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Już w czwartek 14 października, obchodzić będziemy Dzień Edukacji
Narodowej, zwany również Dniem Nauczyciela.
Dyrektor i Pracownicy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Sieradzu, przesyłają bukiet życzeń, w które wplatają słowa wielkiego
pedagoga – Janusza Korczaka, że
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie
żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę
obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.
Życzymy Państwu, aby wykonywana praca przynosiła radość, była pełna
nadziei, sił i wytrwałości.
Z poważaniem,
Dyrektor i Pracownicy
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Sieradzu

Zapraszamy na szkolenia

Co ważne
Co rozwojowe
Co praktyczne

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw.
kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Wojewódzki
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
w
Sieradzu
wraz
z Wydawnictwem Moje Bambino zapraszają Nauczycieli szkół podstawowych
na konsultacje oraz prezentację modeli wyposażenia w ramach Laboratoriów
Przyszłości:
 Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)
 Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi
i innymi akcesoriami
 Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery,
greenscreeny, mikrofony etc.)
 Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Oferta szkoleń
na rok szkolny
2021/2022

Spotkanie odbędzie się 18 października 2021 w godz. 14:00 – 15:30 w siedzibie
WODN w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7, w Auli.
Zgłoszenia na spotkanie przyjmuje Pani Bożena Piesyk do 13 października
2021 tel. 43/8225215 lub na adres: bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl

Wykorzystanie narzędzi Google Dysk w pracy nauczyciela
warsztat realizowany będzie na platformie zdalnego nauczania WODN od
27 października do dnia 24 listopada 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniu proszę o przesłanie zgłoszenia do 18 października 2021 r. na
adres: jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: prywatny e-mail, imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy. Osoby, które przyślą
zgłoszenie, zostaną poinformowane pocztą mailową o warunkach płatności
(koszt szkolenia 40 zł) oraz otrzymają kod dostępu do warsztatu.

Programowanie w klasach I – III jako kreatywne rozwiązywanie
problemów z różnych dziedzin
Link do informatora:

http://wodnsieradz.edu.
pl/informator-20-22

W szkołach i placówkach macie Państwo
plakaty z naszą ofertą

warsztat realizowany będzie na platformie zdalnego nauczania WODN od
3 listopada do dnia 26 listopada 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniu proszę o przesłanie zgłoszenia do 19 października 2021 r.
na adres: jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: prywatny e-mail, imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy. Osoby, które przyślą
zgłoszenie, zostaną poinformowane pocztą mailową o warunkach płatności
(koszt szkolenia 40 zł) oraz otrzymają kod dostępu do warsztatu.

Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp w dydaktykach
przedmiotowych
kurs realizowany będzie na platformie zdalnego nauczania WODN od
25 października do dnia 22 listopada 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniu proszę o przesłanie zgłoszenia do 18 października 2021 r. na
adres: jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: prywatny e-mail, imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy. Osoby, które przyślą
zgłoszenie, zostaną poinformowane pocztą mailową o warunkach płatności
(koszt szkolenia 100 zł) oraz otrzymają kod dostępu do kursu.
29
października 2021, o
godz.17.00
będziemy stawiać
pierwsze
kroki w Genial.ly. Chętnych do zapoznania się z tym narzędziem do
projektowania wizualnych i interaktywnych treści zapraszam na spotkanie na
platformie Teams. Przekonamy się, że tworzenie w Genial.ly jest genialnie
proste i bardzo przydatne na każdym etapie edukacyjnym. To szkolenie będzie
podstawą do kolejnego, planowanego w listopadzie, pt. Jak przygotować
i w jaki sposób wykorzystać tablicę interaktywną w Genial.ly? Zapraszam.
Kamila Wolska kwolska@wodnsieradz.pl
Zapraszam serdecznie na seminarium: Notes zajęć w aplikacji MS Teams
(forma bezpłatna). Szkolenie przeprowadzone zostanie na platformie Microsoft
Teams w środę 20 października 2021 r. (2 h), od godz. 16.00. Bardzo proszę
osoby zainteresowane udziałem w webinarium o wysłanie swoich zgłoszeń na
adres: azalewska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę zamieścić swoje dane konieczne do wystawienia
zaświadczenia: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce pracy.
Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo w dzień poprzedzający
seminarium na podany adres e-mail.
Nearpod – technologiczne kombo służące do tworzenia interaktywnej lekcji
(Forma bezpłatna)
Warsztaty metodyczne przeprowadzone zostaną na platformie Microsoft
Teams. 28 października 2021 r., (4 h), od godz. 16.00.
Tematyka warsztatów:
 wykorzystanie podstawowych, bezpłatnych funkcji programu Nearpod,
który dzięki połączeniu z prezentacją Google oferuje szerokie możliwości
pracy w projektowych grupach międzyszkolnych
 tworzenie prezentacji połączonych z interaktywnymi quizami
 prowadzenie lekcji z wykorzystaniem dodatkowych funkcji platformy
Nearpod
Bardzo proszę osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach o wysłanie
swoich
zgłoszeń
na
adres:
splachta@wodnsieradz.edu.pl
do
dnia
20 października 2021r.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić swoje dane konieczne do wystawienia
zaświadczenia: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce pracy.
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Informacja dla wychowawców klas i opiekunów grup oraz wszystkich osób
pragnących, w gronie otwartych i poszukujących nauczycieli, doskonalić
umiejętności wychowawcze
Rusza ósma edycja sieci współpracy i samokształcenia

SKUTECZNY WYCHOWAWCA
W roku bieżącym sieć współpracy i samokształcenia realizowana będzie
w formie blended learning. Pierwsze spotkanie odbędzie się na platformie
Moodle, z nieograniczonym dostępem do materiałów szkoleniowych i ćwiczeń.
Spotkanie drugie realizowane będzie 24 listopada w siedzibie CREWŁ
w Sieradzu, a kolejne dwa spotkania odbędą się zgodnie z ustaleniami osób
tworzących sieć.
Nauczycieli zainteresowanych udziałem w sieci współpracy
i samodoskonalenia zachęcamy do dołączenia do grona uczestników.
Wspólna praca da uczestnikom sieci praktyczne odpowiedzi na pytania:





Jak budować autorytet wychowawcy w oparciu o osobiste zasoby?
Jak prowadzić integrację klasy i uczyć rozwiązywania konfliktów,
by uczniowie, mimo różnic, współpracowali ze sobą?
W jaki sposób określić kierunki pracy wychowawczej z klasą i skąd
czerpać ciekawe pomysły na GdDWK?
Czy bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być skuteczna
i jak interweniować w uczniowskim kryzysie oraz w trudnej sytuacji
wychowawczej?

Koszt tych 4 spotkań – 50 złotych. Zapraszamy! Kontakt:
eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl lub przez osobiste zgłoszenie on-line.
Doradca metodyczny katechezy Wioleta Skorek serdecznie zaprasza
katechetów, wychowawców, nauczycieli przedmiotu „Wychowanie do życia
w rodzinie” i innych zainteresowanych nauczycieli na warsztaty:
„Zaczarowany świat Opowieści Bruno Ferrero jako pomoc w przekazie
wartości chrześcijańskich”
Warsztaty odbędą się:
WODN Sieradz-21 października 2021r. godz.14.00
WODN Wieluń - 25 października 2021r. Godz.14.00
Opowiadania pobudzają wyobraźnię dzieci. Od najdawniejszych czasów były
sposobem wprowadzania w życie i świat hierarchii wartości. Jak i do czego
wykorzystać konkretne opowiadania Bruno Ferrero? Wspólnie stworzymy
portfolio z pomocami.
Zapisy na warsztaty do 20 października 2021r. na adres
wskorek@wodnsieradz.edu.pl

Zawsze jest
czas na
zmianę, czyli
„Innowacje
pedagogiczne
krok po
kroku…”
Ostatni rok szkolny przyniósł szkole – nauczycielom i uczniom, wiele
doświadczeń (i dobrych, i złych). Może więc warto zastanowić się, jak je

wykorzystać, aby zmienić coś w codziennej pracy z uczniami. Pragnąc ułatwić
Państwu taką refleksję i pomóc w skonkretyzowaniu pomysłów, uruchamiam
kurs „Innowacje pedagogiczne krok po kroku – od pomysłu do wdrożenia”.
Kurs będzie realizowany on-line. Program obejmuje 3 spotkania na platformie
Teams (22 października, 09 i 30 listopada 2021), konsultacje indywidualne
z uczestnikami (zgodnie z potrzebami) oraz materiały merytoryczne. Podczas
kursu omówimy podstawy prawne innowacji, poznamy rodzaje innowacji i ich
przykłady. Zastanowimy się, jak dokumentować działalność innowacyjną
w szkole. Efektem pracy na kursie będzie opracowanie przez każdego
z uczestników własnego projektu innowacji pedagogicznej. Przejdziemy przez
to razem – krok po kroku.
Kto z Państwa pragnie dołączyć do kursu, powinien do 18 października 2021r:
1. przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail:
ilewandowska@wodnsieradz.pl
2. dokonać wpłaty kwoty 100 zł na konto:
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
Nr konta:
23 1240 6292 1111 0010 7001 9310
W treści przelewu proszę
koniecznie wpisać: „KURS INNOWACJE
PEDAGOGICZNE”
Po dokonaniu przez Państwa formalności wyślę link do szkolenia
Zapraszam – Ilona Lewandowska

Jak oceniać prace z wyobraźni i zadania twórcze? (Forma bezpłatna)
Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli do udziału w seminarium.
Spotkanie
odbędzie
w
formie
online
na
platformie
TEAMS,
28 października 2021r. w godz. 16.00-17.30. Porozmawiamy o tym jak stwarzać
odpowiednie warunki do kreatywnej pracy ucznia na plastyce i jak oceniać
wytwór, który jest jej efektem. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu:
emasierowska@wodnsieradz.edu.pl
Zapraszam serdecznie nauczycieli historii do udziału w zajęciach online
z przedstawicielami Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
Instytutu
Pamięci Narodowej w Łodzi - Paniami Magdaleną Zapolską - Downar oraz
Katarzyną Helik – współautorką prezentowanej publikacji. Tematyka zajęć
związana będzie z teką edukacyjną pt.
„Polskie drogi do niepodległości 1914 – 1918”.
Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godzinie 16.00 na platformie
Teams.
Po zajęciach uczestnicy otrzymają pocztą tekę edukacyjną „Polskie drogi do
niepodległości 1914 – 1918” do wykorzystania do pracy na zajęciach.
Osoby
zainteresowane
proszę
o
kontakt
pod
adresem
e-mail:
kfrejek@wodnsieradz.edu.pl i potwierdzenie udziału w spotkaniu do
4 listopada 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też decyduje
kolejność zgłoszeń.
Wszystkie szczegóły będę przekazywać Państwu na bieżąco w korespondencji
mailowej.
Zapraszam serdecznie nauczycieli biologii do udziału w seminarium:
Organizacja pracy nauczyciela biologii. Jak wykorzystać swój dorobek
zawodowy,
które odbędzie się 8 listopada 2021 r., godz. 17 – 18.30. Zainteresowane osoby
zapraszam do kontaktu: akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl

Kurs kwalifikacyjny
Zapraszamy Państwa na kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie Oświatą”
Zajęcia na kursie trwają 2 semestry, jednak nie krócej niż 9 miesięcy.
Rozpoczęcie kursu październik, zakończenie obroną pracy dyplomowej w lipcu
lub w sierpniu.
Uczestnikami kursu mogą być czynni nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy.
Udział w kursie daje możliwość poznania najnowszych podejść do motywacji,
przywództwa
edukacyjnego,
znaczenia
komunikacji
interpersonalnej
w organizacji, budowania nowoczesnej placówki oświatowej, jest również
okazją do samodoskonalenia i rozwoju osobistego.
Absolwenci kursu podkreślają, że szkolenie to służy osobistemu rozwojowi,
sprawia, że zaczynamy patrzeć na rolę dyrektora z różnych perspektyw,
z poziomu jednostki - kim jesteśmy, funkcjonowania w zespole i zarządzania
organizacją. Jest płaszczyzną do wymiany doświadczeń, interesujących dyskusji
o roli szkoły w nieustannie zmieniającym się świecie.
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Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Sieradzu proponuje zorganizowanie w czasie
Sieradzkich Dni Kariery Zawodowej (11-22 października) serii konsultacji dla
nauczycieli na temat:

„Jak kształtować umiejętności wspierające uczniów w zakresie
modelowania własnej ścieżki rozwoju – od poznawania zainteresowań
do wyboru zawodu - podczas zajęć dydaktycznych różnych
przedmiotów.”
Nauczyciele różnych przedmiotów mogą w wyznaczonych w harmonogramie
terminach skorzystać z konsultacji z nauczycielami konsultantami i doradcami
metodycznymi jak realizować zadania wynikające z obowiązku kształtowania
podczas wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole/przedszkolu
umiejętności przyczyniających się do rozwoju dziecka/ucznia w obszarze
doradztwa zawodowego. Konsultacje można wcześniej umówić, ale nie jest to
warunek konieczny. Można w tym dniu w wyznaczonych terminie przyjść/
przyjechać do CREWŁ w Sieradzu al. 3 Maja 7 i odbyć konsultację.

Harmonogram:
Osoba

Przedmiot

Dzień/godzina

Kamila Wolska
Justyna Glinkowska
Dorota Żuberek
Anna Zalewska
Aneta Pabiniak
Wioleta Skorek
Karolina Frejek
Grzegorz Czachorowski
Sylwester Płachta

Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna
Matematyka
Język angielski
Chemia
Religia
Historia
Fizyka
Technologia informacyjnokomunikacyjna/ informatyka

11 i 18.10.2021 godz. 14.00 – 15.30
19.10.2021 godz. 9.00 – 11.00
19.10.2021 godz. 14.00 – 15.30
21.10.2021 godz. 13.30 – 15.00
21.10.2021 godz. 14.30 – 16.00
11.10.2021 godz. 12.00 – 13.30
20.10.2021 godz. 13.00 -14.30
11.10.2021 godz. 13.30 – 15.00
21.10.2021 godz. 13.00 – 14.30

Ewa Masierowska
Anna Kowalczyk
Marcin Lewandowski
Tomasz Kuś
Violetta Florkiewicz
Małgorzata Ziarnowska
Ilona Lewandowska
Wiesława Chlebowska

Plastyka
Biologia
Kształcenie zawodowe
Wychowanie fizyczne
Dziecko niepełnosprawne
Geografia
Język polski
Zajęcia w bibliotece szkolnej

22.10.2021 godz. 11.30 – 13.00
12.10.2021 godz. 14.00 – 15.30
13.10.2021 godz. 14.00 – 15.30
13.10.2021 godz. 11.30-13.00
20.10.2021 r. godz. 12.00 – 14.00
13.10.2021. godz. 13.00 – 14.30
19.10.2021 godz. 13.00 – 14.30
12.10.2021 godz. 13.00 – 15.00

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
zaprasza na konsultacje indywidualne z naszymi specjalistami:
Edukacja przedszkolna
Dorota Wiśniewska dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
Kamila Wolska kwolska@wodnsieradz.edu.pl
Edukacja wczesnoszkolna
Justyna Glinkowska jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
Dorota Staszak dstaszak@wodnsieradz.edu.pl
Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Violetta Florkiewicz vflorkiewicz@wodnsieradz.edu.pl
Dorota Wiśniewska (praca z uczniem zdolnym) dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
Wychowanie i profilaktyka
Ewa Ruszkowska eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl
Bibliotekoznawstwo, arteterapia
Wiesława Chlebowska wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl
Matematyka
Joanna Wójciak jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
Dorota Żuberek dzuberek@wodnsieradz.edu.pl
Informatyka, technologia informacyjno-komunikacyjna
Alicja Ingram aingram@wodnsieradz.edu.pl
Sylwester Płachta splachta@wodnsieradz.edu.pl
Joanna Wójciak jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
Biologia
Anna Guć aguc@wodnsieradz.edu.pl
Anna Kowalczyk akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Jadwiga Wysocka jwysocka@wodnsieradz.edu.pl

Język polski
Dorota Błaszczyk dblaszczyk@wodnsieradz.edu.pl
Agata Janiak ajaniak@wodnsieradz.edu.pl
Ilona Lewandowska ilewandowska@wodnsieradz.edu.pl
Olgierd Neyman oneyman@wodnsieradz.edu.pl
Język angielski
Krystyna Juźwicka kuzwicka@wodnsieradz.edu.pl
Anna Zalewska azalewska@wodnsieradz.edu.pl
Historia
Karolina Frejek kfrejek@wodnsieradz.edu.pl
Janusz Jasiński jjasinski@wodnsieradz.edu.pl
Geografia
Małgorzata Ziarnowska mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl
Wychowanie fizyczne
Dariusz Kowalczyk dkowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Tomasz Kuś tkus@wodnsieradz.edu.pl
Chemia
Aneta Pabiniak apabiniak@wodnsieradz.edu.pl
Katecheza
Wioleta Skorek wskorek@wodnsieradz.edu.pl
Plastyka
Ewa Masierowska emasierowska@wodnsieradz.edu.pl
Fizyka
Grzegorz Czachorowski gczachorowski@wodnsieradz.edu.pl
Szkolnictwo zawodowe
Marcin Lewandowski mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl
Organizacja i zarządzanie
Ewa Marciniak – Kulka wicedyrektor@wodnsieradz.edu.pl
Olgierd Neyman oneyman@wodnsieradz.edu.pl
Jadwiga Wysocka jwysocka@wodnsieradz.edu.pl

Portret
nauczycielki
wykonany
przez ucznia

WAŻNE, PILNE, CIEKAWE
ważne sprawy

Co jeszcze
warto wiedzieć?

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Wojewódzkiej Sieci Szkół
i Przedszkoli Promujących Zdrowie
W dniu 29 września 2021 roku z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz
Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, w tym Centrum w
Sieradzu odbyła się konferencja „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej
i przedszkolnej.”.
Podczas wspomnianej konferencji 16 placówek z Województwa Łódzkiego,
w tym jedna z naszych placówek Zespół Szkół w Klonowej zostało uhonorował
prestiżowym wyróżnieniem, Certyfikatem Wojewódzkiej Sieci Szkół
i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Wyróżniona placówka od wielu lat z wyjątkowym zaangażowaniem całej
społeczności szkolnej realizuje projekty z obszaru promocji zdrowia.
W szerzenie idei zdrowego stylu włącza atrakcyjne, nowatorskie rozwiązania,
które są dedykowane zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców i personelu
szkoły
Z okazji uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
składamy Państwu serdeczne gratulacje i życzymy, kolejnych sukcesów
w propagowaniu idei zdrowego stylu życia.

Szanowni Państwo

zachęcamy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie
Fotograficznym „Żyjmy zdrowo”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie
postaw proekologicznych wśród młodych ludzi. Zadanie konkursowe polega na
wykonaniu 25 fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ochrony
środowiska naturalnego.
Na autorów 20 najlepszych prac czekają bony na zakup sprzętu elektronicznego.
Prace konkursowe można przesyłać do 31 października 2021. Regulamin
konkursu
oraz
szczegółowe
informacje
znajdują
się
na
stronie:
https://ekomaika.pl/konkurs/
Konkurs
organizuje
Ekologiczna
Agencja
Informacyjna
EKOMAIKA.pl
we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
ul. 3 Maja 7,
98-200 Sieradz
Telefon
43 8223691
Adres e-mail
wodn@wodnsieradz.edu.pl
Jesteśmy w sieci Web!
www.wodnsieradz.edu.pl
Zaglądajcie też na:
https://www.facebook.com/
wodnsieradz

polubcie nas na
Facebooku:
https://www.facebook.com/
wodnsieradz

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w listopadzie 2021 r.

Myśl na dziś:
Nauczyciele są dla społeczeństwa trampoliną do lepszego
jutra.
Olga Tokarczuk

