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Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele 

 

Za nami wspólnie przebyty etap zmian w oświacie. Za to, że mogliśmy być uży-

teczni w minionym roku szkolnym – wspierając, radząc, inspirując i zwyczajnie pod-

trzymując na duchu – bardzo dziękujemy. Czujemy się potrzebni, gdy każdego dnia 

służymy doświadczeniem, głosem eksperckim, interpretacją. 

Mamy ogromną nadzieję, że w roku szkolnym 2018/2019 Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu będzie nadal Państwu bliski. Przygotowaliśmy 

ofertę edukacyjną na miarę potrzeb i wyzwań. Uwzględnia ona wymagania wobec 

szkół i placówek, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz rekomendacje 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Mamy 

przekonanie, że proponowane przez nas formy doskonalenia idą śladem zmian za-

chodzących w polskiej edukacji – zarówno prawnych, systemowych jak również zwią-

zanych z filozofią procesu dydaktyczno-wychowawczego.  Szczególnej uwadze pole-

camy wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia –  

te formy wsparcia, wraz ze szkoleniami rad pedagogicznych, służą właściwej diagnozie 

i pozwalają dookreślić obszary doskonalenia zawodowego. Oczywiście zapraszamy  

na seminaria, warsztaty, kursy, ale także konferencje. Jest naszą ambicją, by coraz 

częściej występowali na nich uznani w kraju eksperci. Po latach wracamy do realizacji 

grantów Łódzkiego Kuratora Oświaty – traktujemy to jako wyróżnienie ale i dowód 

profesjonalizmu. 

W nowym roku szkolnym z serca życzymy Państwu poczucia bezpieczeństwa, 

niezwykłych pomysłów, uznawanych sukcesów zawodowych i przede wszystkim 

podmiotowości. Niechaj źródłem radości i codziennego uśmiechu będą otwarte umy-

sły uczniów, współpracujący rodzice i życzliwie nastawione środowisko. 

 

Olgierd Neyman 

Dyrektor WODN w Sieradzu 
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Łamigłówka z hasłem 

Perspektywa nowego roku szkolnego może nie do końca nastraja radością, dlatego pozwoliliśmy sobie na nieco 

frywolną  inaugurację, ku uciesze i odreagowaniu. Miłej zabawy  Pierwsze trzy osoby, które prześlą do nas 

rozwiązanie, będą mogły nieodpłatnie wziąć udział w wybranym warsztacie, seminarium lub konferencji. 

 2   1  16          2  3 

3           4    5    

              5     

   6 d 7  8  9  g  11  h    

 7  p          c     i 

     8    9     m  k   

10                   

   11    l   m 12    12 a n  

13                   

   14      15 j         

b             16 o  13   

   17   e 14           15 

           18     19   

20     21 f  r           

             22      

 
POZIOMO 

 
PIONOWO 

1. Bohaterka poematu Adama Mickiewicza  
2. Osad na dnie zbiornika wodnego  
3. Tąpnięcie w kopalni lub serca 
4. Miejsce pełne pięknych roślin 
5. Zmysł pierwszego kontaktu   
6. Nowa forma doskonalenia nauczycieli polegająca  

na tworzeniu nowych rozwiązań dla szkoły z udziałem 
ekspertów  

7. Powolne zwierzę  
8. Ostoja, miejsce powrotów 
9. Nieskazitelność, dbałość, kompetentność 
10. Duże zgromadzenie ludzi w sprawie  
11. Określone do przedyskutowania lub opracowania  
12. Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
13. W niej  kwalifikacje lub obraz  
14. Gimnastyka, filozofia, doskonalenie  
15. Obniżka ceny 
16. Roślina ozdobna o grubych skórzastych długich liściach 

17. Bibelocik, błyskotka  
18. Dawno temu kara za nieuctwo 
19. Krótki pobieżny opis.  
20. Z myślą o emeryturze 
21. Bohaterka z powieści Emila Zoli 
22. Jest nią Karta Nauczyciela  

1. Podstawowy instrument pracy nauczyciela 
2. Auto o trzech rzędach siedzeń  
3. Dawna miara długości 
4. Mogą być "zimne" 
5. Pisany do poduszki lub lekcyjny 
6. Edukacja inkluzyjna 
7. Przygotowanie niezbędne do pracy w szkole 
8. Chwytliwa informacja o charakterze humorystycznym, 

rozpowszechniona w Internecie 
9. Zbiór lub ubiór 
10. Warto się do nich odwołać w programie wychowawczo-

profilaktycznym szkoły 
11. Pierwsza szkolna książka 
12. Można ją dostać ku przestrodze  
13. Polska rzeka pełna wirów i miasto 
14. Podstawa w systemie Windows 
15. Rzeka w tytule powieści Czesława Miłosza 
16. Potrzebuje kierowcy 

Hasło:  

a b c d e f  g h i j k l m n o p r 
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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 "za-

pisy na szkolenia")  lub tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje 

się na końcu Informatora). 

 

Informujemy, że zgłoszenia na formy bezpłatne, ze względu na ograni-

czoną ilość miejsc,  będzie można dokonać tylko przez stronę interneto-

wą. O zakwalifikowaniu na szkolenie bezpłatne decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia na wszystkie formy należy przysyłać  

do 17 września 2018. 

 

Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć 

zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: 

 listownie na adres szkoły/placówki  
lub 

 pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail 
 

Informujemy również, że na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka w zakładce 

<SZKOLENIA>  zamieszczać będziemy wykaz szkoleń rozpoczynających się w kolejnych 

miesiącach.  

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie jest mini-

mum 80% obecności na zajęciach oraz udostępnienie danych dotyczących daty i miej-

sca urodzenia uczestnika szkolenia (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia  

29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – Dz.U. 2016 poz. 

1591).  W przypadku form płatnych, dokonanie całości wpłaty przelewem. 
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Szanowni Państwo Dyrektorzy  
szkół/ przedszkoli/ placówek 

 

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny proponujemy kompleksowe wspomaganie roz-
woju szkoły/placówki. Nasza propozycja może obejmować kilka działań, które podejmiemy  wspólnie 
z nauczycielami.  Kluczowe to: 

 pomoc w diagnozowaniu potrzeb i pracy szkoły lub placówki,  

 określenie działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, 

 realizacja zaplanowanych form wspomagania, 

 wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji wspomagania. 
 
W minionym roku pracowaliśmy w podobny sposób, z powodzeniem, z kilkunastoma szkołami.  
W tym roku również przygotowaliśmy ofertę kompleksowego wspomagania do wybranych 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 półrocze.  Wspomaganie  
realizowane jest w placówce i daje  szansę doskonalenia ważnych dla szkoły obszarów, a tym samym 
przyczynia się do działań  rozwojowych i projakościowych – ukierunkowanych na efekt. 

   
Zgłoszenia szkół do kompleksowego wspomagania przyjmujemy przez cały rok. Wystarczy wypełnić  
i przysłać do Ośrodka formularz zgłoszenia zamieszczony na końcu Informatora. Można zapropono-
wać 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 

Jak budować markę szkoły w oparciu o zasoby lokalne 
 

cele  
wspomagania: 

 doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej i pozostałej w zakresie 
budowania dobrego wizerunku szkoły 

  wdrożenie działań związanych z tworzeniem marki szkoły jako nowo-
czesnej strategii w modelowaniu edukacji 

  
  

Rodzaj formy Temat 
Ilość  

godzin 
Kwota 

PLN 
Seminarium z dyrek-
torem i zespołem 
nauczycieli 

Diagnoza sytuacji marketingowej szkoły w środowisku 
lokalnym 

5 350  

Szkolenie Rady peda-
gogicznej  

Marka szkoły, czym jest i dlaczego potrzebne jest dzi-
siaj jej budowanie? 

5 750 

Seminarium  Opracowanie projektu budowania (doskonalenia) 
marki szkoły 

10 350 

Seminarium Plan wdrożenia stałych elementów składających się  
na identyfikowanie pożądanego wizerunku szkoły    

5 350 

Debata społeczna  Ewaluacja projektu wspomagania   3 300 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 28 godzin 
 

Koordynator  projektu: Ewa Marciniak-Kulka  
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 

OFERTA DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów – wspieranie pracy  
wychowawców klas 

 

cele  
wspomagania: 

 Integracja społeczności szkolnej wokół działań wychowawczych 

 Przeciwdziałanie konfliktom i zagrożeniom rozwojowym poprzez upo-
wszechnianie problematyki zajęć wychowawczych 

 Promowanie metod i technik pracy wzbogacających kompetencje zawodo-
we nauczyciela (rozmowa interwencyjna, techniki arteterapeutyczne) 

 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 
Rozmowa diagno-
styczna z dyrekto-
rem szkoły 

Analiza bieżących zagadnień, przygotowanie narzędzi do 
diagnozy potrzeb i zasobów szkoły 

3 bezpłatnie 

Seminarium 
w radzie  
pedagogicznej 

Analiza wyników prowadzonych diagnoz, ewaluacji zajęć, 
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej 

5 bezpłatnie 

Szkolenie  
dla grona  
pedagogicznego 

Postawy – struktura, procesy warunkujące rozwój. Jak 
uczyć dzieci odpowiedzialności? Praca z uczniami z zabu-
rzeniami zachowania i emocji na poziomie klasy 

5 750 PLN 

Szkolenie  
dla grona  
pedagogicznego 

Skuteczny wychowawca – strategie pracy służące kształ-
towaniu i wdrażania wśród uczniów pożądanych postaw. 
Problematyka „godzin wychowawczych” – szacunek, za-
pobieganie agresji 

6 900 PLN 

Konsultacje  
indywidualne 
on-line 

Konsultacje dotyczące sporządzonych przez członków gro-
na pedagogicznego projektów działań szkolnych w obsza-
rze kształtowania postaw uczniowskich 

6 bezpłatnie 

Szkolenie dla 
grona  
pedagogicznego 

Metody i techniki arteterapii w pracy wychowawczej. Dzia-
łania praktyczne 

5 750 PLN 

Spotkanie  
w radzie  
pedagogicznej 

Ocena efektów wspomagania. Planowanie działań rozwo-
jowych 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 34 godziny 
 

Koordynator  projektu: Ewa Ruszkowska 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 

OFERTA DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Nowa podstawa programowa  drogowskazem do efektywnej pracy  
dydaktycznej i skutecznych działań wychowawczo – profilaktycznych 

  

cele  
wspomagania: 

 Zapoznanie nauczycieli z ideą zmian w egzaminie zewnętrznym  oraz wpły-
wem tych zmian na organizację procesu kształcenia 

 Zaplanowanie elementów pracy szkoły wynikających z wdrażania nowej pod-
stawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego 

 Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez opracowanie strategii po-
stępowania w uczniem sprawiającym problemy wychowawcze oraz prowa-
dzenie skutecznej diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę 

 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Rozmowa  
diagnostyczna  
z dyrektorem szkoły 

Analiza potrzeb edukacyjnych szkoły. Identyfikacja ob-
szarów wspomagania. Zaplanowanie działań w procesie 
wspomagania 

2 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Nowy egzamin po szkole podstawowej  – nowe wyzwa-
nia dla szkoły i nauczycieli 

5 750 PLN 

Konsultacje indywi-
dualne lub semina-
rium z zespołem 
zadaniowym 

Jak lepiej przygotować uczniów do spełnienia wymagań 
nowej podstawy programowej w kontekście egzaminu 
po szkole podstawowej? - giełda pomysłów 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Uczeń w wieku dorastania, jak wykorzystać jego poten-
cjał rozwojowy. Strategie pracy nauczyciela. 
Powołanie zespołu zadaniowego 

5 750 PLN 

Konsultacje  
indywidualne  
(on-line) 

Praca z tzw. uczniem trudnym. Diagnoza potrzeb, pla-
nowanie bieżącej pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej 

3 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej 

Rozwijanie kompetencji kluczowych opisanych  
w nowej podstawie programowej jako wspólna odpo-
wiedzialność nauczycieli 

5 750 PLN 

Seminarium w ze-
spole zadaniowym 

Nowa podstawa programowa a program wychowaw-
czo-profilaktyczny szkoły. Diagnoza czynników ryzyka  
i czynników chroniących 

4 bezpłatnie 

Konsultacje  
indywidualne  
(on-line) 

Prowadzenie diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę 
w szkole – projekty narzędzi, zbieranie i porządkowa 
nie wyników, formułowanie wniosków z badań 

4 bezpłatnie 

Warsztat z zespołem 
zadaniowym. 
Spotkanie z radą 
pedagogiczną 

Formułowanie zaleceń  do programu wychowawczo-
profilaktycznego (2017/2018) po przeprowadzonej dia-
gnozie. Nowa podstawa programowa po roku realizacji - 
podsumowanie procesu wspomagania 

3 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 35 godzin 
 

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

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 

cele  
wspomagania: 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie uczenia się uczniów 

  Zdobycie umiejętności w zakresie budowania konstruktywnego społecznego 
środowiska uczenia się. Zastosowanie na lekcjach nowych rozwiązań dydak-
tycznych w zakresie aranżacji środowiska sprzyjającego uczeniu się uczniów 

 Doskonalenie procesu oceniania w kontekście motywowania uczniów, 
udzielania informacji zwrotnych, samooceny. 

 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 
Konsultacja  
indywidualna  
z dyrektorem szkoły 

Ustalenie warunków realizacji wspomagania i jego kon-
kretnych efektów. Uzgodnienie  koncepcji wspomagania 
w tym form wspomagania 

2 150 PLN 

Spotkanie  
diagnostyczne 

Spotkanie z zespołem nauczycieli: pogłębiona diagnoza 
w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji  
uczenia się 

4 bezpłatnie 

Szkolenie rady  
pedagogicznej  

Na czym polega proces uczenia się w świetle psychologii 
poznawczej, motywacji i neurobiologii? Konstruktywna 
komunikacja nauczyciel – uczeń 

5 750 PLN 

Szkolenie rady  
pedagogicznej  

Metody pracy wpływające na efektywność uczenia się 
uczniów, możliwości rozwojowe uczniów, stymulowanie 
aktywności twórczej uczniów 

5 750 PLN 

Konsultacje indywi-
dualne /zespołowe 

Wdrażanie do praktyki rozwiązań  dydaktycznych wspie-
rających uczenie się (motywowanie uczniów, udzielanie 
informacji zwrotnej, samoocena) 

5 bezpłatnie 

Seminarium podsu-
mowujące 

Przykładowe rozwiązania odzwierciedlające praktykę 
pedagogiczną w zakresie organizowania uczenia się 
uczniów. Jaka zmiana dokonała się po stronie nauczy-
ciela i ucznia? 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 25  godzin 
 

Koordynator  projektu: Jadwiga Wysocka 
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KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI 
OFERTA DLA  WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK 

Kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się przepustką  
do życiowego sukcesu ucznia 

 

cele  
wspomagania: 

 Integracja społeczności szkolnej na rzecz rozwijania u uczniów kompetencji 
społecznych i umiejętności uczenia się 

  Doskonalenie umiejętności wychowawczych i metodycznych związanych ze wspie-
raniem uczniów w procesie uczenia się i rozwijania kompetencji społecznych 

  Wypracowanie rozwiązań i elementów pracy szkoły wynikających z tematyki 
wspomagania 

  
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 
Rozmowa diagno-

styczna z dyrekto-

rem szkoły 

Analiza potrzeb edukacyjnych szkoły. Pogłębiona identyfi-
kacja obszarów wspomagania. Szczegółowe zaplanowanie 
działań w procesie wspomagania 

2 bezpłatnie 

Szkolenie rady 

pedagogicznej 

Samorządność uczniowska – konieczność czy szansa. 
Kompetencje interpersonalne a zaangażowanie uczniów 
na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

5 750 PLN 

Szkolenie rady 

pedagogicznej 

Kształtowanie postaw prospołecznych na poziomie pracy 
z klasą. Jak uczyć uczniów odpowiedzialności? 

5 750 PLN 

Konsultacje zbio-
rowe i /lub indy-
widualne 

Praca z klasą i z samorządem uczniowskim. Planowanie, 
wypracowanie i konsultowanie działań służących zmianie 

5 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Uczenie się uczniów – teoria i praktyka. Organizowanie 
procesu uczenia się  

5 750 PLN 

Seminarium  
z zespołem  
zadaniowym 

Planowanie działań wspierających uczenie się uczniów  
w wymiarze przedmiotowym i ponadprzedmiotowym 

5 bezpłatnie 

Spotkanie z radą 
pedagogiczną 

Współpraca w zespole nauczycieli jako podstawa  
do wprowadzania zmian.  Podsumowanie procesu wspo-
magania 

3 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 30 godzin 
 

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

 

Droga do sukcesu edukacyjnego, czyli jak przygotować uczniów do spełnienia  

wymagań nowej podstawy programowej w kontekście egzaminu po ósmej klasie 

 

cele  
wspomagania: 

 Zapoznanie nauczycieli z ideą zmian w egzaminie zewnętrznym oraz ich wpły-
wem na organizację procesu kształcenia 

  Przygotowanie nauczycieli do stosowania metod i technik sprzyjających lepsze-
mu przygotowaniu uczniów do egzaminu zewnętrznego 

  Zaplanowanie elementów pracy szkoły wynikających z wdrażanych zmian orga-

nizacyjnych i programowych w szkole 
 

Rodzaj formy Temat 
Ilość 

godzin 
Kwota 

PLN 

Rozmowa diagno-
styczna z dyrekto-
rem szkoły 

Analiza potrzeb edukacyjnych szkoły. Pogłębiona 
identyfikacja obszarów wspomagania. Szczegółowe 
zaplanowanie działań w procesie wspomagania 

1 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Nowy egzamin po szkole podstawowej  – nowe wy-
zwania dla szkoły i nauczycieli 

5 750 PLN 

Seminarium  
z zespołem  
zadaniowym 

Jak lepiej przygotować uczniów do spełnienia wyma-
gań nowej podstawy programowej w kontekście eg-
zaminu po szkole podstawowej? - giełda pomysłów 

5 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

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

5 750 PLN 

Seminarium  
z zespołem  
zadaniowym 

Działania uwzględniające wykorzystanie narzędzi TOC 
w realizacji nowej podstawy programowej i przygo-
towaniu uczniów do egzaminu 

5 bezpłatnie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 

Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 5 750 PLN 

Spotkanie z radą 
pedagogiczną 

Współpraca w zespole nauczycieli jako podstawa  
do wprowadzania zmian.  Podsumowanie procesu 
wspomagania 

4 bezpłatnie 

 
Całkowita liczba godzin wspomagania – 30 godzin 
 

Koordynator  projektu: Wiesława Chlebowska 
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   kkkwwwaaallliiifffiiikkkaaacccjjjeee   
  

  

  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

  
Tytuł: Zarządzanie oświatą  

  
CEL:  Zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą niezbędnych do pełnienia 

funkcji dyrektora 
TREŚCI:  Zgodne z ramowym programem MEN 

 
Liczba godzin: 210  Koszt: 1500 PLN 

   Kierownik: Jadwiga Wysocka 

  

  

  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

  
Tytuł: Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki języka angielskiego  

na wczesnym etapie nauczania 
  

CEL:  Umożliwienie nauczycielom uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania języ-
ka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych 

TREŚCI:  Zgodnie z ramowym programem  MEN 
 

Liczba godzin: 240   Koszt: 1600 PLN 
   Kierownik: Krystyna Juźwicka 

  
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 
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   uuuppprrraaawwwnnniiieeennniiiaaa      
  
  

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 

  
  

  
  
  
  

  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i osoby zainteresowane 
  

Tytuł: Kierownik wypoczynku  
  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników 

 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 120 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 

 
 

ADRESAT: Studenci, maturzyści, osoby zainteresowane, nauczyciele wszystkich typów szkół 
  

Tytuł: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców  
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Obowiązki wychowawcy grupy 

 Bezpieczeństwo zdrowia i życia wychowawców wypoczynku 
 

Liczba godzin: 36  Koszt: 150 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 

 
 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

  

CEL:  Uzyskanie przez nauczycieli  uprawnień do prowadzenia zajęć z uczniami  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

TREŚCI:  Wg programu Ministerstwa Zdrowia. Kurs kończy się egzaminem teoretycz-
nym i praktycznym 

 
Liczba godzin: 34  Koszt: 400 PLN 

   Kierownik: Ilona Lewandowska 
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ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele edukacji elementarnej 
  

Tytuł: Przyjaciele Zippiego 
 (Rekomendacje KBPN i MEN; przygotowanie realizatorów) 

 
CEL:  Promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, po-

przez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  
dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie  
z problemami i trudnościami 

TREŚCI:  Program adresowany jest do wychowawców małych dzieci o niskim poziomie 
umiejętności, uczy jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać 
uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia 
sobie. Program zachęca do współpracy i pomagania innym dzieciom 

 
Liczba godzin: 12+24 pracy indywidualnej 

nauczyciela 
 Koszt: 

Koszt materiałów: 
250   PLN 
250   PLN 

   Kierownik: Ewa Ruszkowska 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 



 20 

   SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEE  ZZ  RREEAALLIIZZAACCJJII  
KKIIEERRUUNNKKÓÓWW  PPOOLLIITTYYKKII  OOŚŚWWIIAATTOOWWEEJJ  PPAAŃŃSSTTWWAA    

 
Nowy egzamin po szkole podstawowej –  nowe wyzwania dla szkoły i nauczycieli 
 Idea, założenia i organizacja egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej 
 Forma i rodzaje zadań oraz ich odwołania do nowej podstawy programowej w kontekście dzia-

łań sprzyjających lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminu 

Ilona Lewandowska 

Rozwijanie kompetencji kluczowych opisanych w nowej podstawie programowej 
jako wspólna odpowiedzialność nauczycieli 
 Kompetencje kluczowe opisane w nowej podstawie programowej i ich miejsce w dokumentach 

programowych szkoły 
 Działania nauczycieli, dyrektora, zespołów przedmiotowych i innych organów szkoły na rzecz 

rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów 

Ilona Lewandowska 

Uczenie się uczniów – teoria i praktyka. Przegląd metod sprzyjających uczeniu się 
 Czynniki wpływające na efektywność procesu nauczania i uczenia się 
 Organizowanie procesu uczenia się uczniów. Metody i techniki sprzyjające uczeniu się 

Ilona Lewandowska 

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 

Jak doskonalić uczenie się uczniów – edukacja zadaniowa? 
 Tworzenie stacji zadaniowych w obszarze różnych przedmiotów (humanistyczne, matematyczno 

– przyrodnicze,  artystyczne i sprawnościowe) 
 Zasady pracy z wykorzystaniem stacji zadaniowych w tym indywidualizacja 

Ewa Marciniak-Kulka   

Edukacja kształtująca – uczeń odpowiedzialny za efekt 
 Wymagania edukacyjne w ocenianiu kształtującym i kształtowaniu postaw odpowiedzialności 

ucznia za własne uczenie się  
 Ocenianie kształtujące jako wsparcie dla oceniania zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman   

Informacja zwrotna – znaczenie w modelowaniu uczenia się ucznia 
 Struktura, forma i kontekst informacji zwrotnej 
 Przykłady informacji zwrotnej dla różnych edukacji i przedmiotów  

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman   

Budowanie postaw ku przyszłości – kierunki inspiracji    
 Wyzwania stawiane przed szkołą w zakresie nowoczesnych sposobów kształtowania postaw 
 Zasoby szkoły w kształtowaniu postaw uczniów - jak je wykorzystać? 

Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman   

Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe  w pracy nauczyciela 
 Wpływ informacji zwrotnej na motywację w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

 Rola pytań i umiejętność ich formułowania w pracy z uczniem 
 Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie motywowania uczniów do nauki  

i zmiany zachowania 

  Ewa Ruszkowska  
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Ja – wychowawca. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu  
 Własny styl przewodzenia i jego wpływ na relacje z uczniami i ich rodzicami. Organizacja życia 

wewnętrznego klasy jako zespołu 
 Style  zachowania w sytuacji konfliktu i ich następstwa 

  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 

 Znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym 

Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk  

Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się, czyli narzędzia TOC w edukacji? 
 Poznanie narzędzi myślowych TOC 
 Prezentacja możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizy 

tekstu, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania i argumentowania 

Anna Guć 

Jak rozwijać samodzielność i kreatywność u każdego ucznia? 
 Prezentacja skutecznych metod oraz pomocy dydaktycznych uwzględniających możliwości i po-

trzeby współczesnych uczniów w procesie dydaktycznym 
 Sztuka zadawania pytań, czyli jak pytać by uczniowie mówili oraz jakie stawiać zadania i polece-

nia by wspierać ich w proces uczenia się 

Anna Guć 

Kompetencje kluczowe. Jak organizować uczenie się uczniów? 
 Cechy nowoczesnego procesu kształcenia. Założenia konstruktywizmu – zadania nauczyciela 

 Proces uczenia się w świetle neurodydaktyki 

 Udzielanie informacji zwrotnej modele FUKO i GOLD 

 Metody nauczania sprzyjające uczeniu się – tworzenie społecznego środowiska uczenia się 
 Stymulowanie aktywności twórczej uczniów 

Jadwiga Wysocka 

Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie – jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów? 
 Zachowania ryzykowne w Sieci, prawne aspekty wykorzystania Internetu 

 Procedury reagowania na przemoc w Internecie 

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci – profilaktyka zagrożeń 
Małgorzata Bednarczyk 

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 

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 

   

   

SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEE  ZZ  WWNNIIOOSSKKÓÓWW    
ZZ  NNAADDZZOORRUU  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNEEGGOO  ŁŁÓÓDDZZKKIIEEGGOO  KKUURRAATTOORRAA  OOŚŚWWIIAATTYY  
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Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa 
 Tryb, zasady, obszar pracy podlegający ocenie 

 Kryteria, wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 

 Powinności i wymagania wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 
 Regulamin oceny pracy nauczyciela 

Grażyna Raźniewska 

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji 
pracy szkoły/placówki oświatowej 
 Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. 

 Zmiany w ustawie Prawo oświatowe 
 Ochrona wrażliwych danych osobowych 

Grażyna Raźniewska 

Statut szkoły jako podstawa prawa wewnątrzszkolnego 
 Zawartość statutu szkoły zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2017 r. aktami prawnymi 

 Rola i znaczenie statutu w szkołach i placówkach 

 Zasady technik prawodawczych w kontekście pisania statutu i uchwały 
 Zasady dokonywania zmian w statucie szkoły/placówki krok po kroku 

Grażyna Raźniewska 

Gry psychologiczne w szkole. W co grają uczniowie? 
 Rodzaje gier: zakłócające, upokarzające, kusicielskie 

 Skuteczne sposoby ograniczania i eliminowania gier uczniów 
 Analiza transakcyjna a formuła gry psychologicznej 

Jadwiga Wysocka 

Ocena pracy nauczyciela w kontekście nowych wymagań 
 Zasady,  tryb i obszar pracy podlegający ocenie 

 Kryteria, wskaźniki i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 

 Powinności i wymagania wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 
 Regulamin oceny pracy nauczyciela 

Jadwiga Wysocka 

Zmiana – zagrożenie czy szansa na rozwój? 
 Zasady,  tryb i obszar pracy podlegający ocenie 

 Kryteria, wskaźniki i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 

 Powinności i wymagania wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 
 Regulamin oceny pracy nauczyciela 

Jadwiga Wysocka 

Prawa i obowiązki nauczyciela. Interpretacja i stosowanie przepisów prawa oświatowego 
 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 

Ocena pracy nauczyciela 
 Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli 

 Kryteria służące ocenie pracy nauczyciela 
Zenon Kołodziej 

Obserwacja zajęć szansą dla nauczycieli na lepsze planowanie działań w procesie 
dydaktyczno – wychowawczym 
 Obserwacja zajęć w prawie oświatowym 

 Obserwacja zajęć jako niezbędny element oceny pracy nauczyciela 
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 Uczestnicy obserwacji jako podmioty wspierające planowanie pracy nauczyciela 
Janusz Jasiński 

 

 

 

 

 

SSSiiieeeccciii   wwwssspppóóółłłppprrraaacccyyy   iii   sssaaammmoookkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa      
 

 

Szanowni Państwo! 

Proponujemy Państwu także 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, zatem 
nie będą dla Państwa 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.   

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji  
TYTUŁ: Skuteczny wychowawca 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Samorządność uczniowska. Action learning – dzielenie się wyzwaniami i za-
angażowaniem 

 Motywowanie uczniów do nauki – narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 

 Współpraca z rodzicami –  szansa czy konieczność? 

 Wprowadzanie młodzieży w świat norm i ról społecznych 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

ADRESAT: Pedagodzy szkolni szkół i placówek miasta i gminy Łask 
TYTUŁ: Pedagodzy szkolni 

 MMEETTOODDYYCCZZNNOO  --  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
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ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Interwencja kryzysowa w szkole 

 Trudne zachowania uczniów a kompetencje dorosłego 

 Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? Action learning 

 Działania sprzyjające realizacji narodowego programu Bezpieczna Szkoła 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacji, wychowawcy grup 
TYTUŁ: Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole/placówce 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące jako punkt wyjścia do diagnozy 

 Prezentacja wybranych technik i narzędzi diagnozy 

 Planowanie działań diagnostycznych 

 Wyniki diagnozy i co dalej? Formułowanie zaleceń do programu wychowaw-
czo – profilaktycznego dla poszczególnych szkół i placówek 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ilona Lewandowska, Ewa Ruszkowska 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych 
TYTUŁ: Wyzwania stojące przed nauczycielami wychowania do życia  

w rodzinie w ośmioletniej szkole podstawowej 
 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Treści nauczania a osiąganie celów kształcenia podstawy  programowej  
w zakresie rozumienia integralnej wizji osoby i ludzkiej seksualności 

 Wspierania wychowawczej roli rodziny 

 Ciekawych rozwiązań  metodycznych; efektywność stosowania metod akty-
wizujących oraz różnorodnych środków dydaktycznych 

 Wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Małgorzata Świniarska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

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

TYTUŁ: Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę – rozwój dla awansu 
 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
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ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Kierunki rozwoju zawodowego nauczyciela w kontekście wymagań kwalifika-
cyjnych awansu 

 Warsztat pracy nauczyciela profesjonalisty 

 Plan rozwoju zawodowego stażysty – formy i sposoby realizacji wymagań 

 Zakończenie stażu – sprawozdanie z efektami rozwojowymi 

 Rozmowa kwalifikacyjna z komisją ds. awansu 
 

Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Przedstawiciele szkolnych/przedszkolnych zespołów ds. Promocji zdrowia 
TYTUŁ: Seminarium dla sieci współpracy i samokształcenia 

dla przedstawicieli szkolnych/przedszkolnych zespołów ds. Promocji zdrowia 

Szkoła Promująca Zdrowie – aktualne procedury ubiegania się 
o Krajowy lub Wojewódzki Certyfikat 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Szkoła Promująca Zdrowie – aktualne procedury ubiegania się o Krajowy 

Certyfikat – (I spotkanie) 

 Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie – realizacja zadań oraz obo-
wiązujące dokumenty – (część szkolenia realizowana w ramach wizyty stu-
dyjnej, w placówce posiadającej Krajowy Certyfikat), 

 Szkoła Promująca Zdrowie – ciekawe pomysły na realizację zadań (część 
szkolenia realizowana na Platformie Edukacyjnej WODN) 

 
Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele pracujący z dziećmi z zespołem Aspergera lub autyzmem 
TYTUŁ: Seminarium dla sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących 

z dziećmi, z zespołem Aspergera lub autyzmem 

Edukacja uczniów z zespołem Aspergera lub autyzmem –  
rozwiązania praktyczne 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Program The Son - Rise i metoda Floortime w terapii dzieci ze spektrum au-

tyzmu (I spotkanie) 

 Edukacja uczniów z zespołem Aspergera lub autyzmem w praktyce, (semina-
rium realizowane w ramach wizyty studyjnej w Naviculi Centrum Terapii i Au-
tyzmu w Łodzi) 

 W kierunku edukacji włączającej - uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólno-
dostępnej (część szkolenia realizowana na Platformie Edukacyjnej WODN) 

 
Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele bibliotekarze 
TYTUŁ: Forum Bibliotekarzy Szkolnych 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Biblioteka szkolna w procesie kształcenia i wychowania 

 Zagadnienia wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele szkół biorących udział w rządowym programie Aktywna tablica oraz 
inni zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Aktywna tablica. Bezpieczeństwo w sieci rozległej Internet 
 IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Darmowy program działający na wszystkich tablicach i jago zastosowanie 
w projektowaniu lekcji 

 Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń w pracy z tablicą interaktywną 

 Scenariusze zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i narzędzi oraz 
technik TIK 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Praca nauczyciela matematyki w nowej szkole podstawowej:  
metodyka aktywnej dydaktyki, strategia oceniania kształtującego 

 DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Sposoby wprowadzania podstawy programowej 

 Ocenianie wspierające rozwój ucznia, ocenianie holistyczne 

 Aktywne metody pracy 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 
TYTUŁ: Miejscowość, miasto, gmina w oczach najmłodszych mieszkańców 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
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ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Propozycje działań oraz przedstawienie narzędzi umożliwiających badanie 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych miejscowości …. 

 Sposoby i etapy realizacji projektu, przykłady dobrej praktyki, propozycje 
publikacji 

 
Liczba spotkań: 2  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele muzyki w szkole podstawowej 
TYTUŁ: Jak obudzić apetyt na muzykę? 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Formy wychowania muzycznego i ich wpływ na ogólny rozwój dziecka 

 Zagadnienia wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Pomysłowy nauczyciel świetlicy 

 SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Propozycje zabaw zapoznawczych, integracyjnych, muzycznych i ruchowych 
dla dzieci 

 Przykładowe scenariusze na zajęcia świetlicowe 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Bawimy i uczymy się razem.  

Współpraca w grupie na I etapie edukacyjnym 
 SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Szkoła jako teren różnorodnej aktywności ucznia 

 Organizowanie efektywnej pracy w grupach 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Dyrektorzy placówek przedszkolnych 
TYTUŁ: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Jakość w przedszkolu jako działanie na rzecz edukacyjnego rozwoju dziecka  

 Kształtowanie i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci 

 Ocena pracy nauczyciela w kontekście zapewniania jakości pracy przedszkola 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Tworzenie w przedszkolu środowiska sprzyjającego wzmacnianiu 

właściwych zachowań dziecka 
   WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagro-
żeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań dzieci 

 Współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz wzmacniania właściwych zacho-
wań dziecka 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Akademia Młodego Nauczyciela 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej  

 Aktywizujące metody pracy z dzieckiem w klasach 1-3 

  Obszary wymagań kwalifikacyjnych awansu – planowanie rozwoju zawodo-
wego młodego nauczyciela 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 Realizacja: Sieradz 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 
TYTUŁ: Mała Akademia Polonisty 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Propozycje ćwiczeń i zestawów zadań rozwijających umiejętności: argumen-
towania, uzasadniania, wnioskowania, interpretowania i innych umiejętności 
polonistycznych ważnych w kontekście przygotowania uczniów do nowego 
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egzaminu po ósmej klasie 

 Zajęcia wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele szkół podstawowych  
TYTUŁ: Opowieści o przeszłości i przyszłości na stulecie niepodległości  –  

sieć współpracy nauczycieli – inspiracje dla kształtowania 
 twórczych postaw uczniów 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  ii  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Znaczenie zasobów lokalnych w kształtowaniu aktywnych postaw uczniów 

 Źródła informacji i ich przetwarzanie w tworzeniu różnych form aktywności 
uczniów i rozwijaniu ich zdolności 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd  

Neyman, goście zewnętrzni  
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

SSSzzzkkkooollleeennniiiaaa   dddlllaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrróóówww   ssszzzkkkóóółłł///ppplllaaacccóóówwweeekkk      
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Rola dyrektora w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Kształtowanie kompetencji kluczowych w świetle podstawy programowej 

 Umiejętności nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych 

 Działania dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego – obserwacja lek-
cji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych 

 Kryteria ocena pracy nauczyciela kształtującego kompetencje kluczowe 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 70 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Jak prowadzić procesy rozwojowe, by przyniosły trwałą zmianę  
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jakościową w szkole?  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Cechy uczącej się organizacji – pięć dyscyplin Senge 

 Turkusowe organizacje – koncepcja Frederica LaLoux 

 Diagnoza potrzeb rozwojowych w organizacji – metody diagnozy 

 Planowanie rozwoju – zmiany jakościowej 
 Rola dyrektora i nauczyciela na poszczególnych etapach procesu rozwojowego 

 Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań  
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 70 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół 

TYTUŁ: Tworzenie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego przez organy 
szkoły szansą na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Partycypacyjny model  tworzenia  wewnątrzszkolnego prawa 

 Organizacja pracy szkoły w oparciu o funkcjonalne prawo wewnątrzszkolne 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół 

TYTUŁ: Media a placówka oświatowa – zasady i formy współpracy 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Prawo prasowe, prawo o dostępie do informacji publicznej 

 Tworzenie procedur kontaktu z mediami w przypadku sytuacji kryzysowych  

 Praktyka kontaktu z przedstawicielami mediów 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński, Olgierd Neyman 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy placówek oświatowych 

TYTUŁ: Metody coachingu w pracy dyrektora szkoły/przedszkola 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

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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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek 

TYTUŁ: Zadania dyrektora w zakresie oceny pracy nauczyciela zgodnie  
z nowym prawem oświatowym 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Podstawy prawne oceniania pracy nauczycieli, proponowane zmiany 

 Szczegółowe kryteria na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – 
analiza proponowanych zmian 

 Przykłady szczegółowych kryteriów – propozycje  zapisów 

 Propozycje  szkolnych procedur 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek, nauczyciele 

TYTUŁ: Rola i stosowanie prawa w praktyce szkolnej 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOOEERRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Prawo oświatowe obowiązujące od września 2017 r. 

 Aktualizacja dokumentów szkoły zgodnie z wymaganiami obowiązującego 
prawa. Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora 

 Monitorowanie podstawy programowej ważnym zadaniem nadzoru pedagogicznego 

 Przygotowanie nauczycieli do pracy nad zmianami w statucie szkoły 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani dyrektorzy 

TYTUŁ: Ocena pracy, a awans zawodowy nauczyciela 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wymagania przepisów prawa oświatowego 

 Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli 

 Kryteria służące ocenie pracy nauczyciela 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Zenon Kołodziej 
Koszt: 70 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

EEE   ---   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   
 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Wykorzystanie biblioterapii i bajkoterapii  podczas zajęć  

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne  
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

  

TREŚCI:  Terapeutyczne możliwości literatury 

 Bajki i opowiadania relaksacyjne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, teksty 
literackie wprowadzające w świat wartości 

 

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

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli  

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 
 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli  
TYTUŁ: Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie i terapii uczniów  

z zespołem Aspergera lub autyzmem  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Ogólne założenia dotyczące metody Delacato 

 Wykorzystanie metody Delacato w diagnozie sensoryzmów u dzieci 
z zespołem Aspergera lub autyzmem 

 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 

 

  FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy 
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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 

EEEddduuukkkaaacccjjjaaa   ppprrrzzzeeedddssszzzkkkooolllnnnaaa   iii   wwwccczzzeeesssnnnooossszzzkkkooolllnnnaaa      
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zajęcia rytmiczne w przedszkolu – od rytmiki do tańca 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu 

 Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni 

 Kształtowanie umiejętności wykorzystanie naturalnych efektów perkusyj-
nych do akompaniamentu 

 Opanowanie wybranych układów tanecznych  
 

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

 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Prawidłowości uczenia się dziecka 

 Strategie uczenia się 

 Cechy indywidualne dziecka a uczenie się 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu  
zainteresowania dziecka językiem angielskim 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Projektowania okazji edukacyjnych umożliwiających dzieciom osłuchanie się 
z językiem angielskim 

 Gry i zabawy językowe 
 

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

 

 

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 

 

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 kształtujące empatię  

 Umiejętności będące podstawą wyboru odpowiednich zachowań w relacjach 
społecznych 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

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 
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Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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 
 

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zajęcia literacko – plastyczne w przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Dziecko jako odbiorca i twórca tekstu literackiego. Eksperymenty językowe  
i graficzne 

 Wizualne ślady dziecięcych przeżyć  z wykorzystaniem różnych technik plastycznych 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska, 

Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zabawy matematyczne w przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wymagania programowe w zakresie kompetencji matematycznych 



 36 

 Warunki do doświadczeń w zakresie kompetencji matematycznych 
 

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

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

TYTUŁ: Kreowanie przestrzeni do eksperymentowania rytmem,  
dźwiękiem, ruchem i głosem   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zabawy i ćwiczenia wykorzystujące rytm, dźwięk, ruch do zagospodarowania 
przestrzeni 

 Ćwiczenia w improwizowaniu ruchem i dźwiękiem 
 

Liczba godzin:  6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt:  30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

TYTUŁ: Tworzenie sytuacji edukacyjnych budzących wrażliwość estetyczną 
dziecka w przedszkolu   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wychowanie estetyczne jednym z podstawowych celów wychowania 

 Zabawy i ćwiczenia budzące  wrażliwość estetyczną – działania praktyczne 
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Liczba godzin:  5  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt:  30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 przed-
szkolnym 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
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 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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

TYTUŁ: Zabawy przy muzyce dla najmłodszych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

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

 Propozycje zabaw przy muzyce 
 

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

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
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 

 Rozbudzanie aktywności dziecka za pomocą różnorodnych form pracy, me-
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tod i technik 
 

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

 

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

wani nauczyciele 
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: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

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 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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

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

TYTUŁ: Część II. Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodniczo –
ekologiczne w domu, w szkole i w przedszkolu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Poznanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym oraz sposobów ich 
obserwacji 

 Przykłady doświadczeń ilustrujących wpływ człowieka na powietrze, glebę, 
wodę  

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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

TYTUŁ: Zajęcia z programowania w codziennej pracy  z uczniem 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Rozwijanie myślenia komputacyjnego u dzieci w młodszym wieku szkolnym 

 Rozwijanie i wykorzystywanie kreatywności i pomysłowości ucznia podczas 
codziennych zajęć edukacyjnych 

 Wykorzystywanie podczas zajęć robotów edukacyjnych – m.in. ozobotów 
(zajęcia z udziałem dzieci demonstrującymi elementy pracy warsztatowej) 

 

Liczba godzin: 5   Prowadzący: Justyna Trojszczak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Planowanie i organizacja procesu wychowawczego klasach 1-3 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Zarzadzanie klasą – kompetencje nauczyciela w procesie tworzenia pozytyw-
nego klimatu emocjonalnego w zespole uczniowskim 

 Projektowanie zajęć – rola umiejętności społecznych w przeciwdziałaniu 
powstawania trudności wychowawczych 

 

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

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej w klasach 1-3 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Rola zabaw i gier w poznawaniu przyrody 

 Przykłady gier, zabaw i quizów przyrodniczych 
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Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: Od zdolności do mądrości – model zrównoważonego rozwoju 
uczniów zdolnych w klasach 1-3 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Modele zdolności 

 Diagnoza i wspomaganie uczniów – Test Uzdolnień Wielorakich 

 Elementy tutoringu w procesie rozwijania zdolności i zainteresowań 
 

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

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Innowacyjne metody pracy z lekturą w edukacji wczesnoszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Spotkanie z tekstem literackim –  narzędziem pracy wychowawczej 

 Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda wspomagania nauki czytania 
oraz motywowania dzieci do samodzielnego kontaktu z książką 

 Praca z lekturą szkolną przy zastosowaniu zasad czytania wrażeniowego 
 

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

 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Gry planszowe i strategiczne w rozwijaniu myślenia logicznego 
 u dzieci w klasach 1-3 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Odkrywanie mocnych stron dziecka 

 Przykłady gier i zabaw z wykorzystaniem kości 
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 Gry karciane w procesie edukacyjnym 
 

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

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 … z wykorzystaniem maty edukacyjnej 

 Zabawy wspierające operacje na liczbach 
 

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

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Kartki okolicznościowe z ażurowym wzorem – technika pergamano 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Etapy pracy techniką pergamano (odrysowanie wzoru, uwypuklanie, cienio-
wanie, wytłaczanie i perforowanie) 

 Projektowanie kartki i praktyczne wykonanie 
 

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

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Kreatywne działania w klasach 1-3 z wykorzystaniem gazet 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Rozwijanie twórczego potencjału małego dziecka 

 Gazeta jako narzędzie do tworzenia prac plastycznych i technicznych 

 Wiklina papierowa – podkładka pod kubek 
 

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

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

TYTUŁ: Technika decoupage 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Zasady pracy techniką decoupage 

 Praktyczne zdobienie przedmiotów z wykorzystaniem poznanej techniki (ob-
razek, wazonik, bombka) 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Stymulowanie kreatywności i komunikacji w edukacji  
wczesnoszkolnej za pomocą zabaw integracyjnych oraz kart  

dialogowych i metaforycznych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Budowanie klimatu emocjonalnego w klasie przy zastosowaniu zabaw inte-
gracyjnych 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości warunkiem nawiązywania  
i pogłębiania kontaktu z grupą 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Wycieczka jako forma poznawania przyrody w klasach 1-3 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wycieczka  metoda, czy forma aktywności? 

 Etapy działań związane z wycieczką 

 Grupy uczniowskie w roli – niekonwencjonalne poznawanie przyrody w lesie, 
parku, na łące 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt: bezpłatnie  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Od plastyki do matematyki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Tworzenie rytmów i sekwencji jako istotnych elementów prac plastycznych 

 Abstrakcje geometryczne – nazywanie figur, określanie właściwości, tworze-
nie prac plastycznych 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt: bezpłatnie  Realizacja: Sieradz 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
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 
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Liczba godzin: 6  Prowadzący: Halina Nowakowska 
Koszt: bezpłatnie  Realizacja: Sieradz 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Flażolet w nauczaniu muzyki w klasach I-III szkoły podstawowej 
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 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Wykorzystanie Kart Grabowskiego na zajęciach 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 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Ciekawe strony internetowe 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 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
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 

 Wykonanie ozdób podkreślających klimat Bożego Narodzenia (ozdoby choin-
kowe, wieniec bożonarodzeniowy itp.) 
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Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

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

TYTUŁ: Muzyka jako narzędzie stymulujące wszechstronny rozwój dziecka   
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Rola muzyki w kształtowaniu osobowości dziecka 

 Zabawy plastyczne z muzyka artystyczną 

 Zabawy integrujące muzykę, plastykę i działania parateatralne 
 

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

 

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/Wieluń 
 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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

TYTUŁ:   Zabawy i ćwiczenia muzyczne wspomagające nabywanie  
kompetencji matematycznych uczniów klas I-III 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Płaszczyzny łączenia muzyki z edukacją matematyczną 

 Propozycje ćwiczeń, zadań i zabaw z wykorzystaniem muzyki 
 

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

 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Programowanie w klasach I - III jako kreatywne rozwiązywanie  
problemów z różnych dziedzin przy wykorzystaniu metod i narzędzi IT 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  



 45 

TREŚCI:  Metodyka nauczania programowania małych dzieci przez zabawę bez użycia 
komputera i tabletu. 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 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  
Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
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 tabletu 

 Zabawy z dziećmi (bez użycia komputera i tabletu) 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 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

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

  

TREŚCI:  Propozycje zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych i odprężających  

 Teksty bajek, wierszyki do wykorzystania w pracy z dziećmi 
 

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

 

 

  

JJJęęęzzzyyykkk   pppooolllssskkkiii   
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

TYTUŁ: Zrozumieć znaczy polubić – w drodze do samodzielności  
uczniowskiej w interpretacji różnych tekstów 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Przegląd strategii interpretacyjnych 

 Propozycje ćwiczeń i zadań rozwijających umiejętność interpretacji różnych 
tekstów kultury 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

TYTUŁ: Wypowiedzi twórcze i argumentacyjne – propozycje tematów  
i ćwiczeń redakcyjnych, ocenianie wg kryteriów egzaminacyjnych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Istota wypowiedzi twórczych i argumentacyjnych zawarta w egzaminacyjnych 
kryteriach oceniania. Ćwiczenia w sprawdzaniu wypowiedzi uczniowskich 

 Propozycje tematów prac pisemnych oraz ćwiczeń rozwijających umiejętność  
budowania wypowiedzi pisemnych 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 
TYTUŁ: Co z tą lekturą? – kilka pomysłów na realizację lektur  

obowiązkowych w klasach IV-VI (lub VII-VIII) 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Prezentacja zestawów ćwiczeń, zadań i gier wspierających aktywność 
uczniów na lekcjach związanych z lekturą; wykorzystanie multimediów 

 Propozycje scenariuszy zajęć 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

TYTUŁ: „Wolność kocham i rozumiem” czyli edukacja patriotyczna na lek-
cjach języka polskiego w stulecie niepodległości i nie tylko 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wykorzystanie różnych tekstów kultury do kształtowania postaw patriotycznych 

 Działania alternatywne dla „akademii ku czci” 
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Liczba godzin: 8  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych 

TYTUŁ: Mitologia inaczej – kilka pomysłów metodycznych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Prezentacja zestawów ćwiczeń, zadań i gier wspierających aktywność 
uczniów na lekcjach związanych z mitologią 

 Ślady mitologii we współczesnym świecie – nazewnictwo, frazeologia, sym-
bolika. Propozycje zestawów zadań 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej kl. IV – VIII 

TYTUŁ: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – formy wsparcia  
i pomocy na lekcjach języka polskiego 

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 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej kl. IV – VIII 

TYTUŁ: Nowy egzamin po szkole podstawowej z języka polskiego –  
planowanie pracy zadaniowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Założenia egzaminu z języka polskiego po szkole podstawowej 

 Typy zadań na egzaminie z języka polskiego po szkole podstawowej 

 Planowanie pracy dydaktycznej przygotowującej uczniów do egzaminu 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego  

TYTUŁ: Działania rozwijające umiejętności językowe i komunikacyjne 
ucznia w szkole podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
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TREŚCI:  Propozycje ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności literacko – językowe 
ucznia 

 Pomysły i materiały do wykorzystania na lekcjach języka polskiego 
 

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

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Jak ciekawie omówić lekturę? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Proces omawiania lektur szkolnych – inspiracje metodyczne 

 Przykłady dobrych praktyk 
 

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

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

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 wykorzystaniem e-podręczników, filmów z Internetu, interaktywnych zaso-
bów 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 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Wykorzystanie Internetu na lekcjach języka polskiego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Strony internetowe z zasobami polonistycznymi 

 Materiały z sieci do wykorzystania na lekcjach języka polskiego 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Projekt innowacji pedagogicznej – kreuję, programuję … 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Filozofia innowacyjności – model lateralny  

 Dobre praktyki w dokonywaniu zmian w warsztacie pracy nauczyciela 
i procesie nauczania/uczenia się. Diagnoza potrzeb 

 Projekt programowej  innowacji pedagogicznej 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

   

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Przekonująco mówić i przemawiać – retoryka w teorii i praktyce 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży 

 Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą? 

 „Mów jak mówca” – książka, której nie będziecie czytać … będziecie z nią 
rozmawiać … 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk, Nowa Era 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Sztuka argumentowania – przygotowanie uczniów do tworzenia 
rozprawki jako wypowiedzi problemowej i interpretacyjnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Argumentowanie a  krytyczne myślenie 

 Jak budować przekonujący komunikat? 

 Argumentowanie w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk, GWO 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Wspierające ocenianie prac pisemnych uczniów na lekcjach języka 
polskiego z uwzględnieniem kryteriów egzaminacyjnych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Kluczowe założenia oceniania kształtującego  

 Istotne elementy wypowiedzi pisemnej w kontekście kryterialnego oceniania 

 Konstruktywna informacja zwrotna dla ucznia, w tym  -  ze specjalnymi po-
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trzebami edukacyjnymi 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk, Violetta Florkiewicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

  

RODZAJ FORMY: Seminarium z lekcją otwartą dla nauczycieli 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Język relacji, motywacji i informacji zwrotnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Skuteczna komunikacja z uczniami 

 Wartość informacyjna i motywacyjna oceny szkolnej 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Olgierd Neyman 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

  

JJJęęęzzzyyykkkiii   ooobbbccceee      
  

  

  

RODZAJ FORMY: Kurs języka angielskiego 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu  
certyfikującego Certificate Pearson Test of English General 3,  

poziom B2. Czas trwania kursu: 2 lata (4 semestry) 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Doskonalenie i integrowanie sprawności językowych w zakresie języka an-
gielskiego na poziomie średniozaawansowanym  

 Szkolenie w zakresie technik egzaminacyjnych pod kątem egzaminu CPT, B2 
 

Liczba godzin: 240     Kierownik: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 3200 PLN   Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 

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: Krystyna Juźwicka, 
Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz  
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT:  Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Projektowanie zadań językowych ułatwiających integrowanie 
sprawności oraz spełnienie wymagań podstawy programowej   

dla szkoły podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Doskonalenie sprawności receptywnych uczniów z wykorzystaniem różno-
rodnych materiałów i technik nauczania  

 Rozwijanie zdolności komunikacyjnych uczniów  
 

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

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe (CLIL) na lek-
cjach języka angielskiego w szkole podstawowej w świetle zapisów 

nowej podstawy programowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Sposoby wprowadzania elementów zintegrowanego kształcenia przedmio-
towo – językowego na lekcjach języka angielskiego 

 Dobór materiałów językowych ułatwiających korelację treści nauczania 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych   

TYTUŁ:  Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Doskonalenie umiejętności językowych uczniów (skills, sub–skills) sprawdza-
nych na egzaminie ósmoklasisty 

 Dobór treści nauczania, strategie komunikacyjne, umiejętność korzystania  
z różnych źródeł informacji 

 

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

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych   

TYTUŁ: Rozwijanie kompetencji kulturowej w nauczaniu języka  
angielskiego w szkole podstawowej w świetle zapisów nowej  

podstawy programowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
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TREŚCI:  Wzbogacanie procesu przyswajania przez uczniów języka angielskiego po-
przez wykorzystanie elementów kulturowych i realioznawczych w procesie 
nauczania  

 Wykorzystanie materiałów autentycznych na lekcjach języka  angielskiego, 
poszerzanie zasobności leksykalnej uczniów 

 

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

 

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

TYTUŁ: Język angielski w przedszkolu – edukacja językowa dzieci  
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 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkoli 

TYTUŁ: Język angielski w świecie baśni, bajki i muzyki – praca z dziećmi  
na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III  

szkoły podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Baśnie i bajki – uczą i bawią  

 Nauka słówek przez zabawę – Mobilna Rekreacja Muzyczna  
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  
Wiesława Chlebowska  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie 
umiejętności językowych, gry i zabawy językowe  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wykorzystanie gier i zabaw w procesie języka angielskiego  

 Nauczanie wielozmysłowe na lekcjach języka angielskiego  
 

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

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych    

TYTUŁ: Ja i moi uczniowie pracujemy kreatywnie   
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Rozwijanie kompetencji, kreatywności i innowacyjności jako cel kształcenia 
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ogólnego 

 Kreatywne ćwiczenia językowe  
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych  szkół podstawowych 

TYTUŁ: Wykorzystanie elementów wizualnych na lekcjach języka obcego  
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 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych   

TYTUŁ: Projekt edukacyjny na lekcjach języków obcych w świetle zapisów 
nowej podstawy programowej  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

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

 Rola projektu edukacyjnego w procesie realizacji nowej podstawy programowej  

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium   
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych   

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

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Założenia i struktura metody  

 Zadania językowe konstruowane w oparciu o metodę Matthew Lipmana  
 

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

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium   
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych   

TYTUŁ: Skuteczny nauczyciel języka obcego  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
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TREŚCI:  Współczesne koncepcje skutecznego nauczania  

 Profesjonalna wiedza nauczyciela języka obcego  

 Personalne teorie nauczycieli 
 

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

 

 

 

 

 

 

HHHiiissstttooorrriiiaaa,,,   WWWOOOSSS   
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności uczniów  
na lekcjach historii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Pojęcie oceniania wspierającego 

 Metody oceniania wspierającego na lekcjach historii 

 Rola nauczyciela w ocenianiu wspierającym 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nauczaniu historii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Środowisko lokalne jako miejsce edukacji historycznej 

 Środowisko lokalne jako zasób edukacyjny nauczyciela historii 

 Formy działań uczniów w środowisku lokalnym 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Konferencja 
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ADRESAT: Nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Tradycje harcerskie w regionie sieradzkim w Stulecie Niepodległości. 

Wokół postaci Ignacego Kozielewskiego, urodzonego na Ziemi Wie-
luńskiej, autora hymnu Harcerstwa Polskiego 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  „Żyłem sprawą wolności narodowej …”  Ignacy Kozielewski – człowiek niepo-
spolity 

 „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy …” – postawy harcerzy Ziemi Sieradzkiej 
przez 100 lat niepodległości 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Praca z  tekstami podręcznika na lekcjach historii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Uatrakcyjnianie odbioru tekstów źródłowych 

 Narzędzia analizy tekstów na lekcjach historii 

 Techniki badania stopnia rozumienia przez uczniów tekstów w podręcznikach 
historii 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
 

MMMaaattteeemmmaaatttyyykkkaaa      
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 
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multimedialnymi 
 

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

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Planowanie pracy z nową podstawą programową 

 Typy zadań egzaminacyjnych 

 Ocenianie zadań egzaminacyjnych 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Odwrócona klasa i formuła "blended learning" sposobem  

na nauczanie matematyki  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Zastosowanie  metod, form, technik, narzędzi e-edukacji  w formule lekcji 
tradycyjnej, lekcji online, lekcji w modelu blended learning 

 Metodyka wykorzystania nowych technologii edukacyjnych w kontekście 
prowadzenia innowacyjnych zajęć: np. Odwrócona Klasa, Grywalizacja etc. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 
 
 

FFFiiizzzyyykkkaaa      
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele fizyki szkoły podstawowej 

TYTUŁ: Doświadczenia z fizyki w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Przeprowadzenie i omówienie wszystkich obowiązkowych, wymienionych 
w podstawie programowej, doświadczeń 

 Niezbędne wyposażenie pracowni fizycznej  

 Zasady bezpiecznego postępowania podczas uczniowskich eksperymentów 
 

Liczba godzin: 5   Prowadzący: Zenona Stojecka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele fizyki szkoły ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Jak skutecznie przygotowywać uczniów do matury z fizyki? 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Analiza treści zadań egzaminacyjnych „nowej formuły” pod kątem wymagań 
ogólnych i szczegółowych (w tym: doświadczalnych i przekrojowych) zawar-
tych w podstawie programowej  

 Co maturzystom sprawiło do tej pory najwięcej trudności? 

 Na co należy zwrócić uwagę przygotowując uczniów do egzaminu? 

 Organizacja procesu nauczania i powtarzania materiału 
 Skuteczne metody motywowania do pracy i wspierania w przypadku trudności 

 
Liczba godzin: 4   Prowadzący: Zenona Stojecka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
  

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele fizyki szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 

TYTUŁ: Jak rozwijać zainteresowania uczniów fizyką? 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Co zrobić, by fizyka była przedmiotem atrakcyjnym? 

 Różne możliwości rozwijania zainteresowań. Przykłady tzw. dobrych praktyk 
 

Liczba godzin: 5   Prowadzący: Zenona Stojecka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/Sieradz 

 

 
 
 
 

PPPrrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy   ppprrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeee      
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

TYTUŁ: Uczniowskie laboratorium, czyli doświadczenia  
przyrodniczo – ekologiczne w szkole podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Poznanie potencjału dydaktycznego produktów i przedmiotów łatwo do-
stępnych w domu i w szkole 

 Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym oraz sposoby ich obserwacji 

 Przykłady doświadczeń prezentujących wpływ człowieka na powietrze, glebę, 
wodę  

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przyrody i biologii 

TYTUŁ: Jak żyć zdrowo? – kształtowanie postaw prozdrowotnych  
u dzieci i młodzieży 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Znaczenie prawidłowego odżywiania w rozwoju dzieci i młodzieży. Przykłady 
produktów potrzebnych i niepożądanych w ich diecie  

  Prezentacja ciekawych metod, sposobów i pomocy dydaktycznych umożli-
wiających realizację treści z zakresu budowy i roli układów człowieka oraz  
edukacji zdrowotnej  

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

TYTUŁ: Zajęcia terenowe inaczej – propozycje rozwiązań metodycznych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Poznanie możliwości  wykorzystania najbliższego otoczenia szkoły do realiza-
cji zajęć terenowych  w kontekście nowej podstawy programowej  

 Prezentacja ciekawych  rozwiązań metodycznych, przykłady działań eduka-
cyjnych i pomocy wspierających realizację zajęć  w środowisku naturalnym 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

TYTUŁ: Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Metody i sposoby pracy, które wyzwalają  ciekawość i samodzielność w po-
szukiwaniu wiedzy, rozwijają umiejętność  myślenia przyczynowo –
skutkowego 

 Organizacja i realizacja zajęć metodą badawczą w pracowni szkolnej 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium wyjazdowe 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Edukacja przyrodnicza podczas wycieczek i zajęć terenowych  
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
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TREŚCI:  Poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych parków krajobrazowych 
naszego regionu (prezentacja możliwości dydaktycznych Załęczańskiego PK  
i PK Międzyrzecza Warty i Widawki z udziałem pracowników  ZPKWŁ) 

 Poznanie flory i fauny oraz roli Zbiornika Jeziorsko  (prezentacja możliwości 

dydaktycznych zbiornika i rozlewiska Warty z udziałem ornitologa ) 

 Na zgłoszeniu proszę podać tytuł formy i koniecznie nazwę wybranego wy-
jazdu: Załęcze lub Jeziorsko 

 
Liczba godzin: 6  (bez podróży)  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  (bez kosz-
tów przejazdu) 

 Realizacja: Załęczański PK /zbiornik Jeziorsko 

 

 

  

WWWyyykkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiieee   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiiiii   iiinnnfffooorrrmmmaaacccyyyjjjnnneeejjj   

iii   kkkooommmuuunnniiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj      
 
 
 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 
 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 plat-
formy i przeglądanie aktywności uczniów 

 Aplikacje do tworzenia multimedialnych gier i pomocy dydaktycznych. Two-
rzenie dowolnych krzyżówek i krzyżówek z hasłami 
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 Współtworzenie i modyfikowanie projektów, udostępnianie na stronach 
www, blogach 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 

 

 



 61 

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 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Programowanie w klasach IV – VIII zgodnie z nową podstawą  
programową 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

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 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Nowoczesne metody realizacji nowej podstawy programowej 
sprzyjające uczeniu się z wykorzystaniem technik IT 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
pracy sprzyjających uczeniu się 

 Nowoczesna prezentacja zasobów wykorzystywanych w pracy nauczyciela 
 

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

 
 
 
 
 

WWWyyyccchhhooowwwaaannniiieee   fffiiizzzyyyccczzznnneee   
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, nauczyciele wychowa-

nia przedszkolnego 
TYTUŁ: Doskonalenie techniki gry w piłkę nożną dzieci w wieku 4 – 12 lat  

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Kierunkowanie rozwoju motorycznego i doskonalenie koordynacji ruchowej 

 Zabawy i gry na rzecz techniki piłkarskiej 

 Budowanie motywacji i neutralizowanie  stresu 
(zajęcia z udziałem dzieci demonstrującymi elementy pracy warsztatowej) 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Robert Trojszczak – trener 

I klasy z licencją UEFA 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, nauczyciele wychowa-

nia przedszkolnego 
TYTUŁ: Gry i zabawy w kształtowaniu i rozwijaniu cech motorycznych 

i ogólnej sprawności dzieci w wieku 4 – 12 lat  
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

  

TREŚCI:  Wykorzystanie przyrządów gimnastycznych do ćwiczeń kształtujących 
i poprawiających koordynację ruchową 

 Zastosowanie zabaw i gier  poprawiających motorykę dzieci 

 Sposoby motywowania do aktywności 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Robert Trojszczak – trener 
I klasy z licencją UEFA 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

  

  

  

  

SSSkkkuuuttteeeccczzznnneee   nnnaaauuuccczzzaaannniiieee   iii   uuuccczzzeeennniiieee   sssiiięęę   uuuccczzznnniiióóówww      
  

  
  

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciela 

TYTUŁ: Nie dyktujemy … – aktywizujemy. Metody i formy inicjowania  
aktywności uczniów 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Przegląd metod aktywizujących  

 Pomysły na zachęcanie ucznia do efektywnego udziału w jednostce lekcyjnej 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół 

TYTUŁ: Ocenianie poziomu i postępów uczniów w edukacji szkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wymagania edukacyjne a obowiązek oceniania poziomu i postępów uczniów 
w uczeniu się  

 Ocena ekspercka, ocena koleżeńska, samoocena i informacja zwrotna jako 
elementy oceniania przedmiotowego  

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

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Umiejętności asertywne w pracy nauczyciela 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Styl komunikowania się a budowanie relacji z uczniami i klimatu w klasie 

 Wykorzystanie umiejętności asertywnych w procesie tworzenia środowiska 
sprzyjającego uczeniu się 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Rola motywacji w procesie nauczania i uczenia się 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wpływ motywacji na wyniki nauczania i uczenia się oraz na zmiany  
w zachowaniu 

 Tworzenie warunków w klasie, które wzmacniają poczucie własnej wartości 
ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności oraz zachęcają  
do współdziałania w grupie 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Myśl twórczo, bądź kreatywny – ćwiczenia dla ucznia 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Pomysły na ćwiczenie rozwijające twórczy potencjał ucznia 

 Zabawy pobudzające kreatywne myślenie 
 

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

Akademia wychowawców 
 

Zapraszamy wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów ze szkół, placówek i poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych oraz każdego, komu bliska jest problematyka wspierania procesu wy-

chowania i kształtowania postaw młodego człowieka, do udziału w cyklu otwartych spotkań pod 

wspólnym tytułem Akademia wychowawców.  

Jako że nowe wymogi oceny pracy nauczyciela wskazują jako jedno z kryteriów możliwość nawiąza-

nia współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli...  

Zapraszamy Państwa chętnych do dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym, praktyką, prze-

myśleniami, wizją – tym, co frapuje, nurtuje, irytuje, zachwyca …  

W trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach 15.oo – 17.oo, poczynając od września, oddajemy 

do Państwa dyspozycji przestrzeń Ośrodka do wygłoszenia wykładu i poprowadzenia dyskusji…  

Forma dla wykładowców i uczestników bezpłatna, ale potwierdzona stosownymi zaświadczeniami. 

Opiekun organizacyjny Akademii – Ewa Ruszkowska, e-mail: eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl 
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Niezbędnik Trzecioklasisty 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

  

TREŚCI:  Zwycięstwo i porażka – jak zachować się adekwatnie do sytuacji 

 Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami 

 Emocje łatwe i trudne. Prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej 

 Wrażliwość estetyczna – piękno, które mnie otacza (zajęcia w plenerze) 
 

Liczba godzin: 26  Prowadzący: Wiesława Chlebowska, 
Halina Nowakowska, 
Ewa Ruszkowska 

Koszt: 60 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele klas IV-VI 

TYTUŁ: Niezbędnik Szóstoklasisty 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

  

TREŚCI:  Jaki jestem – jak radzę sobie w relacjach? Ja i inni – skuteczna współpraca 

 Moje potrzeby – asertywne umiejętności 

 Wrażliwość moralna – prawda i kłamstwo 

 Otwarte wyrażanie myśli – uczę się dyskutować 
 

Liczba godzin: 26  Prowadzący: Wiesława Chlebowska, 

mailto:eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl
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Ewa Ruszkowska 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 

RODZAJ FORMY: Kurs blended learning 
ADRESAT: Nauczyciele wychowawcy klas VII-VIII 

TYTUŁ: Niezbędnik Ósmoklasisty 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

  

TREŚCI:  Jaki jestem? Moje potrzeby i cele i osobisty potencjał 

 Poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla obu stron 

 Współpraca w grupie. Jak być skutecznym w różnych środowiskach? 
 

Liczba godzin: 26  Prowadzący: Wiesława Chlebowska,  
Ewa Ruszkowska 

Koszt:  60  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
RODZAJ FORMY: Kurs blended - learning 

ADRESAT: Nauczyciele wychowawcy szkół ponadpodstawowych 
TYTUŁ: Niezbędnik Dojrzałego Ucznia 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
  

TREŚCI:  Ja – TY – My. Emocje. Potrzeby. Relacje. Radzenie sobie ze stresem 

 Zaangażowanie we współpracę, również w sytuacji konfliktowej 

 Jak się uczę i zarządzam czasem? Planowanie działań 
 

Liczba godzin: 26  Prowadzący: Wiesława Chlebowska,  
Ewa Ruszkowska 

Koszt: 60  PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 
 

RODZAJ FORMY: Warsztat nadający uprawnienia realizatorów programu profilaktycznego 
ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele uczący w klasach IV-VIII 

TYTUŁ: Spójrz inaczej (Rekomendacje KBPN i MEN) 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Ćwiczenie umiejętności i metod potrzebnych do skutecznej realizacji zajęć 
promujących zdrowie. Symulacje scenariuszy zajęć 

 Budowanie wsparcia dla dzieci z grup ryzyka 

 Analiza scenariuszy dotyczących uzależnień oraz sposobów rozmawiania o tej 
problematyce z uczniami 

 
Liczba godzin: 55  Prowadzący: Teresa Zabrodzka, trener 

Koszt: 
 

580  PLN 
 

 Realizacja: Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztat nadający uprawnienia realizatorów programu profilaktycznego 
ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych 

TYTUŁ: Spójrz inaczej na agresję (Rekomendacje KBPN i MEN) 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Trening kontroli złości wg. A. Goldsteina z „TZA” 

 Przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży                        
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 Zasady i sposoby reagowania na "gorącą agresję" oraz strategie długofalowej 
pracy wychowawczej ze sprawcami i ofiarami 

 Oddziaływania zmierzające do zmiany agresywnych zachowań dzieci (meto-
dy" Wspólnej sprawy" i "Bez obwiniania") 

 Zasady budowania szkolnych i klasowych programów profilaktyki agresji  
i przemocy 

 Praktyczne poznanie scenariuszy zajęć, przeznaczonych do pracy z uczniami 
 

Liczba godzin: 45  Prowadzący: Teresa Zabrodzka, trener 
Koszt: 470  PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni 

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 – rozwiązywanie konfliktów bez przegranych stron 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne /warsztaty w radzie pedagogicznej 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, którzy odbyli  I cz. szkolenia w radzie pedagogicznej 

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

(Rekomendacje KBPN i MEN) 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych 

 Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych 

 Sytuacja psychologiczna uczestnika interwencji: nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców. Prezentacja procesu i ćwiczenie poszczególnych jego elementów 

 
Liczba godzin: 16  Prowadzący: Ewa Ruszkowska,  

Małgorzata Bednarczyk 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni 

TYTUŁ: Zarządzanie energią życiową jako profilaktyka stresu 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Podstawowe źródła energii. Sfery: fizyczna, emocjonalna, umysłowa i du-
chowa. Korzyści z zarządzania energią życiową. Dla osoby i organizacji 
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 Skuteczna regeneracja. Jak długofalowo troszczyć się o siebie i własne zdrowie? 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

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

  

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 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Metody coachingowe wspierające ucznia w wyborze zawodu, 
 kierunku dalszego kształcenia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Prowadzenie rozmów transformujących – budowanie zaufania i poczuci bez-
pieczeństwa 

 Wzbudzanie wewnętrznej motywacji 

 Zadawanie otwierających pytań. Techniki kreatywnego myślenia 

 Coaching perspektyw – moja przyszła praca. Pułapki rozmów coachingowych 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt:  30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: By nie złapać się w sieć … – internetowe zagrożenia 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Charakterystyka zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej 

 Zasady bezpiecznego Internetu 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Gry i zabawy integracyjne dla dzieci młodszych i starszych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
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TREŚCI:  Propozycje zabaw zapoznawczych, integrujących grupę uczniów, uczących 
współpracy i współdziałania 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

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

  

TREŚCI:  Pomysły na gry i zabawy świetlicowe 

 Zabawy muzyczne, ruchowe, plastyczno-techniczne 
 

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

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

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 manualne, ruchowe i umysłowe 
 

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

 

 

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 

 

 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, peda-

godzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Mobbing i dyskryminacja w grupie klasowej – sposoby przeciwdziałania 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Mobbing jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej 

 Typy i przyczyny mobbingu 

 Metody profilaktyki mobbingu i dyskryminacji. Metoda Wspólnej sprawy  
wg Kena Rigbiego 
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Liczba godzin: 6  Prowadzący: Małgorzata Bednarczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Wychowawcy i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Turystyka rowerowa i piesza w szkolnej dydaktyce 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Podstawy prawne turystyki pieszej i rowerowej w szkole 

 Formy realizacji podstawy programowej w turystyce 

 Wychowanie patriotyczne w formach turystyki pieszej i rowerowej 
Integralną częścią warsztatów jest rajd rowerowo-pieszy! 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Olgierd Neyman 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 
 

KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   uuuccczzznnniiióóówww   zzzeee   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmmiii   pppoootttrrrzzzeeebbbaaammmiii      

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmmiii      
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Obowiązujący model IPET – u oraz aktualne 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 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Zajęcia rozwijające komunikowanie się – PCS i inne rodzaje  
komunikacji alternatywnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Różne rodzaje komunikacji alternatywnej w tym PCS, AAC, Piktogramy i inne 

 Ciekawe pomysły na realizację: Zajęć rozwijających komunikowanie się 

 PCS, jako komunikacja wspomagająca w pracy z uczniem ze spektrum auty-
zmu lub niepełnosprawnością intelektualną 

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

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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:  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, zabawy, ćwiczenia, gry 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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  

z zespołem Aspergera lub autyzmem 
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: Szkolenie bezpłatne  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

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

TYTUŁ: Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne? 
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 kompetencji 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: Szkolenie bezpłatne  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 



 71 

TYTUŁ: Nowy egzamin po ósmej klasie dla uczniów z niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Idea, założenia i organizacja egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej 
dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 

 Forma i rodzaje zadań oraz ich odwołania do nowej podstawy programowej 

 Działania sprzyjające lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminu 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 

 

 

BBBiiibbbllliiiooottteeekkkaaa   
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

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

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele 

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 

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani nauczyciele 

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



 72 

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 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze  

TYTUŁ: Booktalking – gawędy o książce 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Cele i style booktalkingu  

 Ćwiczenia w przygotowywaniu prezentacji książek 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze; osoby zainteresowane prowadzeniem konta biblioteki 

na Facebooku i Instagramie 
TYTUŁ: Instagram – jak wypromować bibliotekę w nowoczesnych mediach? 

KOMPETENCJE: MERYTORYCZNE 
  

TREŚCI:  Tworzenie profilu biblioteki na Instagramie i potencjał marketingowy serwisu 

 Sposoby rozwijania kanału własnej biblioteki 

 Ciekawe inicjatywy podejmowane przez biblioteki w serwisie Instagram – 
studium przypadku 

 
Liczba godzin: 5   Prowadzący: Barbara Modrzejewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacje zbiorowe 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze  

TYTUŁ: Ewidencjonowanie darmowych podręczników 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Ewidencjonowanie podręczników w świetle przepisów prawnych 

 Przykłady procedur wypożyczania i zwrotów oraz rozliczania darmowych 
podręczników 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacje zbiorowe 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze  

TYTUŁ: Praca w programie dla bibliotek szkolnych Mol Optivum i MOL NET+ 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Opracowanie i udostępnianie zbiorów w programie Mol Optivum i MOL NET+ 
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Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 

 

 

RRRooozzzwwwóóójjj   iii   aaawwwaaannnsss   zzzaaawwwooodddooowwwyyy      
  

  

  

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół  

TYTUŁ: Nauczyciel w nowej rzeczywistości awansu i oceny pracy  –  jak 
modelować pracę własną?  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zmiany w ocenie pracy i awansie zawodowym nauczyciela a warsztat pracy 

 Zasoby własne i możliwości nauczyciela a ocena pracy  po nowemu 
 

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

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  

  

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

tematem    
TYTUŁ: Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki w rozwią-

zywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych jako wyma-
ganie na stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Obszary wymagań egzaminacyjnych awansu w kontekście realizowanych 
zadań planu 

 Procedura  rozpoznania i celowego  rozwiązania problemu edukacyjnego 

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

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
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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 – analizowanie i opisywanie przypadków 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Proces rozpoznania i rozwiązania przypadku 

 „Case study”  jako metoda badawcza  

 Opis i analiza przypadku  jako wypowiedź pisemna 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela  
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE    

  

TREŚCI:  Planowanie rozwoju zawodowego – kompetencje nauczycielskie, obszary 
identyfikacji  zawodowej  

 Modele rozwoju zawodowego nauczyciela  

 Ustalenie celów, określenie osobistej sytuacji zawodowej 
 

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    
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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: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE    
  

TREŚCI:  Sposoby dokumentowania podejmowanych przez nauczyciela zadań  

 Różne konteksty dokumentowania  - dokumentowanie dla rozwoju  
 

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

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności –  mianowani 

TYTUŁ: Opis i analiza realizacji wymagań kwalifikacyjnych awansu 
KOMPETENCJE:                                                                                                                                                                                                                                                       SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Obszary wymagań kwalifikacyjnych 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: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności –  stażyści 

TYTUŁ: Realizacja wymagań kwalifikacyjnych awansu – dla stażysty 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Obszary wymagań kwalifikacyjnych awansu – formy i sposoby realizacji 

 Model realizacji wymagań awansu – określanie efektów rozwojowych 

 Plan rozwoju zawodowego stażysty 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi 

TYTUŁ: Realizacja wymagań egzaminacyjnych awansu – dla nauczyciela 
kontraktowego  

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
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TREŚCI:  Obszary wymagań egzaminacyjnych awansu – formy i sposoby realizacji 

 Model realizacji wymagań awansu –  określanie efektów rozwojowych 

 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

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

mianowani 
TYTUŁ: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego –  

wypowiedzią pisemną z efektami rozwojowymi 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Sprawozdanie –  samooceną dokonań 

 Sprawozdanie  jako pisemna forma wypowiedzi 

 Mocne i słabe strony sprawozdania 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – kontraktowi oraz zainteresowani  

tematem 
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 
 Samoocena stopnia efektywności podejmowanych działań – ewaluacja działań 

 Słabe  i mocne strony warsztatu pracy nauczyciela 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności 

TYTUŁ: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – jako spełnienie wymagań 
kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych awansu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Wymagania kwalifikacyjne/egzaminacyjne jako obszary kompetencji 

 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela z efektami rozwojowymi 
 

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

 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności 

TYTUŁ: Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 roku –  
konsekwencje dla awansu zawodowego nauczyciela 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
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TREŚCI:  Ocena pracy nauczyciela od nowego roku szkolnego  z uwzględnieniem prze-
pisów przejściowych w kontekście awansu zawodowego 

 
Liczba godzin: 4  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: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Akty prawne i wymagania w zakresie dokumentowania dorobku zawodowe-
go nauczyciela w formie „teczki” 

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

 Edytorskie opracowanie tzw. teczki 
 

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

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Coaching w edukacji – warsztat rozwoju profesjonalnego  
dla nauczycieli 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

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 
 

  

  

  

  

IIInnnnnnaaa   ttteeemmmaaatttyyykkkaaa   
  

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Prezentowanie oferty szkoły 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Dlaczego i jak szkoła powinna określać, opracowywać marketingowo  
i w atrakcyjnej formie upowszechniać swoją ofertę  

 Nowoczesna, skuteczna prezentacja z użyciem rysunku i innych technik  
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Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, 
Wiesława Chlebowska, 
Olgierd Neyman 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Rabarbar Barbary, czyli wierszyki łamiące języki 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Propozycje ćwiczeń fonacyjnych i oddechowych 

 Wykorzystanie przedmiotów do pracy nad narządem mowy 

 Teksty do ćwiczeń  
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Kiedy dzieci się  nudzą … są gazety do czytania i do zabaw kreowania 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Propozycje wykorzystania gazety jako pomocy do różnego rodzaju zabaw 

 Gazeta w grach językowych, ruchowych, manualnych i umysłowych 
 

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

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Nie wyrzucajmy – wykorzystajmy. Propozycje wykorzystania  
różnych przedmiotów do nauki i zabawy 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Jak tworzyć pomoce dydaktyczne z przedmiotów pozornie zbędnych 

 Pomysły na wykorzystanie min. nakrętek, słomek, butelek 
 

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

 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI 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 
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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: Nauczyciele języka polskiego, świetlicy, nauczyciele bibliotekarze i inni zaintere-

sowani nauczyciele 
TYTUŁ: Narzędzia TOC – gałązka 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Gałązka logiczna sposobem na zrozumienie oraz analizę czytanych tekstów  

 Analiza związków przyczynowo - skutkowych w utworze literackim 
 

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

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, świetlicy, nauczyciele bibliotekarze i inni zaintere-

sowani nauczyciele 
TYTUŁ: Narzędzia TOC – drzewko ambitnego celu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Drzewko ambitnego celu sposobem na zrozumienie oraz analizę czytanych 
tekstów 

 Konstruowanie planów działań w oparciu o fabułę tekstów literackich 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani 

nauczyciele 
TYTUŁ: Narzędzia TOC – chmurka 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Drzewko ambitnego celu sposobem na zrozumienie oraz analizę czytanych 
tekstów 

 Próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w tekście literackim 
 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 

17 września 2018 

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: 
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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 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ ROK 2018/2019 

 
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 2018/2019 

KURSY - WARSZTATY  - SEMINARIA - INNE FORMY 

 

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

Tytuł: 

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

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

 

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

 
 

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) 

 

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

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

 

 

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

                              dyrektor 

 

  

 

 


