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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) 

 


