FORMY DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA
ROK SZKOLNY 2020/2021
Pełna informacja o ofercie szkoleniowej WODN w Sieradzu (Informator)
jest dostępna na stronie www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce „dla uczestników szkoleń"

Kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Działania wychowawcze i proﬁlaktyczne w przedszkolu
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
zachowań dzieci zgodnych z normami społecznymi (*MEN.5)
2. Innowacje pedagogiczne bez tajemnic – od pomysłu do
wdrożenia w szkole
3. Jak „świat” ma się dowiedzieć o ofercie szkoły i dlaczego
powinien to wiedzieć? – kompleksowe wspomaganie dla
szkół ponadpodstawowych (MEN.1)
4. Jak polubić i efektywnie wykorzystać świat diagnoz i analiz?
5. Od analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do sukcesu
egzaminacyjnego uczniów
6. Praca dydaktyczna szkoły od podstawy programowej
po egzamin zewnętrzny
7. Procesy edukacyjne sprzyjające kształtowaniu
kompetencji uczenia się (MEN.5)
8. Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole
i placówce oświatowej. Diagnoza-skuteczne komunikowanie
się – asertywność – radzenie sobie ze stresem
– kierowanie zmianą
9. Rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne uczniów
w pracy wychowawczej i dydaktycznej (MEN.1, MEN.5)
10. Środowisko lokalne szkolnym laboratorium,
podręcznikiem, zestawem multimedialnym
i mało znanym światem bliskim uczniowi
11. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci przedszkolnych
w sposób sprzyjający uczeniu się z uwzględnieniem
zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dzieci (MEN.5)
12. Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu na rzecz
rozwoju dzieci. Partnerskie relacje i działania (MEN.3)
13. Zajęcia edukacyjne rozwijające postawy kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej (MEN.1)

1. Agresywne zachowania dzieci – tworzenie bezpiecznych
warunków do zmiany zachowań z uwzględnieniem
zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.5)
2. Boże Narodzenie w technikach plastycznych
i formach aktywności muzycznej – 6 godzin, 30 PLN
3. Ciekawe strony internetowe dla uczniów klas I – III
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.4)
4. Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze w
domu, w szkole i w przedszkolu – 5 godzin, 30 PLN (MEN.1)
5. Doświadczenia z ﬁzyki dla najmłodszych – część II
– 5 godzin, 30 PLN (MEN.1)
6. Edukacja matematyczna w przedszkolu z elementami
kodowania i programowania – 10 godzin, 30 PLN (e-learning)
(MEN.4)
7. Elementy programowania w edukacji przedszkolnej jako
działanie innowacyjne – 4 godziny, forma bezpłatna (MEN.4)
8. Gry i zabawy ruchowe rozwijające różne kompetencje
i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym – 6 godzin, 30 PLN
9. Ja też potraﬁę czytać – skuteczne metody pracy z dziećmi
z trudnościami w czytaniu – 15 godzin, 40 PLN
10. Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej
– 6 godzin, 30 PLN
11. Korzystanie z zasobów internetowych w edukacji
przedszkolnej – 6 godzin, 30 PLN (MEN.4)
12. Kreatywne dzieci – edukacja oparta na twórczym
potencjale dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci
– 10 godzin, 30 PLN (MEN.3)
13. Kreowanie przestrzeni w przedszkolu do eksperymentowania
rytmem, dźwiękiem, ruchem, głosem – 6 godzin, 30 PLN
14. Metoda projektów w edukacji przedszkolnej
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.3)
15. Muzyka klasyczna na zajęciach w przedszkolu
– 8 godzin, 30 PLN
16. Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w procesie wspierania
dzieci w rozwoju – 6 godzin, 30 PLN
17. Nauka czytania przez zabawę – metoda Ireny Majchrzak
– 6 godzin, 30 PLN
18. Pomysły na ozdoby wielkanocne – 6 godzin, 30 PLN
19. Programowanie w klasach I – III jako kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin przy wykorzystaniu
metod i narzędzi IT – 12 godzin, 40 PLN (MEN.4)
20. Przygotowanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych
i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne
– 10 godzin, 30 PLN
21. Rozwijanie zdolności dzieci w okresie przedszkolnym
z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych dzieci – 7 godzin, 30 PLN (e-learning) (MEN.3)
22. Tańce różnych narodów w przedszkolu i edukacji
wczesnoszkolnej – 10 godzin, 40 PLN
23. Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania
– 12 godzin, 40 PLN (MEN.3)
24. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom
integracji sensorycznej – 10 godzin, 30 PLN
25. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych – praca wychowawcza
w przedszkolu w oparciu o proces grupowy
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.5)
26. Z piosenką w przedszkolu przez cztery pory roku
– 12 godzin, 40 PLN
27. Zabawy i ćwiczenia muzyczne wspomagające nabywanie
kompetencji matematycznych uczniów klas I – III
– 5 godzin, 30 PLN
28. Zabawy muzyczno – ruchowe rozwijające inwencję twórczą
dziecka – 6 godzin, forma bezpłatna
29. Zabawy muzyczno – ruchowe w rytmie krakowiaka
i nie tylko… – 6 godzin, 30 PLN
30. Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania liter
– metoda dobrego startu – 6 godzin, 30 PLN
31. Zabawy z chustą animacyjną i nie tylko… – 6 godzin, 30 PLN
32. Zabawy z książką w przedszkolu i w klasach I – III
– 6 godzin, 30 PLN
33. Zabawy, gry, ćwiczenia interaktywne, aplikacje w terapii
uczniów z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną
do wykorzystania również w świetlicy szkolnej
– 12 godzin, 30 PLN (blended learning)
34. Zajęcia dla dzieci w przedszkolu inspirowane literaturą
– 10 godzin, 30 PLN (e-learning)
35. Zajęcia rytmiczne w przedszkole – od rytmiki do tańca
– 15 godzin, 50 PLN

Kursy nadające kwaliﬁkacje
1. Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej
Nauki Zawodu – 48 godzin, 500 PLN
2. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli
praktycznej nauki zawodu – 150 godzin, 1100 PLN
3. Zarządzanie Oświatą – 210 godzin, 1600 PLN

Kursy nadające uprawnienia
1. Kierownik wycieczki szkolnej – 10 godzin, 80 PLN
2. Kierownik wypoczynku – 10 godzin, 120 PLN
3. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
– 36 godzin, 150 PLN
4. Spójrz inaczej na agresję – 55 godzin, 500 PLN

Szkolenia rad pedagogicznych
1. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty – czyli, jak sprawić,
by statystyka służyła dydaktyce
2. Dlaczego warto doskonalić osadzanie szkoły
w jej środowisku?
3. Dydaktyczny wymiar szkoły naszych czasów – w jakim
kierunku zmieniać pracę nauczycieli i uczniów?
4. Dydaktyka planu Daltońskiego jako metoda
pracy dydaktycznej
5. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce (MEN.5)
6. Edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego
7. Innowacje pedagogiczne w szkole – nie taki diabeł straszny…
8. Jak wspierać ucznia w uczeniu się? (MEN.1)
9. Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się,
czyli narzędzia TOC w edukacji? (MEN.4)
10. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Mój cel – współpracujący zespół klasowy (MEN.5)
11. Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych
(MEN.1)
12. Metoda badawcza jako źródło rozwoju kreatywności
i kompetencji kluczowych uczniów (MEN.1)
13. Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe
w pracy nauczyciela
14. Myślenie krytyczne niezbędna kompetencja
XXI wieku (MEN.1)
15. Ocenianie kształtujące – prosty sposób na poprawę
motywacji uczniów do uczenia się
16. Ocenianie poziomu i postępów uczniów w edukacji szkolnej
17. Ocenianie wspierające uczenie się
18. Odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście
aktualnych przepisów prawa oświatowego
19. Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać?
20. Pozytywne „zakręcenie” – znaczenie pasji, zainteresowań,
hobby w nauczycielskiej profesji i oddziaływaniu
pedagogicznym (MEN.5)
21. Proﬁl szkoły jako pomysł na ewaluację wewnętrzną
i nadzór pedagogiczny
22. Przywództwo dyrektora i praca zespołowa
rady pedagogicznej
23. Raport z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty
– wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej
24. Skuteczna współpraca z rodzicami w szkole
25. Statut szkoły jako podstawa prawa wewnątrzszkolnego
26. Styl myślenia nauczyciela i jego wpływ na pracę z uczniami
27. Szkolna Interwencja Proﬁlaktyczna cz. I
28. Szkoła w aspekcie aktualnych przepisów prawa oświatowego
29. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się (MEN.1)
30. Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie – jak zadbać
o bezpieczeństwo uczniów? (MEN.4)
31. Zarządzanie energią życiową – zadbaj o balans
pomiędzy pracą a życiem osobistym

Sieci współpracy i samokształcenia
1. Forum Bibliotekarzy Szkolnych – Jak rozwijać
kompetencje kluczowe uczniów w bibliotece szkolnej?
– 4 spotkania, 50 PLN
2. Klub Młodego Polonisty – 4 spotkania, 50 PLN
3. Komu potrzebne Cele Zrównoważonego Rozwoju?
– 4 spotkania, 50 PLN
4. Kształcenie zawodowe – wykorzystanie szans
i ograniczanie zagrożeń – 5 spotkań, 50 PLN (MEN.2)
5. Lubię uczyć (się) – 4 spotkania, 50 PLN
6. Organizacja sieci współpracy i samokształcenia dla
dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół ze stażem na
stanowisku 0/3 lata w zakresie organizacji procesów
i sprawowania nadzoru – 4 spotkania, 70 PLN
7. Pomysłowy nauczyciel świetlicy – 5 spotkań, 50 PLN
8. Skuteczny Wychowawca – 4 spotkania, 50 PLN (MEN.5)
9. Strategie skutecznego polonisty – 5 spotkań, 50 PLN
10. Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji – 5 spotkań, 50 PLN

Szkolenia dla dyrektorów szkół/placówek
1. Coaching grupowy jako metoda uczenia się i rozwiązywania
trudnych sytuacji w radzie pedagogicznej
– 10 godzin, 60 PLN (blended learning)
2. Obserwacja lekcji – udzielanie informacji zwrotnej.
Spacer edukacyjny - metoda dzielenia się doświadczeniem
i wspólnego uczenia się – 5 godzin, 30 PLN
3. Program kwaliﬁkacyjnego kursu zawodowego i kursu
umiejętności zawodowych – 4 godziny, 30 PLN (MEN.2)
4. Rewolucja w dydaktyce – konieczność i potrzeba
– 18 godzin, 50 PLN
5. Stosowanie technik coachingowych w zarzadzaniu
przedszkolem – 6 godzin, 30 PLN
6. Stosowanie technik coachingowych w zarządzaniu,
wspieranie kreatywności i działań innowacyjnych
pracowników – 10 godzin, 60 PLN (blended learning)
7. Tworzenie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego przez
ograny szkoły szansą na rozwój wiedzy i umiejętności
uczniów – 6 godzin, 30 PLN
8. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym
– kształcenie osób dorosłych – 4 godziny, 30 PLN (MEN.2)

Język polski
1. "Genialne lekcje" – wykorzystanie na lekcjach j. polskiego
platformy genil.ly – 15 godzin, 40 PLN (MEN.4)
2. "Narratologia" – jak uczyć opowiadania historii
(opowiadania twórcze i nie tylko) – 15 godzin, 40 PLN
3. "Nie chcę, ale muszę" – jak uatrakcyjnić pracę uczniów
nad lekturą – 8 godzin, 30 PLN
4. "O (nie)trudnej sztuce argumentowania" – jak ćwiczyć
z uczniami wypowiedzi argumentacyjne – 15 godzin, 40 PLN
5. Czy lektura może być ciekawa? Kreatywne sposoby pracy
z tekstem – 6 godzin, 30 PLN
6. Garść pomysłów na… "Pana Tadeusza"
w szkole podstawowej – 8 godzin, 30 PLN
7. Hybrydowe nauczanie języka polskiego, czyli jak wykorzystać
doświadczenie zdalnego nauczania w warunkach szkoły
tradycyjnej – 6 godzin, 30 PLN (e-learning)
8. Język polski mniej nudny, czyli komórka, sketchnoting
i gamiﬁkacja na lekcji – 6 godzin, 30 PLN (MEN.4)
9. Uczeń – orator. Ćwiczenie ustnych wypowiedzi
i rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych
– 6 godzin, forma bezpłatna
10. Z literaturą i sztuką przez wieki – epoka, twórca, dzieło
– 24 godziny (6 spotkań x 4 godziny), 120 PLN
11. Zadawać – nie zadawać? Twórcza praca domowa
z języka polskiego – 6 godzin, 30 PLN
12. Żeby uczeń się nie nudził… – wykorzystanie różnych technik
i narzędzi podnoszących atrakcyjność procesu uczenia się
– 15 godzin, 40 PLN

Języki obce
1. Gamiﬁkacja – włączenie elementów i mechanizmów gry
do dydaktyki języka angielskiego, zarówno w nauczaniu
tradycyjnym, jak i w nauczaniu zdalnym – 10 godzin, 40 PLN
2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole
podstawowej; wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie
dydaktycznym – 12 godzin, 40 PLN
3. Język angielski w przedszkolu – edukacja językowa dzieci
– 6 godzin, 30 PLN
4. Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka
niemieckiego w szkole podstawowej – 6 godzin, 30 PLN
5. Metody aktywizujące rozwijające samodzielność ucznia
w uczeniu się ("lekcja odwrócona" – ﬂipped lesson,
stacje edukacyjne) – 6 godzin, 30 PLN
6. Pisanie kreatywne na lekcjach języka angielskiego
– 6 godzin, 30 PLN
7. Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego
– integrowanie umiejętności językowych, gry i zabawy
językowe – 6 godzin, 30 PLN
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
– 6 godzin, 30 PLN
9. Rola technik narracyjnych w nauczaniu języka angielskiego
(story telling, videotelling, picture stories, elements of drama)
– 6 godzin, 30 PLN
10. Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu
języka obcego – kreatywność, autonomia, motywacja
– 10 godzin, 40 PLN

Historia, WOS
1. Nauczanie i ocenianie zdalne na lekcjach historii
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.4)
2. Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności
uczniów na lekcjach historii” – 6 godzin, 30 PLN
3. Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej
w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE)
– 4 godziny, 30 PLN
4. Wykorzystanie na lekcjach historii materiałów dydaktycznych
opracowanych przez IPN – 3 godziny, forma bezpłatna
5. Wykorzystanie techniki IT w nauczaniu historii
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.4)
6. Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego w nauczaniu
historii – 6 godzin, 30 PLN (MEN.5)

Matematyka
1. Dlaczego uczniowie mają problemy z uczeniem
się matematyki? – 6 godzin, 30 PLN (MEN.1)
2. Egzamin ósmoklasisty z matematyki – 6 godzin, 30 PLN
3. Jak analizować wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki?
– 6 godzin, 30 PLN
4. Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki
– 6 godzin, 30 PLN
5. Łamigłówki i zagadki w matematyce
– 9 godzin, 50 PLN (e-learning)
6. Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkoły
ponadpodstawowej – 6 godzin, 30 PLN (MEN.1)
7. Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki
– 12 godzin, 50 PLN (MEN.1)
8. Odwrócona lekcja a nauczanie zdalne
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.1)
9. Planowanie pracy nauczyciela matematyki
– 12 godzin, 50 PLN (MEN.1)
10. Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów
– 6 godzin, 30 PLN

Przedmioty przyrodnicze
1. Domowe doświadczenia z ﬁzyki – 5 godzin, 30 PLN
2. Jak powtarzać, sprawdzać i oceniać w edukacji
przyrodniczej? – 5 godzin, forma bezpłatna (MEN.1)
3. Jak uczynić naukę ﬁzyki atrakcyjną dla ucznia?
– 5 godzin, 30 PLN
4. Lekcja inaczej, czyli treści przyrodnicze w szkole, w terenie i
on-line – 5 godzin, forma bezpłatna
5. Lekcja inaczej, czyli wdrażanie nowej podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej
– 4 godziny, forma bezpłatna (MEN.1)
6. Niska emisja a zmiany klimatu – 2 godziny, forma bezpłatna
7. Projekt rzeczniczy formą aktywizowania uczniów w edukacji
klimatycznej – 4 godziny, 20 PLN (MEN.1)
8. Wykorzystanie metody gamiﬁkacji na przedmiotach
przyrodniczych – 6 godzin, 30 PLN
9. Wykorzystanie metody myślenia projektowego (DT)
w edukacji – 16 godzin, 50 PLN
10. Zwykłe, niezwykłe doświadczenia i eksperymenty
przyrodnicze – 10 godzin, 30 PLN (e-learning) (MEN.1)
11. Zwykłe, niezwykłe eksperymenty przyrodnicze
– 5 godzin, 30 PLN (MEN.1)

Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komuniakcyjnej
1. Bezpieczeństwo w wirtualnej przestrzeni
– 5 godzin, forma bezpłatna
2. E-przybornik nowoczesnego nauczyciela
– 6 godzin, 30 PLN
3. Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp
w dydaktykach przedmiotowych – 18 godzin, 50 PLN
4. LearningApps jako platforma do wykorzystania gotowych
i tworzenia multimedialnych gier oraz pomocy dydaktycznych
– 7 godzin, 30 PLN (MEN.4)
5. Mała chmura duże wsparcie – koncepcja twórczych
rozwiązań kształcenia na odległość
– 5 godzin, forma bezpłatna
6. Nowoczesne metody nauczania tradycyjnego i zdalnego z
wykorzystaniem narzędzi TIK sprzyjające uczeniu się
– 12 godzin, 50 PLN (e-learning) (MEN.4)
7. Nowoczesne rozwiązania kształtujące e-szkołę
– 18 godzi, 50 PLN
8. Programowanie w klasach IV – VIII zgodnie z nową podstawą
programową – 12 godzin, 40 PLN (MEN.4)
9. Przełamanie bariery odległości w dostępie do wiedzy
– 12 godzin, 40 PLN
10. Pytaj lub odpowiadaj – formularze on-line w praktyce
– 6 godzin, 30 PLN
11. Rozwiązywanie problemów za pomocą programu Scratch
i kreatywne programowanie przez zabawę
– 12 godzin, 40 PLN
12. Tablica interaktywna w dydaktykach przedmiotowych
z wykorzystaniem darmowego oprogramowania działającego
na wszystkich tablicach – 7 godzin, 30 PLN
13. Tworzenie i obróbka instruktażowych ﬁlmów edukacyjnych
wspierających proces lekcyjny w nauczaniu zdalnym oraz
tradycyjnym – 8 godzin, 30 PLN (e-learning)
14. Tworzenie stron www w języku html zgodnie z nową
podstawą programową – 10 godzin, 40 PLN
15. Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji
i pomocy dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych
w chmurze – 15 godzin, 50 PLN (e-learning)
16. Wykorzystanie wybranych komunikatorów i narzędzi TIK
w nauczaniu tradycyjnym oraz zdalnym nauczyciela
matematyki – 10 godzin, 40 PLN (e-learning) (MEN.1,4)

Wychowanie ﬁzyczne
1. Działalność klubowa młodzieży, nowe wyzwanie.
Jak robią to inni? – 5 godzin, forma bezpłatna
2. Edukacja prozdrowotna na lekcjach wychowania ﬁzycznego
– 6 godzin, 30 PLN
3. Gry zespołowe w kształtowaniu postaw współpracy.
Klub kibica w szkole – zasady kulturalnego kibicowania
– 6 godzin, 30 PLN
4. Spersonalizowane nauczanie w wychowaniu ﬁzycznym
– 5 godzin, forma bezpłatna
5. Sport wyczynowy, amatorski, szkolny. Motywująca funkcja
oceny na szkolnych zajęciach wychowania ﬁzycznego
– 6 godzin, 30 PLN
6. Szkolny program wychowania i sprawności ﬁzycznej
z zastosowaniem karty rozwoju indywidualnych uzdolnień
ucznia – spersonalizowane nauczanie – 18 godzin, 50 PLN

Kształcenie zawodowe
1. Doradztwo zawodowe w kształceniu zawodowym – 5 godzin,
forma bezpłatna (MEN.2)
2. Jak realizować obowiązek współpracy szkoły kształcącej
w zawodzie z pracodawcami?
– 18 godzin, 50 PLN (e-learning) (MEN.2)

Skuteczne nauczanie i uczenie się uczniów
1. Metoda Web – Quest w pracy dydaktycznej nauczyciela
– 5 godzin, 30 PLN
2. Nie dyktujemy – aktywizujemy. Metody i formy
inicjowania aktywności uczniów – 10 godzin, 30 PLN
3. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji – 10 godzin, 30 PLN (MEN.5)
4. Szkoła bez stopni? Informacja zwrotna i relacje w edukacji
– to się da zrobić – 6 godzin, 30 PLN (MEN.3)
5. Zmiana roli nauczyciela – nauczyciel jako organizator
procesu uczenia się – 10 godzin, 30 PLN (MEN.3)

Wychowanie i proﬁlaktyka
1. Akademia wychowawców – otwarte wystąpienia – 7 spotkań
po 3 godziny, forma bezpłatna (MEN.5)
2. Jak „dogadać się" z 30 nastolatkami i ich rodzicami?
– 6 godzin, 30 PLN (MEN.3)
3. Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa
w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych
– 15 godzin, 40 PLN (blended learning) (MEN.3)
4. Jak to robią najlepsi wychowawcy? Współpracujący zespół
klasowy – 25 godzin, 70 PLN (blended learning)
5. Mobbing i dyskryminacja w grupie klasowej
– sposoby przeciwdziałania – 6 godzin, 30 PLN
6. Oto Ja. Krótki trening otwartości i autoprezentacji
– 15 godzin, 40 PLN (MEN.3)
7. Proces grupowy podstawą pracy wychowawczej.
Jak reagować na niezrozumiałe/niejednoznaczne zachowania
nastolatków? – 10 godzin, 60 PLN (blended learning)
8. Socjometria, czyli co w klasie piszczy?
– 10 godzin, 30 PLN (MEN.3)
9. Sposoby reagowania w sytuacjach konﬂiktowych z uczniem
i rodzicem – 20 godzin, 60 PLN (e-learning) (MEN.5)
10. Stres? Daję radę! O tym, jak uczyć uczniów radzenia sobie
ze stresem – 12 godzin, 50 PLN (MEN.3)
11. Szkolna Interwencja Proﬁlaktyczna (część II).
Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami
psychoaktywnymi – 16 godzin, 60 PLN (MEN.3)
12. Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
– 20 godzin, 270 PLN (MEN.5)
13. Wychowanie do wartości. Kształtowanie postawy
odpowiedzialności – 20 godzin, 60 PLN (e-learning) (MEN.5)

Kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
1. Alternatywne metody komunikacji – PCS, SPPE oraz
nowoczesne technologie – aplikacje, komunikatory Go Talk,
TIM – Things w pracy z uczniem o SPE, w tym ze spektrum
autyzmu – 15 godzin, 40 PLN (blended learning) (MEN.3)
2. Indywidualizacja w 10 polach aktywności pracy z uczniem
ze SPE, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
– 12 godzin, 30 PLN (blended learning) (MEN.3)
3. Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne,
w tym inspiracje z wykorzystaniem TIK?
– 12 godzin, forma bezpłatna (blended learning) (MEN.3)
4. Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla
uczniów z ADHD, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami
integracji sensorycznej – 12 godzin, forma bezpłatna
(blended learning) (MEN.5)
5. Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle najnowszych rozporządzeń
MEN – 15 godzin, 40 PLN (e-learning) (MEN.3)
6. Uczeń ze SPE, w tym z dyskalkulią na lekcjach matematyki.
Rozwiązania praktyczne – gry, ćwiczenia interaktywne,
aplikacje – 7 godzin forma bezpłatna (blended learning)
(MEN.3)
7. Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie
– diagnoza i terapia z wykorzystaniem metody Delacato
– 15 godzin, 40 PLN (e-learning) (MEN.3)

Biblioteka
1. Aktywny bibliotekarz – nowoczesna biblioteka
– 5 godzin, 40 PLN
2. Ewidencjonowanie darmowych podręczników
– 4 godziny, forma bezpłatna
3. Metoda biblioterapii i bajkoterapii w rozwijaniu kompetencji
emocjonalno – społecznych, jak poprowadzić zajęcia zdalnie
– 12 godzin, 40 PLN (e-learning)
4. Papież Jan Paweł II w internetowych źródłach informacji
– 10 godzin, forma bezpłatna (e-learning) (MEN.5)
5. Praca w programie dla bibliotek szkolnych Mol Optivum i
MOL NET+ – 4 godziny, forma bezpłatna
6. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów przy użyciu
narzędzi krytycznego myślenia TOC – 6 godzin, 30 PLN
7. Szkolna biblioteka dobrym miejscem dla młodego człowieka
– 5 godzin, 30 PLN (MEN.5)
8. Wykorzystanie dostępnych komunikatorów i tablic wirtualnych
w pracy (także zdalnej) nauczyciela bibliotekarza
– 10 godzin, 30 PLN (e-learning)

Rozwój i awans zawodowy
1. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
– 6 godzin, 30 PLN
2. Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
– 6 godzin, 30 PLN
3. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego
się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
– 5 godzin, forma bezpłatna
4. Prawo oświatowe dla nauczycieli – 6 godzin, 30 PLN
5. Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty
– 5 godzin, forma bezpłatna
6. Zbliża się koniec stażu na stopień nauczyciela
dyplomowanego” – 12 godzin, 50 PLN

Doskonalenie ponadprzedmiotowe
1. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty – czyli, jak sprawić,
by statystyka służyła dydaktyce – 20 godzin, 100 PLN
2. Arteterapia wsparciem w rozwijaniu kompetencji
emocjonalno-społecznych – 10 godzin, 30 PLN
3. Efektywne techniki notowania wsparciem
w nauczaniu/uczeniu się uczniów (także zdalnym)
– 24 godzin, 60 PLN (e-learning)
4. Innowacja pedagogiczna krok po kroku – od pomysłu
do wdrożenia – 20 godzin, 100 PLN
5. Jak aktywizować/motywować uczniów podczas lekcji on-line?
– 10 godzin, 60 PLN (e-learning)
6. Jak sprawić, by statystyka służyła dydaktyce – analiza
wyników egzaminu ósmoklasisty
– 20 godzin, 100 PLN (e-learning)
7. Od pomysłu do wdrożenia – innowacja pedagogiczna
krok po kroku – 20 godzin, 100 PLN (e-learning)
8. Świetlica i zajęcia pozalekcyjne szkolną przestrzenią
czasu wolnego – 18 godzin, 50 PLN (e-learning)
9. Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w naszej szkole
– 4 godziny, 20 PLN
10. Usprawnianie narządu głosu – 6 godzin, 40 PLN
11. Wykorzystanie technik zarządzania czasem w pracy
nauczyciela – 10 godzin, 30 PLN (e-learning)
12. Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy
z tekstem literackim – 6 godzin, 30 PLN

Zapisy na szkolenia oraz pełna informacja o ofercie szkoleniowej
WODN w Sieradzu (Informator) są dostępne na stronie
www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce „dla uczestników szkoleń”
*Skrót (np. MEN.5) przy tytule
formy wskazuje na wybrany kierunek
realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020/2021
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