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Nowy kurs Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu (Forma płatna)
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CREWŁ w Sieradzu uruchamia kolejną
edycję kursu dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu.
Kurs ten nadaje podstawowe kwalifikacje do pracy z uczniami w zakładzie pracy.
Przyjmując praktykantów, pracowników młodocianych i uczniów na zajęcia praktyczne
może się nimi opiekować osoba mająca kwalifikacje czyli minimum ukończony kurs dla
Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu.
Wymagania dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu zostały określone w rozporządzeniu MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Szkoły kształcące w zawodach mają obowiązek organizowania kształcenia we współpracy z pracodawcami. Zatem warto zainteresować środowisko pracodawców, z którymi
Państwo współpracujecie możliwością wyszkolenia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, aby organizować kształcenie praktyczne w warunkach wymaganych prawem.
Kurs zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi trwa 48 godzin, z czego 40
to zajęcia z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia zawodowego, w tym praktycznego
i psychologii a pozostałe 8 godzin to praktyka pedagogiczna.
Odpłatność za kurs wynosi 500,00 PLN.
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy elektronicznie – formularz na stronie WODN
( http://wodnsieradz.pl) pocztą tradycyjną: WODN Sieradz ul.3 Maja 7, 98-200 Sieradz.
Telefonicznie – tel. 43 822 52 15 lub mailowo: bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 listopada 2021 r.
Zapraszamy Państwa do udziału w tym kursie ponieważ od tego zależą refundacje
dla pracodawców, u których odbywa się kształcenie zawodowe w różnych formach.
Zajęcia na kursie będą się odbywały w dogodnych dla grup terminach. Możliwe jest również zorganizowanie całej grupy dla jednego zakładu (pracodawcy) – minimum 12 osób
- wtedy zajęcia mogą się odbywać w tym zakładzie.
Planowane terminy organizacji kursów – od 29 listopada 2021 r . W przypadku
grupy z jednego zakładu istnieje możliwość dostosowania terminów do możliwości
grupy. W przypadku szczegółowych pytań informacji udzieli Pani Ewa Marciniak-Kulka
– wicedyrektor.
Nowy nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, wielu dyrektorów pyta o szkolenia i wsparcie w zakresie prowadzenia kontroli po nowemu. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CREWŁ w Sieradzu organizuje tematyczne
sieci współpracy dla dyrektorów szkół podstawowych – I grupa i dla dyrektorów szkół
ponadpodstawowych – II grupa.
W programie sieci pt. „Kontrola w zakresie oceny przebiegu procesów i osiąganych efektów jako forma sprawowania nadzoru pedagogicznego”.
1. Identyfikacja i analiza procesów w szkole
2. Wymagania dla organizacji procesów i uzyskiwanych efektów
3. Narzędzia kontroli
4. Dokumentacja kontroli.
Sieci współpracy będą miały 4 spotkania, z czego 2 będą stacjonarne i dwa zdalne –
realizowane na platformie Teams. Odpłatność uczestników – 50 zł osoba.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 listopada. Można je składać w formie elektronicznej – formularz na stronie www Ośrodka, mailem bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl,
lub telefonicznie 438225215. Informacji szczegółowych udziela Ewa Marciniak-Kulka.
Zajęcia rozpoczniemy w ostatniej dekadzie listopada. Zapraszamy.
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Program MEiN „Edukacja dla wszystkich” – najważniejsze, planowane zmiany
W ramach Programu „Edukacja dla wszystkich” MEiN pracuje nad ustawą, w której
zaplanowano zmiany mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w Polsce.
Najważniejsze zmiany będą dotyczyły:
 wdrożenia rozwiązań na rzecz międzyresortowości i kompleksowości wsparcia
świadczonego dzieciom, uczniom i rodzinom, od gmin po poziom resortów –
Krajowy System Wsparcia dzieci, uczniów i rodzin,
 zmiany sposobu oceny potrzeb i możliwości dzieci oraz uczniów poprzez
zastosowanie oceny funkcjonalnej, jak również zmiany w sposobie finansowania
zadań realizowanych w powyższym obszarze,
 wdrażania podejścia biopsychospołecznego oraz wykorzystania Międzynarodowej
Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w procesie
przygotowania oceny funkcjonalnej,
 standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych, w tym ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
i integracyjnych,
 utworzenia nowych, specjalistycznych instytucji (Specjalistycznych Centrów
Wspierania Edukacji Włączającej – SCWEW, Centrów Dziecka i Rodziny - CDR),
We wrześniu 2021 roku wprowadzono pierwszą zmianę, tj. utworzono
14 Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej.
SCWEW położone najbliżej naszych placówek znajduje się w Łodzi, w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego (91-866 Łódź,
ul. Dziewanny 24, telefon:42 657 79 41).
Osoby zainteresowane zmianami, które będą wprowadzane od 2022 roku
wraz z wdrożeniem Programu „Edukacja dla wszystkich”, zapraszam do udziału
w webinarium poświęconemu powyższej tematyce.
Link do zapisów znajduje się poniżej:
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku
Zachęcam Państwa również do udziału w webinarium, które będzie
poświęcone przedstawieniu Klasyfikacją – ICF, mocno rekomendowanej przez
MEiN dla procesu opracowania (kluczowej w programie) oceny funkcjonalnej.
Link do zapisów znajduje się poniżej:
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku
Drogie Koleżanki Polonistki i Koledzy Poloniści
Do egzaminu ósmoklasisty zostało jeszcze sporo czasu, ale,
parafrazując klasyka, powtórki czas zacząć.
W ubiegłym roku zaproponowałam tak zwane „seminaria egzaminacyjne”,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli języka polskiego.
Prezentowałam na nich wiele kart pracy oraz zestawów zadań do
powtarzania przed egzaminem. Od nauczycieli, którzy byli uczestnikami zajęć,
otrzymałam informację zwrotną, że materiały przydały się i były dobrze odbierane
przez uczniów. Pomyślałam, że, zanim okres powtórkowy rozgorzeje na dobre,
zaproponuję drugą edycję ubiegłorocznych seminariów, co niniejszym czynię.
Dla wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w ubiegłym roku szkolnym,
uruchamiam ponownie następujące seminaria:
https://pixabay.com/pl
Tytuł
Termin i forma zajęć
Koszt
„Powtórki z lekturki” – jak skutecznie
on - line
30 złotych
i atrakcyjnie powtarzać on-line
22 listopada
lektury do egzaminu ósmoklasisty?
godz.16.00
„Sztuka powtarzania” – niebanalne sposoby, on – line
30 złotych
by egzamin ósmoklasisty był banalnie prosty
29 listopada
godz.16.00
Zgłoszenia można przysyłać tylko do 15 listopada 2021 drogą e-mailową na adres:
ilewandowska@wodnsieradz.pl
W zgłoszeniu proszę podać: tytuł seminarium, imię i nazwisko, szkołę oraz datę
i miejsce urodzenia (do zaświadczenia).
Zapraszam –każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów do pracy z uczniami.
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Ilona Lewandowska, konsultant CREWŁ
Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (Forma płatna)
Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na zajęcia:
Kurs doskonalący „Zajęcia rytmiczne w przedszkolu – od rytmiki do tańca” –
23 i 30 listopada 2021r. godz. 15.00 w Sieradzu.
„Zabawy z chustą animacyjną i nie tylko...” - 25 listopada 2021r. godz. 16.30
w Oddziale w Wieluniu.
„Zabawy z chustą animacyjną i nie tylko...” - 2 grudnia 2021r. godz. 16.00
w Sieradzu.
„Muzyka klasyczna na zajęciach w przedszkolu” – 9 grudnia 2021r. godz. 16.00
w Sieradzu
Prowadząca: Dorota Staszak
Rysowanie muzyki (Forma bezpłatna)
Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli świetlicy,
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz plastyków do udziału w warsztatach
Rysowanie muzyki (Forma bezpłatna).
Zajęcia odbędą się 30 listopada 2021 roku o godzinie 16.00 w WODN w Sieradzu,
ul. 3 Maja 7.
Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: emasierowska@wodnsieradz.edu.pl
Narzędziownik geografa (Forma płatna)
Tematyka warsztatów:
- wykorzystanie publikacji geograficznych oraz TIK do przygotowania ciekawych zajęć,
- zaangażowanie współczesnego ucznia do współpracy,
- rozwijanie krytycznego myślenia,
- budowanie swojego warsztatu pracy.
Geografów, którzy chcieliby dołączyć do grupy zapraszam do kontaktu:
mziarnowska@wodn.sieradz.edu.pl
Warsztaty metodyczne odbędą się w formie stacjonarnej
Terminy: środy: 17,24 listopada 2021 r., godz. 15.00 – 18.30
,,Cząsteczkowa budowa materii - wykorzystanie TIK na lekcjach Fizyki"
Serdecznie zapraszam na lekcję otwartą, która odbędzie się 16 listopada 2021 r.
o godz. 8:00, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach.
Potwierdzenie udziału w lekcji proszę przesłać na adres gczachorowski@wodnsieradz@edu.pl
Grzegorz Czachorowski
Wykorzystanie piosenki i filmu na lekcjach języka angielskiego
(Forma bezpłatna)
Serdecznie zapraszam na warsztaty: Wykorzystanie piosenki i filmu na lekcjach
języka angielskiego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w CREWŁ w Sieradzu,
ul. 3 Maja 7 we wtorek 30 listopada 2021 r. (4 h), od godz. 16.00.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszę o wysłanie swoich zgłoszeń na
adres: azalewska@wodnsieradz.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać dane konieczne do wystawienia zaświadczenia: imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce pracy.
Anna Zalewska
Christmas in English (Forma bezpłatna)
Zapraszam nauczycieli języka angielskiego na seminarium: Christmas in English,
które zostanie przeprowadzone na platformie MS Teams w czwartek 9 grudnia 2021 r.
(2 h),od godz. 16.00. Bardzo proszę osoby zainteresowane udziałem w webinarium
o wysłanie zgłoszeń na adres: azalewska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu zamieszczamy dane konieczne do wystawienia zaświadczenia: imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce pracy. Dostęp – link do szkolenia
otrzymają Państwo 7 grudnia.
Anna Zalewska
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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
Bezpłatne
konsultacje
dla
dyrektorów
i dla
nauczycieli

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
Łukasz Goldman dyrektor@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
Sylwia Dęga – Frątczak wicedyrektor1@wodnsieradz.edu.pl

Język angielski
Krystyna Juźwicka kuzwicka@wodnsieradz.edu.pl
Anna Zalewska azalewska@wodnsieradz.edu.pl
Biologia
Anna Guć aguc@wodnsieradz.edu.pl
Anna Kowalczyk akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Jadwiga Wysocka jwysocka@wodnsieradz.edu.pl
Historia
Karolina Frejek kfrejek@wodnsieradz.edu.pl
Janusz Jasiński jjasinski@wodnsieradz.edu.pl
Łukasz Goldman dyrektor@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
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

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
Sylwia Dęga – Frątczak wicedyrektor1@wodnsieradz.edu.pl
Edukacja teatralna w szkole
Sylwia Dęga – Frątczak wicedyrektor1@wodnsieradz.edu.pl

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w grudniu 2021 r.

Myśl na dziś:
Pragnienie wiedzy jest naturalną cechą ludzi dobrych.
Leonardo da Vinci

