-
pieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet ......................................................................................  57 
 

Kształcenie zawodowe  
Rozwiązana dydaktyczne do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach   ....................  57 
Nadzór nad edukacją realizowaną przez instruktorów praktycznej nauki zawodu  ...........................  57 



 6 

Wykorzystanie zasobów lokalnych na rzecz edukacji szkolnej – edukacja przyrodnicza i historyczna 
w Nadleśnictwie Złoczew ....................................................................................................................  59 
Kreatywność i innowacyjność w edukacji ...........................................................................................  59 
Myśl twórczo, bądź kreatywny – ćwiczenia dla ucznia .......................................................................  59 
 

Wychowanie i profilaktyka 
Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole – formułowanie zaleceń do programu wy-
chowawczo – profilaktycznego, będącego wspólnym zadaniem nauczycieli i rodziców ....................  60 
Poradnik bezpiecznego wypoczynku ...................................................................................................  60 
Takie dziecko też jest w szkole – wsparcie ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji ....................  60 
Mediacje rówieśnicze pomysłem na kryzys między uczniami .............................................................  61 
Zarządzanie energią życiową jako profilaktyka stresu ........................................................................  61 
Realizowanie zadania szkoły podstawowej dotyczącego  pomocy uczniom we właściwym przeży-
waniu okresu dojrzewania ..................................................................................................................  61 
Osiąganie celów kształcenia wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej w zakresie 
akceptacji  własnej płciowości ............................................................................................................  62 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II). Interwencja wobec ucznia eksperymentującego  
ze środkami psychoaktywnymi ...........................................................................................................  62 
Współpraca z rodzicami – nowatorskie metody pracy .......................................................................  62 
Gry i zabawy integracyjne dla dzieci młodszych i starszych ................................................................  63 
A w świetlicy jest ciekawie, czas upływa na zabawie ..........................................................................  63 
Przecież w grupie jest wesoło. Zabawy uczące współpracy ................................................................  63 
Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego .................................................................................  63 
 

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Nowy wzór IPET-u oraz ważne zmiany w kształceniu specjalnym ......................................................  64 
Nowy przedmiot: Zajęcia rozwijające komunikowanie się  – PSC i inne, ciekawe pomysły na jego 
realizację .............................................................................................................................................  64 
Indywidualizacja w 10 polach aktywności dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w szkole lub przedszkolu .....................................................................................................................  64 
Program The Son Rise i metoda Floortime w terapii dzieci ze spektrum autyzmu .............................  65 
Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne – ciekawe propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijają-
cych również kompetencje czytelnicze? .............................................................................................  65 
 

Biblioteka 
Tworzenie dekoracji biblioteki szkolnej, inspirowanych literaturą, jako działania sprzyjające zwięk-
szaniu aktywności czytelniczej uczniów ..............................................................................................  65 
Booktalking jako metoda upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ...........................  66 
Jak zwiększyć tempo czytania ze zrozumieniem? ...............................................................................  66 
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ..................................................................  66 
 

Rozwój i awans zawodowy 
Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki w rozwiązywaniu problemów dydaktycz-
nych i wychowawczych jako wymaganie na stopień nauczyciela mianowanego ...............................  67 
Prezentacja dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną .....................................................  67 
Studium przypadku – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych ............................  67 
Coaching w edukacji – warsztat rozwoju profesjonalnego dla nauczycieli .........................................  68 
Opis i analiza realizacji wymagań kwalifikacynych/egzaminacyjnych awansu ...................................  68 
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – wypowiedzią pisemną prezentującą efek-
ty działań nauczyciela..........................................................................................................................  68 
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także 
ocenianie skuteczności w tych działaniach jako wymaganie na stopień nauczyciela mianowanego .  69 
Portfolio nauczyciela – dokumentem prezentującym jego rozwój osobisty i zawodowy ...................  69 
Jak pracować, by się nie wypalić? Neutralizowanie stresu – indywidualne strategie.........................  69 
Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych .........................................................  70 
  



 7 

Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczycie-
la mianowanego ..................................................................................................................................  

 

70 

Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania 
stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego ....................................................................................  70 
 

Inna tematyka 
Liście jako pomoc dydaktyczna w edukacji artystycznej i przyrodniczej .............................................  71 
Małe ręce – wielkie dzieła – pomysły na zabawy manualne ...............................................................  71 
Wyjdź z ławki. Propozycje zabaw ruchowych dla uczniów szkoły podstawowej ................................  71 
Kiedy dzieci się nudzą … są gazety do czytania i do zabaw kreowania. Pomysły na gry i zabawy ......  72 
Zdobienie przedmiotów techniką decoupage .....................................................................................  72 
Głos jako narzędzie pracy nauczyciela – praktyczne wskazówki do pracy głosem .............................  72 
 

Indeks nazwisk osób prowadzących 73 
 

Formularze zgłoszeń na formy doskonalenia/rady pedagogiczne 75 
 

Karta zgłoszenia wspomagania szkoły/placówki 76 
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  ZZaassaaddyy  uuddzziiaałłuu  ww  ffoorrmmaacchh  ddoosskkoonnaalleenniiaa  WWOODDNN  ww  SSiieerraaddzzuu    
   

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia prosimy 

o zgłaszanie się  przez stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka 

"zapisy na szkolenia")  lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłosze-

nia znajduje się na końcu Informatora). 

 

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia na formy bezpłatne,  

ze względu na ograniczoną ilość miejsc,  będzie można dokonać  

jedynie przez stronę internetową. 

O zakwalifikowaniu na szkolenie bezpłatne decyduje kolejność zgłoszeń 

Zgłoszenia na wszystkie formy należy przysyłać najpóźniej  

do 15 września 2017 r. 

 

Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach za-

jęć zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: 

 listownie na adres szkoły/placówki  
lub 

 pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail 
 

Informujemy również, że około 26 każdego miesiąca na stronie internetowej 

Ośrodka w zakładce <SZKOLENIA> zamieszczać będziemy wykaz szkoleń rozpo-

czynających się w następnym miesiącu.  

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest 

minimum 80% obecności na zajęciach, a w przypadku form płatnych również 

dokonanie całości wpłaty (gotówką na pierwszych zajęciach lub przelewem 

w ciągu 14 dni). 
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Szanowni Państwo Dyrektorzy  
szkół/przedszkoli/innych placówek 

 

W tym roku po raz kolejny proponujemy Państwu oferty kompleksowego wspomaga-
nia rozwoju szkoły/placówki. Nasza oferta może obejmować kilka działań, które pracownicy 
Ośrodka będą podejmowali wspólnie ze szkoła/placówką.  

W ubiegłym roku pracowaliśmy w podobny sposób z kilkunastoma szkołami. 
W tym roku również przygotowaliśmy kilka ofert  kompleksowego wspomagania do wybra-
nych obszarów działalności szkoły/placówki.  

Taka forma wspólnej pracy nie będzie dla Państwa obciążająca. Może być rozłożona 
w czasie, na przykład zaplanowana na cały rok szkolny lub jeden semestr.  Wspomaganie  
realizowane jest u Państwa w placówce i daje  szansę rozwiązania ważnych dla szkoły pro-
blemów, a tym samym przyczynia się do działań  rozwojowych i projakościowych. 

  Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. 
Wystarczy wypełnić i przysłać do Ośrodka formularz zgłoszenia zamieszczony na końcu 
informatora. Można zaproponować własny obszar tematyczny, wtedy pomożemy Państwu 
ustalić szczegółowy zakres wspomagania.  

 
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji kompleksowego wspomagania szkoły w sytuacji,  gdy 
szkoła ma już zdiagnozowany obszar, w którym chce się rozwijać.  
 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się  
 

cele  
wspomagania: 

 Zdiagnozowanie możliwości i potrzeb w zakresie organizowania ucze-
nia się uczniów w szkole 

  Zaplanowanie działań wspomagających 
  Wypracowanie przykładowych rozwiązań w zakresie organizowania 

procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów 
  

 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Seminarium  
Diagnoza w obszarze organizowania warunków ucze-
nia się w szkole 

5x2 300 PLN 

Szkolenie RP 
Organizowanie edukacji szkolnej w sposób sprzyjający 
uczeniu się uczniów 

5 750 PLN 

Seminarium   
Wypracowanie i upowszechnienie narządzi organizo-
wania edukacji w sposób sprzyjający uczeniu się 
uczniów 

5x2 300 PLN 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 25 godzin/1350 PLN 
 

Kierownik projektu: Ewa Marciniak-Kulka lub Olgierd Neyman  
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Wspieranie wychowawczej roli szkoły 
 

cele  
wspomagania: 

 Wsparcie nauczycieli i rodziców w obszarze diagnoz w sferze wycho-
wawczej szkoły 

 Stworzenie warunków do odkrywania obszarów i metod pracy, będą-
cych inspiracją do rozwoju, zarówno dla uczniów, jak i rodziców i na-
uczycieli 

 Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły  
  
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja indywi-

dualna z dyrekto-

rem szkoły 

Analiza wyników prowadzonych diagnoz, ewaluacji 

zajęć, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej 
3 bezpłatnie 

Szkolenie rady  

pedagogicznej 

Wspieranie ucznia w rozwoju. Osoba nauczyciela  

a efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej. Powo-

łanie zespołu zadaniowego 

5 750 PLN 

seminarium  
dla zespołu  
zadaniowego 
(min. 7 osób) 

Identyfikacja potrzeb rozwojowych w sferze wycho-

wawczej szkoły. Planowanie działań służących zmianie 
4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Działania pozalekcyjne szkoły kształtujące postawy 
prospołeczne (SU, rówieśniczy mediatorzy,  
wolontariat) 

5 750 PLN 

Konsultacje 
indywidualne  

Konsultacje dotyczące sporządzonych przez członków 
zespołu zadaniowego projektów działań szkolnych 

4 bezpłatnie 

Seminarium 

Wychowawczy dialog z rodzicami i współpraca  
w działaniach wychowawczo – profilaktycznych. Mo-
dyfikacja dotychczasowych działań rodziców i nauczy-
cieli w szkole 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Żeby uczniowi chciało się chcieć. Co wpływa na mo-
tywację ucznia do nauki lub zmiany w zachowaniu? 
Skuteczne strategie w pracy dorosłego 

5 750 PLN 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Ocena efektów wspomagania; diagnoza potrzeb  
i planowanie kolejnych zmian 

4 600 PLN 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 34 godziny/2850 PLN 
 

Kierownik projektu: Ewa Ruszkowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Razem na rzecz rozwoju – wykorzystanie przez szkołę wyników i wniosków  
z nadzoru pedagogicznego 

 

cele wspoma-

gania: 

 przygotowanie rady pedagogicznej do realizacji kompetencji zapisanej 
w art.41 ust.1 pkt 6 Ustawy o systemie oświaty oraz w art.70 ust.1 pkt 6 
Ustawy Prawo Oświatowe 

 zaplanowanie elementów pracy szkoły/placówki wynikającej z realizacji 
wniosków z nadzoru pedagogicznego 

  opracowanie planu działań uwzględniającego wnioski z nadzoru pedago-
gicznego i jego monitorowanie 

 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja indywi-
dualna z dyrekto-
rem szkoły 

Analiza dokumentacji z nadzoru pedagogicznego pro-
wadzonego w szkole w ubiegłym roku szkolnym; Ana-
liza merytoryczna i formalna wniosków z nadzoru 

 

3  

 

bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego – i co dalej? Spo-
soby wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicz-
nego. Rekomendacje do szkolnego planu działań 

 

4  

 

600 PLN 

Warsztat z zespo-
łem zadaniowym    
(7-10 osób) 

Szkolny plan działań uwzględniający wykorzystanie 
wniosków z nadzoru pedagogicznego – wypracowanie 
celów, zadań, sposobów realizacji, harmonogramów 
działania, diagnoza potrzeb w zakresie podejmowa-
nych działań, itp. 

 

10  

(2X5) 

bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Realizacja potrzeb edukacyjnych rady pedagogicznej 
wynikających ze szkolnego planu działania 

2x4  2x600 PLN 

Warsztat z zespo-
łem zadaniowym    
(7-10 osób) 

Jak przebiega realizacja zaplanowanych działań? – 
refleksja nad realizacją wyznaczonych zadań, proble-
my i sukcesy realizacji, dotychczasowe efekty, itp. 

5  bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Razem na rzecz rozwoju - podsumowanie realizacji 

szkolnego planu działania – ocena efektów, określenie 

słabych i mocnych  stron. Podsumowanie procesu 

wspomagania 

4 600 PLN 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania –  34 godziny/2400 PLN 
 

Kierownik projektu: Ilona Lewandowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów – wspieranie pracy  
wychowawców klas 

 

cele  
wspomagania: 

 

 Integracja społeczności szkolnej wokół działań wychowawczych 

 Wypracowanie wraz z zespołem nauczycieli rozwiązań służących bu-
dowaniu wzajemnego szacunku, uczniowskiej wiary w siebie, akcep-
tacji siebie i innych oraz poszerzaniu samoświadomości uczniów  
i kształtowaniu postaw 

 Przeciwdziałanie konfliktom i zagrożeniom poprzez upowszechnianie 
określonej tematyki zajęć wychowawczych 

  
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja indywi-
dualna z dyr. szkoły 

Analiza wyników prowadzonych diagnoz i ewaluacji. 
Ewentualnie przygotowanie narzędzi do diagnozy 
potrzeb i zasobów 

3 bezpłatnie 

seminarium  
dla zespołu  
zadaniowego 
(min. 7 osób) 

Identyfikacja potrzeb rozwojowych w sferze wycho-
wawczej szkoły. Planowanie działań służących zmianie 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Kształtowanie postaw prospołecznych. Jak uczyć 
uczniów odpowiedzialności? Przeciwdziałanie agresji 
słownej i fizycznej w szkole 

5 750 PLN 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Skuteczny wychowawca – strategie pracy służące 
kształtowaniu i wdrażania wśród uczniów pożądanych 
postaw. Problematyka „godzin wychowawczych” – 
szacunek, zapobieganie agresji 

6 900 PLN 

Konsultacje  
indywidualne  

Konsultacje dotyczące sporządzonych przez członków 
grona pedagogicznego projektów działań szkolnych  
w obszarze kształtowania postaw uczniowskich i za-
pobieganiu agresji 

5 
 

bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Formy i sposoby pracy z uczniem trudnym – rozwija-
nie umiejętności profesjonalnych nauczycieli. Metoda 
7 kroków interwencyjnych D. Olweusa 

5 750 PLN 

Seminarium  
w radzie  
pedagogicznej 

 Ocena efektów wspomagania. Planowanie działań 
rozwojowych 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 32 godziny/2400 PLN 
Kierownik projektu: Ewa Ruszkowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY 
OFERTA DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Droga do sukcesu edukacyjnego, czyli jak przygotować uczniów do spełnienia 
wymagań nowej podstawy programowej 

 

cele wspoma-

gania: 

 zapoznanie nauczycieli z ideą zmian w podstawie programowej oraz 
wpływem tych zmian na organizację procesu kształcenia 

 przygotowanie nauczycieli do stosowania metod i technik pracy sprzyja-
jących realizacji nowej podstawy programowej 

 zaplanowanie elementów pracy szkoły wynikających z wdrażania zmian 
organizacyjnych i programowych w szkole 

  

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Konsultacja 
indywidualna  
z dyrektorem 

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Doprecy-
zowanie założeń i przebiegu procesu wspomagania 

2  bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Zmiany i kontynuacje, czyli wdrażanie od roku szkol-
nego 2017/2018 nowej podstawy programowej  
w szkole podstawowej  

4  600 PLN 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 4  600 PLN 

Warsztat  
z zespołem  
zadaniowym  
(7-10 osób) 

Działania uwzględniające wykorzystanie  badań i eks-
perymentów uczniowskich w realizacji nowej pod-
stawy programowej 

4  bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejęt-
ność czytania i logicznego myślenia 

4  600 PLN 

Warsztat  
z zespołem  
zadaniowym  
(7-10 osób) 

Działania uwzględniające wykorzystanie narzędzi TOC 
w realizacji nowej podstawy programowej 

4  bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Nowa formuła egzaminu po ośmioletniej szkole pod-
stawowej w kontekście przygotowania uczniów do 
spełniania wymagań nowej podstawy programowej 

4  600 PLN 

Spotkanie  
w radzie  
pedagogicznej 

Wdrażanie nowej podstawy programowej – refleksja 
po roku realizacji. Podsumowanie efektów wspoma-
gania 

4  bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania –  30 godzin/2400 PLN 
Kierownik projektu: Ilona Lewandowska 
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   kkkwwwaaallliiifffiiikkkaaacccjjjeee   iii   uuuppprrraaawwwnnniiieeennniiiaaa      
  

  

  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

  
Tytuł: Zarządzanie oświatą  

  
CEL:  Zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą niezbędnych do pełnienia 

funkcji dyrektora, istotnych w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego 
TREŚCI:  Zgodne z ramowym programem MEN 

 
Liczba godzin: 210  Koszt: 1600 PLN 

   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka 

  

  

  
ADRESAT: Zainteresowani  kandydaci  

  
Tytuł: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

  
CEL:  Uzyskanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu 

TREŚCI:  Zgodny z programem zatwierdzonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 
 

Liczba godzin: 85  Koszt: 500 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka 

  

  
  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Kierownik wycieczki szkolnej 
  

CEL:  Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wycieczki 
TREŚCI:  Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych 

 Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 80 PLN 
   Kierownik: Dorota Chrzanowska -Czechowicz 
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SSSzzzkkkooollleeennniiiaaa   rrraaaddd   pppeeedddaaagggooogggiiiccczzznnnyyyccchhh      
 
 
Państwa Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosi-
my o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go pocz-
tą na adres WODN w Sieradzu lub dokonanie zgłoszenia przez stronę  interne-
tową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka „zapisy na szkolenia”). 
 
Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi: 

 do 4 godzin – 200 zł za godzinę szkolenia 
 5 godzin i więcej – 160 zł za godzinę szkolenia 

 
 

UWAGA!!! 
Jeśli w naszych propozycjach szkoleń dla rad pedagogicznych nie znaj-

dziecie Państwo odpowiadającej Wam tematyki, możecie samodzielnie sfor-
mułować interesujący Was temat lub wybrać go spośród warsztatów lub se-
minariów. Postaramy się zrealizować Państwa zamówienie. 

 
 

     SSSZZZKKKOOOLLLEEENNNIIIAAA   RRRAAADDD   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH   WWWYYYNNNIIIKKKAAAJJJĄĄĄCCCEEE   ZZZ   RRREEEAAALLLIIIZZZAAACCCJJJIII   

KKKIIIEEERRRUUUNNNKKKÓÓÓWWW   PPPOOOLLLIIITTTYYYKKKIII   OOOŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ   PPPAAAŃŃŃSSSTTTWWWAAA      
 
 
Nowa podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej  
 Planowanie pracy z dziećmi i młodzieżą zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogól-

nego – jaka  nowa szkoła? 
 Realizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogól-

nego – nauczyciel w nowej ośmioklasowej szkole 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman  

Zmiany i kontynuacje, czyli na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, wdrażając  
od roku szkolnego 2017/2018 nową podstawę programową w szkole podstawowej 
 Idea nowej podstawy programowej, kierunki zmian 

 Realizacja nowej podstawy programowej w klasie VII i VIII, czyli na podbudowie starej podstawy 
programowej 

 Nowa podstawa programowa a program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

 Nowa podstawa programowa a egzamin po ośmioletniej szkole podstawowej w 2019 roku 
Ilona Lewandowska 

Nowa formuła egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej w 2019 roku 
 Idea, założenia i organizacja egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej w 2019 roku 

 Rodzaje zadań, ich forma i odwołania do nowej podstawy programowej 

 Przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu 
Ilona Lewandowska 
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Nowa podstawa programowa w ośmioletniej szkole podstawowej – projekt  
edukacyjny  
 Miejsce projektu edukacyjnego w nowej podstawie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej  

 Projekt edukacyjny strategią wspierającą osiąganie wysokiego poziomu w zakresie wymagań 
państwa stawianych szkołom 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman  

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w nowej podstawie programowej  
 Znaczenie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły 

 Zasoby otoczenia lokalnego szkoły w koncepcji rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 
 Kształtowanie kompetencji nauczyciela – organizatora i realizatora zajęć rozwijających kompe-

tencje kluczowe u uczniów 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Szkolny system doradztwa zawodowego  
 Twórcy, realizatorzy i odbiorcy szkolnego systemu doradztwa zawodowego  
 Zasoby, możliwości i organizacja w szkolnym systemie doradztwa zawodowego  

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Zaburzone zachowania ucznia. Strategia budowania wsparcia wg. A. Karasowskiej 
 Model diagnozy i planowania pracy z uczniem ze SPE (zaburzone zachowania i emocje) 
 Obserwacja pedagogiczna i jej rola w rozpoznaniu predyspozycji i ograniczeń ucznia 

 Współpraca nauczycieli i specjalistów w udzielaniu bieżącej pomocy uczniowi 
Ewa Ruszkowska 

Kształtowanie postaw prospołecznych. Jak uczyć uczniów odpowiedzialności? 
 Kształtowanie postaw a zadania rozwojowe dzieci i młodzieży 

 Wpływ relacji dorosły – dziecko na budowanie samooceny i poczucie odpowiedzialności 
 Sposoby budowania poczucia sprawstwa i wpływu ucznia na własny rozwój w kontakcie osobi-

stym nauczyciel – uczeń 

Ewa Ruszkowska 

Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Część I  
 Cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoak-

tywne. Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole 
 Wiedza na temat substancji psychoaktywnych 

Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk 

Vademecum wychowawcy  
 Program wychowawczo – profilaktyczny a plan pracy wychowawcy 

 Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w klasie 

 Sytuacje trudne i problemy wychowawcze w klasie, wybrane metody i techniki diagnostyczne  
w pracy wychowawczej. Zasady współpracy z rodzicami 

Małgorzata Bednarczyk 

Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejętność czytania i logicznego  
myślenia? 
 Poznanie narzędzi myślowych TOC 
 Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizy 

tekstu, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania i argumentowania 

Anna Guć 

Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 
 Prezentacja skutecznych metod oraz technik uwzględniających  możliwości i potrzeby  współcze-

snych uczniów w procesie dydaktycznym  
 Sztuka zadawania pytań otwartych, czyli jak pytać by uczniowie mówili oraz jakie układać zada-

nia i  polecenia by wspierać ich kreatywność i samodzielność 

Anna Guć 
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SSSZZZKKKOOOLLLEEENNNIIIAAA   RRRAAADDD   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH   WWWYYYNNNIIIKKKAAAJJJĄĄĄCCCEEE   ZZZ   WWWNNNIIIOOOSSSKKKÓÓÓWWW      

ZZZ   NNNAAADDDZZZOOORRRUUU   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCZZZNNNEEEGGGOOO   ŁŁŁÓÓÓDDDZZZKKKIIIEEEGGGOOO   KKKUUURRRAAATTTOOORRRAAA   OOOŚŚŚWWWIIIAAATTTYYY  

 
Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki. Istota i założenia 
 Rola zapisów podstawy programowej w budowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego 
 Konstruujemy program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Praktyczne wskazówki 

Ewa Ruszkowska lub Ilona Lewandowska  

Wykorzystanie zasobów lokalnych na rzecz edukacji szkolnej – lokalny projekt  
edukacyjny 
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioletniej szkole podstawowej a programo-

wanie projektów lokalnych 

 Projekt edukacyjny a wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego 

 Projekt edukacyjny narzędziem budowania dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym  
Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Informacja zwrotna – znaczenie w modelowaniu procesu uczenia się ucznia 

 Struktura, forma i kontekst informacji zwrotnej 

 Przykłady informacji zwrotnej dla różnych edukacji i przedmiotów 
Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Profil szkoły – skuteczny sposób ewaluacji oraz identyfikacji kierunków rozwoju 
szkoły/placówki 
 Diagnoza – identyfikacja i charakterystyka obszarów badania 

 Prowadzenie badań – moderowanie dialogu: nauczycieli, rodziców, uczniów … 

 Opracowanie i prezentacja raportu – kierunkowanie rozwoju szkoły/placówki 
Olgierd Neyman 

Statut szkoły/placówki a aktualne przepisy prawa oświatowego 
 Zasady techniki prawodawczej – tryb stanowienia oraz wprowadzania zmian w statutach szkół  

i placówek oświatowych 

 Wdrażanie zmian prawa oświatowego w wewnątrzszkolny system prawny – statuty, regulaminy, 
programy, procedury 

 Formułowanie zapisów statutowych oraz innych aktów prawa wewnątrzszkolnego 
Zenon Kołodziej 

Prawa i obowiązki nauczyciela. Interpretacja i stosowanie przepisów prawa oświa-
towego 
 Prawa i obowiązki nauczyciela – regulacje oświatowe, cywilne i karne 

 Odpowiedzialność prawna, a zapisy statutowe i procedury w placówce oświatowej 
 Prawo oświatowe w praktyce 

Zenon Kołodziej 

Działania dla mózgu, czyli jak się odżywiać i jak się uczyć, żeby lepiej pamiętać? 

 Znaczenie prawidłowego odżywiania dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego 
dzieci i młodzieży. Przykłady produktów potrzebnych i niepożądanych w diecie dziecka 

 Działania dydaktyczne wspierające efektywność procesu uczenia się  
Anna Guć 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Racjonalne żywienie dzieci, jako podstawa 
ich prawidłowego rozwoju 

 Wpływ żywienia na rozwój dzieci. Znaczenie grup produktów żywnościowych w diecie dziecka  

 Pożądane i niepożądane składniki diety dziecka – omówienie i przykłady 
Dorota Szymczyk 
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Debata jako forma komunikowania się szkoły z rodzicami i otoczeniem lokalnym  
 Debata jako atrakcyjna forma diagnozy  
 Dobór obszaru diagnozy i partnerów debaty  
 Rodzice w debacie  

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman 

Jak mówić, aby nie zaniemówić? 
 Głos jako narzędzie pracy 

 Ćwiczenia dykcji, emisyjne, artykulacyjne dla osób pracujących głosem 
Dorota Staszak 

Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać? 
 Pojęcie zdolności, charakterystyka ucznia zdolnego. Metody identyfikacji uczniów zdolnych 

 Zależność między postawą nauczyciela a diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności uczniów 
Małgorzata Bednarczyk 

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 
 Czynniki determinujące poziom uczenia się 
 Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli 

 Czynniki warunkujące poziom motywacji ucznia na które ma wpływ nauczyciel 
Małgorzata Bednarczyk 

 

 

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 
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  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 

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 
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  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 
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 
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  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  

 

 
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 
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  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 
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 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół  

TYTUŁ: Umiejętności coachingowe w pracy dyrektora szkoły 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Coaching,  jego zasady i cele. Przełamywanie impasu w działaniach indywi-

dualnych i zespołowych 

 Techniki i narzędzia służące wspieraniu pracownika w rozwoju zawodowym  
i podnoszeniu jakości pracy szkoły 
 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy placówek oświatowych 

TYTUŁ: Metody coachingu w pracy dyrektora szkoły/przedszkola 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wybrane metody coachingu w zarządzaniu placówką oświatową 

 Doskonalenie jakości pracy szkoły/przedszkola  z wykorzystaniem metod 
coachingu. Zespołowe zaangażowanie w pracę nad planowaniem i realizacją 
działań 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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EEE   ---   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Geogebra jako nowoczesne narzędzie wspierające realizację nowej 

podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Tworzenie apletów wspierających realizację nowej podstawy programowej  

w szkole podstawowej 

 Tworzenie nowych narzędzi i ich wykorzystanie 

 Eksport stworzonych projektów 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: e-learning 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Zasoby archiwów, bibliotek i muzeów w Internecie źródłem  

informacji dla ucznia w samokształceniu  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Internetowe archiwa, biblioteki i muzea – przyjazne i dostępne dla ucznia 

przez całą dobę 

 Zasady wyszukiwania, przeglądania i pobierania zasobów 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Sposoby na dobrą pamięć 

 Trening skupiania uwagi 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy 

dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze.  
Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Przykłady zastosowań darmowych narzędzi dostępnych w chmurze do two-

rzenia, gromadzenia, udostępniania dokumentów i pomocy dydaktycznych 

 Współtworzenie dokumentów, budowanie arkuszy, prezentacji, ankiet, for-
mularzy i automatyczne gromadzenie wyników w arkuszu. Tworzenie repre-
zentacji graficznych danych 

 Wspólna edycja udostępnionych dokumentów, które zapisują się automa-
tycznie. Praca z dokumentami w dowolnym miejscu i czasie 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Bajkoterapia jako metoda wspierająca wszechstronny rozwój 

ucznia na wszystkich etapach edukacji 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Baśnie i bajki różnych autorów – wykorzystanie w scenariuszach zajęć 

 Tworzenie wspólnej bajki przez grupę 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Wykorzystanie biblioterapii i bajkoterapii w pracy wychowawczej 

nauczyciela 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Terapeutyczne możliwości literatury 

 Tekst literacki w profilaktyce i pracy z emocjami 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze SPE  

w świetle nowych Rozporządzeń MEN 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji 

i dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzie-
ciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 Rozwiązania praktyczne dotyczące realizacji pomocy psychologiczno – peda-
gogicznej w szkołach i przedszkolach  

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ:  Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów  
ze spektrum autyzmu   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Ogólne założenia dotyczące metody Delacato 

 Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie sensoryzmów u dzieci 
ze spektrum autyzmu 

 Wybrane elementy terapii z wykorzystaniem metody Delacato, np. dieta 
sensoryczna, które można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom 
 integracji sensorycznej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zachowania dzieci, których podłożem jest problem w procesach integracji 

sensorycznej 

 Aktywności służące podnoszeniu poziomu integracji sensorycznej dziecka 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Agresywne zachowania dzieci – planowanie działań wychowawczych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Czynniki wpływające  na kształtowanie się zachowania dziecka 

 Konstruktywne sposoby reagowania na zachowania agresywne dzieci – pla-
nowanie działań na poziomie grupy i na poziomie indywidualnym 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Planowanie działań wychowawczych dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci 

 Współpraca z rodzicami w procesie zmiany zachowania dzieci 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zaburzone zachowania dzieci i sposoby korygowania 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Cechy charakterystyczne zaburzonych zachowań  i przyczyny powstawania 

urazów 

 Sposoby korygowania zaburzonych zachowań oraz kształtowanie postaw 
prospołecznych 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zasady grupowe w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Wartości w procesie wychowania 

 Proces ustalania i wprowadzania zasad grupowych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Przygotowanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych                         
i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Praktyczne rozwiązania dydaktyczne wspierające rozumienie emocji i kształ-

tujące empatię 

 Umiejętności będące podstawą wyboru odpowiednich zachowań w relacjach 
społecznych 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania                           
w przedszkolu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie wyników diagnozy rozwoju dziecka do planowania procesu 

edukacyjnego 

 Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka – metoda  
projektowania okazji edukacyjnych i metoda projektów 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Tworzenie warunków w przedszkolu do doświadczeń językowych, matema-

tycznych, społecznych i artystycznych. Kształtowanie samodzielności 

 Praktyczne rozwiązania dydaktyczne – zabawy, ćwiczenia, doświadczenia, 
eksperymentowanie 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Zajęcia literacko – plastyczne w przedszkolu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Dziecko odbiorcą i twórcą tekstu literackiego 

 Wizualne ślady dziecięcych przeżyć  z wykorzystaniem różnych technik pla-
stycznych 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska,  

Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Nauka czytania przez zabawę – metoda Ireny Majchrzak 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zastosowanie metody I. Majchrzak w procesie nauki czytania w edukacji 

przedszkolnej 

 Praktyczne rozwiązania dydaktyczne – zabawy, ćwiczenia, sesje czytania 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania liter – metoda  

dobrego startu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Zastosowanie metody dobrego startu w procesie przygotowania do nauki 

pisania liter 

 Praktyczne rozwiązania dydaktyczne – zabawy, ćwiczenia, karty pracy 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Korzystanie z zasobów internetowych w edukacji przedszkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Internet jako baza materiałów dydaktycznych 

 Ciekawe strony www do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku  
przedszkolnym 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Zabawy matematyczne w przedszkolu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zmiany programowe w edukacji matematycznej małego dziecka 

 Tworzenie dzieciom warunków w przedszkolu do doświadczeń w zakresie 
kompetencji matematycznych 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Matematyka w ruchu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Nauczanie czynnościowe w zakresie orientacji przestrzennej, przeliczania, 
tworzenia rytmów i sekwencji …. z wykorzystaniem maty edukacyjnej 

 Zabawy wspierające operacje na liczbach 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Wykorzystanie Kart Grabowskiego na zajęciach z edukacji  

matematycznej w klasach I – III 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 

TREŚCI:  Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb 

 Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Gry i zabawy w edukacji matematycznej w klasach 1-3 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

TREŚCI:  Rola gier i zabaw w edukacji matematycznej 

 Konstruowanie gier przez dzieci i wykorzystanie ich w procesie edukacyjnym 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Flażolet w nauczaniu muzyki w edukacji wczesnoszkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

TREŚCI:  Metodyka gry na flażolecie 

 Dobór repertuaru a możliwości wykonawcze uczniów 

 Kalendarz imprez szkolnych – piosenki i melodie na każdą okazję 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT:  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Kreatywność i innowacyjne metody pracy w edukacji  

wczesnoszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 

TREŚCI:  Rozwijanie myślenia twórczego i kreatywności – tribondy, łamigłówki, prze-
wrotna dialektyka 

 Modelowanie proinnowacyjnych zachowań w I etapie edukacyjnym 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów klas 1-3 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

TREŚCI:  Rozpoznawanie i nazywanie emocji 

 Wzmacnianie poczucia wartości 

 Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Ciekawe strony edukacyjne dla uczniów klas I – III 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

TREŚCI:  Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w pracy na lekcji 

 Strony WWW wspierające rozwój uczniów w klasach I – III 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Znajdź ukryty skarb – tworzymy opowiadanie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Myślenie komputacyjne w edukacji polonistycznej klas 1-3 jako przygotowa-

nie do programowania 

 Rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni do wymyślania kreatywnych roz-
wiązań i tworzenia nowych opowiadań 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Doświadczenia przyrodnicze i zabawy badawcze w edukacji  
wczesnoszkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Metody pracy w uczeniu przyrody młodszych dzieci – obserwacja, doświad-

czenie, zabawa badawcza 

 Tworzenie zadań poznawczych dla dzieci 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Kartki świąteczne – iris folding 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Technika iris folding – sztuka wykonywania wzorów z kolorowych pasków 

papieru 

 Projektowanie i praktyczne wykonanie kart okolicznościowych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Ozdoby świąteczne wykonywane techniką quillingu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Zapoznanie z techniką guillingu 

 Projektowanie i wykonywanie ozdób świątecznych techniką guillingu 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Ocena rozwojowa w edukacji wczesnoszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Praca nauczyciela z celami i kryteriami sukcesu 

 Formułowanie pisemnej informacji zwrotnej w praktyce szkolnej 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

  

  
REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  
TREŚCI:  Diagnozowanie zdolności – wielowymiarowy pomiar Testem Uzdolnień  

Wielorakich 
 Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych – tworzenie sytuacji dydaktycznych 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

TYTUŁ: Zabawy dla uczniów z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną  
do wykorzystania również w świetlicy szkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wybrane narzędzia do diagnozy sprawności grafomotorycznej uczniów 

 Szeroki wybór ćwiczeń, gier i zabaw mających na celu podniesienie sprawno-
ści grafomotorycznej, szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów 
z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Jesienno – zimowa przygoda z piosenką 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Etapy wprowadzenia piosenki 

 Praca z piosenką – zabawy rytmiczne, ilustracje, ruch i akompaniament  
do piosenek o tematyce jesienno – zimowej  

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Wiosenno – letnia przygoda z piosenką 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Etapy wprowadzenia piosenki  

 Praca z piosenką – zabawy rytmiczne, ilustracje, ruch i akompaniament  
do piosenek o tematyce wiosenno - letniej  

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Dbajmy o tradycje. Boże Narodzenie w technikach plastycznych  
i formach aktywności muzycznej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Formy aktywności muzycznej i techniki plastyczne 

 Ćwiczenia praktyczne uwzględniające różne formy aktywności muzycznej  

 do wykorzystania na zajęciach i kołach zainteresowań 

 Wykonane ozdób podkreślających klimat Bożego Narodzenia(ozdoby choin-
kowe, wieniec bożonarodzeniowy, itp.)  

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Zajęcia artystyczne jako forma rozwijania zdolności i talentów dzieci 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Zdolność muzyczna, a talent muzyczny  

 Propozycje utworów, piosenek i tańców do wykorzystania na zajęciach poza-
lekcyjnych  

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 

KURATORA OŚWIATY 
RODZAJ FORMY: Seminarium   

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Zabawy muzyczno – ruchowe rozwijające inwencję twórczą dziecka 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wpływ zajęć muzyczno – ruchowych na rozwój aktywności twórczej dziecka 

 Zabawy uwrażliwiające na elementy muzyki 

 Zabawy muzyczne i taneczne rozwijające inwencję twórczą  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt:  bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 

KURATORA OŚWIATY 
RODZAJ FORMY: Seminarium   

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały muzykę 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Muzyka jako dziedzina wychowania estetycznego 

 Realizacja aktywności dziecka za pomocą różnorodnych form pracy, metod 
 i technik 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, zaintereso-

wani nauczyciele 
TYTUŁ: Zabawy muzyczno – ruchowe w rytmie krakowiaka i nie tylko… 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Krakowiak jako taniec, charakterystyczne cechy, podstawowe kroki krakowiaka 

 Opracowanie muzyczno – rytmiczno – ruchowe piosenek w rytmie krakowiaka 

 Opracowanie ruchowe z uwzględnieniem rysunku przestrzennego 
 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, zaintereso-

wani nauczyciele 
TYTUŁ: Zabawy przy muzyce dla najmłodszych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Rodzaje zabaw przy muzyce, wpływ zabawy na rozwój dziecka 

 Zabawy z określonym zagadnieniem muzycznym 

 Propozycje zabaw przy muzyce 
 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Zabawy edukacyjne na lekcji. Baza inspiracji dla uczniów klas  
początkowych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Gry językowe i matematyczne na zajęciach 

 Zabawy pomocne w nawiązywaniu kontaktów, w procesie samopoznania, 
kształtowaniu empatii, tworzeniu zespołu klasowego 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Spokojnie …. – zabawy relaksacyjne, wyciszające i odprężające grupę 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Zestaw  zabaw  relaksacyjnych  i odprężających dla dzieci 

 Teksty bajek do wykorzystania na zajęciach 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Wierszyki łamiące języki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Ćwiczenia fonacyjne, dykcyjne, relaksacyjne i oddechowe 

 Wykorzystanie różnych przedmiotów do pracy nad narządem mowy 

 Propozycje tekstów do ćwiczeń  
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele 
bibliotekarze 

TYTUŁ: Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem  
literackim 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Chusta animacyjna jako rekwizyt, element scenografii, kostiumu oraz pre-

tekst do zabawy podczas słuchania baśni, bajek i opowiadań 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele 
bibliotekarze 

TYTUŁ: Czy wilk i Czerwony Kapturek mogą się zaprzyjaźnić? Zastosowanie  
narzędzi myślowych TOC w rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Narzędzia TOC (gałązka logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu) sposo-

bem na zrozumienie oraz analizę słuchanych i czytanych tekstów  

 Analiza związków przyczynowo – skutkowych w utworze,  próby rozwiązy-
wania sytuacji konfliktowych i konstruowania planów działań w oparciu o 
teksty literackie 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, 
nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Czytanie wrażeniowe czyli innowacyjny model czytania – słuchania 
oparty na wielozmysłowym odbiorze tekstów literackich 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Czytanie wrażeniowe sposobem na przeżycie, zabawę i refleksję 

 Zasady czytania wrażeniowego 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Ja też potrafię czytać – skuteczne metody pracy z dziećmi 
 z trudnościami w czytaniu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Diagnoza uczniów z trudnościami w czytaniu (różne aspekty, również pod 

kątem podłoża neuroanatomicznego) 

 Metody pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu: Glena Domana, Marian-
ne Frőstig, 18 – struktur sylabowych, sekwencyjno – symultaniczna i inne 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I – III zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Język kluczem do rozwijania kompetencji komunikacyjnych –  
zabawy logopedyczne 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Fizjologia i patologia w procesie rozwoju mowy dziecka w wieku 3 – 11 lat, 

jako podstawa diagnozy  

 Bogaty wybór zabaw i ćwiczeń logopedycznych kształtujących kompetencje 
językowe i kompetencje komunikacyjne 

 Różne sposoby budowania słownika dziecka 
 

 
6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Forma bezpłatne  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele przyrody 
TYTUŁ: Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze w domu, 

w szkole i w przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Poznanie potencjału dydaktycznego produktów i przedmiotów łatwo do-

stępnych w domu, szkole i w przedszkolu 

 Przykłady doświadczeń, które wyjaśniają zjawiska przyrodnicze występujące 
w codziennym życiu 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Zastosowanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej  

z wykorzystaniem darmowego oprogramowania działającego  
na wszystkich tablicach 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Instalacja darmowego oprogramowania działającego na wszystkich tablicach 

i dokonanie spolszczenia wbudowanych ćwiczeń multimedialnych 

 Zapoznanie z narzędziami tablicy i ich zastosowaniem 

 Przykłady zastosowania tablicy w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Programowanie jako innowacja w klasach I – III 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Metodyka nauczania programowania małych dzieci przez zabawę bez użycia 

komputera i tableta. Platformy z gotowymi multimedialnymi materiałami 
dydaktycznymi do wprowadzenia dziecka w świat programowania poprzez 
gry dydaktyczne 

 Zapoznanie z wizualnymi językami programowania w klasach I – III i ich wy-
korzystanie w edukacji np. matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej 

 Tworzenie poprzez zabawę prostych programów, historyjek. Modyfikowanie 
programów stworzonych przez innych 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Indywidualizacja nauczania matematyki według nowej podstawy 

programowej z wykorzystaniem darmowych multimedialnych gier, 
zabaw i platform internetowych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Metody pracy z dzieckiem uatrakcyjniające nauczanie matematyki, rozwijają-

ce jego wrodzoną ciekawość i zainteresowanie matematyką 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem oraz likwidowa-
niu problemów w uczeniu się matematyki na obecnym i dalszych poziomach 
edukacyjnych 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Elementy programowania w edukacji przedszkolnej jako działanie 

innowacyjne 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metodyka nauczania programowania małych dzieci przez zabawę bez użycia 

komputera i tableta.  

 Zabawy z dziećmi (bez użycia komputera i tableta) wprowadzające w świat 
algorytmiki i programowania przez zabawę 

 Platformy z gotowymi multimedialnymi materiałami dydaktycznymi  
do wprowadzenia dziecka w świat programowania poprzez gry dydaktyczne 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
TYTUŁ: Wymagania edukacyjne nowej podstawy programowej w procesie 

realizacji na lekcjach języka polskiego szkoły podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wymagania edukacyjne nowej podstawy programowej – kierunki i cele roz-

wojowe 

 Planowanie działań doskonalących efekty kształcenia 

 Propozycje rozwiązań dydaktycznych 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  
  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Zmiany i kontynuacje… – część polonistyczna egzaminu po ośmio-
letniej szkole podstawowej jako badanie kompetencji opisanych  

w nowej podstawie programowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Analiza zapisów starej i nowej podstawy programowej w kontekście wyma-

gań egzaminu; Zmiany i kontynuacje 

 Formuła części polonistycznej egzaminu – forma i rodzaje zadań, przygoto-
wanie uczniów do egzaminu 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  
  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 

KURATORA OŚWIATY 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 
TYTUŁ: Badania w działaniu w procesie nauczania/uczenia się języka polskiego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Metodologia badań w działaniu – ogólne założenia 

 Rodzaje badań – procedura wdrażania 

 Formy i metody badań w praktyce 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego i historii 
TYTUŁ: Innowacyjne techniki IT w nauczaniu języka polskiego i historii 

zgodnie z nową podstawą programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji języka polskiego i historii z wykorzysta-

niem e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zasobów eduka-
cyjnych uwzględniających zapisy nowej podstawy programowej 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem zgodnie z nową 
podstawą programową 

 Tablica interaktywna i przykłady wykorzystania darmowego oprogramowania 
działającego na wszystkich tablicach z wbudowanymi gotowymi ćwiczeniami 
multimedialnymi 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

  
  

 REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej kl. IV – VI, gimnazjum 

TYTUŁ: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego, w szczególności – 

z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Diagnozowanie poziomu możliwości  uczniów  przez pryzmat  modelu  Blooma 

 Sposoby indywidualizacji pracy na lekcjach języka polskiego – przykładowe 
rozwiązania – różnicowanie trudności zadań  stawianych uczniom 

 Dostosowanie środków dydaktycznych do możliwości uczniów 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Danuta Dymczyk, Violetta Florkiewicz 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego  

TYTUŁ: Sposoby i warunki realizacji nowej podstawy programowej z języka 
polskiego w szkole podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Jak spełniać zalecenia podstawy programowej? 

 Jak wspierać samokształcenie uczniów i doskonalenie retoryki? 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Olgierd Neyman  
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Innowacje pedagogiczne – pomysły na rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań uczniów 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Filozofia innowacyjności – model lateralny 

 Przestrzeń innowacyjności w szkole – „duża i mała kreatywność” 

 Program innowacji; procedura wdrażania  

 Przykłady innowacji pedagogicznych  jako dobrej praktyki 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Wspierające ocenianie prac pisemnych uczniów na lekcjach języka 
polskiego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Kluczowe założenia oceniania kształtującego  

 Istotne elementy wypowiedzi pisemnej w kontekście oceniania 

 Konstruktywna informacja zwrotna ( dotycząca prac pisemnych) dla uczniów, 
w tym  –  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk, Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Działania rozwijające umiejętności językowe i komunikacyjne 

ucznia w szkole podstawowej. Uczymy zabawą 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Propozycje zabaw usprawniających umiejętności literacko – językowe 

 Ćwiczenia kształtujące umiejętności komunikacyjne ucznia 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  
TYTUŁ: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przedstawienie sposobów i możliwości  pracy z uczniem ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi 

 Modyfikowanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb  
i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz,  

Krystyna Juźwicka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języków obcych   
TYTUŁ: Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka  

obcego – kreatywność, autonomia, motywacja   
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Identyfikacja i diagnoza zdolności  

 Tworzenie modelu pracy z uczniem zdolnym  

 Rozwijanie zdolności językowych uczniów na lekcjach języka obcego 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska,  
Krystyna Juźwicka 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych   
TYTUŁ: Projektowanie zadań językowych ułatwiających integrowanie 

sprawności oraz spełnienie wymagań szczegółowych nowej  
podstawy programowej dla szkoły podstawowej   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Doskonalenie sprawności receptywnych uczniów z wykorzystaniem różno-

rodnych materiałów i technik  

 Rozwijanie językowych zdolności komunikacyjnych uczniów  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych   
TYTUŁ: Jak korelować nauczanie języka angielskiego z treściami nauczania 

innych przedmiotów szkolnych? – realizacja  nowej podstawy  
programowej  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wprowadzanie elementów zintegrowanego nauczania przedmiotowo – języ-
kowego  na lekcjach języka angielskiego  

 Dobór materiałów językowych ułatwiających korelację treści nauczania   
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych   
TYTUŁ: British life and culture in upper primary English classroom 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wzbogacanie procesu przyswajania przez uczniów języka angielskiego po-
przez wprowadzanie elementów    kulturowych i realioznawczych 

 Poszerzanie zasobności leksykalnej uczniów   
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języków obcych    
TYTUŁ: Projekt edukacyjny na lekcjach języków obcych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Projekt edukacyjny jako działanie przyczyniające się do rozwoju  kompetencji 
kluczowych oraz kompetencji  językowych uczniów    

 Rola projektu edukacyjnego w procesie realizacji nowej podstawy programowej 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języków obcych  
TYTUŁ: Ocena rozwojowa (ocenianie kształtujące) na lekcjach języka obcego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Formułowanie celów lekcji, ustalanie kryteriów oceniania (ocenianie kształ-
tujące vs. ocenianie sumujące)  

 Pytania kluczowe, formułowanie i wykorzystywanie informacji zwrotnej 

 Rola oceny rozwojowej  w procesie realizacji nowej podstawy programowej 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu 

TYTUŁ: Edukacja językowa w przedszkolu – język angielski  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe  

 Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci   
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej  

TYTUŁ: Wykorzystanie elementów wizualnych na lekcjach języka  
angielskiego w szkole podstawowej   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie obrazu i grafiki w doskonaleniu umiejętności ekspresji języ-

kowej ucznia  

 Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka  
angielskiego  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Doskonalenie umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie ósmo-

klasisty  

 Strategie komunikacyjne i kompensacyjne, umiejętność korzystania z róż-
nych źródeł informacji 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: Wykorzystanie metody „booktalking” na lekcjach języka angielskiego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Cele i style „booktalkingu” (gawędy o książkach) 

 „Booktalking” sposobem na rozwijanie umiejętności językowych uczniów 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska,  
Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Bajkoterapia i muzykoterapia na lekcjach języka angielskiego –  
nauka przez zabawę  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Bajka uczy i bawi – praca z tekstem literackim  

 Mobilna Rekreacja Muzyczna sposobem na lepsze zapamiętywanie słówek   
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska,  
Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie  
umiejętności językowych, wykorzystanie gier i zabaw językowych   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie nauczania języka angielskiego 

 Nauczanie wielozmysłowe na lekcjach języka angielskiego 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych 

TYTUŁ: Rozwijanie kompetencji językowych ucznia z wykorzystaniem  
metody Matthew Lipmana  na lekcjach języka obcego  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Założenia i struktura metody  

 Ćwiczenia językowe konstruowane w oparciu o metodę Matthew Lipmana 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska,  
Krystyna Juźwicka  

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych 

TYTUŁ: Skuteczny nauczyciel języka obcego  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Współczesne koncepcje skutecznego nauczania  

 Profesjonalna wiedza nauczyciela języka obcego 

 Personalne teorie nauczycieli 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: Creative Writing – pisanie kreatywne na lekcjach języka angielskiego  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie inteligencji wielorakiej i preferencji sensorycznych uczniów  

w nauczaniu języka angielskiego  

 Doskonalenie umiejętności pisania wspierane elementami wizualnymi  
i muzycznymi 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 



 50 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: „Slow thinking and fast learning” – let’s help students master their 
learning skills 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Projektowanie ćwiczeń językowych umożliwiających uczniowi  różnorodne  

i kreatywne wykorzystanie swoich zasobów językowych 

 Motywowanie ucznia poprzez poszerzanie spektrum aktywności językowych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego wszystkich etapów edukacyjnych 
TYTUŁ: Aplikacje i zasoby Internetu wspierające innowacyjną naukę  

i nauczanie języka angielskiego. Bezpieczeństwo pracy w sieci  
rozległej Internet 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem aplikacji i zasobów 

Internetu. Nowoczesna prezentacja zasobów wykorzystywanych w pracy na-
uczyciela języka angielskiego 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem oraz likwidowa-
niu problemów w uczeniu się języka angielskiego 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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MMMaaattteeemmmaaatttyyykkkaaa      
 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Innowacyjne techniki IT w nauczaniu matematyki zgodnie z nową 

podstawą programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji matematyki z wykorzystaniem  

e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zasobów edukacyjnych 
uwzględniających zapisy nowej podstawy programowej 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem zgodnie z nową 
podstawą programową 

 Tablica interaktywna i przykłady wykorzystania darmowego oprogramowania 
działającego na wszystkich tablicach z wbudowanymi gotowymi ćwiczeniami 
multimedialnymi 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Jak skutecznie i ciekawie przy pomocy nowoczesnych narzędzi 

uczyć matematyki zgodnie z nową podstawą programową  
w klasach IV i VII? 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  ,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Metody pracy z uczniem uatrakcyjniające nauczanie matematyki i rozbudza-

jące zainteresowanie ucznia matematyką 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem oraz likwidowa-
niu problemów w uczeniu się matematyki na obecnym i dalszych poziomach 
edukacyjnych 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

 



 52 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Nowatorskie rozwiązania dydaktyczne służące rozwojowi uczniów 

na lekcjach matematyki w świetle nowej podstawy programowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 

TREŚCI:  Nowoczesne środki i metody edukacyjne wspomagające proces nauczania 

 Nowatorskie metody pracy z uczniami  – Teoria pokonywania ograniczeń 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Jerzyńska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

TREŚCI:  Rozpoznawanie uzdolnień uczniów 

 Planowanie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie 

 Indywidualizacja pracy na lekcji 

 Kierowanie pracą własną ucznia uzdolnionego matematycznie 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Jerzyńska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Nowa podstawa programowa – planowanie i organizacja procesu 

dydaktycznego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 

TREŚCI:  Jak zaplanować proces dydaktyczny w oparciu o nową podstawę programową?  

 Sposoby realizacji wybranych wymagań z podstawy programowej - przykłady 
rozwiązań metodycznych 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Jerzyńska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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PPPrrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy   ppprrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeee      
 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

TYTUŁ: Innowacyjne techniki IT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 
zgodnie z nową podstawą programową 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji z przedmiotów przyrodniczych z wyko-
rzystaniem e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zasobów 
edukacyjnych uwzględniających zapisy nowej podstawy programowej 

 Nowoczesne narzędzia, darmowe platformy internetowe z grami i pomocami 
dydaktycznymi służące indywidualizowaniu pracy z uczniem zgodnie z nową 
podstawą programową 

 Tablica interaktywna i przykłady wykorzystania darmowego oprogramowania 
działającego na wszystkich tablicach z wbudowanymi gotowymi ćwiczeniami 
multimedialnymi 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele biologii 
TYTUŁ: Jak żyć długo i zdrowo? – kształtowanie postaw prozdrowotnych 

na lekcjach biologii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Analiza podstawy programowej z biologii ze szczególnym uwzględnieniem 
klasy VII 

 Prezentacja metod, sposobów i pomocy dydaktycznych umożliwiających 
realizację treści z zakresu: budowy i roli układów człowieka, edukacji zdro-
wotnej np. prawidłowego odżywiania,  chorób i  stosowanej profilaktyki 

 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 
TYTUŁ: Ocenianie wspierające i motywujące na przedmiotach przyrodniczych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Prezentacja różnych obszarów oraz sposobów oceniania pracy zespołowej  
i samodzielnej uczniów na przedmiotach przyrodniczych 

 Sposoby oceniania sprawdzianów 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele przyrody, biologii, geografii 
TYTUŁ: Edukacja przyrodnicza podczas zajęć i obserwacji w terenie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Organizacja i realizacja zajęć (wg. nowej podstawy programowej) w najbliż-

szym otoczeniu szkoły 

 Poznanie możliwości wykorzystania dostępnych elementów środowiska przy-
rodniczego oraz propozycje kluczy do rozpoznawania drzew i bezkręgowców 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

  

WWWyyykkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiieee   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiiiii   iiinnnfffooorrrmmmaaacccyyyjjjnnneeejjj   

iii   kkkooommmuuunnniiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj      
  

  
  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp  
w dydaktykach przedmiotowych 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Narzędzia do obróbki zdjęć i ich wykorzystanie 

 Zmiana rozmiaru zdjęć, korekcja kolorów, perspektywy, „czerwonych oczu”, 
retusz, usuwanie zbędnych fragmentów zdjęć, efekty specjalne 

 Wycinanie fragmentów zdjęć ich komponowanie w innej fotografii, kolaże, 
napisy ozdobne. Wykorzystanie fotografii w dydaktykach przedmiotowych 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: By nie złapać się w sieć … – internetowe zagrożenia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zagrożenia wynikające z korzystania z sieci internetowej 

 Zasady bezpiecznego Internetu 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Wykorzystanie gotowych i tworzenie interaktywnych zasobów 

edukacyjnych do projektowania innowacyjnych lekcji w każdym 
przedmiocie 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zapoznanie z gotowymi zasobami platform Learnetic do projektowania in-
nowacyjnych lekcji 

 Modyfikowanie zasobów, tworzenie własnych materiałów interaktywnych 

 Projektowanie innowacyjnych lekcji i praca na darmowej platformie do za-
rządzania klasami 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: LearningApps jako platforma do wykorzystania gotowych  

i tworzenia multimedialnych gier oraz pomocy dydaktycznych 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Korzystanie z gotowych gier i pomocy dydaktycznych. Zakładanie konta  
na platformie, tworzenie kont dla uczniów, udostępnianie klasie zasobów 
platformy i przeglądanie aktywności uczniów 

 Aplikacje do tworzenia multimedialnych gier i pomocy dydaktycznych. Two-
rzenie dowolnych krzyżówek i krzyżówek z hasłami 

 Współtworzenie i modyfikowanie projektów, udostępnianie na stronach 
www, blogach 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: HotPotatoes jako program do tworzenia ciekawych  

multimedialnych pomocy dydaktycznych 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Instalacja polskiej wersji programu 

 Aplikacje do tworzenia testów, krzyżówek, rozsypanek, dobieranek, zadań  
z luką i quizów on-line 

 Eksport wygenerowanych ćwiczeń do strony html. Udostępnianie ćwiczeń  
na stronach www, blogach 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Rozwiązywanie problemów za pomocą programu Scratch  

i kreatywne programowanie przez zabawę 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Praca w darmowym programie zainstalowanym lokalnie na dysku. Metody 
pracy z uczniami programującymi 

 Praca z darmową wersją programu w chmurze 

 Tworzenie poprzez zabawę programów, remiksów programów stworzonych 
przez innych, kreatywne współtworzenie projektów 

 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Programowanie w klasach IV i VII zgodnie z nową podstawą  

programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metodyka nauczania algorytmiki i programowania 

 Platformy on-line z pomocami do nauki i nauczania programowania 

 Programowanie w wybranych wizualnych językach programowania 
 Pierwsze kroki w programowaniu rozwiązań w tekstowym języku programowania  

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Tablica interaktywna w dydaktykach przedmiotowych  

z wykorzystaniem darmowego oprogramowania działającego  
na wszystkich tablicach 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Instalacja darmowego oprogramowania działającego na wszystkich tablicach 

i dokonanie spolszczenia wbudowanych ćwiczeń multimedialnych 

 Zapoznanie z narzędziami tablicy i ich zastosowaniem 

 Przykłady zastosowania tablicy w dydaktykach przedmiotowych 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Nowoczesne metody realizacji nowej podstawy programowej  

z wykorzystaniem technik IT. Bezpieczeństwo pracy w sieci 
 rozległej Internet 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

pracy 

 Nowoczesna prezentacja zasobów wykorzystywanych w pracy nauczyciela 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

 
 
 

KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   zzzaaawwwooodddooowwweee      
 
 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kształcenia zawodowego  

TYTUŁ: Rozwiązania dydaktyczne do nowej podstawy programowej  
kształcenia w zawodach   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Dokumentowanie praktycznej nauki zawodu 

 Wymiana informacji zwrotnej pomiędzy szkołą i instruktorami praktycznej 
nauki zawodu  

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Instruktorzy praktycznej nauki zawodu i dyrektorzy szkół kształcących w zawo-

dach, dyrektor CEZ 
TYTUŁ: Nadzór nad edukacją realizowaną przez instruktorów praktycznej 

nauki zawodu   
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Dokumentowanie praktycznej nauki zawodu 

 Wymiana informacji zwrotnej pomiędzy szkołą i instruktorami praktycznej 
nauki zawodu  

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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SSSkkkuuuttteeeccczzznnneee   nnnaaauuuccczzzaaannniiieee   iii   uuuccczzzeeennniiieee   sssiiięęę   uuuccczzznnniiióóówww      
  

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych  

TYTUŁ: Program nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Jak dostosować treści kształcenia do wymagań podstawy programowej? 

 Jak, dlaczego i jaki program wybrać? 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, 
Olgierd Neyman  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół  

TYTUŁ: Indywidualizacja w codziennej praktyce szkolnej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Praca zadaniowa uczniów – tworzenie stacji zadaniowych  

 Wymagania edukacyjne stawiane przez nauczycieli w dyspozycji ucznia i rodzica 

 
Liczba godzin: 18  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, 

Olgierd Neyman  
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół  

TYTUŁ: Edukacja kształtująca – ocenianie kształtujące 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Planowanie edukacji kształtującej opartej na świadomości celu, samodzielno-

ści i odpowiedzialności  

 Ocena ekspercka, ocena koleżeńska, samoocena a informacja zwrotna 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, 
Olgierd Neyman  

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych  

TYTUŁ: Wykorzystanie zasobów lokalnych na rzecz edukacji szkolnej –
edukacja przyrodnicza i historyczna w Nadleśnictwie Złoczew  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Ścieżka przyrodniczo – leśna „Dabrowa” , punkt edukacyjny „Pyszków”  

i punkt edukacyjny „ Polana marzeń”  

 Śladem Teodora Goździkiewicza i jego bohaterów – edukacja w miejscach 
historycznych 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka lub  

Olgierd Neyman i Leśnicy  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  

  
  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 

KURATORA OŚWIATY 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 
TYTUŁ: Kreatywność i innowacyjność w edukacji 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Techniki uczenia się – rozwijanie wyobraźni oraz płynności, giętkości i orygi-

nalności myślenia dzieci/uczniów 

 Tworzenie warunków w szkole/przedszkolu do działań kreatywnych i inno-
wacyjnych. Kształtowanie postawy twórczej 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  

  

  
  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 

KURATORA OŚWIATY 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Myśl twórczo, bądź kreatywny – ćwiczenia dla ucznia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Pomysły na ćwiczenia rozwijające twórczy potencjał ucznia 

 Zabawy pobudzające i wspierające kreatywne myślenie 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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WWWyyyccchhhooowwwaaannniiieee   iii   ppprrrooofffiiilllaaakkktttyyykkkaaa   
 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni 
TYTUŁ: Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole – formułowa-

nie zaleceń do programu wychowawczo – profilaktycznego,  
będącego wspólnym zadaniem nauczycieli i rodziców 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Wychowanie i profilaktyka w szkole 

 Zachowania dysfunkcjonalne – istota i rola 

 Obszary diagnozy w szkole. Metody diagnostyczne 

 Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole 

 Formułowanie zaleceń do programu wychowawczo – profilaktycznego 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, Ilona Lewandowska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Poradnik bezpiecznego wypoczynku 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Podmioty uprawnione do organizowania wypoczynku 

 Nadzór nad organizacją wypoczynku  

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Takie dziecko też jest w szkole – wsparcie ucznia z zaburzeniami  

zachowania i emocji 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Model diagnozy i planowania pracy z uczniem ze SPE (zaburzone zachowania 

i emocje) 

 Obserwacja pedagogiczna i jej rola w rozpoznaniu ograniczeń i predyspozycji 
ucznia 

 Planowanie problematyki zajęć o charakterze terapeutycznym 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Pedagodzy i psychologowie szkolni, zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Mediacje rówieśnicze pomysłem na kryzys między uczniami 

KOMPETENCJE: MMEETTOODDYYCCZZNNOO  --  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Definiowanie konfliktów i ich źródeł. Sposoby rozwiązywania konfliktów 

 Asertywne sposoby reagowania na krytykę i wyrażanie własnej opinii 

 Mediacje rówieśnicze – metoda rozwiązywania konfliktów bez przegranych 
stron 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy 
TYTUŁ: Zarządzanie energią życiową jako profilaktyka stresu 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  --  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Podstawowe źródła energii. Sfery: fizyczna, emocjonalna, umysłowa i duchowa 

 Korzyści z zarządzania energią życiową dla osoby i organizacji, w której pracuje 

 Skuteczna regeneracja. Jak długofalowo troszczyć się o siebie i własne zdrowie?  

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych 

TYTUŁ: Realizowanie zadania szkoły podstawowej dotyczącego  pomocy 
uczniom we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Analiza wybranych treści nowej podstawy programowej WDŻ w klasach  

IV – VIII szkoły podstawowej 

 Prezentacja ciekawych rozwiązań  metodycznych 

 Wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk pomiędzy 
nauczycielami przedmiotu 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Małgorzata Świniarska  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych 
TYTUŁ: Osiąganie celów kształcenia wychowania do życia w rodzinie  

w szkole podstawowej w zakresie akceptacji  własnej płciowości 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Analiza wybranych treści nowej podstawy programowej WDŻ w klasach  

IV – VIII szkoły podstawowej 

 Prezentacja ciekawych rozwiązań  metodycznych 

 Wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk pomiędzy 
nauczycielami przedmiotu 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Małgorzata Świniarska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele, którzy odbyli  I część szkolenia w radzie pedagogicznej 

TYTUŁ: Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II). Interwencja wobec 
ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych 

 Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych 
 Sytuacja psychologiczna uczestnika interwencji: nauczycieli, uczniów, rodziców 

 Prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych jej elementów 
 

Liczba godzin: 16  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, 
Małgorzata Bednarczyk 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Współpraca z rodzicami – nowatorskie metody pracy 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie współpracy 

 Wykorzystanie  metod coachingu we współpracy z rodzicami 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Gry i zabawy integracyjne dla dzieci młodszych i starszych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Propozycje zabaw: zapoznawczych, integrujących grupę, uczących współpra-

cy, relaksacyjnych 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: A w świetlicy jest ciekawie, czas upływa na zabawie 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Propozycje zabaw i gier dla dzieci w różnym przedziale wiekowym 

 Zabawy ruchowe,  umysłowe, manualne 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Przecież w grupie jest wesoło. Zabawy uczące współpracy 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Ćwiczenia wyzwalające aktywność grupy 

 Zabawy kształtujące umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

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

 

 
TREŚCI:  Propozycje gier zapoznawczych, integracyjnych, relaksacyjnych 

 Zabawy muzyczno – ruchowe, plastyczno – techniczne 
 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz, 
Dorota Staszak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   uuuccczzznnniiióóówww   zzzeee   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmmiii   pppoootttrrrzzzeeebbbaaammmiii      

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmmiii      
 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 
TYTUŁ: Nowy wzór IPET-u oraz ważne zmiany w kształceniu specjalnym 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji i realizacji pro-

cesu kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

 Kluczowe zmiany dotyczące konstrukcji IPET-ów zgodne z aktualnymi przepi-
sami prawa oświatowego 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 
TYTUŁ: Nowy przedmiot: Zajęcia rozwijające komunikowanie się  – PSC  

i inne, ciekawe pomysły na jego realizację 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Analiza 17 obszarów możliwości doświadczania procesu komunikowania się  

 Zestaw pomocy do komunikowania się z wykorzystaniem PSC, AAC – rozwią-
zania praktyczne 

 Ciekawe pomysły na realizację zajęć 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Indywidualizacja w 10 polach aktywności dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w szkole lub przedszkolu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Szczegółowa analiza dziesięciu pól aktywności dziecka podczas zajęć/lekcji 

 Praktyczne rozwiązania dotyczące możliwości indywidualizacji w każdym  
z dziesięciu pól aktywności pod kątem możliwości uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I – III zainteresowani powyższą tematyką 
TYTUŁ: Program The Son Rise i metoda Floortime w terapii dzieci  

ze spektrum autyzmu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Kluczowe założenia Programu The Son Rise oraz możliwości wykorzystania  

go w terapii uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolu/klasach I – III 

 Metoda Floortime – ogólne założenia i jej zastosowanie w terapii uczniów  
ze spektrum autyzmu w przedszkolu/klasach I – III 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne – ciekawe propozycje 
zabaw i ćwiczeń rozwijających również kompetencje czytelnicze? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego 

 Szeroki przegląd gier, zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać podczas 
zajęć rewalidacyjnych do kształtowania różnych umiejętności i kompetencji 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

BBBiiibbbllliiiooottteeekkkaaa   
 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Tworzenie dekoracji biblioteki szkolnej, inspirowanych literaturą, 
jako działania sprzyjające zwiększaniu aktywności czytelniczej 

uczniów 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przygotowanie dekoracji nawiązujących do treści lektur z wykorzystaniem 

różnych technik plastycznych (rysunek, kolaż, asamblaż, formy przestrzenne) 
i różnorodnych materiałów (m. in. makulatury) - ćwiczenia 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Booktalking jako metoda upowszechniania czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Cele i style booktalkingu (gawędy o książkach) 

 Ćwiczenia w przygotowywaniu prezentacji książek 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO 
KURATORA OŚWIATY 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Jak zwiększyć tempo czytania ze zrozumieniem? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Idea szybkiego czytania 

 Ćwiczenia rozwijające umiejętność szybkiego czytania 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Realizacja wymogów NPRCz  

 Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: bezpłatne  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 

  



 67 

RRRooozzzwwwóóójjj   iii   aaawwwaaannnsss   zzzaaawwwooodddooowwwyyy      
  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi, zainteresowani tematem    

TYTUŁ: Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki 
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych 

jako wymaganie na stopień nauczyciela mianowanego 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Obszary wymagań egzaminacyjnych awansu w kontekście realizowanych 

zadań planu 

 Procedura  rozpoznania i planowego  rozwiązania problemów edukacyjnych 

 Diagnozowanie problemów, ich identyfikowanie i rozwiązywanie 
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Danuta Dymczyk 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi 

TYTUŁ: Prezentacja dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Podstawowe kryteria dobrej prezentacji 

  Prezentacja jako wypowiedź ustna 

 Prezentacja jako przekaz multimedialny 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Danuta Dymczyk, Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – mianowani oraz zainteresowani tematem 
TYTUŁ: Studium przypadku – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów 

edukacyjnych 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Akty prawne i wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego 

 „Case study”  jako metoda badawcza  

 Procedura pogłębionej diagnozy problemu 

 Opis i analiza przypadku  jako wypowiedź pisemna 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele różnych etapów edukacji 

TYTUŁ: Coaching w edukacji – warsztat rozwoju profesjonalnego  
dla nauczycieli 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Doskonalenie swojej praktyki nauczycielskiej – wyznaczanie sobie ce-

lu/intencji do rozwoju 

 Poznawanie swojej strefy komfortu, modelu funkcjonowania oraz wprowa-
dzanie zmian 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – stażyści, kontraktowi, mianowani 

TYTUŁ: Opis i analiza realizacji wymagań  
kwalifikacynych/egzaminacyjnych awansu 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Obszary wymagań kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych awansu – formy 

i sposoby realizacji 

 Model realizacji wymagań awansu – określanie efektów podejmowanych 
działań 

 Opis i analiza realizacji wymagań awansu  jako wypowiedź pisemna  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności – stażyści, kontraktowi, 

mianowani 
TYTUŁ: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – wypowie-

dzią pisemną prezentującą efekty działań nauczyciela 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Istota sprawozdania w świetle obowiązującej procedury awansu zawodowego 

 Sprawozdanie  jako pisemna forma wypowiedzi 

 Kryteria oceny sprawozdania; mocne i słabe strony sprawozdania 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności  – kontraktowi 

TYTUŁ: Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie  
ewaluacji własnych działań, a także ocenianie skuteczności w tych 
działaniach jako wymaganie na stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Warsztat pracy nauczyciela w kontekście  potrzeb rozwojowych  uczniów, 

w tym – ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi 
 Samoocena stopnia efektywności podejmowanych działań  –  ewaluacja działań 

 Słabe  i mocne strony warsztatu pracy nauczyciela 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności 

TYTUŁ: Portfolio nauczyciela – dokumentem prezentującym jego rozwój 
osobisty i zawodowy 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Akty prawne i wymagania w zakresie dokumentowania dorobku zawodowe-

go nauczyciela 

 Prezentowanie efektów działań w różnych formach wypowiedzi pisemnej: 
sprawozdanie/opis i analiza/samoocena pracy 

 Edytorskie opracowanie dokumentacji 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Jak pracować, by się nie wypalić?  
Neutralizowanie stresu – indywidualne strategie 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zachowanie równowagi między zadaniami, obowiązkami a odpoczynkiem 

 Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem dostosowane do potrzeb 
 i możliwości 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych 

TYTUŁ: Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Planowanie rozwoju zawodowego – kompetencje nauczycielskie, obszary 

identyfikacji zawodowej  

 Modele rozwoju zawodowego nauczyciela 

 Ustalenie celów, określenie osobistej sytuacji rozwojowej 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających 
się o stopień awansu nauczyciela mianowanego  

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Opracowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbęd-

nych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań  
niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Sposoby dokumentowania podejmowanych przez nauczyciela zadań  

 Różne konteksty dokumentowania – dokumentowanie dla rozwoju 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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IIInnnnnnaaa   ttteeemmmaaatttyyykkkaaa   
 

  REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, 
nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Liście jako pomoc dydaktyczna w edukacji artystycznej i przyrodniczej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew na podstawie liści, igieł i szy-

szek – przykłady ćwiczeń do realizacji w plenerze i w sali lekcyjnej 

 Tworzenie prac plastycznych z użyciem liści jako tworzywa 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Anna Guć, 
Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Małe ręce – wielkie dzieła – pomysły na zabawy manualne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Propozycje prac wykonywanych z różnych dostępnych materiałów 

 Inspiracje tematyczne pobudzająca twórcze myślenie ucznia 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Wyjdź z ławki. Propozycje zabaw ruchowych dla uczniów szkoły 
podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

TREŚCI:  Propozycje zabaw ruchowych dla dzieci w różnym przedziale wiekowym 

 Zabawy orientacyjno – porządkowe, wyścigi na wesoło, ruch z wyliczaniem 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Kiedy dzieci się nudzą … są gazety do czytania i do zabaw  
kreowania. Pomysły na gry i zabawy 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 

TREŚCI:  Propozycje wykorzystania gazety jako narzędzia do różnego rodzaju zabaw 
(np. świetlicowych) 

 Gazeta w grach językowych, ruchowych, manualnych i umysłowych 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczny 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Zdobienie przedmiotów techniką decoupage 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 

TREŚCI:  Zapoznanie z techniką decoupage 

 Praktyczne działania z wykorzystaniem poznanej techniki (wazonik, ikona, 
przedmioty drewniane, bombka lub pisanka, itp.) 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Głos jako narzędzie pracy nauczyciela – praktyczne wskazówki  
do pracy głosem 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Jak powstaje głos? – krótka charakterystyka narządów mowy 

 Ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej emisji głosu 

 Ćwiczenia prawidłowej emisji na tekstach 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 

 

 



 73 

IIInnndddeeekkksss   nnnaaazzzwwwiiissskkk   ooosssóóóbbb   ppprrrooowwwaaadddzzząąącccyyyccchhh   
 

Bednarczyk Małgorzata  16, 18, 62 

Chlebowska Wiesława  20, 22, 24, 25, 29, 38, 39, 48, 65, 66, 71 

Chrzanowska-Czechowicz  14, 21, 30, 32, 37, 38, 44, 54, 59, 60, 63, 71, 72 
Dorota 
 

Guć Anna    16, 17, 21, 40, 53, 54, 71 

Dymczyk Danuta  22, 42, 43, 44, 67, 68, 69 

Florkiewicz Violetta  19, 20, 26, 34, 39, 43, 44, 45, 64, 65 

Jerzyńska Jadwiga  52 

Juźwicka Krystyna  20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 70 

Kołodziej Zenon  17 

Lewandowska Ilona  11, 13, 15, 17, 19, 20, 42, 60 

Marciniak-Kulka Ewa 9, 14, 15, 16, 17, 18, 57, 58, 59 

Neyman Olgierd  9, 15, 16, 17, 18, 43, 58, 59 

Nowakowska Halina 31, 32, 33, 34 

Ruszkowska Ewa  10, 12, 16, 17, 19, 23, 60, 61, 62 

Staszak Dorota  18, 21, 22, 31, 32, 35, 36, 37, 63, 72 

Szymczyk Dorota  17 

Świniarska Małgorzata 20, 61, 62 

Wiśniewska Dorota  19, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 45,49, 59, 62, 68, 69 

Wójciak Joanna  21, 24, 25, 40, 41, 43, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 67 
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Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 

15 września 2017 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

www.wodnsieradz.edu.pl zakładka "zapisy na szkolenia" 

lub 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz 

   

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE WODN 

tel. (43) 822 36 91 

wodn@wodnsieradz.edu.pl 

   

OFERTA EDUKACYJNA DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ 

www.wodnsieradz.edu.pl 

W celu usprawnienia przepływu informacji podajemy Państwu adresy e-mail: 

Informacja w sprawie zgłoszeń na formy doskonalenia  bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl 
Tel. 43 822 52 15 

Sekretariat   wodn@wodnsieradz.edu.pl 

Dyrektor   dyrektor@wodnsieradz.edu.pl 

Wicedyrektor   wicedyrektor@wodnsieradz.edu.pl 

   

 

 

numer konta: PEKAO S.A. I O/Sieradz 

23 1240 6292 1111 0010 7001 9310 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ ROK 2017/2018 

 
Temat szkolenia: 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Osoba prowadząca: ............................................................................................................................ 
 
Proponowany termin: ..................................     Proponowana liczba godzin  .................................. 
 

Nazwa szkoły/placówki: 

................................................................................................................................................................ 

ul. ...........................................................    kod:      .....................................     poczta:   .................................. 

Miejscowość: ...........................................................     Telefon:      .....................................  

e-mail: ............................................................................     

 

Miejscowość i data: ...................................................       ....................................................     
          podpis dyrektora szkoły/placówki 
 

 

 

Formularz zgłoszenia -  ROK 2017/2018 

KURSY - WARSZTATY  - SEMINARIA - INNE FORMY 

 

Rodzaj formy:           ........................................................................................................................... 

Tytuł: 

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ......................................................................................................................................................... 
       (WIELKIMI LITERAMI) 
 
 

Miejsce pracy:  .............................................................................................................................................................................. 
      (nazwa placówki) 
 

Miejscowość/ulica: ........................................................................................................................................................ 
 
Kod: ...........................................................         Poczta:    .....................................            Telefon: ..................................... 

e-mail: .......................................................................................................................................................................................     

Preferowane miejsce szkolenia (wstaw X): Sieradz .......... /  Wieluń: ............ 

Zawiadomienie o terminie szkolenia proszę przesłać (proszę zaznaczyć): 
□ Pocztą na adres szkoły 

□ e-mailem na adres ................................................................................................................................................. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez WODN w Sieradzu do celów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Przyjmuję do wiadomości, iż warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia jest dokonanie pełnej opłaty i udział w minimum 80% zajęć. 

 
...................................................          ....................................................     
    Podpis uczestnika     pieczątka szkoły         Akceptacja dyrektora szkoły 
 
Miejscowość i data    ........................................... 
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KARTA ZGŁOSZENIA  
WSPOMAGANIA SZKOŁY/PLACÓWKI 

 
 

1. Nazwa i adres placówki, nr telefonu, faxu 
 
.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

2. E –  mail 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

3. Imię i nazwisko Dyrektora 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

4. Obszar wspomagania* 

* Wypełnić jeśli szkoła zidentyfikowała obszar wspomagania w placówce (np. na podstawie wyników ewaluacji 

zewnętrznej, wewnętrznej, analizy wyników egzaminów zewnętrznych lub wpisać jeden z obszarów z naszej 

oferty) 

 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

         ........................................................ 

                              dyrektor 

 

 

 

 


