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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele 

miniony rok szkolny, z wiadomych względów, był bezprecedensowy w dziejach polskiej 

oświaty. Wcześniejsze lata też wystawiały wszystkich pracowników szkół i placówek na cięż-

kie próby. Jeśli bez większych strat i ofiar, a przede wszystkim z sukcesami, udaje się organi-

zować proces dydaktyczno-wychowawczy – to jest to wynik Państwa heroicznej pracy, po-

czucia godności i odpowiedzialności.  

W pracy pedagogicznej na zawodowej satysfakcji często cieniem kładzie się poczucie osa-

motnienia, ograniczonego wspomagania, braku uznania społecznego i docenienia przez de-

cydentów – tym bardziej chcemy być dla Państwa wsparciem na miarę zasobów kadrowych, 

wiedzy, umiejętności i trzydziestoletniego doświadczenia. Od wielu miesięcy nie mieliśmy 

z Państwem bezpośredniego kontaktu. Mamy ogromną nadzieję, że zdalne nauczanie nie 

będzie już koniecznością a jedynie znakomitym uzupełnieniem uczenia się uczniów, i będzie 

wiele powodów do spotkań w ramach doskonalenia zawodowego w szkołach lub w naszym 

Ośrodku.    

Tegoroczna oferta edukacyjna, którą przygotowaliśmy dla Państwa, z jednej strony wychodzi 

naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom szkoleniowym, z drugiej bazuje na wnioskach wyni-

kających z bolesnego doświadczenia, ale już oswojonego, zdalnego nauczania.  W coraz więk-

szym stopniu jesteśmy praktykami procesu dydaktycznego, bo w naszych szeregach jest wie-

lu czynnych nauczycieli i dyrektorów szkół. W naszym gronie jest także siedmioro doradców 

metodycznych. Dlatego też z tego powodu znamy i rozumiemy wyzwania oraz potrzeby 

oświatowej codzienności. Zatem proponujemy Państwu w tym roku szkolenia w formach 

stacjonarnych oraz na platformach Moodle i Teams. Szczególnej uwadze polecamy komplek-

sowe wspomagania oraz sieci współpracy i samokształcenia. W treściach szkoleń prawie 

zawsze odwoływać się będziemy do relacji międzyludzkich, języka otwartej komunikacji, 

rozwoju umiejętności kluczowych oraz podmiotowości nauczycielki/nauczyciela i autonomii 

szkoły. Jeśli w poniższej ofercie nie ma satysfakcjonującego Państwa tytułu, zawsze jesteśmy 

w stanie sprostać oczekiwaniom, przygotowując propozycję szytą na miarę.  

W bieżącym roku szkolnym życzymy Państwu poczucia bezpieczeństwa, zdrowia i sił; spełnia-

jącej się wiary w roztropność i światłą myśl wszystkich, którzy kierują edukacją i tworzą pod-

stawy programowe. Niech źródłem Państwa satysfakcji będą ciekawi świata uczniowie i kon-

struktywnie współpracujący rodzice.     

 

Olgierd Neyman 

Dyrektor WODN w Sieradzu 
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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 przez stronę internetową.  

O zakwalifikowaniu na szkolenie bezpłatne decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia na wszystkie formy należy przysyłać  

do 21 września 2020. 

 

Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o terminach zajęć 

zgodnie z deklaracją złożoną w zgłoszeniu: 

 pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail 
lub 

 listownie na adres szkoły/placówki  
 

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  

28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia). W przypadku form płatnych, do-

konanie całości wpłaty przelewem (nr konta 23 1240 6292 1111 0010 7001 9310) lub 

w kasie Ośrodka.  
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Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek 

 

W roku szkolnym 2020/2021 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/placówki,  

 projektowanie działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki, 

 realizacja zaplanowanych form wspomagania, 

 wspólna ocena efektów/opracowanie wniosków i rekomendacji zrealizowanego 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 zaproponować 
własny obszar tematyczny, wtedy pomożemy Państwu ustalić szczegółowy zakres wspomagania.  

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

 
Jadwiga  Wysocka & zespół: 
 
 

 Procesy edukacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji  uczenia się; 

 Zajęcia edukacyjne rozwijające postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. 

 

Ewa Ruszkowska & zespół: 

 Rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne uczniów w pracy wychowawczej i dydaktycznej; 

 Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce oświatowej. Diagnoza – skuteczne 

komunikowanie się – asertywność – radzenie sobie ze stresem – kierowanie zmianą. 

 

Ilona Lewandowska  & zespół: 

 Od analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do sukcesu egzaminacyjnego uczniów; 

 Innowacje pedagogiczne bez tajemnic – od pomysłu do wdrożenia w szkole. 
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Ewa Kulka  & zespół: 

 Praca dydaktyczna szkoły od podstawy programowej po egzamin zewnętrzny; 

 Środowisko lokalne szkolnym laboratorium, podręcznikiem, zestawem multimedialnym i mało 

znanym światem bliskim uczniowi; 

 Jak polubić i efektywnie wykorzystać świat diagnoz i analiz? 

 Jak „świat” ma się dowiedzieć o ofercie szkoły i dlaczego powinien to wiedzieć? – kompleksowe 

wspomaganie dla szkół ponadpodstawowych. 

 

Dorota Wiśniewska & zespół: 

 Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci przedszkolnych w sposób sprzyjający uczeniu się  

z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci; 

 Działania wychowawcze i profilaktyczne w przedszkolu mające na celu eliminowanie zagro-

żeń oraz wzmacnianie zachowań dzieci zgodnych z normami społecznymi; 

 Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu na rzecz rozwoju dzieci. Partnerskie relacje  

i działania. 
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   kkkwwwaaallliiifffiiikkkaaacccjjjeee   
  

  

  
ADRESAT: Czynni zawodowo nauczyciele mianowani i dyplomowani 

  
Tytuł: Zarządzanie oświatą  

  
CEL:  Zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą niezbędnych do pełnienia 

funkcji dyrektora szkoły/placówki; 
TREŚCI:  Zgodnie z ramowym programem MEN. 

 
Liczba godzin: 210  Koszt: 1600 PLN 

   Kierownik: Jadwiga Wysocka 

  

  

  

  
ADRESAT: Zainteresowani kandydaci na Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu 

  
Tytuł: Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu 

  
CEL:  Przygotowanie przedstawicieli pracodawców do prowadzenia praktycznej 

nauki zawodu; 
TREŚCI:  Podstawy pedagogiki, elementy psychologii; 

 Metodyka praktycznej nauki zawodu; 

 Umiejętności dydaktyczne. 
 

Liczba godzin: 48  Koszt: 500 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka 

  

  

  
  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu 

  
CEL:  Przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu; 

TREŚCI:  Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu; 

 Metodyka nauczania; 

 Hospitowanie zajęć. 
 

Liczba godzin: 150  Koszt: 1100 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka  
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   uuuppprrraaawwwnnniiieeennniiiaaa     

  

  
ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych 

  
Tytuł: Spójrz inaczej na agresję 

(Rekomendacje KBPN i MEN; uprawnienia realizatorów) 
  

CEL:  Profilaktyka agresji i przemocy i integracja zespołu klasowego; 
TREŚCI:  Trening kontroli złości wg. A. Goldsteina z „TZA”; 

 Przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży;                           

 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: 55  Koszt: 500 PLN 
   Kierownik: Ewa Ruszkowska,  

Teresa Zabrodzka, trener 

  
  

  
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: Janusz Jasiński 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

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

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

 
 

UWAGA!!! 
Jeśli w naszych propozycjach szkoleń rad pedagogicznych nie znajdzie-

cie Państwo odpowiedniej tematyki, możecie samodzielnie sformułować inte-
resujący Was temat lub wybrać go spośród warsztatów lub seminariów. Zrea-
lizujemy Państwa zamówienie. 

 
 

   SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEE  ZZ  RREEAALLIIZZAACCJJII  

KKIIEERRUUNNKKÓÓWW  PPOOLLIITTYYKKII  OOŚŚWWIIAATTOOWWEEJJ  PPAAŃŃSSTTWWAA    
 
 

 
Jak wspierać ucznia w uczeniu się? 
 Cechy nowoczesnego procesu kształcenia; 

 Proces uczenia się w świetle neurodydaktyki; 

 Udzielanie informacji zwrotnej modele  FUKO, GOLD , SPINKA; 

 Metody nauczania sprzyjające uczeniu się – tworzenie społecznego środowiska uczenia się; 

 Ocenianie pomagające się uczyć. 
Jadwiga Wysocka 

 

Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych 
 Kompetencje kluczowe – cele i tło; 

 Podstawa programowa a kompetencje kluczowe; 

 Lekcje rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, zdolność 
współpracy, kreatywnego myślenia, myślenia komputacyjnego i samoregulacji; 

 Nauczyciel kształtujący kompetencje kluczowe  – umiejętności i postawy. 
Jadwiga Wysocka 
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Metoda badawcza jako źródło rozwoju kreatywności i kompetencji kluczo-
wych uczniów 
 Prezentacja metody badawczej i jej znaczenia w edukacji; 

 Zastosowanie metody badawczej w rozwijania kreatywności i kompetencji kluczowych uczniów. 
Anna Guć 

 
Myślenie krytyczne  niezbędna kompetencja XXI wieku 
 Podstawa programowa, a myślenie krytyczne; 

 Zmieniająca się rola szkoły – rola ucznia i nauczyciela; 

 Znaczenie myślenia krytycznego; 

 Jak pracować z młodzieżą z pokolenia „płatków śniegu”; 

 Taksonomia Blooma – myślenie niższego i wyższego rzędu; 

 Narzędziach myślenia krytycznego do wykorzystania na każdej lekcji; 

 Myślenie krytyczne a kompetencje kluczowe. 
Izabela Kowalczyk 

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

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

 

 

Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się, czyli narzędzia TOC w edukacji 
 Prezentacja  narzędzi myślowych TOC; 

 Poznanie możliwości zastosowania poznanych narzędzi w rozwijaniu umiejętności: analizy 
tekstu, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania i argumentowania. 

Anna Guć 

 
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 

 

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Mój cel – współ-
pracujący zespół klasowy 
 Określenie kierunków pracy wychowawczej z klasą – od integracji, przez konflikt do współpracy; 
 Działania wspierające budowanie wspólnoty klasowej. 

Ewa Ruszkowska 

 
Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce 
 Inni to także my – i co to znaczy w naszym środowisku? 

 Tolerancja, akceptacja, afirmacja – teoria w działaniu; 

 Jedenaste nie dyskryminuj – przykłady zajęć, ćwiczeń postaw.  
Olgierd Neyman 
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Pozytywne „zakręcenie” – znaczenie pasji, zainteresowań, hobby w nauczy-
cielskiej profesji i oddziaływaniu pedagogicznym 
 Pedagogiczny (dydaktyczny i wychowawczy) potencjał osobowości nauczyciela; 

 Co to znaczy dawać świadectwo – w jaki sposób inspirować uczniów osobistą postawą; 

 Jak budować wspólnotę zainteresowań i ciekawości poznawczej? 
Olgierd Neyman 

 

SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  CC..  DD..  

  
Ocenianie poziomu i postępów uczniów w edukacji szkolnej  
 Skala stopni szkolnych i jej wykorzystanie od regulacji formalnych do indywidualizacji; 
 Znaczenie i stosowanie informacji zwrotnej w ocenianiu; 
 Edukacja kształtująca – jak wzmacniająca? 

Ewa Marciniak-Kulka  

 

Ocenianie kształtujące – prosty sposób na poprawę motywacji uczniów  
do uczenia się 
 Ocenianie kształtujące a  podstawa programowa; 

 Zapoznanie nauczycieli z technikami oceniania wspierającego; 

 Zastosowanie oceniania kształtującego w praktyce; 

 Doskonalenie umiejętności stosowania technik oceniania kształtującego w celu motywacji i roz-
budzania zainteresowań uczniów. 

Grażyna Raźniewska 

 

Dlaczego warto doskonalić osadzanie szkoły w jej środowisku? 
 Wymagania podstawy programowej a współpraca ze środowiskiem; 

 Środowisko lokalne szkoły – jego zasoby kultury, infrastruktury, natury i ludzie jako realna  pra-
cownia wieloprzedmiotowa. 

Ewa Marciniak-Kulka 

 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna cz. I 
 Podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole; 

 Szkolna interwencja profilaktyczna – prezentacja metody; 

 Wiedza na temat substancji psychoaktywnych; 

 Funkcjonowanie zmiany w środowisku szkolnym. 
Ewa Ruszkowska, Małgorzata Bednarczyk 

 
Zarządzanie energią życiową – zadbaj o balans pomiędzy pracą a życiem  
osobistym 
 Źródła energii płynące ze sfer: fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej. Korzyści z zarzą-

dzania energią życiową. Dla osoby i organizacji; 

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

 Planowanie zmian w życiu osobistym i zawodowym. 
Ewa Ruszkowska 
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Innowacje pedagogiczne w szkole – nie taki diabeł straszny… 
 Innowacje pedagogiczne – przepisy prawa, rodzaje innowacji, procedury szkolne, dokumento-

wanie; 

 Innowacja jako odpowiedź na potrzeby uczniów i szkoły – wypracowanie pomysłów na innowa-
cje pedagogiczne w konkretnej szkole. 

Ilona Lewandowska 

 
Raport z analizy wyników egzaminów ósmoklasisty – wnioski i rekomendacje 
do pracy dydaktycznej 
 Przygotowanie dla szkoły raportu z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty (język polski, mate-

matyka, język obcy); 
 Prezentacja wyników radzie pedagogicznej. Praca z radą pedagogiczną na wnioskach z analizy 

wyników – wypracowanie rekomendacji i działań doskonalących efekty kształcenia. 
Ilona Lewandowska 

 
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty – czyli, jak sprawić, by statystyka 
służyła dydaktyce 
 Elementy analizy wyników egzaminu  ósmoklasisty – podstawowe wskaźniki statystyczne, skala 

staninowa i centylowa, wskaźniki łatwości. Obliczanie, odczytywanie, interpretacja; 
 Formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy dydaktycznej oraz zmian w organizacji proce-

su kształcenia. 
Ilona Lewandowska 

 
Ocenianie wspierające uczenie się 
 Elementy oceny kształtującej;  

 Udzielanie informacji zwrotnej – struktura informacji zwrotnej; 
 Rola motywacji w procesie uczenia się; 
  Techniki samooceny; 
 Strategie efektywnego  uczenia się; 
 Budowanie odpowiedzialności ucznia za proces uczenia się;  
 Błędy w  ocenianiu uczniów; 

 Psychologiczne aspekty oceniania. 
Jadwiga Wysocka 

 
Dydaktyczny wymiar szkoły naszych czasów – w jakim kierunku zmieniać pra-
cę nauczycieli i uczniów? 
 Różnorodność – aby absolwent rozumiał świat i z niego korzystał;  
 Indywidualizacja – aby uczeń pracował zgodnie z możliwościami i potrzebami; 
 Racjonalizacja – aby uczeń identyfikował użyteczność zdobywanej wiedzy; 
 Inspiracja – aby u ucznia rosła świadomość wpływu, wyboru i celowości w działaniu.   

Ewa Marciniak-Kulka 

 
Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 
 Wpływ informacji zwrotnej na samoocenę ucznia  i motywację do działania w procesie dydak-

tyczno – wychowawczym; 

 Umiejętność formułowania informacji zwrotnej, zależnej od kontekstu; 
 Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie motywowania uczniów do nauki  

i zmiany zachowania m. in. model Fuko i Gold. 
Ewa Ruszkowska, Jadwiga Wysocka 
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Szkoła w aspekcie aktualnych przepisów prawa oświatowego 

 Podstawowe przepisy prawa ważne w pracy nauczyciela; 

 Podstawy prawne oceniania w szkole; 

 Dokumentowanie pracy nauczyciela; 

 Przepisy prawa regulujące prawa i obowiązki rodziców. 
Grażyna Raźniewska 

 
Dydaktyka planu Daltońskiego jako metoda pracy dydaktycznej 
 Koncepcja planu Daltońskiego; 
 Rola nauczyciela i uczniów w edukacji daltońskiej- relacja nauczyciel  – uczeń; 
 Organizacja przestrzeni edukacyjnej; 
 Nauka wolności, samodzielności i współpracy; 

 Budowanie motywacji wśród uczniów i umiejętności radzenia sobie z porażkami. 
Jadwiga Wysocka 

 

Odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście aktualnych przepisów 
prawa oświatowego 
 Obowiązki i prawa nauczyciela wynikające bezpośrednio z aktów prawnych; 

 Konsekwencje wynikające z niedochowania należytej staranności w pełnieniu obowiązków przez 
nauczyciela; 

 Obowiązki nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole;  

 Wpływ prawa wewnątrzszkolnego na prawa i obowiązki nauczyciela; 

 Odpowiedzialność nauczyciela w turystyce szkolnej. 
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 

 
Styl myślenia nauczyciela i jego wpływ na pracę z uczniami (szkolenie oparte  

na metodologii FRIS) 
 Naturalne  talenty i style myślenia każdego nauczyciela Komunikacja nauczyciela z poszczegól-

nymi stylami myślenia uczniów; 

 Jak wykorzystać style myślenia ucznia, aby ten odniósł sukces edukacyjny; 

 Odkrywanie potencjału uczniów na podstawie FRIS;  

 Jak  pracować  z  zespołami  uczniowskimi w zależności od stylu myślenia. 
Izabela Kowalczyk (certyfikowany trener FRIS) 

 
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 
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Skuteczna współpraca z rodzicami w szkole 
 Podstawy podmiotowości, partnerstwa i relacji stron – nauczycieli i rodziców; 

 Budowanie współodpowiedzialności za edukację w naszej szkole – wspieranie partycypacji; 

 Funkcjonalne wykorzystanie wspólnych doświadczeń epoki zdalnej edukacji. 
Olgierd Neyman 

 
Przywództwo dyrektora i praca zespołowa rady pedagogicznej 
 Rozwijanie umiejętności delegowania kompetencji; 

 Praca zespołowa – organizacja procesu, monitorowanie i formy gratyfikacji; 

 Przywództwo i praca zespołowa: w chmurze,  w sytuacjach kryzysowych, na co dzień.  
Olgierd Neyman 

 
Profil szkoły jako pomysł na ewaluację wewnętrzną i nadzór pedagogiczny 
 Założenia Profilu Szkoły i metodologia prowadzenia diagnoz; 

 Od projektu do raportu – czyli lepsza strona ewaluacji i nadzoru pedagogicznego; 

 Jak zobaczyć swoją placówkę i zmotywować partnerów?   
Olgierd Neyman 

 
Edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego 
 Poznanie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ; 
 Cele zrównoważonego rozwoju – ile ich jest i czego dotyczą? 

 Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w podstawie programowej; 
 Przykłady dobrych praktyk. 

Małgorzata Ziarnowska 
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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: Kadra kierownicza szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego  

TYTUŁ: Kształcenie zawodowe – wykorzystanie szans i ograniczanie 
zagrożeń 

KOMPETENCJE: MMeerryyttoorryycczznnee  ii  ddyyddaakkttyycczznnoo--mmeettooddyycczznnee    
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Modelowanie programów nauczania zawodu;  

 Różne formy współpracy z pracodawcami; 

 Formy indywidualizacji kształcenia zawodowego; 

 Rozwój zawodowy ucznia w systemie edukacji zawodowej.  
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Marcin Lewandowski  

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 
 

Realizacja: blended learning  

 

 

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

TYTUŁ: Skuteczny Wychowawca 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Autorytet nauczyciela a rozwój ucznia. 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 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 
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ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 
TYTUŁ: Lubię uczyć (się) 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Propozycje metod, technik i narzędzi (w tym multimedialnych) sprzyjających 

aktywizowaniu i uczeniu się uczniów na lekcjach języka polskiego; 

 Innowacje pedagogiczne możliwe do realizacji na języku polskim; 

 Diagnoza i realizacja potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci. 
 

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

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy ze stażem na stanowisku 0/3 lata  
TYTUŁ: Organizacja sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów  

i wicedyrektorów szkół ze stażem na stanowisku  0/3 lata  
w zakresie organizacji procesów i sprawowania nadzoru  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Wymagania wobec szkoły: planowanie, organizacja i organizacja pracy szko-

ły, sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

 Panowanie i organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego, m. in.: 
podstawa programowa a program nauczania, formy i metody sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych – jakość i funkcja informacji zwrotnej; 

 Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i funkcjonalne podstawy 
pomiaru dydaktycznego. 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Olgierd Neyman 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

70 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej (stażyści i kontraktowi) 
TYTUŁ: Klub Młodego Polonisty  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Podstawa programowa i egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje  

i wskazówki do planowania pracy; 

 Wypowiedzi twórcze i argumentacyjne – jak kształcić i doskonalić umiejętno-
ści pisarskie uczniów; 

 Diagnoza i realizacja potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci. 
 

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

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 



 22 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej   
TYTUŁ: Strategie skutecznego polonisty  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Praca z tekstami literackimi i kultury; 

 Ocenianie kształtujące młodych humanistów; 

 Być jak John Keating – osobowość nauczyciela polonisty; 

 Język i tematyka – z pomysłem i dystansem. 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji przedszkolnej 
TYTUŁ: Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem  

ich indywidualnej sytuacji 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz 

sytuacji społecznej każdego dziecka; 

 Wykorzystywane wyników diagnozy w planowaniu, organizowaniu, prowa-
dzeniu, monitorowaniu działań edukacyjnych. 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
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 REALIZACJI: 
 Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie; 

 Działania sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych – wymiana do-
świadczeń. 

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

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Nauczyciele świetlicy szkolnej 
TYTUŁ: Pomysłowy nauczyciel świetlicy  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
  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, 
Justyna Glinkowska 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Liderzy edukacji globalnej oraz zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Komu potrzebne Cele Zrównoważonego Rozwoju? 

KOMPETENCJE:   
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
 Czym jest bezpieczeństwo żywnościowe? 

 Zawłaszczanie ziemi a bezpieczeństwo żywnościowe; 

 Zagadnienia związane z tematyką Tygodnia Edukacji Globalnej w 2020 roku; 

 Przykłady dobrych praktyk w realizacji treści związanych z rozwojem zrów-
noważonym oraz realizacji TEG. 

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

50 zł 
 

Realizacja: Sieradz 
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SSSzzzkkkooollleeennniiiaaa   dddlllaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrróóówww   ssszzzkkkóóółłł///ppplllaaacccóóówwweeekkk      
 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Coaching grupowy jako metoda uczenia się i rozwiązywania 
trudnych sytuacji w radzie pedagogicznej 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  --  MMSSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Coaching zespołowy – czym jest? 

 Przywództwo a coaching;  

 Modele coachingu zespołu; 

 Skuteczny coach grupowy, zarządzanie coachingiem grupowym; 

 Uczenie się i rozwój zespołu – action learning; 

 Kreatywność i skuteczność zespołu. 
 

Liczba godzin: 10 (5+5)  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: blended learning 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Obserwacja lekcji – udzielanie informacji zwrotnej.  
Spacer edukacyjny – metoda dzielenia się doświadczeniem  

i wspólnego uczenia się 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  --  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Co obserwować na lekcji? 

 Elementy lekcji mające wpływ na skuteczność uczenia się uczniów; 

 Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej nauczycielowi; 

 Spacer edukacyjny – metoda wymiany doświadczeń, wspólnego uczenia się 
nauczycieli i współpracy; 

 Organizacja spaceru edukacyjnego w szkole. 
 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący  
ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: Rewolucja w dydaktyce – konieczność i potrzeba  
KOMPETENCJE: DDyyddaakkttyycczznnoo--mmeettooddyycczznnee    

 

 
TREŚCI:  Organizacja dydaktyki szkolnej w kontekście współczesnych potrzeb społecz-

nych; 

 Konieczność zmiany postaw wokół nauczania i uczenia się. 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka  
Koszt: 50  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Stosowanie technik coachingowych w zarządzaniu, wspieranie 
kreatywności i działań innowacyjnych pracowników 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  --  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Prowadzenie rozmów kreatywnych  z pracownikami z wykorzystaniem tech-

nik coachingowych 

 W jakich relacjach funkcjonujemy- trójkąt dramatyczny Karpmana? 

 Czynniki wpływające na jakość komunikacji interpersonalnej w szkole 

 Kompetencje społeczne dyrektora/lidera 
 

Liczba godzin: 10 (5+5)  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: blended learning 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy przedszkola 

TYTUŁ: Stosowanie technik coachingowych w zarzadzaniu przedszkolem 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz działa-

nia zapewniające placówce wspomaganie odpowiednie do potrzeb i służące 
rozwojowi przedszkola; 

 Wykorzystanie technik coachingowych w zarzadzaniu przedszkolem. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele 

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

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Partycypacyjny model tworzenia wewnątrz szkolnego prawa; 

 Organizacja pracy szkoły w oparciu o funkcjonalne prawo wewnątrz szkolne. 
 

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

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele podmiotów kształcących w zawodach  
TYTUŁ: Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym – kształcenie   

osób dorosłych 
KOMPETENCJE: Merytoryczne  

 

 
TREŚCI:  Zasady organizacji KKZ i KUZ; 

 Zawodowe kształcenie osób dorosłych we współpracy z pracodawcami. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka 
i zaproszeni pracodawcy 

Koszt: 10  Realizacja: Sieradz/Wieluń  
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele podmiotów kształcących w zawodach  
TYTUŁ: Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu  

umiejętności zawodowych 
KOMPETENCJE: Merytoryczne  

 

 
TREŚCI:  Struktura programu dla KKZ i KUZ; 

 Zasady opracowywania programów nauczania dla KKZ i KUZ. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  
Marcin Lewandowski  

Koszt: 10  Realizacja: Sieradz/Wieluń  
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EEEddduuukkkaaacccjjjaaa   ppprrrzzzeeedddssszzzkkkooolllnnnaaa   iii   wwwccczzzeeesssnnnooossszzzkkkooolllnnnaaa      
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

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

 

 
TREŚCI:  Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu; 

 Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni; 

 Kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych 
do akompaniamentu; 

 Opanowanie wybranych układów tanecznych. 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Rozwijanie zdolności dzieci w okresie przedszkolnym z uwzględ-

nieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Identyfikacja i diagnozowanie zdolności dzieci; 

 Modele rozwoju zdolności. Tworzenie w przedszkolu warunków do rozwija-
nia zainteresowań i zdolności u dzieci w okresie przedszkolnym. 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Edukacja matematyczna w przedszkolu z elementami  

kodowania i programowania 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Kompetencje matematyczne w wymaganiach programowych. Działania edu-

kacyjne rozwijające umiejętności matematyczne dzieci; 

 Kodowanie i programowanie w edukacji matematycznej. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska, 
 Joanna Wójciak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zajęcia dla dzieci w przedszkolu inspirowane literaturą 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Stymulowanie twórczej ekspresji dzieci z wykorzystaniem tekstów literac-

kich; 

 Elementy biblioterapii oraz czytania/słuchania wrażeniowego  –  w formie 
zdalnej i stacjonarnej. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska, 

Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respekto-

wanie norm społecznych – praca wychowawcza w przedszkolu 
w oparciu o proces grupowy 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Etapy formowania się grupy przedszkolnej; 

 Planowanie działań wychowawczych w oparciu o proces grupowy. 
 

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

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Agresywne zachowania dzieci – tworzenie bezpiecznych  

warunków do zmiany zachowań z uwzględnieniem  
zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Potrzeby rozwojowe dzieci zachowujących się w sposób agresywny; 

 Planowanie i organizowanie bezpiecznych warunków do zmiany zachowań. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w procesie wspierania 
dzieci w rozwoju 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz rozwoju dzieci – partnerskie rela-

cje, decyzje i działanie; 

 Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii  rodziców na temat współpracy. 
 

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

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej; 
  Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w zakresie rozwi-

jania kompetencji kluczowych. 
 

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

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Kreatywne dzieci – edukacja oparta na twórczym potencjale 

dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb  
rozwojowych i edukacyjnych dzieci 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Charakterystyka dzieci twórczych. Cechy twórczości dzieci; 

 Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Metody i techniki rozwijania twór-
czego potencjału dziecka. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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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. Trudności w uczeniu się wynikające z niskiego poziomu inte-
gracji zmysłów podstawowych; 

 Zabawy i ćwiczenia 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:  Zabawy, ćwiczenia, zadania uczące dzieci nazywania i rozumienia emocji oraz 
kształtujące empatię dzieci; 

 Umiejętności społeczne potrzebne dzieciom do budowania relacji w grupie  
i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

 
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: Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Planowanie działań wychowawczych dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb i możliwości dzieci; 

 Współpraca z rodzicami w procesie zmiany zachowania dzieci. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Metoda projektów w edukacji przedszkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Tworzenie dzieciom warunków w przedszkolu do doświadczeń społecznych, 
językowych, matematycznych, przyrodniczych i artystycznych; 

 Kształtowanie samodzielności i decyzyjności dzieci. 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Kreowanie przestrzeni w przedszkolu do eksperymentowania 
rytmem, dźwiękiem, ruchem, głosem 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

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

przestrzeni; 

 Ćwiczenia w improwizowaniu ruchem, dźwiękiem i głosem. 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Z piosenką w przedszkolu przez cztery pory roku  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Opracowanie rytmiczno – muzyczne piosenek o tematyce jesienno – zimowej; 

 Opracowanie rytmiczno – muzyczne piosenek o tematyce wiosenno – letniej.   
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Muzyka klasyczna na zajęciach w przedszkolu  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Propozycje zajęć muzyczno – ruchowych z wykorzystaniem utworów muzyki 

klasycznej.  
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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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: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

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: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

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

TYTUŁ: Zabawy z książką w przedszkolu i w klasach I – III  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Zabawy plastyczne, techniki, aktywności plastyczno – literackie; 

 Zabawy tematyczne i muzyczno-ruchowe  . 
 

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

 

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

TYTUŁ: Tańce różnych narodów w przedszkolu i edukacji  
wczesnoszkolnej  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wskazówki dotyczące wprowadzania tańców; 

 Opracowanie wybranych układów tanecznych.   
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Gry i zabawy ruchowe rozwijające różne kompetencje  
i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym   

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zabawy rozwijające kompetencje społeczne; 

 Zabawy ruchowe wspierające rozwój mowy; 

 Zabawy wspierające nabywanie kompetencji matematycznych; 

 Muzyczne ćwiczenia ruchowe; 

 Zabawy ruchowe rozwijające kreatywność.     
 

Liczba godzin: 6  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: Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze  

w domu, w szkole i w przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Poznanie  potencjału  dydaktycznego  produktów  i  przedmiotów  łatwo 

dostępnych w domu, w szkole i w przedszkolu; 

 Przykłady  doświadczeń, które wyjaśniają zjawiska przyrodnicze występujące 
w codziennym życiu. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ:       Doświadczenia z fizyki dla najmłodszych –  część II 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Uczymy dzieci odkrywać świat poprzez eksperyment i zabawę; 

 Proste doświadczenia fizyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego 
użytku. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Zenona Stojecka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium   
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ:  Zabawy muzyczno – ruchowe rozwijające inwencję  
twórczą dziecka 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

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

 Zabawy uwrażliwiające na elementy muzyki; 

 Zabawy muzyczne i taneczne rozwijające inwencję twórczą dziecka. 
 

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

 

 

 

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

sowani nauczyciele 
TYTUŁ:  Zabawy z chustą animacyjną i nie tylko… 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie chusty do zabaw w przedszkolu i szkole; 

 Ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętność rozwoju i usprawniania koordy-
nacji wzrokowo – ruchowej, integracji w grupie. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

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

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

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

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

 Opracowanie muzyczno – rytmiczno – ruchowe  piosenek w rytmie krako-
wiaka; 

 Opracowanie ruchowe utworów z uwzględnieniem rysunku przestrzennego.   
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści  

TYTUŁ: Zabawy, gry, ćwiczenia interaktywne, aplikacje w terapii 
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, w tym interaktywnych, gier, zabaw, aplikacji mają-
cych na celu podniesienie sprawności grafomotorycznej uczniów, szczególnie 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów 
z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: (blended learning) 
 

 

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

resowani 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 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Boże Narodzenie w technikach plastycznych i formach  
aktywności muzycznej  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Formy aktywności muzycznej i techniki plastyczne; 

 Ćwiczenia praktyczne uwzgledniające różne formy aktywności muzycznej; 

 Wykonanie ozdób podkreślających klimat Bożego Narodzenia – bombka 
ozdobiona techniką quilingu, wieniec bożonarodzeniowy. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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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 

 

 

 

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

TYTUŁ: Pomysły na ozdoby wielkanocne  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Omówienie technik plastycznych wykorzystywanych podczas tworzenia 

ozdób wielkanocnych; 

 Wykonanie ozdób świątecznych – koszyk wielkanocny, pisanka.    
 

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

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Korzystanie z zasobów internetowych w edukacji przedszkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Internet jako baza materiałów dydaktycznych do nauczania tradycyjnego 

i zdalnego; 

 Ciekawe strony www do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przed-
szkolnym. 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 30 zł  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Ciekawe strony internetowe dla uczniów klas I – III 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w pracy na lekcji tra-

dycyjnej i realizowanej zdalnie; 

 Strony www wspierające rozwój uczniów w klasach I – III. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 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  
 

 
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. 

 

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

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Elementy programowania w edukacji przedszkolnej  

jako działanie innowacyjne 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  
  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 
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JJJęęęzzzyyykkk   pppooolllssskkkiii   
 

 

 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 
TYTUŁ: „Nie chcę, ale muszę” – jak uatrakcyjnić pracę uczniów  

nad lekturą? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Co zamiast sprawdzianu z lektury – przykłady „przyjaznych uczniowi” technik 

sprawdzania znajomości lektur (np. lekturowe pudełko, stacje zadaniowe, 
lekturowe fiszki, trimino,  zajawki, itp.); 

 Przegląd metod i technik pracy wspierających aktywność uczniowską i atrak-
cyjność pracy nad lekturą szkolną (np.:  lapbook,  escape room, sketchnotki, 
kolaże i inne). 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

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

TYTUŁ: "O (nie)trudnej sztuce argumentowania" – jak ćwiczyć  
z uczniami wypowiedzi argumentacyjne? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Istota wypowiedzi argumentacyjnych zawarta w zapisach podstawy progra-

mowej i kryteriach egzaminacyjnych; 

 Różne rodzaje argumentów oraz konstrukcja – problem, stanowisko, argu-
ment, przykład – ćwiczenia dla uczniów; 

 Wypowiedzi argumentacyjne typu egzaminacyjnego – przykłady tematów, 
zastosowanie kryteriów egzaminacyjnych do oceniania szkolnego. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 
TYTUŁ: „Genialne lekcje” – wykorzystanie na lekcjach języka  

polskiego platformy genil.ly 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Prezentacja podstawowych możliwości platformy genial.ly;  

 Wykorzystanie prezentacji genial.ly na lekcjach j.polskiego – przykłady do-
brych praktyk; 

 Próby tworzenia własnych prezentacji genial.ly. 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

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

TYTUŁ: "Narratologia" – jak uczyć opowiadania historii (opowiadania 
twórcze i nie tylko)? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Istota wypowiedzi narracyjnych. Bohater i jego perypetie a schemat narra-

cyjny. Ćwiczenia w tworzeniu schematów opowiadań; 

 Ćwiczenia rozwijające  umiejętności tworzenia opowiadania odtwórczego  
i twórczego. Elementy opowiadania jako kryteria egzaminacyjne; 

 Analizowanie i tworzenie tematów twórczych typu egzaminacyjnego. Budo-
wanie wskazówek dla uczniów. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

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

TYTUŁ: Żeby uczeń się nie nudził … – wykorzystanie różnych technik  
i narzędzi podnoszących atrakcyjność procesu uczenia się 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Storybird – przydatna i atrakcyjna aplikacja do tworzenia opowiadania; 

 Możliwości wykorzystania zasobów You Tube na lekcjach języka polskiego; 

 Przykłady sketchnotki, gier, quizów i innych narzędzi przydatnych w pracy 
polonisty – możliwości wykorzystania i tworzenia własnych. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Garść pomysłów na… „Pana Tadeusza” w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przykładowe wiązki zadań sprzyjające zrozumieniu tekstu lektury; 

 Wykorzystanie kadrów z adaptacji filmowej „Pana Tadeusza” do aranżowania 
sytuacji zadaniowych dla uczniów; 

 Lapbook, sketchnotki, kolaż i inne techniki „na służbie” narodowej epopei. 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Hybrydowe nauczanie języka polskiego, czyli jak wykorzystać  
doświadczenie zdalnego nauczania w warunkach szkoły tradycyjnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Blended learning jako nowy sposób pracy w szkole; 

 Konstruktywny proces dydaktyczny zamiast transmisyjnego; 

 Alternatywne sposoby pracy na lekcji i sprawdzania wiedzy; 

 Zapoznanie z narzędziami: Genially, Biteable, Learning Apps, Prezi; 

 Zapoznanie z platformą Google Classroom. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: e- learning 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Język polski mniej nudny, czyli komórka, sketchnoting  

i gamifikacja na lekcji 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Lekcje wyprzedzające; 

 Stacje zadaniowe i escape room; 

 Co zamiast kartkówki? – alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy; 

 Mapy myśli, scetchnotki, lapbooki, leporello; 

 Grywalizacja/gamifikacja na lekcjach. 
 

Liczba godzin: 6 h  Prowadzący: Agata Janiak  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Zadawać – nie zadawać?  
Twórcza praca domowa z języka polskiego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Fotografia jako sposób podsumowania epoki; 

 Lekcja odwrócona jako forma pracy domowej; 

 Praca zdalna zamiast kart pracy; 

 Mapy myśli, scetchnotki, lapbooki, leporello. 
 

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

  

  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Czy lektura może być ciekawa? Kreatywne sposoby  

pracy z tekstem 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Lekcje wyprzedzające, stacje zadaniowe, gamifikacja jako sposoby pracy  

z tekstem; 

 Lapbooki, leporello, mapy myśli, scetchnoting. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Uczeń – orator. Ćwiczenie ustnych wypowiedzi i rozwijanie 

umiejętności wystąpień publicznych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Co to jest retoryka? Od Arystotelesa do Grety Thunberg; 

 Wielcy mówcy i ich mowy; 

 Co chcę powiedzieć – w poszukiwaniu tematu; 

 Jak chcę powiedzieć – rodzaje argumentów, tropy i figury retoryczne; 

 Podstawy sztuki żywego słowa. Kodeks dobrego mówcy. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Błaszczyk  
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych 

TYTUŁ: Z literaturą i sztuką przez wieki – epoka, twórca, dzieło  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z interpretacją dzieła 

sztuki; 

 Wykorzystanie wiedzy z historii sztuki do analizy i interpretacji wybranych 
tekstów kultury; 

 Aktywizowanie uczniów do zadań twórczych związanych z interpretacją 
tekstów kultury. 

 
Liczba godzin: 

Koszt: 
24 h (6x4h) 
120 PLN 

 Prowadzący: 

Realizacja: 
Dorota Błaszczyk 
Sieradz/Wieluń 
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JJJęęęzzzyyykkkiii   ooobbbccceee   
 

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  

 Dobór środków dydaktycznych w nauczaniu dzieci, nauczanie wielozmysłowe  
 

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

  

  

  
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej 
TYTUŁ: 

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole 

podstawowej; wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie 
dydaktycznym 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Przedstawienie sposobów i możliwości  pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami 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/Wieluń 

 

 

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

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; 

 Rozwijanie inteligencji wielorakich w procesie nauczania języka obcego. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: 
Gamifikacja – włączenie elementów i mechanizmów gry  
do dydaktyki języka angielskiego, zarówno  w nauczaniu 

tradycyjnym, jak i w nauczaniu zdalnym 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Gra jako element procesu edukacji edukacji  stymulujący aktywność 

poznawczą  ucznia; 

 Wykorzystanie zasobów Internetu  i aplikacji mobilnych w gamifikacji  
na lekcjach języka angielskiego. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  

Joanna Wójciak  
  40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: Pisanie kreatywne na lekcjach języka angielskiego 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Integrowanie sprawności językowych poprzez trening kreatywnego pisania; 

 Doskonalenie umiejętności pisania wspierane elementami wizualnymi  
i muzycznymi. 

 

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

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego ( II i III etap edukacyjny)  

TYTUŁ: 
Metody aktywizujące rozwijające samodzielność ucznia  

w uczeniu się („lekcja odwrócona” – flipped lesson,  
stacje edukacyjne) 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Zintegrowany model nauczania języka obcego w trybie lekcji odwróconej; 

 Praca metodą stacji zadaniowych na lekcjach języka angielskiego; 

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego (II i III etap edukacyjny)  

TYTUŁ: 
Rola technik narracyjnych w nauczaniu języka angielskiego 

(story telling, videotelling, picture stories, elements of drama) 
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Integrowanie  sprawności językowych uczniów poprzez kontakt z różnymi 

formami relacji i ekspresji w języku obcym; 

 Rozwijanie kreatywności ucznia. 
 

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

 

 

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

TYTUŁ: 
Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka  

niemieckiego w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Pojęcie kompetencji kluczowych; 

 Przykłady kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckie-
go w szkole podstawowej; 

 Tworzenie scenariuszy zajęć uwzględniających kształcenie kompetencji klu-
czowych. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

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

TYTUŁ: 
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

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

 

 
TREŚCI:  Dostosowanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb i moż-

liwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 Przedstawienie sposobów pracy i motywowania uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 



 46 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych  

TYTUŁ: 
Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka 

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

 

 

TREŚCI:  Identyfikacja i diagnoza zdolności; 

 Tworzenie modelu pracy z uczniem zdolnym; 

 Rozwijanie zdolności językowych uczniów na lekcjach języka obcego. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  
Dorota Wiśniewska  

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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HHHiiissstttooorrriiiaaa,,,   WWWOOOSSS   
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele historii w szkole ponadpodstawowej 

TYTUŁ: 
Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej 

w szkole ponadpodstawowej (we współpracy z ORE) 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej  

na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele historii 

TYTUŁ: 
Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności uczniów 

na lekcjach historii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Pojęcie, metody oceniania wspierającego na lekcjach historii; 

 Rola nauczyciela w ocenianiu wspierającym; 

 Korzyści dla procesu edukacyjnego wynikające ze stosowania oceniania 
wspierającego. 

 
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 
TYTUŁ: 

Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego 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 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: 

Wykorzystanie techniki IT w nauczaniu historii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Tablica interaktywna w nauczaniu historii; 

 Dostępne w sieci materiały służące do nauczania historii; 

 Przykładowe projektowania lekcji z wykorzystaniem zasobów sieci. 
 

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 
TYTUŁ: 

Nauczanie i ocenianie zdalne na lekcjach historii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Platformy edukacyjne w zdalnym nauczaniu historii. Zasady uczestnictwa 

uczniów; 

 RODO w zdalnym nauczaniu; 

 Pułapki w ocenianiu zdalnym na lekcjach historii; 

 Dokumentowanie oceniania zdalnego na lekcjach historii.  
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele historii 

TYTUŁ: 
Wykorzystanie na lekcjach historii materiałów dydaktycznych 

opracowanych przez IPN 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji historycznej w tym 

z Instytutem Pamięci Narodowej jako realizacja wymogów podstawy pro-
gramowej; 

 Wystawa jako narzędzie nauczania historii; 

 Gry edukacyjne jako element nauczania historii.  
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Janusz Jasiński, 
Artur Ossowski IPN 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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MMMaaattteeemmmaaatttyyykkkaaa      
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej 
TYTUŁ: 

Dlaczego uczniowie mają problemy z uczeniem się matematyki? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki; 

 Wpływ trudności w uczeniu się na dalsze kształcenie; 

 Pomysły na zajęcia wyrównawcze z matematyki. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 
TYTUŁ: 

Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkoły ponad-
podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  zmiany w szkole podstawowej i ich konsekwencje na kolejnym etapie nauczania;  

 porównanie „starej” i „nowej” podstawy programowej z matematyki. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: 
Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Istota kompetencji kluczowych; 

 Zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych; 

 Czynniki wpływające na wyniki uczniów. 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: 

Planowanie pracy nauczyciela matematyki  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Obowiązek planowania pracy wynikający z rozporządzenia; 

 Rozkład treści podstawy programowej na jednostki metodyczne; 

 Plan pracy przydatny nauczycielowi; 

 Przełożenie wymagań programowych na ocenę szkolną. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: 
Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Kształcenie umiejętności analizy zadań;  

 Sposoby rozwiązywania zadań zamkniętych; 

 Co nam dają zadanie otwarte? 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: 
Jak analizować wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Ilościowa analiza wyników egzaminu; 

 Jakościowa analiza wyników egzaminu; 

 Działania poprawiające efekty kształcenia. 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: 
Egzamin ósmoklasisty z matematyki 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Planowanie pracy z nową podstawą programową; 

 Typy zadań egzaminacyjnych; 

 Ocenianie zadań egzaminacyjnych. 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: 

Odwrócona lekcja a nauczanie zdalne  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  zastosowanie  metod, form, technik, narzędzi e-edukacji  w formule lekcji; 
tradycyjnej  oraz lekcji odwróconej; 

 co nas nauczyło zdalne nauczanie?  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: 

Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Ocenianie kształtujące a  podstawa programowa; 

 Zapoznanie nauczycieli z technikami oceniania wspierającego; 

 Zastosowanie oceniania kształtującego w praktyce; 

 Doskonalenie umiejętności stosowania technik oceniania kształtującego  
w celu motywacji i rozbudzania zainteresowań uczniów. 

 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: 
Łamigłówki i zagadki w matematyce 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Dobór łamigłówek i zagadek do tematyki zajęć; 

 Zagadki na zajęciach dodatkowych. 
 

Liczba godzin: 9  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
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PPPrrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy   ppprrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeee      
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej 
TYTUŁ: 

Zwykłe, niezwykłe doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Poznanie elementów metody badawczej i jej znaczenia w nauczaniu treści 

przyrodniczych; 

 Organizacja i realizacja zajęć metodą badawczą  w praktyce szkolnej; 

 Przykłady doświadczeń i eksperymentów. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej 
TYTUŁ: 

Zwykłe, niezwykłe eksperymenty przyrodnicze 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Znaczenie doświadczania i eksperymentowania w poznawaniu i odkrywaniu; 

 Organizacja i realizacja zajęć metodą badawczą  w praktyce szkolnej; 

 Przykłady doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem łatwo dostęp-
nych produktów i przedmiotów. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Lekcja inaczej, czyli  treści przyrodnicze w szkole,  
w terenie i on-line 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Prezentacja    metod,  sposobów  pracy  oraz  przykładów  pomocy dydak-

tycznych,  które  wyzwalają  zaangażowanie  i  samodzielność w poszukiwa-
niu wiedzy. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

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

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodsta-
wowej 

TYTUŁ: 
Jak powtarzać, sprawdzać i oceniać w edukacji przyrodniczej? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Czynniki wpływające na motywację i  zaangażowanie uczniów; 

 Pomysły na powtarzanie i sprawdzanie wiedzy i umiejętności;  

 Zastosowanie oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.  
 

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 w szkole ponadpodstawowej 
TYTUŁ: 

Lekcja inaczej, czyli wdrażanie nowej podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Prezentacja    metod i sposobów  pracy,  które  rozwijają samodzielność, in-

nowacyjność  oraz kreatywność  uczniów. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele geografii i przedmiotów przyrodniczych, zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: 

Projekt rzeczniczy formą aktywizowania uczniów w edukacji 
klimatycznej  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Założenia projektu rzeczniczego; 

 Propozycje zagadnień do realizacji metoda projektu rzeczniczego; 

 Wypracowanie planów pracy metodą projektu rzeczniczego. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 20 zł  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele geografii i przedmiotów przyrodniczych 

TYTUŁ: 
Wykorzystanie metody gamifikacji na przedmiotach  

przyrodniczych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Poznanie metody gamifikacji – wady i zalety; 

 Zadania związane z tematyką Celów Zrównoważonego Rozwoju; 

 Bank zadań do realizacji z uczniami. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 zł  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele geografii i podstaw przedsiębiorczości 

TYTUŁ: 
Wykorzystanie metody myślenia projektowego (DT) w edukacji 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Poznanie metody myślenia projektowego (DT); 

 Praktyczne doświadczenie procesu DT: empatia, problem, pomysł, prototyp, 
test; 

 Możliwość wykorzystania metody DT w szkole. 
 

Liczba godzin: 16  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

  

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele geografii i zainteresowani tematyką 

TYTUŁ: 
Niska emisja a zmiany klimatu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zjawisko niskiej emisji;  

 Niska emisja a stan środowiska; 

 Wpływ niskiej emisji na klimat lokalny. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele fizyki w szkole podstawowej 

TYTUŁ: 
Domowe doświadczenia z fizyki 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Nowa propozycja doświadczeń do wykonania przez uczniów w warunkach 
domowych przy wykorzystaniu przedmiotów codziennego użytku; 

 Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowa-
nie na podstawie ich wyników. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Zenona Stojecka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/Sieradz 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

TYTUŁ: 
Jak uczynić naukę fizyki atrakcyjną dla ucznia? 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
  

TREŚCI:  Proste doświadczenia wywołujące zainteresowanie oraz wytwarzające sytua-
cję problemową podczas lekcji; 

 Nauczanie przez dociekanie i odkrywanie; 

 Interesujące wykorzystanie komputera, tabletu lub smartfona podczas lekcji 
oraz w pracy domowej ucznia.   

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Zenona Stojecka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/Sieradz 
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WWWyyykkkooorrrzzzyyyssstttaaannniiieee   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiiiii   iiinnnfffooorrrmmmaaacccyyyjjjnnneeejjj   

iii   kkkooommmuuunnniiikkkaaacccyyyjjjnnneeejjj      
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp 

w dydaktykach przedmiotowych 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
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: 18  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: 
Nowoczesne rozwiązania kształtujące E-szkołę 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Wspomaganie procesów edukacyjnych funkcjonalnością e-narzędzi; 

 Budowanie szkoły na fundamentach pakietu chmurowego. 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: 

Wykorzystanie wybranych komunikatorów i narzędzi TIK 
w nauczaniu tradycyjnym oraz zdalnym nauczyciela matematyki 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Nowoczesne metody pracy nauczyciela matematyki sprzyjające uczeniu się; 

 Wybrane narzędzia TIK w kontekście prowadzenia innowacyjnego nauczania 
zdalnego i tradycyjnego matematyki. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy 

dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze 
KOMPETENCJE: INFORMATYCZNE, DYDAKTYCZNO-METODYCZNE 

 

 
TREŚCI:  Przykłady zastosowań narzędzi Google Dysk dostępnych w chmurze do two-

rzenia, gromadzenia, udostępniania dokumentów i pomocy dydaktycznych; 

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

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

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: 

Nowoczesne metody nauczania tradycyjnego i zdalnego 
z wykorzystaniem narzędzi TIK sprzyjające uczeniu się 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO – METODYCZNE, INFORMTYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Projektowanie innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

sprzyjających uczeniu się (komunikatory on-line z udostępnianiem pulpitu, 
inny wymiar prezentacji, tablice wirtualne i in.); 

 Zastosowanie wybranych narzędzi TIK w procesie lekcyjnym w nauczaniu 
tradycyjnym i zdalnym. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
 
 
 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: 

Tworzenie i obróbka instruktażowych filmów edukacyjnych 
wspierających proces lekcyjny w nauczaniu zdalnym  

oraz tradycyjnym 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO – METODYCZNE, INFORMATYCZNE 

 

 
TREŚCI:  Nagrywanie filmów instruktażowych za pomocą darmowego programu 

z wykorzystaniem kamery lub bez; 

 Obróbka, montaż filmów i ich publikacja na platformach, blogach, youtube. 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 
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 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,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
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; 

 Współtworzenie i modyfikowanie projektów, udostępnianie na stronach 
www, blogach. 

 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Tablica interaktywna w dydaktykach przedmiotowych 

z wykorzystaniem darmowego oprogramowania działającego 
na wszystkich tablicach 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Instalacja darmowego oprogramowania działającego na wszystkich tablicach 

i dokonanie spolszczenia wbudowanych ćwiczeń multimedialnych; 

 Zapoznanie z narzędziami tablicy i ich zastosowaniem. 
 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 30 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 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele klas IV – VIII 

TYTUŁ: 
Rozwiązywanie problemów za pomocą programu Scratch 

i kreatywne programowanie przez zabawę 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Praca z wersją programu w chmurze oraz zainstalowanym lokalnie na dysku; 

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

 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Tworzenie stron www w języku html zgodnie z nową  

podstawą programową 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Ogólne zasady projektowania stron internetowych, struktura dokumentu 

html; 

 Formatowanie stron internetowych, wypunktowania i tabele; 

 Dodawanie grafiki i hiperłączy do innych stron internetowych. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele i kadra kierownicza szkół 
TYTUŁ: 

Przełamanie bariery odległości w dostępie do wiedzy 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wybrane elementy procesu edukacyjnego w trybie online; 

 E-organizacja modelu kształcenia na odległość. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: 
E-przybornik nowoczesnego nauczyciela 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  E-narzędzia wspomagające nauczyciela; 

 E-motywacje inspirujące ucznia. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: 
Pytaj lub odpowiadaj – formularze on-line w praktyce 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Formularz jako doskonałe narzędzie e-wsparcia szkoły; 

 Formularz jako szybki mechanizm ankietowania; 

 Formularz jako skuteczna forma sprawdzania wiedzy. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: 
Bezpieczeństwo w wirtualnej przestrzeni 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Dobre praktyki bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych; 

 Ochrona danych osobowych w kształceniu na odległość. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: 
Mała chmura duże wsparcie – koncepcja twórczych rozwiązań 

kształcenia na odległość 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wirtualny pokój nauczycielski; 

 Gabinet dyrektora w e-przestrzeni; 

 E-obecność rodzica oraz ucznia. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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WWWyyyccchhhooowwwaaannniiieee   fffiiizzzyyyccczzznnneee   
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i kadra kierownicza szkół 

TYTUŁ: 
Szkolny program wychowania i sprawności fizycznej  

z zastosowaniem karty rozwoju indywidualnych uzdolnień 
ucznia – spersonalizowane nauczanie 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Organizowanie procesu wychowania i kształtowania sprawności fizycznej  

młodzieży w środowisku w szkolnym, rodzinie i społeczności lokalnej; 

 Diagnoza postaw i oczekiwań współczesnej młodzieży wokół dbałości  
o zdrowie, aktywność fizyczną; 

 Projektujemy szkolną kartę indywidualnej oceny rozwoju i postępów spraw-
ności fizycznej młodzieży; 

 Planowanie, rozwój, monitoring sprawności fizycznej uczniów z wykorzysta-
niem e-karty oceny; 

 Indywidualna ścieżka rozwoju i  oceny postępów sprawności fizycznej ucznia. 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Edukacja prozdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Aktywny tryb życia; 

 Aktywność fizyczne w różnym wieku; 

 Zasad zdrowego odżywiania się; 

 Zadania rodziców w kształtowaniu aktywnych postaw młodzieży; 

 Praca domowa z wychowania fizycznego. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Sport wyczynowy, amatorski, szkolny.  
Motywująca funkcja oceny na szkolnych zajęciach wychowa-

nia fizycznego 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

 

 
TREŚCI:  Aktywność fizyczna w różnym wieku w wielu wymiarach; 

 Kreowanie indywidualnej ścieżki sprawności fizycznej na kolejnych etapach 
edukacyjnych; 

 SKS – sport na całe życie? 

 Sport amatorski. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas 

TYTUŁ: Gry zespołowe w kształtowaniu postaw współpracy.  
Klub kibica w szkole – zasady kulturalnego kibicowania 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Motywująca funkcja oceny w-f a rozwój jego kompetencji w zakresie kultury 

fizycznej; 

 Kreowanie indywidualnej ścieżki sprawności fizycznej: możliwości i potrzeby 
ucznia. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Spersonalizowane nauczanie w wychowaniu fizycznym 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Aktywność fizyczne w kolejnych etapach rozwoju człowieka; 

 Kreowanie indywidualnej ścieżki rozwoju sprawności fizycznej na kolejnych 
etapach edukacji szkolnej i rozwoju człowieka; 

 Indywidualne czy zespołowe formy aktywności ruchowej; 

 Sport ekstremalny czy rekreacja ruchowa? 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Działalność klubowa młodzieży, nowe wyzwanie.  
Jak robią to inni? 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Aktywność fizyczna  a rozwój  człowieka; 

 Sport dla „przedszkolaka” i „starszaka”; 

 Zespołowe  czy indywidualne formy aktywności ruchowej; 

 SKS- Szkolny Klub Sportowy? 

 Szkolny Klub Kibica, zasady kulturalnego kibicowania. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   zzzaaawwwooodddooowwweee   
 
 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele kształcenia zawodowego, dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy 
szkolenia praktycznego  

TYTUŁ: 
Jak realizować obowiązek współpracy szkoły kształcącej  

w zawodzie z pracodawcami? 
KOMPETENCJE: OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  II  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE    

 

 
TREŚCI:  Organizacja, podstawy prawne i procedury współpracy szkół, nauczycieli  

i uczniów z pracodawcami;  

 Przykłady dobrych praktyk; 

 Kształcenie pracowników młodocianych, doradztwo zawodowe we współ-
pracy z pracodawcami. 

 
Liczba godzin: 18  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  

Marcin Lewandowski  
Koszt: 50  Realizacja: 6 tygodni na platformie moodle  

 
 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium   

ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkół zawodowych  
TYTUŁ: 

Doradztwo zawodowe w kształceniu zawodowym  
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE    

 

 
TREŚCI:  Doradztwo zawodowe w szkole kształcącej w zawodach w wielu wymiarach;  

 Kształtowanie kariery zawodowej ucznia kształcącego się w konkretnym za-
wodzie. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka,  

Marcin Lewandowski   
Koszt: Forma bezpłatna   Realizacja: Sieradz 
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SSSkkkuuuttteeeccczzznnneee   nnnaaauuuccczzzaaannniiieee   iii   uuuccczzzeeennniiieee   sssiiięęę   uuuccczzznnniiióóówww      
  

  
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
TYTUŁ: 

Nie dyktujemy – aktywizujemy. Metody i formy inicjowania 

aktywności uczniów 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przegląd metod aktywizujących; 

 Uczeń – odpowiedzialnym podmiotem w procesie uczenia się. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  
  

  
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: 
Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Rozróżnianie i wykorzystywanie różnego rodzaju źródeł informacji; 

 Zastosowanie narzędzi krytycznego myślenia TOC do kształtowania umiejęt-
ności prawidłowego rozumienia informacji – tworzenia i odbioru komunika-
tów. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska, 

Anna Guć 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  

  
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
TYTUŁ: 

Metoda Web – Quest w pracy dydaktycznej nauczyciela 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Ogniwa Web Questu- temat, wprowadzenie, zadanie, proces, źródła, ewalu-

acja , podsumowanie; 

 Metoda Web Questu a kształtowanie umiejętności uczniów; 

 Zalety metody; 

 Kompetencje nauczycieli niezbędne do tworzenia Web Quest; 

 Opracowanie scenariuszy różnych  lekcji metodą Web Quest. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
TYTUŁ: 

Szkoła bez stopni? Informacja zwrotna i relacje  
w edukacji – to się da zrobić 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Prawne aspekty oceniania szkolnego; 

 Cztery składniki informacji zwrotnej; 

 Zmiana pozycji nauczyciela.; 

 Konstruktywny model edukacji; 

 Co zamiast stopni? 
 

Liczba godzin: 
Koszt: 

6 
30 PLN 

 Prowadzący: 

Realizacja: 
Agata Janiak 

Sieradz/Wieluń 

  

  

  
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: 
Zmiana roli nauczyciela – nauczyciel jako organizator  

procesu uczenia się 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Mity edukacyjne; 

 Warunki skutecznego uczenia się; 

 Konstruktywny proces dydaktyczny zamiast tradycyjnego; 

 Budowanie relacji; 

 Praca w „kulturze błędu”.  
 

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

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych  ze stażem pracy 0 – 7 lat 
TYTUŁ: 

Wychowanie do wartości. Kształtowanie postawy  
odpowiedzialności 

KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

  
TREŚCI:  Zadania rozwojowe a odpowiedzialność; 

 Budowanie atmosfery w klasie; 

 5 potrzeb emocjonalno – motywacyjnych ucznia; 

 Wdrażanie uczniów do dokonywania wyborów i ćwiczenia odpowiedzialno-
ści. Planowanie zmian w środowisku pracy. 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup 
TYTUŁ: 

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem  
i rodzicem 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Istota konfliktów międzyludzkich. Prezentacja swojego stanowiska i argu-

mentów w konkretnej sytuacji problemowej;  

 Inicjowanie stosowania metod wychowawczych i interwencyjnych, służących 
budowaniu klimatu otwartości i współdziałania, w zaistniałym konflikcie;  

 Narzędzia krytycznego myślenia TOC i arteterapia w rozwiązywaniu konflik-
tów. 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, 

Wiesława Chlebowska 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawcy klas, pedagodzy  
TYTUŁ: 

Stres? Daję radę! O tym, jak uczyć uczniów radzenia  
sobie ze stresem 

KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Jak stres wpływa na zdrowie? Uczniowskie wyzwania; 

 Techniki radzenia sobie ze stresem (poziom fizyczny, emocjonalny i intelek-
tualny) dla uczniów na różnych poziomach edukacyjnych; 

 Planowanie zmian osobistych – narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 50  PLN  Realizacja: Sieradz 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Proces grupowy podstawą pracy wychowawczej.  

Jak reagować na niezrozumiałe/niejednoznaczne zachowania 
nastolatków ? 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Fazy procesu grupowego; 

 Diagnozowanie faz rozwoju grupy; 

 Rola nauczyciela na poszczególnych etapach procesu grupowego; 

 Proces grupowy a zarządzanie klasą; 

 Stożek Diltsa – narzędzie planowania rozwoju grupy. 
 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 

Koszt: 60 PLN  Realizacja: blended learning 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 

TYTUŁ: 
Jak to robią najlepsi wychowawcy? Współpracujący zespół 

klasowy 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Autorytet wychowawcy. Jak budować go w oparciu o osobiste zasoby; 

 Określenie kierunków pracy wychowawczej z klasą – od integracji, przez kon-
flikt do współpracy; 

 Działania wspierające budowanie wspólnoty klasowej; 

 Jak prowadzić integrację i uczyć rozwiązywania konfliktów, by uczniowie 
współpracowali ze sobą? 

 
Liczba godzin: 25  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 70 PLN  Realizacja: blended learning 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup 
TYTUŁ: 

Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa  
w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Kryzys i jego rodzaje. Fazy kryzysu; 

 Wiek adolescencji – na co powinniśmy zwracać uwagę; 

 Niepokojące zmiany w zachowaniu. Profilaktyka depresji; 

 Istota interwencji kryzysowej w działaniach wychowawcy. 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 
TYTUŁ: 

Socjometria, czyli co w klasie piszczy? 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  O czym socjometria powie, a o czym nie powie, diagnozującemu? 

 Techniki badań socjometrycznych; 

 Planowanie pracy z klasą w oparciu o wyniki diagnozy. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: 

Oto Ja. Krótki trening otwartości i autoprezentacji 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Asertywność. Narzędzia, które pozwolą Ci wyrażać swoje potrzeby, opinie  

i oczekiwania oraz odmawiać; 

 Jak przyjmować pozytywne komunikaty i jak radzić sobie z krytyką; 

 Wprowadzanie poznanych narzędzi do realnego świata. 
 

Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, którzy odbyli  I cz. szkolenia w radzie pedagogicznej 
TYTUŁ: 

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

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych; 

 Zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych; 

 Sytuacja psychologiczna uczestnika interwencji: nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców; 

 Prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych jej elementów. 
 

Liczba godzin: 16  Prowadzący: Ewa Ruszkowska, 
Małgorzata Bednarczyk 

Koszt: 60 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  
TYTUŁ: 

Jak dogadać się z 30 nastolatkami i ich rodzicami? 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

 

 
TREŚCI:  Budowanie zespołu klasowego i kształtowanie relacji; 

 Jak zapobiegać przemocy relacyjnej/wykluczeniu rówieśniczemu; 
 Stosowanie języka pozbawionego przemocy; 
 Propozycje godzin wychowawczych; 
 Spotkania z rodzicami inaczej. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 
TYTUŁ: Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej 

Warsztat oparty jest na praktycznym przewodniku autorstwa Jimiego Larsona       
i Andrzeja Kołodziejczyka. 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Zachowania uczniów, które stanowią problem dla nauczycieli – zrozumienie 
szkolnego dręczenia. Ocena problemu. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej; 

 Szkolny program przeciwdziałania zjawisku dręczenia w szkole. Pomocne 
metody pracy i treningi. Wspomaganie ofiar dręczenia i tych którzy dręczą. 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk 

Koszt: 270  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i szkół podstawo-

wych, pedagodzy, 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. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Małgorzata Bednarczyk 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, przedstawiciele rad rodziców, poradni psych.-ped. 
TYTUŁ: 

Akademia wychowawców – otwarte wystąpienia 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Realizowane raz w miesiącu wystąpienia i dyskusje na określony wcześniej 

temat, prowadzone przez nauczycieli. 
 

Liczba godzin: 7 x 3 godziny  Kierownik: Ewa Ruszkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   uuuccczzznnniiióóówww   zzzeee   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmmiii   pppoootttrrrzzzeeebbbaaammmiii      

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmmiii      
 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, 
specjaliści 

TYTUŁ: 
Indywidualizacja w 10 polach aktywności pracy z uczniem  

ze SPE, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
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, aplikacje oraz inne roz-
wiązania TIK. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: blended learning 
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, 
specjaliści  

TYTUŁ: 
Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne,  

w tym inspiracje z wykorzystaniem TIK? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego; 

 Szeroki wachlarz gier, zabaw i ćwiczeń, w tym z zastosowaniem technologii 
TIK, które można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych w procesie 
kształtowania kompetencji kluczowych. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: blended learning 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 
pedagodzy 

TYTUŁ: 
Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla uczniów  

z ADHD, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji  
sensorycznej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Dlaczego tak łatwo się dekoncentrujemy, podłoże/przyczyny? 

 Właściwości uwagi i ich zaburzenia w poszczególnych grupach uczniów; 

 Terapia uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi – gry, zabawy, ćwiczenia, 
w tym interaktywne. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: blended learning 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli  
TYTUŁ: 

Alternatywne metody komunikacji – PCS, SPPE oraz nowocze-
sne technologie – aplikacje, komunikatory Go Talk, TIM –  

Things w pracy z uczniem o SPE, w tym ze spektrum autyzmu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Różne rodzaje komunikacji alternatywnej w tym PCS, SPPE, Piktogramy, Ma-
katon i inne; 

 Zastosowanie nowoczesnych technologii w AAC. AAC w rozwijaniu kompe-
tencji kluczowych uczniów ze SPE, w tym ze spektrum autyzmu. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych zainteresowani powyższą tematyką 
TYTUŁ: 

Uczeń ze SPE, w tym z dyskalkulią na lekcjach matematyki.  
Rozwiązania praktyczne – gry, ćwiczenia interaktywne,  

aplikacje 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Dlaczego nasz mózg najlepiej liczy bez liczb – kropla neurodydaktyki? 

 Dyskalkulia – objawy i kluczowe problemy uczniów; 

 Propozycje ćwiczeń, w tym interaktywnych oraz dostosowanie wymagań 
edukacyjnych w odniesieniu do uczniów z dyskalkulią. 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: blended learning 
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 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści zainteresowania po-
wyższą tematyką 

TYTUŁ: 
Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagno-

za i terapia z wykorzystaniem metody Delacato 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 

 

 
TREŚCI:  Ogólne założenia metody C. Delacato; 

 Wykorzystanie metody C. Delacato w diagnozie uczniów z zaburzeniami mo-
dulacji sensorycznej, w tym z zespołem Aspergera lub autyzmem; 

 Elementy terapii z wykorzystaniem metody C. Delacato, które można wyko-
rzystać podczas zajęć rewalidacyjnych lub WWR. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele i specjaliści zainteresowania powyższą tematyką  
TYTUŁ: 

Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej w świetle najnowszych rozporządzeń 

MEN 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w roku szkol-
nym 2020/2021; 

 Konstrukcja IPET – u w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego; 

 Rozwiązania praktyczne dotyczące wdrażania nowych przepisów prawa 
oświatowego dotyczących organizacji i realizacji pomocy pstchologiczno – 
pedagogicznej. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
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BBBiiibbbllliiiooottteeekkkaaa   
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: 

Papież Jan Paweł II w internetowych źródłach informacji  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wyszukiwanie informacji na temat Jana Pawła II w różnych źródłach interne-

towych – m. in. archiwach, bibliotekach, serwisach internetowych 

 Rzetelne korzystanie ze źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: e-learning 

 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: 
Wykorzystanie dostępnych komunikatorów i tablic wirtual-

nych w pracy (także zdalnej) nauczyciela bibliotekarza 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metody i techniki pracy z uczniem w bibliotece szkolnej, wspierające proces 

dydaktyczno-wychowawczy; 

 Zastosowanie wybranych narzędzi informatycznych do wykorzystania  
"w realu" i w pracy zdalnej. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska, 

Joanna Wójciak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: 
Metoda biblioterapii i bajkoterapii w rozwijaniu kompetencji 
emocjonalno – społecznych, jak poprowadzić zajęcia zdalnie 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Bajki psychoedukacyjne i relaksacyjne oraz teksty literackie – zastosowanie  

w pracy z uczniem; 

 Wykorzystanie komunikatorów i wirtualnych tablic do prowadzenia zajęć  
z biblioterapii (baśnioterapii) i bajkoterapii. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele zajmujący się prowadzeniem kont i stron 

bibliotecznych w sieci 
TYTUŁ: 

Aktywny bibliotekarz – nowoczesna biblioteka 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Promowanie biblioteki szkolnej w przestrzeni wirtualnej; 

 Możliwości rozwoju biblioteki w Internecie; 

 Przykłady najciekawszych praktyk podejmowanych w sieci przez biblioteki.  

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Barbara Modrzejewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów przy użyciu  

narzędzi krytycznego myślenia TOC  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Wykorzystanie drzewka ambitnego celu, chmurki i gałęzi logicznej w rozwija-

niu umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumen-
towania i wnioskowania; 

 Konstruowanie planów działań, próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
oraz ustalanie związków przyczynowo – skutkowych w oparciu o fabułę tek-
stów literackich. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 
TYTUŁ: 

Szkolna biblioteka dobrym miejscem dla młodego człowieka 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI:  Praktyczne działania w zakresie promocji zdrowia fizycznego i psychicznego – 

budowanie dobrostanu dzieci i młodzieży (w czasach pandemii koronawiru-
sa); 

 Wykorzystanie m. in. metod i technik arteterapii. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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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 – wymiana doświadczeń. 

 
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+. 
 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RRRooozzzwwwóóójjj   iii   aaawwwaaannnsss   zzzaaawwwooodddooowwwyyy      
  

  

  

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele odbywający staż, zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Prawo oświatowe dla nauczycieli  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Przepisy prawa dotyczące organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły; 

 Przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej, postępowania w sprawie nie-
letnich. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  
  

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  stażyści wszystkich specjalizacji 

TYTUŁ: Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty  
KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI:  Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty; 

 Przygotowanie do egzaminu na stopień awansu nauczyciela kontraktowego. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  
  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi 

TYTUŁ: 
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Aspekty prawne i procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowe-

go; 

 Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mia-
nowanego; 

 Założenia współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu; 

 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

 Dokumentowanie realizowanych działań w okresie stażu; 

 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowa-
nego.  

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

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

TYTUŁ: 
Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego  
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego; 

 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontrak-
towego; 

 Kryteria oceny pracy po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowa-
nego; 

 Dokumenty dołączone do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjne-
go. Autoprezentacja dorobku zawodowego; 

 Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności prze komisją egzaminacyjną. 
 

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

  

  

  

  
RODZAJ FORMY: Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele kontraktowi wszystkich specjalizacji 
TYTUŁ: 

Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego 
się o stopień awansu nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE:  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI:  Planowanie rozwoju zawodowego; 

 Modele rozwoju zawodowego nauczyciela; 

 Określenie osobistej sytuacji zawodowej, ustalenie celów rozwojowych. 

 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele mianowani 

TYTUŁ: 
Zbliża się koniec stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Sprawozdanie z realizacji stażu; 

 Przygotowanie dokumentacji awansowej; 

 Prezentacja dorobku zawodowego. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego, matematyki i języka obcego, dyrek-

torzy szkół 
TYTUŁ: Jak sprawić, by statystyka służyła dydaktyce – analiza  

wyników egzaminu ósmoklasisty 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Elementy analizy wyników egzaminu  ósmoklasisty – podstawowe wskaźniki 

statystyczne, skala staninowa i centylowa, wskaźniki łatwości;  

 Ćwiczenia w obliczaniu, odczytywaniu i interpretowaniu wyników egzaminu 
(praca na wynikach egzaminu ze szkół uczestników szkolenia); 

 Formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy dydaktycznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka obcego, dyrek-

torzy szkół 
TYTUŁ: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty – czyli,  jak sprawić, 

by statystyka służyła dydaktyce? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Elementy analizy wyników egzaminu  ósmoklasisty – podstawowe wskaźniki 

statystyczne, skala staninowa i centylowa, wskaźniki łatwości;  

 Ćwiczenia w obliczaniu, odczytywaniu i interpretowaniu wyników egzaminu 
(praca na wynikach egzaminu ze szkół uczestników szkolenia); 

 Formułowanie wniosków i rekomendacji do pracy dydaktycznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół 

TYTUŁ: Innowacja pedagogiczna krok po kroku – od pomysłu  
do wdrożenia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Innowacje pedagogiczne w szkole – podstawy prawne, rodzaje innowacji; 

 Innowacja jako odpowiedź na potrzeby uczniów i szkoły. Procedury wdraża-
nia innowacji w szkole. Dokumentowanie działalności innowacyjnej; 

 Tworzenie projektu własnej innowacji pedagogicznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Efektywne techniki notowania wsparciem w naucza-
niu/uczeniu się uczniów (także zdalnym) 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Notatki graficzne (myślografia), mapy myśli wg Tony Buzana, notatka Cornel-

la, notatki przestrzenne (lapbook, leporello, kieszonki), notatki wirtualne z 
użyciem wybranych aplikacji. 

 
 

Liczba godzin: 24  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Od pomysłu do wdrożenia – innowacja pedagogiczna  
krok po kroku 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Innowacje pedagogiczne w szkole – podstawy prawne, rodzaje innowacji. 

 Innowacja jako odpowiedź na potrzeby uczniów i szkoły. Procedury wdraża-
nia innowacji w szkole. Dokumentowanie działalności innowacyjnej. 

 Tworzenie projektu własnej innowacji pedagogicznej. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

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

podstawowej 
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; 

 Chusta animacyjna pomocą w omawianiu lektur szkolnych. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Jak aktywizować/ motywować  uczniów podczas  
lekcji on-line? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Sytuacja psychologiczna uczniów w czasie zdalnego nauczania; 

 Zachowania uczniów wynikające z uczenia się w izolacji rówieśniczej; 

 Działania nauczycieli wspierające uczniów w nauczaniu  on-line; 

 Czego nie należy robić w sytuacji stresu, lęku i  obaw uczniów; 

 Dbałość o budowanie relacji w zespole klasowym on-line – integracja. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga  Wysocka 
Koszt: 60 PLN  Realizacja: e-learning 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele świetlicy i zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Świetlica i zajęcia pozalekcyjne szkolną przestrzenią  
czasu wolnego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Zasady organizowania zajęć i rola nauczyciela; 

 Pobudzanie ciekawości uczestnika świetlicy i zajęć pozalekcyjnych; 

 Projekt jako metoda aktywizująca. 
 

Liczba godzin: 18  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Justyna Glinkowska 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Wykorzystanie technik zarządzania czasem w pracy nauczyciela 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Analiza wykorzystania czasu. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne; 

 Zarządzanie czasem, jak robić to skutecznie? Metody, techniki i zasady. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: e-learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

TYTUŁ: Arteterapia wsparciem w rozwijaniu kompetencji  
emocjonalno – społecznych 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  --  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI:  Pojęcie arteterapii i możliwości zastosowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

 Planowanie działań i konstruowanie scenariuszy zajęć z zakresu arteterapii; 
rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Usprawnianie narządu głosu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Fizjologia i higiena głosu. Terapia zaburzeń głosu przy pomocy metod LAX 

VOX i Manualnej Terapii Krtani wg Mathieson. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny 
ADRESAT: Nauczyciele geografii i zainteresowani tematyką 

TYTUŁ: Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w naszej szkole 
KOMPETENCJE:   

 

 
TREŚCI:  Uczeń z doświadczeniem migracji – niekoniecznie z innego kraju; 

 Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracji – regulacje prawne; 

 Idea i założenia Zespołu Wsparcia Edukacyjnego. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 20 zł  Realizacja: Sieradz 
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Bednarczyk Małgorzata   15, 16, 18, 72, 73 

Błaszczyk Dorota   22, 40, 41, 42, 67, 68 

Chlebowska Wiesława   22, 28, 67, 69, 77, 78, 79, 83, 85 

Florkiewicz Violetta   35, 43, 47, 75, 76 

Glinkowska Justyna   23, 84 

Guć Anna     15, 33, 53, 54, 67 

Ingram Alicja    57, 60, 61, 62  

Janiak Agata    22, 40, 41, 67, 68, 72  

Jasiński Janusz    12, 26, 45, 47, 48, 80, 81 

Juźwicka Krystyna   43, 44, 45, 46, 80, 81 

Kołodzieczyk Andrzej   72 

Kowalczyk Dariusz   63, 64, 65 

Kowalczyk Izabela   15, 18 

Lewandowska Ilona   9, 17, 21, 38, 39, 40, 82, 83 

Lewandowski Marcin   20, 26, 66 

Marciniak-Kulka Ewa   10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 66 

Modrzejewska Barbara  78 

Neyman Olgierd   12, 13, 15, 16, 19, 21 

Ossowski Artur   48 

Raźniewska Grażyna   16, 18, 49, 50, 51, 52, 80, 81 

Ruszkowska Ewa   9, 12, 15, 16, 17, 20, 69, 70, 71, 72, 73 

Staszak Dorota   23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 84, 85 

Stojecka Zenona   33, 56 

Subczyńska Agata   56 

Szpikowska Zofia   37 

Wiśniewska Dorota   10, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46, 84 

Wójciak Joanna   27, 36, 37, 44, 57, 58, 59, 60, 77 

Wysocka Jadwiga   9, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 67, 70, 84 

Zabrodzka Teresa   12 

Ziarnowska Małgorzata  19, 23, 54, 55, 85 
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Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 

21 września 2020 

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 52 15, 822 36 91 

bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl; wodn@wodnsieradz.edu.pl 

   

OFERTA EDUKACYJNA DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ 

www.wodnsieradz.edu.pl 

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

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

Sekretariat   wodn@wodnsieradz.edu.pl 

Dyrektor   dyrektor@wodnsieradz.edu.pl 

Wicedyrektor   wicedyrektor@wodnsieradz.edu.pl 

   

 

 

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

23 1240 6292 1111 0010 7001 9310 

 
 

mailto:bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ ROK 2020/2021 

 
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 2020/2021 

KURSY - WARSZTATY  - SEMINARIA - INNE FORMY 

 

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

Tytuł: 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
 

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

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

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

 

2. E –  mail 

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

 

3. Imię i nazwisko Dyrektora 

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

 

4. Obszar wspomagania* 

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

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

oferty) 

 

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

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

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

 

 

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

                              dyrektor 
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