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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 
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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 

 


