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SSSiiieeeccciii   wwwssspppóóółłłppprrraaacccyyy   iii   sssaaammmoookkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa      
 

 

Szanowni Państwo! 

Proponujemy Państwu udział w sieciach współpracy i samokształcenia. To forma, na którą składa 
się kilka spotkań, podczas których realizowana będzie wskazana tematyka, ale będzie też miejsce 
na wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie uczestników sieci. 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 
interesującej współpracy z nauczycielami i specjalistami 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 12 zainteresowanych uczestników z danego terenu.   

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele 
kształcenia zawodowego i szkolni doradcy zawodowi 

TYTUŁ: Kształcenie zawodowe – wykorzystanie szans i ograniczanie  
zagrożeń 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Nowe możliwości organizacji kształcenia zawodowego  

 Dobre praktyki w modelowaniu rozwiązań programowych i organizacyjnych 
 

Liczba spotkań: 4-5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych  
TYTUŁ: Jak dbać o wielostronny rozwój szkoły podstawowej? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Szkoła podstawowa w systemie oświaty – możliwości i ograniczenia 

 Szkoła podstawowa w środowisku lokalnym – edukacja w realiach 

 Szkoła podstawowa „oknem na świat” – jak widzimy perspektywę rozwoju?  
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd Neyman, 
Grażyna Rażniewska  

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
TYTUŁ: Ocena pracy nauczyciela 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE__SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Zasady, tryb i obszar pracy podlegające ocenie  

 Kryteria i wymagania wobec jakości pracy nauczyciela 
 Powinności wynikające z realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego 

 Cele oceniania pracownika. Psychologiczne pułapki oceniania 

 Sytuacja oceniającego i ocenianego – trudna emocjonalnie 

 Kompetencje osoby oceniającej 

 Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Jadwiga Wysocka,  

Janusz Jasiński 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

ADRESAT: Dyrektorzy przedszkoli 
TYTUŁ: Jak kreować rzeczywistość przedszkola? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Ocena pracy nauczyciela. Kryteria, wskaźniki i wymagania 

 Działania dyrektora i zespołu nauczycieli na rzecz rozwijania kompetencji klu-
czowych dzieci 

 Zarządzanie przedszkolem w kierunku organizacji uczącej się 

 Rodzic, dziecko, nauczyciel – model edukacji.  Przykłady dobrych praktyk 
 

Liczba spotkań: 5   Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: "Nudne jest trudne" – karuzela z metodami wspierającymi  
aktywność uczniowską i uczenie się 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Propozycje metod i technik pracy sprzyjających aktywizowaniu i uczeniu się 

uczniów na lekcjach języka polskiego 

 Diagnoza i realizacja potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Coś z niczego. Zabawy plastyczne dla dzieci 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Wpływ plastyki jako elementu sztuki na rozwój wyobraźni, zdolności manu-

alnych oraz możliwości wyładowania emocji 

 Inspirujące pomysły na twórczą zabawę z dzieckiem 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego 
TYTUŁ: Jak nie nudzić (się) na języku polskim? Jak znowu uczyć  

z przyjemnością? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 Skuteczne i efektywne formy i metody pracy 

 Stowarzyszenie umarłych poetów, czyli jak uwieść słowem 

 Formy i metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 Ocenianie najmniej dokuczliwe 

 Udział w lekcjach otwartych oraz refleksje wokół… 

 Współpraca z instytucjami wsparcia polonistycznego i źródła inspiracji 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 
TYTUŁ: Forum Bibliotekarzy Szkolnych – Jak rozwijać kompetencje  

kluczowe uczniów w bibliotece szkolnej? 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie 

 Działania sprzyjające kształceniu kompetencji kluczowych – wymiana do-
świadczeń 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Wychowawcy klas i opiekunowie grup 

TYTUŁ: Skuteczny Wychowawca 
 WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  



 4 

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Osoba wychowawcy a wspieranie ucznia w rozwoju – budowanie osobistego 
wizerunku. Diagnoza potrzeb rozwojowych grupy uczestników 

 Diagnoza pedagogiczna w pracy wychowawcy 

 Tworzenie w klasie, grupie atmosfery sprzyjającej koncentracji i pracy 

 Strategie służące rozwiązywaniu problemów 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Wychowawcy klas i opiekunowie grup  

TYTUŁ: Kompetencje kluczowe. Jak uczyć uczniów pracy we współpracy? 
Praca z Samorządem Uczniowskim i w świetlicy szkolnej sposobem na rozwijanie 

inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Projekt jako metoda pracy. Kreatywne rozwiązywanie problemów 

 Tutoring rówieśniczy jako metoda pracy 

 Wykorzystanie arteterapii dla rozwijania kompetencji emocjonalno-
społecznych 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska,  

Wiesława Chlebowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

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

KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole; Działania profilaktyczne. 

 Narzędzia diagnostyczne  dla uczniów i wychowanków oraz sytuacji wycho-
wawczych 

 Procedury związane ze zwolnieniem uczniów z egzaminów pisemnych dla 
szkół podstawowych 

 Uczeń chory przewlekle w szkole masowej 
 

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

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką, pedagodzy, specjaliści 

TYTUŁ: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w edukacji włączającej – 
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organizacja, realizacja, dokumentowanie – rozwiązania praktyczne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Aktualne rozwiązania prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej dla uczniów ze SPE 

 Ciekawe, różnorodne rozwiązania dotyczące realizacji pomocy psychologicz-
no – pedagogicznej w praktyce 

 Dokumentowanie (programy, dzienniki, IPET-y, indywidualne teczki, itp.) proce-
su edukacyjnego uczniów ze SPE – bank pomysłów, rozwiązania praktyczne 

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

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ:  Jak uczyć historii w szkole podstawowej? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Niekonwencjonalne sposoby nauczania historii 

 Udział w lekcjach otwartych oraz refleksje wokół… 

 Historia lokalna kanwą edukacji historycznej 

 Wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami szkół 

 Wykorzystanie IT na lekcjach historii 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

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

TYTUŁ: Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę – na starcie 
po stopień awansu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Konsekwencje zmian w prawie oświatowym dla awansu zawodowego nau-

czyciela  od 01 września 2018 roku  

 Plan zadaniowy –  formy i sposoby realizacji wymagań , przewidywane efekty 

 Metody aktywizujące oraz narzędzia multimedialne i informatyczne 
w procesie uczenia się ucznia 

 Sprawozdanie – samooceną dokonań. Rozmowa egzaminacyjna 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Janusz Jasiński, Grażyna Raźniewska, 
Wiesława Chlebowska 

Całkowity koszt  50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Pomysłowy nauczyciel świetlicy  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
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ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Propozycje zabaw zapoznawczych, integracyjnych, muzycznych, manualnych 

i ruchowych dla dzieci w zróżnicowanym przedziale wiekowym 

 Projekt edukacyjny w świetlicy szkolnej 

 Scenariusze zajęć świetlicowych 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  
TYTUŁ: Kalendarz imprez szkolnych. Scenariusze na różne okazje 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 Stworzenie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych 

 Opracowanie i wymiana propozycji scenariuszy na każdą okazję 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Chrzanowska-Czechowicz, 
Dorota Staszak 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Wychowawcy i nauczyciele klas sportowych 
TYTUŁ: Klasy sportowe – łączmy się 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Metody pracy z klasą sportową – jak motywować sportowców do nauki? 

 Wymiana doświadczeń w obszarze metodyki i dydaktyk przedmiotowych 
 Rozwiązania organizacyjne, wsparcie instytucjonalne, formy promocji 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Aleksandra Majer 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 


