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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele 

 

Chciałoby się napisać i powiedzieć, że miniony rok szkolny w Polsce był powrotem do długo oczeki-

wanej normalności. Niestety, tak nie było i zanosi się, że jesteśmy skazani na kolejne wstrząsy 

i trudne chwile. Oczekiwanie normalności to nie tylko wyzwolenie się z pandemii i powrót do stacjo-

narnej nauki, ale to także – a może przede wszystkim – organizacja edukacji na miarę wyzwań współ-

czesnego świata i przemian społecznych. Nie wytrzyma próby czasu szkoła, którą pamiętamy choćby 

sprzed kilku lat – podająca, egzekwująca, zadająca, hierarchiczna. Wszystkim – uczniom, nauczycie-

lom, dyrektorom, rodzicom – potrzeba szkoły dialogu, współpracy, otwartości, partnerstwa, i świa-

domości fundamentalnej doniosłości edukacji oraz sztuki myślenia i wnioskowania. 

Nieustająco chcemy być dla Państwa wsparciem na miarę posiadanych zasobów kadrowych, wiedzy, 

umiejętności i ponad trzydziestoletniego doświadczenia. Mamy cichą  nadzieję, że zdalne nauczanie 

nie będzie koniecznością a jedynie znakomitym uzupełnieniem i wzmocnieniem uczenia się dzieci 

i młodzieży. I dane nam będzie spotykać się z Państwem w ramach doskonalenia zawodowego  

w szkołach lub w naszym Ośrodku w Sieradzu czy  oddziale w Wieluniu. 

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

ciw oczekiwaniom wobec polskiej  szkoły, z drugiej zdiagnozowanym potrzebom szkoleniowym,  

z trzeciej bazuje na wnioskach wynikających z utrwalonego doświadczenia zdalnego nauczania,  

z wszystkimi jego konsekwencjami.  Jesteśmy już okrzepniętymi  praktykami procesu dydaktyczno-

wychowawczego, bo w naszych szeregach jest wielu czynnych nauczycieli i dyrektorów szkół. W na-

szym gronie jest także siedmioro doradców metodycznych, a od pierwszego września 2021 r. przybę-

dzie nam kolejnych sześcioro (ds. historii, fizyki, chemii, TIK, plastyki, religii).  

Wszystkie proponowane Państwu w tym roku szkolenia mogą być realizowane w formie stacjonarnej 

i zdalnej (także b-learning), na platformach  Teams i Moodle. Szczególnej uwadze polecamy komplek-

sowe wspomagania, sieci współpracy i samokształcenia oraz lekcje otwarte organizowane przez do-

radców metodycznych. W treściach szkoleń prawie zawsze odwoływać się będziemy do relacji mię-

dzyludzkich, języka otwartej komunikacji, rozwoju umiejętności kluczowych oraz podmiotowości na-

uczycielki/nauczyciela i autonomii szkoły. Jeśli w poniższej ofercie nie ma satysfakcjonującego Pań-

stwa tytułu, zawsze jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom, przygotowując propozycję szytą  

na miarę.  

W bieżącym roku szkolnym  życzymy Państwu Wszystkiego. Ze szczególną mocą: zdrowia, odwagi 

i twórczego niepokoju. Niech źródłem Państwa satysfakcji będzie poczucie własnej wartości 

i nieutopijna wizja zmian w oświacie.     

 

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 24 września 2021. 

 

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 2021/2022 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: 
 

• Jak dbać o jakość komunikacji interpersonalnej w szkole?; 

• Procesy edukacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji  uczenia się; 

• Ocenianie wspierające uczenie się. 

 

Ewa Ruszkowska & zespół: 

• Program profilaktyczny GOLDEN FIVE. Pięć kluczowych „złotych obszarów”, które decydują  

o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły, sukcesach edukacyjnych i relacjach 

w klasie; 

• Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i w placówce oświatowej.  

 

Ilona Lewandowska  & zespół: 

• Innowacje pedagogiczne krok po kroku – tworzenie wewnętrznych procedur i dokumentacji; 

opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych w szkole; 

• Od analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do planu działań doskonalących efekty kształcenia. 
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Dorota Wiśniewska & zespół: 

Kompleksowe wspomaganie placówek przedszkolnych:  

• Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

• Działania wychowawcze i profilaktyczne w przedszkolu mające na celu eliminowanie zagrożeń 

oraz wzmacnianie właściwych zachowań dzieci. 

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

działania. 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w lekcjach otwartych. Lekcje otwarte – oferta szkoleniowa dorad-

ców metodycznych; to możliwość obserwacji zajęć z uczniami (na żywo) i omówienie w ramach krót-

kiego seminarium. Jest to forma bezpłatna.  

Zgłoszenia poprzez kontakt z doradcami metodycznymi: 

Edukacja wczesnoszkolna  jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl 

Biologia    akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl 

Wychowanie fizyczne   tkus@wodnsieradz.edu.pl 

Kształcenie zawodowe   mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl 

Wychowanie przedszkolne  kwolska@wodnsieradz.edu.pl 

Język angielski    azalewska@wodnsieradz.edu.pl  

Matematyka    dzuberek@wodnsieradz.edu.pl 

Katecheza   wskorek@wodnsieradz.edu.pl 

Informatyka    splachta@wodnsieradz.edu.pl 

Chemia    apabiniak@wodnsieradz.edu.pl 

Fizyka    gczachorowski@wodnsieradz.edu.pl 

Historia    kfrejek@wodnsieradz.edu.pl 

Plastyka   emasierowska@wodnsieradz.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

mailto:jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
mailto:akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
mailto:tkus@wodnsieradz.edu.pl
mailto:mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl
mailto:dzuberek@wodnsieradz.edu.pl
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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: 
FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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   dddooossskkkooonnnaaallląąąccceee     

  
  

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Zainteresowani nauczyciele 

  

Tytuł: Zdalnie skuteczni  
kurs realizowany w ramach grantu ORE: przygotowanie i wsparcie nauczycieli  

w prowadzeniu kształcenia na odległość 
  

CEL: • Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom pro-
wadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek 
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. 

 
Liczba godzin: 53  Koszt: Forma bezpłatna 

   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka,  
Olgierd Neyman 

  

  

  

  
 

ADRESAT: 
FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: 250 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    

  
Działania dla mózgu, czyli jak się odżywiać i jak się uczyć, żeby lepiej  
pamiętać? 

• Rola odżywiania w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży. Przykłady produktów potrzebnych  
i niepożądanych w diecie dziecka; 

• Przykłady działań i pomocy dydaktycznych, które wspierają efektywność procesu uczenia się. 

ANNA  GUĆ 
 

Dziecko z cukrzycą w szkole 

• Dziecko chore na cukrzycę w grupie rówieśniczej – aspekt psychologiczny;  

• Modele leczenia u dzieci. Podstawowe zasady żywienia w cukrzycy typu I; 

• Wysiłek fizyczny w cukrzycy; 

• Niedocukrzenie – profilaktyka i pierwsza pomoc. 
ANNA KOWALCZYK 

  
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 
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Jak aktywizować/motywować  uczniów podczas lekcji on-line? 

• Co motywuje do nauki zdalnej? Czynniki wspierające motywację; 

• Działania nauczyciela sprzyjające motywacji; 

• Lekcje on-line aktywizujące uczniów; ocenianie w trakcie nauki zdalnej; 

• Czym jest skuteczna komunikacja z uczniem?; 

• Prokrastynacja – rozpoznawanie, sposoby przeciwdziałania. 

JADWIGA WYSOCKA 

  
Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa  w realizacji zadań 
wychowawczo – psychoprofilaktycznych  
• Kryzys i jego rodzaje. Fazy kryzysu; 

• Wiek adolescencji – na co powinniśmy zwracać uwagę; 

• Istota interwencji kryzysowej w działaniach wychowawcy. 
EWA RUSZKOWSKA  

  
Jak wspierać uczniów 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. Umiejętności komunikacyjne nauczyciela niezbędne w pracy  

z uczniem. 

JADWIGA WYSOCKA 

  
Lekcje o zdrowiu, czyli dlaczego i jak promować prawidłowe odżywianie? 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

• Znaczenie prawidłowego odżywiania dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego 
dzieci i młodzieży. Zasady prawidłowego odżywiania a złe nawyki żywieniowe; 

• Działania dydaktyczne wspomagające prawidłowy rozwój organizmu oraz kształtowanie postaw 
prozdrowotnych wśród uczniów. 

ANNA  GUĆ 

  
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 

  
Metoda gamifikacji w pracy z zespołem klasowym 

• Podstawowe założenia gamifikacji; 

• Zasady tworzenia zgamifikowanych zajęć; 

• Prototypowanie gry; 

• Przykłady wykorzystania gamifikacji w planowaniu zajęć. 
MAŁGORZATA ZIARNOWSKA 
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Metody dialogiczne w pracy nauczyciela i wychowawcy 

• Metody dialogiczne w praktyce szkolnej; 

• Pytania sokratejskie w pracy z uczniem; 

• Praca z metaforą (góra lodowa, obraz lub karty coachingowe); 

• Dociekania filozoficzne (P4C). 
MAŁGORZATA ZIARNOWSKA 

  
Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 
• Wpływ informacji zwrotnej na samoocenę ucznia i motywację do uczenia się; 

• Umiejętność formułowania informacji zwrotnej, zależnej od kontekstu; 

• Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie motywowania uczniów do nauki  
i zmiany zachowania m. in. model FUKO , GOLD, GROW; 

• Profesjonalne prowadzenie rozmowy – słuchanie na różnych poziomach – model Thuna,  zada-
wanie pytań rozwojowych, odzwierciedlanie, parafrazowanie; 

• Kompetencje emocjonalne nauczyciela. 
JADWIGA WYSOCKA 

  
Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejętność czytania i logicznego 
myślenia? 

• Prezentacja  narzędzi myślowych TOC; 

• Poznanie  możliwości  zastosowania  poznanych  narzędzi  w  rozwijaniu  umiejętności:  czytania 
ze zrozumieniem, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania i argumentowania. 

ANNA  GUĆ 

  
Ocenianie kształtujące w wychowaniu fizycznym   
• Informacja zwrotna, która pomaga w uczeniu się; 

• Istota i struktura informacji zwrotnej dla ucznia; 

• Informacja zwrotna ucznia dla nauczyciela; 

• Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom o postępach ich dzieci. 
TOMASZ KUŚ 

  
Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać? 

• Co to jest potencjał?; 

• Warunki efektywnego rozwijania potencjału ucznia; 

• Cechy “dobrego zadania” edukacyjnego. 

AGATA JANIAK, DOROTA BŁASZCZYK 

  
W trosce o dobrostan – zarządzanie energią życiową jako profilaktyka  
zdrowotna  
• 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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SSZZKKOOLLEENNIIAA  RRAADD  PPEEDDAAGGOOGGIICCZZNNYYCCHH  CC..DD.. 

Szkoła w aspekcie aktualnych przepisów prawa oświatowego 

• Podstawowe przepisy prawa ważne w pracy nauczyciela; 

• Podstawy prawne oceniania w szkole. 
GRAŻYNA RAŹNIEWSKA 

 

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 

 

Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie 

• Rodzaje zagrożeń dla dzieci i młodzieży w Internecie;  

• Profilaktyka zagrożeń pochodzących z Internetu; 

• Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. 

ALICJA INGRAM 

 

Raport z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty i co dalej? – wnioski i re-
komendacje do pracy dydaktycznej 
• Przygotowanie dla szkoły raportu z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty; 

• Prezentacja wyników radzie pedagogicznej. Praca z radą na wnioskach z analizy wyników – wy-
pracowanie rekomendacji i działań doskonalących efekty kształcenia. 

ILONA LEWANDOWSKA 

 

Ocenianie kształtujące – prosty sposób na poprawę motywacji uczniów  
do uczenia się 

• Ocenianie kształtujące a  podstawa programowa; 

• Zastosowanie oceniania kształtującego w praktyce; 

• Techniki oceniania kształtującego w celu motywacji i rozbudzania zainteresowań uczniów; 

• Budowanie odpowiedzialności ucznia za proces uczenia się;  

• Błędy w ocenianiu uczniów;   

• Psychologiczne aspekty oceniania. 
GRAŻYNA RAŹNIEWSKA, JADWIGA WYSOCKA 
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Profil szkoły skutecznym narzędziem diagnozy i ewaluacji 
• Narzędzia diagnozy i prowadzenie badań focusowych; 

• Analiza danych i opracowanie raportu. 
OLGIERD NEYMAN 

 

Organizacja i realizacja procesu dydaktycznego – źródła motywacji uczniów oraz 
inspiracji nauczycieli 
• Wychodzenie poza schemat na gruncie: celów, metod, treści, form, środków, warunków, roli 

ucznia i nauczyciela. 
OLGIERD NEYMAN 

 

Wizerunek w pracy nauczyciela 

• Świadome kreowanie wizerunku nauczyciela w komunikacji niewerbalnej; 

• Nauczyciel jako reżyser nastroju klasy; 

• Ideał współczesnego nauczyciela; 

• Higiena psychofizyczna nauczyciela. 
ANNA KOWALCZYK 

 

Myślenie wizualne w szkole 

• Rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania myślenia wizualnego 
w pracy z uczniem; 

• Zapoznanie z metodami wizualizacji w celu skutecznego wspierania kompetencji związanych  
z umiejętnością uczenia się uczniów. 

ANNA KOWALCZYK 

 

Opracowanie i wdrożenie innowacji w przedszkolu – zadanie (nie tylko)  
dla ubiegających się o  stopień nauczyciela dyplomowanego 

• Pomysł; 

• Realizacja; 

• Ewaluacja; 

• Dokumentacja. 
KAMILA WOLSKA 

 

„Dlaczego Cię nie rozumiem, dlaczego Ty nie rozumiesz mnie?” – zaburzenia 
zdolności niewerbalnego uczenia się u dzieci ze SPE 

• Kilka słów o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu; 

• Mikrouszkodzenia, deficyty rozwojowe oraz inne dysfunkcje w pracy mózgu przyczyną trudności 

w uczeniu się; 

• Komunikacja z uczniem ze SPE oraz innymi deficytami rozwojowymi. 

ADRIANA DZIERAN 
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Jak integrować zajęcia wychowania fizycznego z innymi przedmiotami nau-
czania – jakimi i w oparciu o jaki motyw? 

• Motywy integracji wychowania fizycznego z biologią, matematyką, fizyką, językiem polskim, 

językiem angielskim; 

• Poszukiwanie formy organizacji zajęć zintegrowanych; 

• Materiały wspierające zajęcia zintegrowane. 

TOMASZ KUŚ 

 

Narzędzia TIK w nowoczesnych metodach nauczania 

• Technologia informacyjno-komunikacyjnych w pracy on-line; 
• Narzędzia TIK wspomagające kształcenie na odległość; 
• Przegląd funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania narzędzi TIK. 

ALICJA INGRAM 
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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.   

 

 

ADRESAT: Dyrektorzy placówek przedszkolnych 
TYTUŁ: Tworzenie warunków do kreatywności i innowacyjności  

w przedszkolu  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Kreatywność i innowacyjność w przedszkolu w aspekcie prawa oświatowego; 

• Warunki sprzyjające kreatywności i innowacyjności: zespół nauczycieli, rodzi-
ce, środowisko lokalne; 

• Planowanie, organizowanie, monitorowanie działań innowacyjnych; 

• Dobre praktyki w obszarze kreatywności i innowacyjności. 
 

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

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

 

ADRESAT: Kadra kierownicza szkół 
TYTUŁ: Chaos zarządzania – Dyrektorze włącz tryb awaryjny 

KOMPETENCJE: OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Planowanie filarem dobrego funkcjonowania;  

• Organizacja pracy szkoły, praca małych zespołów; 

• Podręcznik kluczowych aktów prawnych; 

• Znaczenie istoty dobrostanu dyrektora. 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Alicja Ingram 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 50 PLN 

 
Realizacja: 

Wieluń/on-line (platforma 
Teams) 
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ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
   
     

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli uczestniczących 
w projekcie Łódzkie Dwujęzyczne 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Zabawy utrwalające słownictwo; 

• Pomoce dydaktyczne i karty pracy; 

• Pomysły na ciekawe zajęcia – innowacja pedagogiczna. 
 

Liczba spotkań: 2  Prowadzący: Anna Zalewska, 
Dorota Wiśniewska 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: Forma bezpłatna 

 
Realizacja: 

Sieradz/on-line (platforma 
Moodle) 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Akcja  Adaptacja czyli porozumienie trójstronne:  
dzieci – rodzice – nauczyciele 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Będę przedszkolakiem – adaptacja z perspektywy dziecka; 

• Jestem rodzicem przyszłego przedszkolaka – adaptacja z perspektywy rodzica 

• Witamy w naszym przedszkolu – adaptacja z perspektywy nauczyciela – wy-
chowawcy;  

• Akcja Adaptacja – sprawdzone rozwiązania. 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Kamila Wolska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: Forma bezpłatna 

 
Realizacja: 

Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Metody wspierające uczenie się dzieci w okresie przedszkolnym 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dzieci 

oraz organizowanie dzieciom warunków do uczenia się dostosowanych  
do ich rozpoznanych  możliwości; 

• Metody wspierające uczenie się dzieci: metoda projektów, kodowanie i pro-
gramowanie, doświadczenia i eksperymenty, metody edukacji o zrównowa-
żonym rozwoju. 

 

Liczba spotkań: 5 

 Prowadzący: Dorota Wiśniewska, 
Kamila Wolska,  
Joanna Wójciak,  
Małgorzata Ziarnowska 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, bibliotekarze 

TYTUŁ: Jak czytać, by dzieci były pod wrażeniem? Czytanie wrażeniowe spo-
sobem na inspirujące doświadczenia czytelnicze przedszkolaków 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Czytanie wrażeniowe – na czym polega?; 

• Czytanie wrażeniowe - motywowanie dziecka do czytania; 

• Sesje czytania wrażeniowego - dobre praktyki; 

• Przykłady książek i tekstów do czytania wrażeniowego dla dzieci w różnym 
wieku. 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Kamila Wolska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: Forma bezpłatna 

 
Realizacja: 

Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Muzyka i techniki plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Rola i znaczenie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej dziecka; 

• Formy aktywności muzycznej dzieci; 

• Techniki plastyczne w klasach I – III; 

• Propozycje zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. 
 

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

40 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń  

 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Pedagodzy szkolni 

TYTUŁ: Pedagodzy szkolni 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Interwencja wychowawcza i kryzysowa w szkole; 

• Trudne zachowania uczniów a skuteczna obserwacja; 

• Współpraca z rodzicami – stańmy razem po stronie dziecka; 

• Moje trudne sytuacje w pracy zawodowej – praca metodą  Action Learning. 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Wychowawcy klas i opiekunowie grup  

TYTUŁ: Skuteczny Wychowawca 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Autorytet wychowawcy. Jak budować go w oparciu o osobiste zasoby?; 

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

• Określenie kierunków pracy wychowawczej z klasą. Ciekawe pomysły na 
GdDWK; 

• Bieżąca pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz interwencja wychowaw-
cza i  kryzysowa. 

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

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Innowacyjny polonista 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Innowacja pedagogiczna – definicja, rodzaje, przepisy prawa zewnętrznego; 

• Potrzeby uczniów jako podstawa innowacji na lekcjach języka polskiego – 
elementy polonistycznej diagnozy potrzeb; 

• Polonistyczne innowacje pedagogiczne – prezentacja przykładów; 

• Innowacja polonistyczna – elementy składowe, wdrożenie, ewaluacja; 

• Wiem, jak to zrobić – projektowanie własnych innowacji polonistycznych. 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: Zaciekawić, zadziwić, zainteresować czyli polonista w akcji 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO--MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Polonistyczny kalendarz – jak wykorzystać niekonwencjonalne święta  

do kształcenia umiejętności polonistycznych; 

• Narzędzia krytycznego myślenia i ich wykorzystanie na języku polskim; 

• Sztuka notowania – rodzaje notatek i możliwości ich wykorzystania; 

• Sztuka argumentowania – niebanalne wprawki do rozprawki; 

• Sztuka opowiadania – ćwiczenia rozwijające narracyjne umiejętności 
uczniów. 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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 ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (stażyści i kontraktowi) 
TYTUŁ: Polonista na dorobku 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Warsztat pracy polonisty – jak go tworzyć i wzbogacać?; 

• Sztuka uczenia się – metody, techniki i narzędzia wspierające proces uczenia 
się uczniów; 

• Kolorowe lektury – jak wykorzystać techniki wizualizacyjne na języku pol-
skim; 

• Medialne „wspomagacze” polonisty – proste narzędzia i programy TIK; 

• Ocenianie bez tajemnic – wymagania edukacyjne a oceny szkolne, elementy 
oceniania kształtującego na języku polskim. 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele języka polskiego  

Strategia maturalna – jak skutecznie przygotować uczniów 
 do matury 2023? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Wymiana polonistycznych doświadczeń; 

• Struktura egzaminu maturalnego 2023; 

• Kryteria oceniania egzaminu; 

• Przykładowe ćwiczenia do pracy z uczniami. 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, 
Agata Janiak 

Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej  

TYTUŁ: Kreatywny Anglista 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Niekonwencjonalne metody w nauczaniu języka angielskiego; 

• Przykładowe scenariusze zajęć; 

• Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcego. 

 
Liczba spotkań: 2  Prowadzący: Anna Zalewska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: Forma bezpłatna 

 
Realizacja: 

Sieradz/on-line (platforma 
Moodle) 
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ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych  
TYTUŁ: Razem łatwiej zaczynać (nauczyciele matematyki na początku  

kariery zawodowej) 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Wspólnie mierzymy się z problemami; 

• Ocenianie – trudna sprawa; 

• Jaka praca domowa? 
 

Liczba spotkań: 2  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: Forma bezpłatna 

 
Realizacja: 

Sieradz/on-line (platforma 
Teams) 

 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele świetlicy, zainteresowani nauczyciele 
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: Nauczyciele bibliotekarze 
TYTUŁ: Darmowe narzędzia TIK w pracy (zdalnej i stacjonarnej)  

biblioteki szkolnej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Przegląd dostępnych narzędzi TIK; 

• Prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzi TIK. 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 50 PLN 

 
Realizacja: 

Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle, Teams) 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych 

TYTUŁ: Czytanie wrażeniowe w bibliotece – zabawa, ruch, emocje ...   
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Metoda czytania wrażeniowego; 

• Ćwiczenia z różnymi tekstami, tworzenie scenariuszy zajęć. 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele geografii 
TYTUŁ: E – Geograf. Jak wykorzystać doświadczenia pracy zdalnej 

w nauczaniu stacjonarnym i odwrotnie? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Metody, techniki i narzędzia poznane w pracy zdalnej; 

• Wykorzystanie umiejętności i narzędzi TIK w codziennej pracy z uczniami  
na lekcjach geografii. 

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

50 PLN 
 

Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele biologii 
TYTUŁ: Biologia offline i on-line 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Wymiana doświadczeń w celu doskonalenia własnej pracy; 

• Dobrostan nauczyciela i ucznia w czasach pandemii; 

• Narzędzia i platformy przydatne w nauczaniu hybrydowym. 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Anna Kowalczyk 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

Forma bezpłatna 
 

Realizacja: Sieradz/blended learning 
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ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 
TYTUŁ: Dobre praktyki w pracy nauczyciele wychowania fizycznego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 
  

  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

• Zapoznanie z zagadnieniami zawartymi w podstawach programowych  
z wychowania fizycznego; 

• Analiza aktów prawnych regulujących pracę nauczyciela wychowania 
fizycznego; 

• Metody i formy prowadzenia lekcji wychowania fizycznego; 

• Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego; 

• Obserwacja i analiza lekcji prowadzonych przez członków sieci; 

• Prowadzenie lekcji w ramach sieci współpracy; 

• Wymiana doświadczeń i „dobrych praktyk” pomiędzy nauczycielami 
wychowania fizycznego; 

• Wykorzystanie doświadczeń ze zdalnego nauczania do pracy w klasycznej 
formie. 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: Forma bezpłatna 

 
Realizacja: 

on-line (platforma Google 
Meet) 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Wsparcie uczniów ze SPE po edukacji zdalnej – prawne i praktyczne 
rozwiązania, w tym z wykorzystaniem TI 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Prawne rozwiązania dotyczące wsparcia uczniów ze SPE po edukacji zdalnej; 

• Analiza kluczowych problemów, które pojawiły się w procesie edukacyjnym 
uczniów ze SPE po edukacji zdalnej; 

• Praktyczne rozwiązania skupione na aktualnych problemach uczniów ze SPE.  
 

Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 50 PLN 

 
Realizacja: 

blended learning (platforma 
Teams) 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

TYTUŁ: Kształcenie zawodowe 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Organizacja kształcenia zawodowego; 

• Współpraca z pracodawcami; 

• Egzaminy zawodowe w podstawie 2019. 
 

Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Marcin Lewandowski 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

Forma bezpłatna 
 

Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
TYTUŁ: Tworzenie bazy z adresami i wysyłanie materiałów i informacji do 

nauczycieli przez doradcę metodycznego oraz konsultacje za po-
mocą poczty elektronicznej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIZACJI: 
• Organizacja kształcenia zawodowego; 

• Organizacja, podstawy prawne i procedury egzaminów zawodowych. 
 

Liczba spotkań: 2  Prowadzący: Marcin Lewandowski 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

Forma bezpłatna 
 

Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

SSSzzzkkkooollleeennniiiaaa   dddlllaaa   dddyyyrrreeekkktttooorrróóówww   ssszzzkkkóóółłł///ppplllaaacccóóówwweeekkk      
 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Obserwacja lekcji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Co obserwować na lekcji?; 

• Elementy lekcji mające wpływ na skuteczność uczenia się uczniów; 

• Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej nauczycielowi;  

• Modele udzielania informacji zwrotnej; 

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

• Organizacja spaceru edukacyjnego w szkole. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Moodle, Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Stosowanie technik coachingowych w zarządzaniu – budowanie 
profesjonalnego  kontaktu z pracownikami 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Coaching w miejscu pracy – czym jest?; 

• Przywództwo a coaching – mentalność dyrektora coacha; 

• Umiejętności menedżera coacha – słuchanie, motywowanie, zadawanie  
celnych pytań, udzielanie informacji zwrotnej; 

• Skuteczny coach grupowy, zarządzanie coachingiem grupowym; 

• Uczenie się i rozwój zespołu – action learning;  

• Wpływanie dyrektora  na potencjał zespołu. 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
                      Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning  

(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Dyrektorzy i wicedyrektorzy 
TYTUŁ: Co to znaczy przewodzić/przywództwo  na wysokim poziomie? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Szkoła jako efektywna organizacja; 

• Wyzwania stawiane szkole przez współczesny świat; 

• Przywództwo sytuacyjne, zespołowe, organizacyjne; 

• Czym jest samoprzywództwo? Kompetencje przywódcy edukacyjnego; 

• Kluczowe znaczenie empowermentu w rozwoju organizacji. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy pełniący funkcję  I kadencję 

TYTUŁ: Organizacja skutecznego nadzoru pedagogicznego w szkole 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO  ––  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Założenia nadzoru pedagogicznego; 

• Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej; 

• Co obserwować na  lekcji? Profesjonalne  udzielanie informacji zwrotnej; 

• Organizacja procesu wspomagania. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Moodle, Teams) 
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EEEddduuukkkaaacccjjjaaa   ppprrrzzzeeedddssszzzkkkooolllnnnaaa   iii   wwwccczzzeeesssnnnooossszzzkkkooolllnnnaaa      
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

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

 

 
TREŚCI: • Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu; 

• Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni; 

• Kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych 
do akompaniamentu; 

• Opanowanie wybranych układów tanecznych. 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Komunikacja z dziećmi oparta na współodczuwaniu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Modele komunikacji i konsekwencje ich stosowania dla budowania relacji; 

• Świat uczuć i potrzeb dziecka. Przełamywanie schematów komunikowania 
się i podążanie za dzieckiem. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: • Psychoedukacja w przedszkolu – zabawy, ćwiczenia, zadania uczące dzieci 
nazywania i rozumienia emocji oraz kształtujące empatię u dzieci; 

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

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń  
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: blended learning 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Edukacja językowa w przedszkolu z elementami kodowania  
i programowania 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencje 

w zakresie wielojęzyczności w wymaganiach programowych; 

• Działania edukacyjne rozwijające umiejętności językowe dzieci; 

• Kodowanie i programowanie w edukacji językowej dzieci. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Dorota Wiśniewska, 
Krystyna Juźwicka, 
Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 

 

 

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: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

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

do zmiany zachowań 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Przyczyny zachowań agresywnych. Diagnoza sytuacji; 

• Reagowanie doraźne na zachowania agresywne oraz działania długofalowe.  
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: 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: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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 

 

 

 



 36 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

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

  

TREŚCI: • Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego; 

 • Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym wspierające roz-
wój kompetencji kluczowych.  

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Kreatywne dzieci – edukacja oparta na twórczym  
potencjale dziecka 

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: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

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

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

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

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Identyfikacja i diagnozowanie zdolności dzieci; 

• Modele rozwoju zdolności. Tworzenie w przedszkolu warunków do rozwija-
nia zdolności dzieci. 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

 

 

  
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
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: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń   

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Aktywne słuchanie muzyki i zabawy muzyczno – ruchowe z wyko-

rzystaniem gumy sensorycznej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    

 

 
TREŚCI: • Aktywne słuchanie muzyki klasycznej w przedszkolu – inspiracje metodą 

Batti Strauss; 

• Wykorzystanie gumy sensorycznej i akcesoriów nietypowych podczas zabaw 
muzyczno – ruchowych. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Zabawy paluszkowe stymulujące sprawność manualną, pamięć  
i rozwój mowy 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    
 

 
TREŚCI: • Wszechstronne zastosowanie zabaw paluszkowych w pracy z młodszymi 

i starszymi przedszkolakami. 
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Kamila Wolska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Dawne gry i zabawy ludowe – propozycje dla współczesnych  
przedszkolaków 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    
 

 
TREŚCI: • Przykłady tradycyjnych gier i zabaw ludowych;  

• Tradycje staropolskie w wierszu, zabawie i piosence. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

  
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Proste rękodzieło ludowe – propozycje do wykorzystania na zaję-

ciach warsztatowych z udziałem rodziców 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    

 

 
TREŚCI: • Tradycyjna wycinanka sieradzka; 

• Lalka – motanka i panna z włóczki; 

• Bibułkowe maki. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Kamila Wolska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń   

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

TYTUŁ: Genial.ly dla nauczycieli przedszkolnych – pierwsze kroki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Prezentacja i możliwości wykorzystania narzędzia webowego Genial.ly 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

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 do-
brego 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: 
Koszt: 

6 
30 PLN                                                                        

 Prowadzący: 
Realizacja: 

Dorota Wiśniewska 
Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Edukacja przedszkolna dla zrównoważonego rozwoju – kształto-

wanie postawy świadomego konsumenta 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, działania na 

rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią jako stałe 
elementy edukacji przedszkolnej; 

• Przykłady dobrych praktyk promujących edukację o zrównoważonym rozwoju. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska, 

Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

TYTUŁ: Elementy planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    

 

 
TREŚCI: • Prezentacja założeń planu daltońskiego; 

• Praktyczne zastosowanie filarów planu daltońskiego w wychowaniu przed-
szkolnym. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

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

TYTUŁ: Story Cube – kilka sposobów na kostki opowieści w wersji offline  
i online 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Kostki opowieści – skutecznym sposobem na rozwijanie kreatywnego myśle-

nia i ćwiczenia w formułowani wypowiedzi; 

• Narzędzia do tworzenia kostek fabularnych przez nauczycieli i uczniów. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Kamila Wolska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Zabawy z chustą animacyjną i nie tylko …. 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wykorzystanie chusty do zabaw w przedszkolu i szkole; 

• Ćwiczenia i zabawy rozwijające i usprawniające koordynację wzrokowo-
ruchową oraz  integrację w grupie. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń   

 

 
 

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

TYTUŁ: Wprowadzenie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Techniki stosowane we wczesnej terapii muzycznej; 

• Fazy muzykoterapii i jej cele; 

• Muzykoterapia receptywna i aktywna. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Zabawy budujące dobry klimat w grupie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Zabawy na zapoznanie z grupą, integrujące; 

• Zabawy ruchowe, przy muzyce, z ciekawymi rekwizytami; 

• Proste zabawy plastyczne. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 
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: • Dlaczego warto czytać książki?; 

• Zabawy plastyczno – techniczne przybliżające dzieciom obcowanie z książką; 

• Zabawy słowno – literackie z wykorzystaniem lektury. 
 

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

 

 

 

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

TYTUŁ: Doświadczenia z fizyki dla najmłodszych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

  

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: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

TYTUŁ: Zabawy, gry, ćwiczenia interaktywne, aplikacje w terapii uczniów  
z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną do wykorzystania rów-

nież 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: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

 

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

TYTUŁ: Pomysły na ozdoby wielkanocne – część I (koszyczki, baranki,  
zajączki) 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Omówienie technik plastycznych wykorzystanych podczas tworzenia ozdób 

wielkanocnych; 

• Wykonywanie ozdób świątecznych. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

 

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

TYTUŁ: Pomysły na ozdoby wielkanocne – część II (pisanki, kurczaki) 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Omówienie technik plastycznych wykorzystanych podczas tworzenia ozdób 

wielkanocnych; 

• Wykonywanie ozdób świątecznych. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja:  on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Dzieci potrzebują ciszy – zabawy i ćwiczenia oddechowe i relaksa-

cyjne w rozwoju i wychowaniu dziecka 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Znaczenie relaksacji w eliminowaniu niepożądanych zachowań dzieci; 

• Zestaw zabaw i ćwiczeń uczących właściwego operowania oddechem dzieci; 

• Ćwiczenia relaksacyjne i korzyści płynące z relaksacji; 

• Odprężenie, wyciszenie, koncentracja dla dzieci przedszkolnych i pierwszego 
etapu nauczania. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Staszak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze w domu, 

w szkole i w przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Poznanie potencjału dydaktycznego produktów i przedmiotów łatwo do-

stępnych w domu, w 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/on-line (platforma 
Teams) 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Elementy tańca (ludowego, współczesnego, towarzyskiego) 

na lekcjach wychowania fizycznego w klasach młodszych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Tańce – charakterystyczne cechy, podstawowe kroki; 

• Opracowanie ruchowe tańców ludowych, współczesnych i towarzyskich. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Justyna Glinkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Niewiele pracy – duży efekt – czyli zajęcia techniczne w praktyce 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Techniki plastyczno – techniczne; 

• Tworzenie dekoracji, prezentów i ozdób  na różne okazje.  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Justyna Glinkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Spokojnie ... zabawy relaksujące, wyciszające i odprężające grupę 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Ćwiczenia relaksacyjne jako sposób radzenia sobie ze stresem; 

• Techniki relaksacyjne; 

• Prezentacja gier i zabaw służących relaksacji, wyciszeniu i odprężeniu grupy.  
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Justyna Glinkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 
 
 
 
 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Asertywność w pigułce ... czyli jakość  relacji i komunikacji  

na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Pojęcie asertywności; 

• Techniki asertywnej komunikacji w zawodzie nauczyciela.   
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Justyna Glinkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: W szkole i na wycieczce. Zbiór gier, zabaw integracyjnych, 

relaksujących i różnych aktywności w pracy z grupą 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wpływ integracji i relaksacji na pracę z grupą; 

• Gry i zabawy integracyjne i relaksujące. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Justyna Glinkowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Programowanie w klasach I – III jako kreatywne rozwiązywanie 

problemów z różnych dziedzin 
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: 10  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Jak przygotować i w jaki sposób wykorzystać tablicę interaktywną 
w Genial.ly? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Instrukcja tworzenia tablicy z ruchomymi elementami w Genial.ly. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Canva – sekret popularności. Tworzenie materiałów dydaktycznych 
w Canvie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Omówienie interfejsu Canva; 

• Przykłady zastosowania narzędzia Canva w pracy nauczyciela przedszkola; 

• Zastosowanie narzędzia Canva do tworzenia grafik,  kart pracy i ciekawych 
materiałów wizualnych. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Aplikacja Little Bird Tales 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Prezentacja możliwości aplikacji Little Bird Tales; 

• Zastosowania tej aplikacji w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Kamila Wolska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Prezentacja, infografika, film jako forma przekazu informacji  

dla rodziców 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Zastosowanie narzędzi TIK w celu skutecznej i atrakcyjnej komunikacji 

z rodzicami. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Ciekawe sposoby na podsumowanie roku szkolnego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Aplikacja StoryJumper – narzędzie do tworzenia e-albumów;  

• Prezentacje, fotorelacje z wykorzystaniem edytorów zdjęć.  

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
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 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Korzystanie z zasobów internetowych w edukacji przedszkolnej 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
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 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Elementy programowania w edukacji przedszkolnej jako działanie 
innowacyjne 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Metodyka nauczania programowania małych dzieci przez zabawę bez użycia 

komputera i tabletu; 

• Zabawy z dziećmi (bez użycia komputera i tabletu) wprowadzające w świat 
algorytmiki i programowania przez zabawę; 

• Platformy z gotowymi multimedialnymi materiałami dydaktycznymi  
do wprowadzenia dziecka w świat programowania poprzez gry dydaktyczne. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Inspirujące aplikacje i witryny internetowe dla najmłodszych o te-
matyce ekologicznej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Propozycje atrakcyjnych aplikacji i stron www dotyczących zagadnień ekolo-

gicznych. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Kamila Wolska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Skuteczne zdziwienie – nowatorska metoda początkowej nauki 
czytania i pisania 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE    
 

 
TREŚCI: • Zapoznanie z metodą „Skuteczne zdziwienie – wyzwalamy myślenie” autor-

stwa prof. M. Wiśniewskiej – Kin; 

• Rozwijanie dziecięcego myślenia i umiejętności czytania poprzez pracę 
z tekstem i obrazem. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Kamila Wolska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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JJJęęęzzzyyykkk   pppooolllssskkkiii   
 

 

 

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

TYTUŁ: „Co jest nudne, to jest trudne” – metody, techniki i narzędzia 
wspomagające uczenie się uczniów 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Podstawowe warunki skutecznego uczenia się; 

• Metody, techniki i narzędzia wspierające uczenie się uczniów – stacje zada-
niowe, narzędzia krytycznego myślenia, wizualne karty pracy i inne; 

• Wykorzystanie narzędzi medialnych – proste generatory i programy (np. 
canva, autodraw, karty postaci, newsy, memy, itp.) oraz zasoby You Tube. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

 

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

TYTUŁ: Egzamin na 100% – jak skutecznie przygotowywać uczniów  
do spełnienia wymagań podstawy programowej? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Analiza arkuszy egzaminacyjnych pod kątem sprawdzanych wymagań pod-

stawy programowej (wymagań egzaminacyjnych) – co i jak jest sprawdzane 
na egzaminie; 

• Propozycje kart pracy,  ćwiczeń oraz zadań kształcących i rozwijających ar-
gumentowanie i uzasadnianie, umiejętności językowe, krótkie i długie formy 
wypowiedzi, analizę teksów nieliterackich, itd. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: „Lekturownik małolata”, czyli garść pomysłów na realizację lektur 

szkolnych w klasach IV – VI 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wybrane metody pracy z lekturą w klasach IV – VI, w tym wykorzystanie 

narzędzi medialnych; 

• Propozycje metodyczne dotyczące lektur obowiązkowych w klasach IV – VI – 
„scenariusze półwariackie”, ćwiczenia i zadania dla uczniów, miniprojekty, 
karty pracy. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

  
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: „Lekturownik nastolatka”, czyli garść pomysłów na realizację lektur 

szkolnych w klasach VII – VIII 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wybrane metody pracy z lekturą w klasach VII – VIII, w tym wykorzystanie 

narzędzi medialnych; 

• Propozycje metodyczne dotyczące lektur obowiązkowych w klasach VII – VIII 
– „scenariusze półwariackie”, ćwiczenia i zadania dla uczniów, miniprojekty, 
karty pracy. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele języka polskiego 

TYTUŁ: Międzyszkolne potyczki integracyjne jako sposób na współ-
pracę międzyszkolną i promocję 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
• Przykład imprezy integrującej uczniów szkół podstawowych i ponadpod-

stawowych; 

• Przykład imprezy promującej szkołę; 

• Wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół z różnego poziomu 
edukacyjnego. 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Błaszczyk,  

Agata Janiak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Sposoby na udane lekcje języka polskiego 
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  Prowadzący: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Praca domowa – anachronizm czy konieczność? 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  Prowadzący: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  

  

  

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: 

Nie nudzić lekturami – sposoby na ciekawe lekcje języka polskiego 
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, 

Dorota Błaszczyk  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele  

klas VIII) 
TYTUŁ: Spacerkiem po lekturach – jak skutecznie powtarzać lektury do eg-

zaminu ósmoklasisty 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wykorzystanie fragmentów lektury – przykłady zestawów zadań; 

• Motywy literackie jako element powtarzania – przykłady zestawów zadań; 

• Wykorzystanie elementów ikonicznych – przykłady zadań i kart pracy dla 
uczniów; 

• Sposoby na tzw. „szybkie powtórki”. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele 

klas VIII) 
TYTUŁ: Egzaminacyjny supermix – jak powtarzać wymagania z zakresu 

kształcenia językowego i poetyki? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Powtarzanie oparte o różne rodzaje tekstów – przykłady zestawów zadań; 

• Teksty ikoniczne jako element wspomagający  powtarzanie z zakresu kształ-
cenia językowego i poetyki – przykłady zadań i kart pracy dla uczniów; 

• Sposoby na tzw. „szybkie powtórki” z kształcenia językowego i poetyki. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (szczególnie nauczyciele klas 

VIII) 
TYTUŁ: Czytam, badam, odpowiadam  …  – egzaminacyjne perypetie 

ósmoklasistów z tekstem nieliterackim 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wykorzystanie tekstów publicystycznych i argumentacyjnych – przykłady 

zestawów zadań; 

• Pytania do tekstu jako metoda ułatwiająca streszczenie; 

• Badanie struktury tekstu nieliterackiego – przykłady ćwiczeń dla uczniów; 

• Argumentowanie i uzasadnianie w oparciu o tekst nieliteracki – przykłady 
zadań dla uczniów. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Wypowiedź argumentacyjna – to się da zrobić. Praktyczne ćwi-

czenia dla ucznia 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI: • Rodzaje wypowiedzi argumentacyjnej; 

• Kryteria oceniania wypowiedzi argumentacyjnej na egzaminie maturalnym 
2023; 

• Przykłady ćwiczeń dla ucznia. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

  

  

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Uczeń – orator. Ćwiczenie ustnych wypowiedzi i rozwijanie umie-

jętności 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: Agata Janiak, 
Dorota Błaszczyk  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

  

RODZAJ FORMY: Konferencja 
ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i co dalej? – refleksje 
i rekomendacje do pracy dydaktycznej po egzaminie 2021 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Analiza arkusza egzaminacyjnego – rodzaje zadań, sprawdzane czynności; 

• Poziom wykonania zadań – najlepiej i najsłabiej wykonywane czynności; 

• Rekomendacje wynikające z wyników ogólnopolskich egzaminu – przykłady 
polonistycznych działań dydaktycznych. Dobre praktyki polonistyczne. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

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

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edu-

kacyjnymi 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 po-

trzebami edukacyjnymi; 

• Modyfikowanie treści nauczania i zadań językowych pod kątem potrzeb  
i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  

Violetta Florkiewicz 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz  

 

 

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

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

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Wykorzystanie gier i zabaw w procesie języka angielskiego 

• Nauczanie wielozmysłowe na lekcjach języka angielskiego 

• Rozwijanie inteligencji wielorakich w procesie nauczania języka obcego 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz  

 

 

 

 

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

TYTUŁ: Projekt edukacyjny na lekcjach języka angielskiego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Metoda projektu jako nowoczesne narzędzie w edukacji; 

• Przykłady projektów na lekcjach języka angielskiego. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Zalewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: Wykorzystanie piosenki i filmu na lekcjach języka angielskiego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Rola piosenek i filmu w nauczaniu języka angielskiego; 

• Praktyczne zastosowanie piosenek i filmu na lekcjach języka angielskiego. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Zalewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

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

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

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Baśnie i bajki – uczą i bawią 

• Nauka słówek przez zabawę – Mobilna Rekreacja Muzyczna 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  
Wiesława Chlebowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning 

 

 
 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkolu 
TYTUŁ: Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka angielskiego  

w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Metody nauczania; 

• Zastosowanie wybranych techniki na lekcjach języka angielskiego; 

• Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Zalewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

 

 

 



 57 

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  

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: Pisanie kreatywne („Creative Writing”) 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: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz  
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego 

TYTUŁ: Gamifikacja – włączenie elementów i mechanizmów gry do dydak-
tyki języka angielskiego, zarówno  w nauczaniu tradycyjnym, jak  

i w nauczaniu zdalnym 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Gra jako element procesu 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  
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz  
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego  

TYTUŁ: „Colour my English” – elementy wizualne w nauczaniu języka  
angielskiego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Wykorzystanie obrazu i grafiki w doskonaleniu ekspresji językowej ucznia; 

• Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

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

TYTUŁ: Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemiec-
kiego w szkole podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Charakterystyka kompetencji kluczowych i ich doskonalenia na lekcjach języ-

ka niemieckiego; 

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

• Tworzenie scenariuszy zajęć z uwzględniających kształcenie kompetencji 
kluczowych. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
  

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języka niemieckiego 
TYTUŁ: Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności uczniów na 

lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Pojęcie metody oceniania wspierającego na lekcjach języka niemieckiego; 

• 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/on-line (plat-
forma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele języków obcych 
TYTUŁ: Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka ob-

cego – 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: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 

TYTUŁ: Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka  
angielskiego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Zakres wymagań na egzamin ósmoklasisty; 

• Ocenianie otwartych zadań egzaminacyjnych; 

• Pomysły i sposoby na motywowanie uczniów. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Zalewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: Europejski Dzień Języków w szkole 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Pomysły na zorganizowanie Europejskiego Dnia Języków w szkole; 

• Gry i zabawy w nauce języka angielskiego. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Zalewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 
TYTUŁ: Christmas in English 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Kultura anglojęzyczna – wzmacnianie aktywności i motywacji uczniów; 

• Christmas drawing tasks – przykłady angażujących zadań dla uczniów 
w każdym wieku; 

• Bank materiałów:Christmas online. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Zalewska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele języków obcych 

TYTUŁ:  Rozwijanie kompetencji językowych ucznia z wykorzystaniem me-
tody Matthew Lipmana na lekcjach języka obcego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Założenia i struktura metody; 

• Zadania językowe konstruowane w oparciu o metodę Matthew Lipmana. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Krystyna Juźwicka,  
Dorota Wiśniewska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele języków obcych 
TYTUŁ: Kompetencja interkulturowa w edukacji językowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Rola kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka obcego; 

• Rozwijanie kompetencji interkulturowej – materiały dydaktyczne, 
wykorzystanie zasobów Internetu. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele języków obcych 
TYTUŁ: Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Kompetencje kluczowe w edukacji językowej – integrowanie sprawności; 

• Modele rozwoju kompetencji kluczowych. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego na lekcjach 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 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Nauczanie i ocenianie zdalne na lekcjach historii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Przepisy prawne związane z ocenianiem; 

• Analiza dostępnych w sieci materiałów związanych z nauczaniem historii; 

• Formy oceniania zdalnego na lekcjach historii. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

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; 

• Przykłady projektowania lekcji z wykorzystaniem zasobów sieci. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Charakterystyka kompetencji kluczowych i ich doskonalenia na lekcjach hi-

storii; 

• Przykłady kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach historii w szkole 
podstawowej; 

• Tworzenie scenariuszy zajęć z uwzględniających kształcenie kompetencji 
kluczowych. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lek-

cjach historii 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Dostosowanie treści nauczania pod kątem możliwości uczniów ze specjalny-

mi 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 

  

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele historii szkół podstawowych 

TYTUŁ: Przed egzaminem z historii. Przygotowanie uczniów szkoły pod-
stawowej do egzaminu ósmoklasisty z historii w 2024 roku 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Stan obecny wymagań wobec ucznia z przedmiotu historia kończącego szkolę 

podstawową w 2024 roku; 

• Analiza form zadań na egzaminie ósmoklasisty; 

• Formy pracy nauczyciela przygotowującego uczniów do egzaminu ósmoklasi-
sty z historii. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 

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

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele historii 
TYTUŁ: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez 

Instytut Pamięci Narodowej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

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

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

• Przedstawienie materiałów dydaktycznych możliwych do zastosowania  
na lekcjach historii.  

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Przedstawiciel IPN 

Koszt: 30 PLN   Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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MMMaaattteeemmmaaatttyyykkkaaa      
 
 
 

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: 4  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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 

 

 

 

 

 

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: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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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 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: Rola zadań tekstowych w edukacji 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI: • Typy zadań matematycznych; 

• Metody rozwiązywania zadań tekstowych;  
• Zadania tekstowe na egzaminie ósmoklasisty. 

 

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

 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: Ocenianie na lekcjach matematyki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI: • Podstawy prawne oceniania szkolnego;   
• Rola przedmiotowego systemu oceniania; 
• Kiedy stopień szkolny a kiedy informacja zwrotna; 
• Ocenianie pracy domowej. 

 

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

TYTUŁ: Matematyczny pokój zagadek 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI: • Przygotowywanie kart pracy, wybór motywu; 
• Tworzenie interaktywnych pokojów zagadek.  

 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Jak opracować i wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Sprawozdanie z egzaminów CKE źródłem wiedzy; 

• Co kryją średnie, staniny, łatwości zadań?; 

• Wyniki naszych uczniów a wyniki w kraju, powiecie, gminie. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Jak zaplanować zajęcia wspomagające z matematyki? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Diagnoza potrzeb uczniów; 

• Metody aktywizujące. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz  

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Edukacja ekonomiczna na lekcjach matematyki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Ekonomia – ważna nauka naszych czasów; 

• Tworzymy zadania i projekty z ekonomicznym podtekstem; 

• Programy i konkursy do skorzystania. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz  
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 
TYTUŁ: Edukacja ekologiczna na lekcjach matematyki 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Ekologia – ważna nauka naszych czasów; 

• Źródła wiarygodnych danych; 

• Tworzymy zadania i projekty z ekologicznym podtekstem. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz  

 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Jak wykorzystać na lekcjach matematyki metodę projektu? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Projekt edukacyjny – ciekawa metoda dydaktyczna; 

• Korzyści z wykorzystania projektu; 

• Bank pomysłów. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz  

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki 

TYTUŁ: Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w edukacji zdalnej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI: • Whiteboard.fi jako narzędzie uaktywniające uczniów;  
• Praca w grupach – podział na pokoje w aplikacji TEAMS; 
• Matematyczny escape room.  

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Innowacje na lekcjach matematyki 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Innowacja pedagogiczna nie taka straszna; 

• Korzyści płynące z innowacji; 

• Pomysły na innowacje. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Teams)  
 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Poznajemy ofertę fundacji mBanku 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Programy grantowe fundacji; 

• Jak przygotować wniosek? 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Teams) 
 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Kilka sposobów na powtórki przed egzaminem 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wyniki poprzednich egzaminów źródłem wiedzy; 

• Jak tworzyć harmonogram powtórek?; 

• Jak aktywizować uczniów? 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Teams) 
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RODZAJ FORMY: Konferencja   
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Nie taka matematyka straszna … 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Szukamy odpowiedzi na pytania uczniów „Po co nam to?”; 

• Jak aktywizować uczniów? 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń  

 

 

 

RODZAJ FORMY: Konferencja   
ADRESAT: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

TYTUŁ: Jak mówić, żeby uczniowie chcieli się uczyć? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Słowa – ważny element pracy nauczyciela; 

• Zamiast nagany; 

• Inna pochwała. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Dorota Żuberek 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń  
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PPPrrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy   ppprrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeee      
 

  

  

  

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele geografii 
TYTUŁ: Wykorzystanie GIS w prowadzeniu zajęć z geografii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Geoinformatyka w szkole – nowe spojrzenie na lekcje; 

• Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem GIS. 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
  

  

  
 

  

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele geografii 
TYTUŁ: Narzędziownik geografa 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Metody, narzędzia i techniki pracy ze współczesnym uczniem. 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 

 

 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele geografii oraz nauczyciele zainteresowani metodą 
TYTUŁ:   Praca metodą JIGSAW na lekcjach geografii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Czym jest metoda JIGSAW?; 

• Planowanie pracy metodą JIGSAW; 

• Zalety i wady metody; 

• Przykłady tematów realizowanych metodą JIGSAW. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 
TYTUŁ: Metoda gamifikacji na przedmiotach przyrodniczych 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Podstawowe założenia gamifikacji; 

• Zasady tworzenia zgamifikowanych zajęć; 

• Prototypowanie gry; 

• Przykłady wykorzystania gamifikacji w planowaniu zajęć. 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
  

  

  

  

  

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

TYTUŁ: 
Domowe doświadczenia z fizyki 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
  

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: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
  

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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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych 
TYTUŁ: Ekologiczna i praktyczna edukacja, czyli kształtowanie postaw  

i umiejętności 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Propozycje działań interdyscyplinarnych, przykłady realizacji treści dotyczą-

cych wpływu człowieka na środowisko, które  rozwijają postawy i umiejętno-
ści uczniów.  

 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych 

TYTUŁ: Nietypowe pomoce dydaktyczne alternatywą dla multimediów 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Działania i pomoce dydaktyczne, które rozwijają ciekawość i zaangażowanie  

uczniów oraz wspierają w zrozumieniu treści przyrodniczych; 

• Sztuka zadawania pytań. Najlepsze lekcje czyli przykłady dobrej praktyki. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

  

  

  

RODZAJ FORMY:  Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele biologii 

TYTUŁ: Organizacja pracy nauczyciela biologii. Jak wykorzystywać swój 
zawodowy dorobek? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Organizacja pracy nauczyciela biologa w roku szkolnym 2021/2022; 

• Dobrostan nauczyciela i ucznia w czasach po pandemii; 

• Narzędzia i platformy przydatne w nauczaniu hybrydowym. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Kowalczyk 
Koszt: 

Forma bezpłatna 
 

Realizacja: 
Sieradz/Wieluń/on-line 
(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

TYTUŁ: Wirtualny spacer na lekcji 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Tworzenie wizualnych i interaktywnych treści w aplikacji Genially; 

• Aplikacje do tworzenia gier terenowych i ich zastosowanie w edukacji przy-
rodniczej. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Anna Kowalczyk 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Konsultacje zbiorowe 

ADRESAT: Nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego 
TYTUŁ: Jak zmierzyć się z innowacją biologiczną? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Innowacje biologiczne – podstawy prawne; 

•  Innowacja jako odpowiedź na potrzeby uczniów i szkoły; 

•  Procedury wdrażania innowacji w szkole. 
 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Kowalczyk 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacje zbiorowe 
ADRESAT: Nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego 

TYTUŁ: Ciekawe narzędzia internetowe i aplikacje na lekcjach  
biologii i nie tylko 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Zapoznanie z narzędziami multimedialnymi i aplikacjami internetowymi 

wspomagającymi procesy nauczania i uczenia się; 

• Mentimeter, QR- kody, wordwall, chmury wyrazowe. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Kowalczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/ 

on-line (platforma Teams) 
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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: 20  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 100 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Wykorzystanie narzędzi Google Dysk w pracy nauczyciela 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Przykłady zastosowań narzędzi Google Dysk dostępnych w chmurze; 

• Współtworzenie dokumentów, arkuszy, prezentacji, ankiet, formularzy, 
sprawdzianów, automatyczne gromadzenie danych i reprezentacji graficznej 
wyników. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Tworzenie i obróbka instruktażowych filmów edukacyjnych wspie-
rających proces lekcyjny w nauczaniu zdalnym oraz tradycyjnym 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Nagrywanie filmów instruktażowych za pomocą darmowego programu 

z wykorzystaniem kamery lub bez; 

• Obróbka, montaż filmów i ich publikacja. 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
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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 celem korzystania ze wszystkich możliwości platformy; 
• Aplikacje do tworzenia multimedialnych gier i pomocy dydaktycznych. Two-

rzenie dowolnych krzyżówek i krzyżówek z hasłami; 

• Współtworzenie i modyfikowanie projektów oraz ich udostępnianie. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK sprzyjających ucze-
niu się w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Projektowanie innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzę-

dzi TIK sprzyjających uczeniu się; 

• Zastosowanie wybranych narzędzi TIK w procesie lekcyjnym w nauczaniu 
stacjonarnym i zdalnym. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Nowoczesny wymiar interaktywnych prezentacji multimedialnych 
w Focusky 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Wprowadzenie do programu, pobranie, instalacja, rejestracja konta; 

• Focusky jako program do tworzenia nowoczesnych prezentacji multimedial-
nych łączący PowerPoint i Prezi; 

• Tworzenie interaktywnych prezentacji wzbogaconych obrazami, kształtami, 
filmami i innymi elementami. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Mentimenter, LiveWorksheeds, AnsewrGarden jako narzędzia ua-
trakcyjniające edukację zdalną i stacjonarną 

KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Inteligentne karty pracy, ćwiczenia, sprawdziany tworzone za pomocą pro-

gramu Liveworksheeds uatrakcyjniające edukację zdalną i stacjonarną; 

• Mentimenter i AnsewrGarden jako narzędzia do zbierania opinii, głosowania, 
tworzenia błyskawicznych informacji zwrotnych. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Programowanie wizualne w Scratch 
KOMPETENCJE:   

 

 
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: 10  Prowadzący: Joanna Wójciak 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 
 
 

 
 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Notes zajęć w aplikacji MS Teams 
KOMPETENCJE: IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Jak założyć Notes zajęć w MS Teams?; 

• Korzystanie z Notesu zajęć; 

• Dodatkowe funkcje Notesu zajęć. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Zalewska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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WWWyyyccchhhooowwwaaannniiieee   fffiiizzzyyyccczzznnneee   
 
 
 
 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Kurs doskonalący 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego/kadra kierownicza szkół 
TYTUŁ: Szkolny program wychowania i sprawności fizycznej ucznia. Oceny 

rozwoju i sprawności fizycznej ucznia z wykorzystaniem  
e-dzienniczka z wf. 

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 katy indywidualnej oceny rozwoju i postępów spraw-
ności fizycznej młodzieży. 

 
Liczba godzin: 18  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 

Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/blended 
learning 

 
 
 
 
 
 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i inni zainteresowani nauczyciele/dyrektorzy 
TYTUŁ: Edukacja prozdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego 

KOMPETENCJE: MERYTORYCZNE 
 

 
TREŚCI: • Przejawy aktywnego trybu życia; 

• Formy aktywności fizycznej w różnym wieku; 

• Zasady zdrowego odżywiania się; 

• Zadania rodziców w kształtowaniu aktywnych postaw młodzieży; 

• Praca domowa z wychowania fizycznego. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i inni zainteresowani nauczyciele/dyrektorzy 
TYTUŁ: 

Spersonalizowane nauczanie w wychowaniu fizycznym. Motywują-
ca funkcja oceny szkolnej na zajęciach z wychowania fizycznego 

KOMPETENCJE: MERYTORYCZNE 
 

 
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, SKS? 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 

 
 

 
 
 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego i inni zainteresowani nauczyciele/dyrektorzy 
TYTUŁ: Działalność klubowa dzieci i  młodzieży, nowe wyzwania.  

Jak robią to inni? 
KOMPETENCJE: MERYTORYCZNE 

 

 
TREŚCI: • Aktywność fizyczna  a rozwój  człowieka; 

• Sport dla „przedszkolaka” i „starszaka”;  

• Zespołowe  czy indywidualne formy aktywności ruchowej?; 

• SKS- Szkolny Klub Sportowy. Formy organizacji i aktywności; 

• Szkolny Klub Kibica, zasady kulturalnego kibicowania. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Dariusz Kowalczyk 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 

 
 
 
 

 

RODZAJ FORMY: Lekcja otwarta 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Znaczenie  dokładności podań i chwytów piłki w koszykówce  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Metodyka nauczania podań i chwytów piłki w piłce koszykowej; 

• Kształtowanie określonych kompetencji kluczowych na lekcji wychowania 
fizycznego; 

• Poszukiwanie korelacji międzyprzedmiotowej wychowania fizycznego  
z fizyka, matematyką i językiem polskim. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Tomasz Kuś 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz (II LO Sieradz)  
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RODZAJ FORMY: Lekcja otwarta 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Doskonalenie odbić piłki górą i dołem w piłce siatkowej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Metodyka nauczania odbić piłki górą i dołem w piłce siatkowej; 

• Kształtowanie określonych kompetencji kluczowych na lekcji wychowania 
fizycznego; 

• Poszukiwanie korelacji międzyprzedmiotowej wychowania fizycznego  
z fizyka, matematyką i językiem polskim. 

 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz (II LO Sieradz)  

 

 

 

RODZAJ FORMY: Lekcja otwarta 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Ćwiczenia z  wykorzystaniem płotków lekkoatletycznych 
kształtujące gibkość  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 
  

  

TREŚCI: • Metodyka nauczania biegu przez płotki; 

• Kształtowanie określonych kompetencji kluczowych na lekcji wychowania 
fizycznego; 

• Poszukiwanie korelacji międzyprzedmiotowej wychowania fizycznego  
z fizyka, matematyką i językiem polskim. 

 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz (II LO Sieradz)  

 

 

 

RODZAJ FORMY: Lekcja otwarta 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Obwód stacyjny w kształtowaniu sprawności fizycznej  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Zastosowania formy obwodu stacyjnego w kształtowaniu ogólnej sprawności 
fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego; 

• Kształtowanie określonych kompetencji kluczowych na lekcji wychowania 
fizycznego; 

• Poszukiwanie korelacji międzyprzedmiotowej wychowania fizycznego  
z fizyka, matematyką i językiem polskim. 

 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz (II LO Sieradz)  
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Jak integrować zajęcia wychowania fizycznego z innymi 
przedmiotami nauczania – jakimi i w oparciu o jaki motyw? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 
  

  

TREŚCI: • Motywy integracji wychowania fizycznego z biologią, matematyką, fizyką, 
językiem polskim, językiem angielskim; 

• Poszukiwanie formy organizacji zajęć zintegrowanych; 

• Materiały wspierające zajęcia zintegrowane. 
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Znaczenie testów sprawności fizycznej w ocenianiu ucznia 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia; 

• Za co trzeba, a za co nie wolno oceniać ucznia na zajęciach wychowania 
fizycznego; 

• Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Forma zabawowa na zajęciach z lekkiej atletyki  
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Duża i mała zabawa biegowa na zajęciach wychowania fizycznego; 

• Rola gier i zabaw ruchowych w upowszechnianiu Królowej Sportu; 

• Metody i formy stosowane w pracy edukacyjnej z małymi dziećmi; 

•  Lekkoatletyka w szkole. Metodyka nauczania wybranych konkurencji 
lekkoatletycznych. 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Znaczenie rozgrzewki w przygotowaniu grupy do zajęć wychowania 
fizycznego  

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 
  

  

TREŚCI: • Dlaczego istnieją tendencje do pomijania rozgrzewki?; 

• Podstawowe cele i rodzaje rozgrzewki; 

• Co ryzykujesz mówiąc nie rozgrzewce?; 

• Jak rozgrzewka wpływa na nasz organizm?; 

• Sposoby na urozmaicenie szkolnej rozgrzewki.   
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 
TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 
  

  

TREŚCI: • Czym są kompetencje kluczowe?; 

• Kompetencje kluczowe w prawie oświatowym; 

• Kompetencje kluczowe kształtowane w nauczaniu wychowania fizycznego,  
a ocena ucznia z wychowania fizycznego. 

 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 
TYTUŁ: Wychowanie fizyczne w szkole. Jak motywować uczniów  

do aktywnego uczestnictwa w zajęciach? 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Szkolny katalog metod motywowania uczniów; 

• Rozbudzanie motywacji uczniów; 

• Zadania rodziców w kształtowaniu aktywnych postaw uczniów; 

• Przejawy aktywnego trybu życia. 
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Innowacyjne metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Rola nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej; 

• Gry i zabawy ruchowe w edukacji szkolnej; 

• Nowatorskie metody prowadzenia ciekawych zajęć wychowania fizycznego; 

• Aktywizujące formy prowadzenia zajęć.  
 

Liczba godzin: 3  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Konferencja 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania fizycznego 

TYTUŁ: Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE 

  

  

TREŚCI: • Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie; 

• Nowoczesne technologie do monitorowania aktywności fizycznej; 

• Dobre aplikacje do zastosowania na zajęciach wychowania fizycznego. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Tomasz Kuś 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Google Meet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

SSSkkkuuuttteeeccczzznnneee   nnnaaauuuccczzzaaannniiieee   iii   uuuccczzzeeennniiieee   sssiiięęę   uuuccczzznnniiióóówww      
  
  

  
 

RODZAJ FORMY: 
FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
TYTUŁ: Efektywne techniki notowania wsparciem w nauczaniu/uczeniu się 

uczniów  
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: 20  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 

  
  

  
 

RODZAJ FORMY: 
FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Nie dyktujemy – aktywizujemy. Metody i formy inicjowania ak-

tywności uczniów 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI: • Przegląd metod aktywizujących; 

• Uczeń – odpowiedzialnym podmiotem w procesie uczenia się. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

  

  
  
RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Nauczyciel po pandemii – nauczyciel jako organizator procesu 

uczenia się 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI: • Mity edukacyjne; 

• Warunki skutecznego uczenia się; 

• Konstruktywny proces dydaktyczny zamiast tradycyjnego; 

• Budowanie relacji; 

• Wykorzystanie narzędzi pracy zdalnej w warunkach szkoły stacjonarnej. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzące: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Informacja zwrotna i relacje w edukacji 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
 

 
TREŚCI: • Określanie celów i kryteriów uczenia się dla konkretnej lekcji; 

• Formułowanie celów uczenia się w języku ucznia; 

• Cztery składniki informacji zwrotnej; 

• Budowanie relacji; 

• Praca w „kulturze błędu”. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzące: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Gamifikacja jako sposób na usamodzielnienie uczniów w proce-
sie uczenia się 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 
TREŚCI: • Schematy i  mechanizmy gier jako narzędzie edukacyjne; 

• Gry jako wyzwanie edukacyjne; 

• Elementy gry: punkty, odznaki, tabele wyników; 

• Rodzaje zadań wykorzystywane w gamifikacji. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzące: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Lekcja z sukcesem – praktyka lekcji odwróconej 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE 

 

 
TREŚCI: • Zmiana pozycji nauczyciela; 

• Konstruktywny model edukacji; 

• Zasady lekcji odwróconej; 

• Narzędzia przydatne w procesie lekcji odwróconej. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Agata Janiak, Dorota Błaszczyk  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: 

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

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Kurs doskonalący 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Arteterapia jako metoda wspierająca budowanie relacji oraz psy-

chicznego i fizycznego dobrostanu 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  ––  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI: • Pojęcie arteterapii i możliwości jej zastosowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

• Planowanie działań i konstruowanie scenariuszy zajęć z zakresu arteterapii. 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 

(platforma Moodle) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy, wychowawcy klas, grup oraz pedagodzy  
TYTUŁ: Nie kto winny, a jak to rozwiązać!? Interwencja wychowawcza  

we współpracy nauczycieli i rodziców 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI: • Pogłębiona refleksja nad przyczynami trudnych zachowań uczniów; 

• Co zwiększa szanse na skuteczność interwencji wychowawczej w razie wy-
stąpienia trudności wychowawczych?; 

• Korekcyjne oddziaływania nauczycieli i rodziców,  mimo uwarunkowań psy-
chologicznych genezy problemu. 

 
Liczba godzin: 14  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny  
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: 12  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 

(platforma Moodle) 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztat metodyczny 
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: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/ blended learning 

(platforma Moodle) 
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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 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: Sieradz 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

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 argumentów 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: 100 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/blended 

learning (platforma Moodle) 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Webinarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup, dyrektorzy szkół 
TYTUŁ: ABC profilaktyki szkolnej 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Wychowanie i profilaktyka i ich obszary wspólne i rozdzielne; 

• Prawne uwarunkowania profilaktyki szkolnej; 

• Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących; 

• Strategie działań profilaktycznych w szkole i placówce. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas 
TYTUŁ: Czy jem zdrowo, czyli jak uczyć o prawidłowym odżywianiu? Pomy-

sły na godziny wychowawcze i nie tylko 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Co to znaczy zdrowa żywność? Zasady prawidłowego odżywiania a złe nawy-

ki żywieniowe. Znaczenie składników pokarmowych w rozwoju dziecka; 

• Prawidłowe odczytywanie informacji o spożywanych pokarmach. Przykłady 
pomocy dydaktycznych angażujących uczniów w kształceniu postaw proz-
drowotnych. 

 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlicy i wszyscy zainteresowani nau-
czyciele 

TYTUŁ: Metoda biblioterapii i bajkoterapii w rozwijaniu kompetencji emo-
cjonalno – społecznych 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  ––  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI: • Pojęcie biblioterapii i bajkoterapii oraz możliwości zastosowania w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym; 

• Planowanie działań i konstruowanie scenariuszy zajęć rozwijających kompe-
tencje emocjonalno – społeczne. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 

 
 
 
 

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: 300 PLN  Realizacja: Sieradz 



 90 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak  
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 
 

RODZAJ FORMY: Webinarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Dobry start – budujemy zespół klasowy 
KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO – METODYCZNE 

TREŚCI: • Sposoby na budowanie zespołu klasowego; 

• Narzędzia NVC w pracy wychowawczej. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Koszt: 20 PLN  on-line on-line 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-
tyką 

TYTUŁ: Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w roku szkolnym 2021-2022 w świetle aktualnych 

rozwiązań prawnych  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w roku szkol-
nym 2021/2022; 

• Wdrażanie nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji  
i realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjal-
nego – praktyczne rozwiązania. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-
tyką 

TYTUŁ: Alternatywne metody komunikacji – PCS, SPPE oraz nowoczesne 
technologie – aplikacje, komunikatory Go Talk, TIM – Things  

w pracy z uczniem o SPE, w tym ze spektrum autyzmu 
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 kompetencji kluczowych uczniów ze SPE, w tym ze spek-
trum autyzmu. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjaliści, pedagodzy 

TYTUŁ: Wykorzystanie metody P. Krantz i E. Mc Clannahan w edukacji 
uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Kluczowe założenia metody P. Krantz i E. Mc Clannahan; 

• Wykorzystanie metody P. Krantz i E. Mc Clannahan w edukacji uczniów  
ze spektrum autyzmu – rozwiązania praktyczne. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-

tyką 
TYTUŁ: Gamifikacja – efektywna metoda pracy i budowania motywacji 

uczniów ze SPE, w tym uczniów z zespołem Aspergera  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Kluczowe założenia metody Gamifikacji; 

• Wykorzystanie metody Gamifikacji w edukacji uczniów ze SPE – rozwiązania 
praktyczne; 

• Analiza zbioru gier dedykowanych uczniom w młodszym wieku szkolnym 
z zespołem Aspergera. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne  

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

TYTUŁ: Indywidualizacji w 10 polach aktywności pracy z uczniem ze SPE,  
w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Analiza dziesięciu pól aktywności uczniów podczas 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: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, spe-

cjaliści zainteresowania powyższą tematyką 
TYTUŁ: Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza 

i terapia z wykorzystaniem metody Delacato 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
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: 50 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

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

pedagodzy,  
TYTUŁ: Praktyczne  rozwiązania – zasady, metody, formy pracy oraz środki 

dydaktyczne w pracy z dzieckiem ze SPE 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Metodyka nauczania – co o niej wiemy?; 

• Praktyczne rozwiązania dotyczące odpowiedniego doboru zasad, metod, 
form pracy i środków dydaktycznych dla uczniów ze SPE oraz innymi nieskla-
syfikowanymi trudnościami w uczeniu się. 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Adriana Dzieran 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy .  

TYTUŁ: Szkoła woła nas – uczeń ze SPE w zespole klasowym – jak pomóc 
uczniowi w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Charakterystyka ucznia ze SPE – ogólne założenia, edukacji włączającej; 

• Adaptacja ucznia a możliwości psychofizyczne ucznia z dysfunkcjami; 

• Praktyczne rady jak pomóc uczniowi ze SPE w prawidłowym funkcjonowaniu 
w przedszkolu/szkole. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Adriana Dzieran 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy .  

TYTUŁ: Rozwijanie potencjału uczenia się  – czyli, jak zachęcić do nauki 
ucznia ze SPE? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Jak organizować kształcenie dla uczniów dla uczniów ze SPE? Podstawy 

prawne; 

• Potrzeba zdobywania wiedzy przez ucznia – wsparcie dla nauczyciela/ rodzi-
ca/opiekuna. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Adriana Dzieran 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele 

WWRD, pedagodzy . 
TYTUŁ: Gry i zabawy edukacyjne wyzwalające aktywność dziecka ze SPE 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Rzeczywiste i praktyczne wykorzystywanie różnych form pracy z uczniem 

w celu wyzwolenia jego aktywności. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Adriana Dzieran 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 

pedagodzy 
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: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium  

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

TYTUŁ: Wykorzystanie "Metody skryptów" w przygotowaniu dzieci  
z zespołem Aspergera lub autyzmem do nauki w szkole 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Kluczowe założenia „Metody skryptów”; 

• Wykorzystanie „Metody skryptów” w procesie przygotowania dzieci ze spek-
trum autyzmu do nauki w szkole – rozwiązania praktyczne. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

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

TYTUŁ: Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu – jak radzić sobie 
z intensywną energią?  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Analiza zaburzeń modulacji sensorycznej pod kątem ich wpływu na koncen-

trację uwagi – wskazówki diagnostyczne; 

• Przykładowe rozwiązania terapeutyczne – ćwiczenia, gry, zabawy. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 

Moodle) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

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

TYTUŁ: Skuteczne metody pracy w klasie zróżnicowanej – odwrócona kla-
sa, gamifikacja, nauka przez doświadczanie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Analiza wybranych metod pracy w klasie zróżnicowanej; 

• Wykorzystanie w pracy z uczniem ze SPE metody odwróconej klasy, gamifi-
kacji oraz nauki przez doświadczanie – rozwiązania praktyczne. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-

tyką 
TYTUŁ: Program MEiN „Edukacja dla wszystkich" – rozwiązania legislacyj-

no – organizacyjne, które będą wdrażane w roku szkolnym  
2021-2022 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Kluczowe rozwiązania ujęte w programie MEiN „Edukacja dla wszystkich”; 

• Rozwiązania legislacyjno – organizacyjne programu „Edukacja dla wszyst-
kich” zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2021-2022. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Wykorzystanie zalecanej przez MEiN klasyfikacji ICF  w opracowa-
niu oceny funkcjonalnej uczniów ze SPE  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Najważniejsze rozwiązania ujęte w klasyfikacji ICF – CY; 

• Wykorzystanie klasyfikacji ICF – CY w opracowaniu oceny funkcjonalnej 
uczniów ze SPE – przykładowe rozwiązania. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 

pedagodzy 
TYTUŁ: Wykorzystanie aplikacji – Flipgrid, Vocaroo, Friendty, Pszczółka, 

"Przyjazne aplikacje" w edukacji uczniów ze SPE, w tym ze spek-
trum autyzmu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Przedstawienie aplikacji dedykowanych dzieciom ze SPE (Flipgrid, Vocaroo, 

Pszczółka, itd.); 

• Wykorzystanie powyższych aplikacji w procesie edukacyjnym uczniów ze SPE, 
w tym ze spektrum autyzmu. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 

pedagodzy 
TYTUŁ: Wpływ zaburzeń modulacji sensorycznej na koncentrację uwagi – 

wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Zaburzenia modulacji sensorycznej – wskazówki diagnostyczne; 

• Problemy z koncentracją uwagi determinowane zaburzeniami modulacji 
sensorycznej; 

• Przykładowe działania terapeutyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi  
z zaburzeniami koncentracji uwagi uwarunkowanymi zaburzeniami modulacji 
sensorycznej. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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BBBiiibbbllliiiooottteeekkkaaa   
 
 
 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Darmowe narzędzia TIK do tworzenia quizów czytelniczych  
w bibliotece szkolnej  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Formularze Google, program Mentimeter i portal Wordwall. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz  
 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 
TYTUŁ: Poznajemy baśnie z narzędziami krytycznego myślenia TOC 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Narzędzia krytycznego myślenia TOC – gałąź logiczna, chmurka i drzewko 

ambitnego celu; 

• Możliwości wykorzystania narzędzi do pracy/zabawy z tekstem baśni – anali-
zy sytuacji bohatera i jego konfliktów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz 
planowania jego działań. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 

 

 

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  
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Jak wspierać uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej? – przy-
kłady działań nauczyciela bibliotekarza  

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  ––  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
 

 
TREŚCI: • Potrzeby uczniów; 

• Przykłady wspierających działań – wymiana doświadczeń. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Moodle) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Organizacja pracy biblioteki szkolnej  
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Urządzenie i wyposażenie pomieszczenia, rozmieszczenie i stała selekcja 

zbiorów; 

• Przykłady dobrych praktyk – wymiana doświadczeń. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Moodle) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

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

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Komputeryzacja biblioteki; 

• Przykłady dobrych praktyk – wymiana doświadczeń. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Teams) 
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RODZAJ FORMY: Konsultacja zbiorowa 
ADRESAT: Nauczyciele bibliotekarze 

TYTUŁ: Ewidencjonowanie darmowych podręczników 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Ewidencjonowanie podręczników w świetle przepisów prawnych; 

• Przykłady procedur wypożyczania i zwrotów oraz rozliczania tak zwanych 
darmowych podręczników – wymiana doświadczeń. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/ blended learning 
(platforma Moodle) 
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RRRooozzzwwwóóójjj   iii   aaawwwaaannnsss   zzzaaawwwooodddooowwwyyy      
  

  

  

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele stażyści wszystkich specjalności  

TYTUŁ: Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Procedura awansu zawodowego nauczyciela stażysty  

• Przygotowanie do egzaminu na stopień awansu nauczyciela kontraktowego  
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 

 

J 

 

 

 

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/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele kontraktowi wszystkich specjalności  

TYTUŁ: Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się  
o stopień awansu nauczyciela mianowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: •  Planowanie rozwoju zawodowego; 

• Modele rozwoju zawodowego nauczyciela; 

• Określenie osobistej sytuacji zawodowej, ustalenie celów rozwojowych. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 
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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 zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

• Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela 
mianowanego; 

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

• Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności przed komisją egzaminacyjną. 
 

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

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele mianowani wszystkich specjalności  

TYTUŁ: Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań nie-
zbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego 

KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Obszary wymagań kwalifikacyjnych awansu nauczycieli; 

• Sposoby dokumentowania realizacji podejmowanych zadań; 

• Różne konteksty dokumentowania – dokumentowanie dla rozwoju. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Krystyna Juźwicka 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 

 

 

 

 

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: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 
o stopień nauczyciela mianowanego 

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; 

• Ocena dorobku zawodowego nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński  

Koszt: 30 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji 

TYTUŁ: Zachowaj zdrowie – profilaktyka wypalenia zawodowego 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Stres w pracy zawodowej – inne wymagania po pandemii, niż te do których 

przywykliśmy; 

• Zwiększone obciążenia psychofizyczne w zawodzie nauczyciela; 

• Stresuj się mądrze – kapitał osobisty i kapitał społeczny jakim dysponujemy  
w swoim miejscu pracy i sposoby korzystania z tych zasobów. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning 
 

 

 

 

J 
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DDDooossskkkooonnnaaallleeennniiieee   pppooonnnaaadddppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwweee   
  

 

 

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

TYTUŁ: Statystyka dla laika – jak analizować wyniki egzaminu  
ósmoklasisty? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Podstawowe wskaźniki statystyczne, skala staninowa i centylowa, wskaźniki 

wykonania zadania i obszaru z PP; 

• Obliczanie, odczytywanie i opisywanie wyników egzaminu (praca na wyni-
kach uzyskanych przez uczniów ze szkół uczestników szkolenia); 

• Interpretacja wyników – formułowanie wniosków z analizy i rekomendacji  
do pracy dydaktycznej 

 
Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 

Koszt: 100 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

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

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

 

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

• Innowacja jako odpowiedź na potrzeby uczniów i szkoły. Procedury wdraża-
nia i dokumentowanie działań innowacyjnych; 

• Tworzenie projektu własnej innowacji pedagogicznej; 
 

Liczba godzin: 20  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt: 100 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Kurs doskonalący 

ADRESAT: Nauczyciele świetlicy, 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: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani  nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
TYTUŁ: Warsztaty z podstaw dietetyki 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Rola i właściwości składników pokarmowych. Zasady racjonalnego żywienia; 

•  Najczęściej popełniane błędy w odżywianiu. Zalety i wady popularnych diet 
odchudzających; 

• Ocena wartości odżywczej i energetycznej spożywanych produktów. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Teams) 
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, nauczyciele bi-

bliotekarze i wychowawcy świetlicy 
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 

 

 

 

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

TYTUŁ: Zastosowanie narzędzi TOC w pracy z tekstem na różnych przed-
miotach  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Prezentacja narzędzi myślowych TOC – przykłady dobrych praktyk; 

• Poznanie możliwości zastosowania narzędzi w rozwijaniu umiejętności anali-
zy tekstu, myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowania 
i argumentowania oraz czytania ze zrozumieniem. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Anna Guć, 

Wiesława Chlebowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 

(platforma Moodle) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Klasa on-line – jak ją integrować? 
KOMPETENCJE: WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  

 

 
TREŚCI: • Klasa szkolna jako grupa. Kto jest kim – jakie role pełnią poszczególni ucz-

niowie?; 

• Zachowania uczniów w klasie on-line; 

• Jak rozpoznawać procesy zachodzące w klasie by stosownie do nich podej-
mować  skuteczne działania?; 

•  Jak sobie radzić z oporem w grupie?; 

• Zarządzanie konfliktem w zespole; 

• Zadania nauczyciela  na etapie normalizacji  grupy i działań kreatywnych. 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/on-line (platforma 

Teams, Moodle) 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Plan Daltoński w edukacji zdalnej i stacjonarnej 
KOMPETENCJE: MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Plan daltoński – nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy; 

• Metoda planu daltońskiego a kształtowanie  kompetencji kluczowych; 

• Edukacja wg. planu daltońskiego szansą na wychowanie uczniów radzących 
sobie z rzeczywistością i wyzwaniami XXI wieku; 

• Etapy pracy metodą planu daltońskiego; 

• Opracowanie scenariuszy różnych lekcji metodą planu daltońskiego. 
 

Liczba godzin: 
Koszt: 

5 
30 PLN 

 Prowadzący: 

Realizacja: 
Jadwiga Wysocka 

Sieradz/on-line (platforma 
Teams) 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Metody dialogiczne w pracy nauczyciela i wychowawcy 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Metody dialogiczne w praktyce szkolnej; 

• Pytania sokratejskie w pracy z uczniem; 

• Praca z metaforą (góra lodowa, obrazki lub karty coachingowe); 

• Dociekania filozoficzne (P4C). 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams)  
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Obraz w nauczaniu i budowaniu relacji 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Obraz jako narzędzie pracy nauczyciela i wychowawcy; 

• Zalety i wady wykorzystania metafory w pracy z uczniem; 

• Pomysły na lekcje przedmiotowe i godziny wychowawcze. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams)  
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Metoda dociekań filozoficznych (P4C) w praktyce szkolnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Założenia metody P4C; 

• Dialog i myślenie pytaniami; 

• Wykorzystanie metody w pracy nauczyciela przedmiotu i wychowawcy. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line 

(platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Notatki graficzne – sketchnotki sposobem na utrzymanie uwagi 
ucznia 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Sketchnotki/notatki graficzne angażującą metodą pracy z uczniem; 

• Narzędzia do wykonywania notatek graficznych/skechnotek; 

• Pomysły na notatki graficzne/sketchnotki. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Myślenie krytyczne – wykorzystanie rutyn na zajęciach przedmio-
towych i godzinie wychowawczej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Myślenie krytyczne podstawą rozwoju kompetencji kluczowych; 

• Metody kształtowania myślenia krytycznego – rutyny w praktyce szkolnej. 
 

Liczba godzin: 8  Prowadzący: Małgorzata Ziarnowska 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams)  
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Metoda myślenia projektowego (Design Thinking) przygotowaniem 

ucznia do studiów i pracy 
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/Wieluń/on-line  

(platforma Teams)  
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

TYTUŁ: Różne oblicza notowania 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Rola notatki w procesie edukacyjnym; 

•  Zapoznanie z metodami notowania w celu skutecznego wspierania kompe-
tencji związanych z umiejętnością uczenia się uczniów; 

• Mapa myśli, metoda Corella, skechnotka. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Anna Kowalczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 



 109 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Doświadczenie zdalnego nauczania w warunkach szkoły trady-
cyjnej 

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: on-line  

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkól 

TYTUŁ: E-formularz – włącz oszczędność czasu 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Formularz jako doskonałe narzędzie e-wsparcia szkoły; 

• Formularz jako szybki mechanizm ankietowania, forma sprawdzania wiedzy. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/on-line (platforma 

Teams)  
 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkół 
TYTUŁ: E-przybornik – włącz tryb nowoczesnego belfra 

KOMPETENCJE: OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • E-narzędzia wspomagające nauczyciela;  

• E-motywacje inspirujące ucznia. 
 

Liczba godzin: 12  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 40 PLN  Realizacja: Wieluń/on-line (platforma 

Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkól 
TYTUŁ: E-planowanie – włącz turbo wydajność 

KOMPETENCJE: OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Wirtualny kalendarz nauczyciela/dyrektora; 

• Planowanie pracy szkoły w e-przestrzeni. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/ on-line (platforma 

Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkól 

TYTUŁ: Chmura – włącz cyfrowy dialog ze światem 
KOMPETENCJE: OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Wirtualny pokój nauczycielski, e-gabinet dyrektora; 

• E-obecność rodzica oraz ucznia. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/on-line (platforma 

Teams) 
 

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkól 

TYTUŁ: Home office – włącz automatyzację w MS Word 
KOMPETENCJE: OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Zastosowanie korespondencji seryjnej; 

• Automatyczne właściwości MS Office. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/on-line (platforma 

Teams)  
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Uczeń z doświadczeniem migracji w mojej szkole 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
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: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams)  
 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

TYTUŁ: Wizerunek w pracy nauczyciela 
KOMPETENCJE: SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Czynniki wpływające na odbiór wizerunku; 

• Zasady budowania wizerunku nauczyciela; 

• Rozwijanie umiejętności dysponowania mową ciała. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Kowalczyk 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

TYTUŁ: Zmień lekcję w przygodę, czyli przepis na escape room w praktyce 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Zasada i idea tworzenia pokojów zagadek; 

• Pokoje jako przykład kreatywnych metod pracy z uczniami; 

• Nabycie kompetencji w zakresie tworzenia interaktywnych zadań, m.in. puz-
zle, krzyżówki, wykreślanki,  kody QR, szyfry. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Anna Kowalczyk 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkół 
TYTUŁ: Cyberbezpieczny, czyli jaki? 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Dobre praktyki bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych; 

• Ochrona danych osobowych w Internecie. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/on-line (platforma 

Teams) 
 

 

 

 

 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkół 
TYTUŁ: Dziecko w sieci – włącz czujność 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Rodzaje zagrożeń dla dzieci i młodzieży w Internecie;  

• Profilaktyka zagrożeń pochodzących z Internetu. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/on-line (platforma 

Teams) 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele dydaktycy i kadra kierownicza szkół 
TYTUŁ: Znajdź miejsce w sobie – przewrotnie na temat autorefleksji  

KOMPETENCJE: OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Znaczenie wewnętrznego dobrostanu nauczyciela w pracy z uczniem; 

• Autorefleksja kluczem do osobistego rozwoju i emocjonalnej wolności. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Alicja Ingram 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Wieluń/on-line (platforma 

Teams) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Kształtowanie dobrych nawyków nastolatków 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Budowanie strategii pozytywnych przyzwyczajeń w codziennym życiu; 

• Kształtowanie umiejętności refleksyjnej samooceny. 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Olgierd Neyman 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Canva – wszechstronne narzędzie dla nauczyciela i ucznia  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Prezentacja możliwości programu Canva. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line  
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Jamboard i Slidesmania – narzędzia, które warto znać 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Jamboard – wirtualna tablica; 

• Slidesmania jako narzędzie wspomagające Jamboard i prezentacje. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 
Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line   

 

 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Komórka na lekcji ?! – funkcjonalne wykorzystanie  
smartfona 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI: • Smartfon jako narzędzie do pracy na lekcji. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Dorota Błaszczyk, Agata Janiak 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line  
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RODZAJ FORMY: Webinarium 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Kody QR wspomaganiem procesu nauczania 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI: • Czym są kody QR?; 

• Zestawienie kodów QR w edukacji; 

• Generator kodów; 

• Tworzenie własnych treści i zapisywanie ich w postaci kodów QR. 
 

Liczba godzin: 2  Prowadzący: Marcin Lewandowski 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: on-line  
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IIInnndddeeekkksss   nnnaaazzzwwwiiissskkk   kkkooonnnsssuuullltttaaannntttóóówww   
 

Błaszczyk Dorota   18, 26, 51, 52, 54, 84, 85, 90, 109, 113  

Chlebowska Wiesława   27, 28, 56, 84, 86, 88, 89, 98, 99, 100, 105 

Dzieran Adriana   20, 93, 94 

Florkiewicz Violetta   29, 43, 55, 91, 92, 93, 95, 96, 97 

Guć Anna     16, 17, 18, 44, 73, 89, 105 

Ingram Alicja     19, 21, 22, 109, 110, 112 

Janiak Agata     18, 26, 51, 52, 54, 84, 85, 90, 109, 113 

Jasiński Janusz    14, 58, 62, 63, 64, 102, 103 

Juźwicka Krystyna   34, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 101, 102 

Kołodzieczyk Andrzej   89 

Kowalczyk Dariusz   78, 79 

Lewandowska Ilona   11, 16, 19, 25, 26, 50, 51, 53, 54, 104 

Marciniak-Kulka Ewa   13, 14 

Modrzejewska Barbara  98 

Neyman Olgierd   14, 15, 20, 113  

Raźniewska Grażyna   19, 65, 66, 67, 68, 101, 102 

Ruszkowska Ewa   11, 17, 18, 24, 25, 86, 87, 88 

Staszak Dorota   24, 27, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 104 

Stojecka Zenona   42, 72    

Wiśniewska Dorota 12, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 59, 60, 103 

Wójciak Joanna   23, 34, 46, 48, 49, 57, 75, 76, 77 

Wysocka Jadwiga   11, 13, 17, 18, 19, 31, 32, 106 

Ziarnowska Małgorzata  17, 18, 23, 28, 40, 71, 72, 106, 107, 108, 111 
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IIInnndddeeekkksss   nnnaaazzzwwwiiissskkk   dddooorrraaadddcccóóówww   mmmeeetttooodddyyyccczzznnnyyyccchhh   
 

 

Glinkowska Justyna   12, 27, 44, 45, 46, 104  

Kowalczyk Anna   12, 16, 20, 28, 73, 74, 108, 111  

Kuś Tomasz    12, 18, 21, 29, 79, 80, 81, 82, 83  

Lewandowski Marcin   12, 29, 30, 114  

Wolska Kamila   12, 20, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49  

Zalewska Anna   12, 23, 26, 55, 56, 59, 60, 77  

Żuberek Dorota   12, 27, 67, 68, 69, 70  
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Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 

24 września 2021 

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 2021/2022 

 
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 2021/2022 

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 

 

  

 

 


