WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIERADZU

LUTY 2021 (10)

BIULETYN INFORMACYJNY WODN W SIERADZU

„Świecie nasz”
w wykonaniu Marka
Grechuty

WODN w Sieradzu


Informacje



Odpowiedzi



Ogłoszenia

Co ważne !
Co rozwojowe !
Co praktyczne !

Zmiany w egzaminach, szkolenia i konsultacje
Zakończyliśmy pierwszą edycję szkoleń dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych,
poświęconych zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego. Poprzez formularz Forms zgłosiło się na spotkania w systemie
on-line ponad 540 osób.
Wszystkie nowości nt. egzaminów, o których donosili
edukatorzy (autorzy podstaw programowych i pracownicy CKE) na grudniowych
szkoleniach w ORE w Warszawie, przekazaliśmy nauczycielom. W obliczu dużego
zainteresowania tematyką, zaproponowaliśmy państwu drugą edycję szkoleń dla
nauczycieli języka polskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Jeśli i one nie
wyczerpią
wszystkich wątpliwości i nie zneutralizują niepokoju związanego
z przygotowaniem uczniów do doniosłej próby jaką jest egzamin, nasi doradcy
metodyczni i konsultanci są do dyspozycji podczas konsultacji lub sesji pytań.
Zachęcamy do kontaktu, służymy wsparciem.
Zdalnie skuteczni to tytuł projektu, który będziemy realizowali dla Państwa w naszym
Ośrodku od marca do listopada br. Na ten cel pozyskaliśmy (via ORE) dofinansowanie
z programu PO WER w kwocie ponad 170 tys. zł. Szkolenia dla nauczycieli (przedszkoli
i szkół wszystkich typów i poziomów kształcenia) będą składały się z 12 modułów,
obejmując m. in. takie obszary tematyczne jak:
▪ psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej,
▪ organizacja procesu kształcenia i wychowania,
▪ metodyka edukacji zdalnej,
▪ monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej,
▪ wybrane narzędzia edukacji zdalnej (m. in. Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, …),
▪ wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych,
▪ zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,
▪ prawne aspekty edukacji zdalnej,

w łącznym wymiarze 53 godz. realizowanych w formach – 27 godz. stacjonarnie
i 26 godz. zdalnie. Integralną częścią projektu będą działania, skierowane do
uczestników,
o charakterze
konsultacyjno-doradczym
w
formie
wsparcia
indywidualnego i grupowego przez cały czas realizacji. W ramach projektu – jako efekt
pracy nauczycieli – powstaną dwie publikacje, pakiety materiałów szkoleniowych do
wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. *Szczegółowe informacje o naborze,
program szkoleń oraz harmonogram prześlemy w najbliższym czasie do szkół
i placówek. Oczywiście udział w grancie jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma także
na nośnikach materiały szkoleniowe i przez cały czas udziału w szkoleniach serwis
cateringowy.

SZKOLENIA REALIZOWANE W WODN W FORMIE
ON-LINE LUB BLENDED LEARNING

Szkolenia realizowane w lutym i w marcu 2021 znajdą Państwo na naszej
stronie
http://wodnsieradz.edu.pl/dokumenty/2021/wykaz_form/wykaz_realizowanych_form_
styczen_luty_marzec_2021.pdf
Pełną informację o ofercie szkoleniowej WODN w Sieradzu
w Informatorze http://wodnsieradz.edu.pl/informator-20-21

znajdą

Państwo

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA - PRZYJMIJEMY ZGŁOSZENIA
Rozwijanie zdolności dzieci w okresie przedszkolnym z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
warsztat realizowany będzie na platformie zdalnego nauczania WODN od 25 lutego 2021
do 5 marca 2021, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie swojego zgłoszenia do dnia 10 lutego br. na adres: dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,
miejsce pracy. Osoby, które przyślą zgłoszenie, zostaną poinformowane pocztą mailową
o warunkach płatności (koszt szkolenia 30 zł) oraz otrzymają kod dostępu do warsztatu.
Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej
warsztat będzie realizowany na platformie Teams 9 marca 2021 od godz. 15:00, osoby
zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie swojego zgłoszenia do dnia
15 lutego br. na adres: dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,
miejsce pracy. Osoby, które przyślą zgłoszenie, zostaną poinformowane pocztą mailową
o warunkach płatności ( koszt szkolenia 30 zł) oraz otrzymają kod dostępu do warsztatu.

Tworzenie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji i pomocy
dydaktycznych za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze.
warsztat realizowany będzie na platformie zdalnego nauczania WODN od 24 lutego 2021
do 24 marca 2021. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie
zgłoszenia do 10 lutego 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 50 zł) oraz
otrzymają kod dostępu do warsztatu.

Edukacja zdalna a przeciążenie sensoryczne uczniów ze SPE
Wraz z powrotem uczniów do szkół, warto zwrócić uwagę na grupę dzieci z zaburzeniami
modulacji sensorycznej, rozumianej jako umiejętność regulowania swoich reakcji na
wrażenia (bodźce) płynące ze środowiska zewnętrznego. Okazuje się, że u sporej grupy
z nich, szczególnie u uczniów ze spektrum autyzmu, często występują poważne zaburzenia w wspomnianym obszarze. Niestety wielogodzinne przebywanie przed (migającym) monitorem komputera, nierzadko w jednakowej pozycji ciała, stymulacja niezliczoną ilością „multimedialnych” bodźców mogła dodatkowo doprowadzić do przeciążenia
sensorycznego, które często objawia się zmianami w zachowaniu, w formie:
• zawieszanie się i wycofywania z aktywności, uczeń staje się bierny, nie reaguje na
polecenia, patrzy nieobecnym wzrokiem lub zamyka oczy, wydaje się ospały, ciągle zmęczony, unika kontaktu, czasem nie pozwala się dotykać, zakrywa uszy, odmawia udziału
w jakiejkolwiek aktywności;
• załamania - u dziecka pojawia się autoagresja lub agresja (bicie, krzyki, drapanie,
rzucanie przedmiotami), ucieczka, próba schowania się, ukrycia. W sytuacji powyższych
zachowań, warto ucznia objąć dodatkową pomocą. Stąd zapraszam Państwa do udziału
w szkoleniu, dotyczącym pracy z uczniem z zaburzeniami modulacji sensorycznej:
Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza i terapia z wykorzystaniem metody Delacato. Warsztat w całości będzie realizowany w formie
on – line. Osoby zainteresowane szkoleniem mogą jeszcze przesłać swoje zgłoszenie
do 10 lutego 2021. Link do zgłoszenia: http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia2020/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku
W aktualnej sytuacji edukacyjnej może Państwa również zainteresować szkolenie skupione wokół tematu sprawności grafomotorycznej, której poziom u wielu uczniów mógł
się znacznie obniżyć z powodu istotnego ograniczenia piania „ręcznego”. Polecam Państwu warsztat, który w całości będzie realizowany w formie zdalnej:
Zabawy, gry, ćwiczenia interaktywne, aplikacje w terapii uczniów z zaburzoną
sprawnością grafomotoryczną do wykorzystania również w świetlicy szkolnej.
Osoby zainteresowane szkoleniem mogą jeszcze przesłać swoje zgłoszenie do 16 lutego
2021. Link do zgłoszenia:
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia-2020/edukacja-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku
4 marca br. na Platformie Moodle zostanie uruchomiony kurs „Wychowanie
do wartości. Kształtowanie postawy odpowiedzialności”.
Kurs adresowany jest do młodych nauczycieli (0 – 7 lat stażu pracy) szkół podstawowych
i wychowawców grup, chcących doskonalić swoje umiejętności profesjonalne, a wśród
swoich wychowanków rozwijać postawę odpowiedzialności za siebie oraz chęć do uczenia
się przez całe życie. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy zaplanują zmiany w obszarze
pracy, który zależy od Nich, czym wzmocnią siebie i zaspokoją osobistą potrzebę spełniania się w roli nauczyciela i wychowawcy. Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane
przez system rekrutacji WODN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej formie doskonalenia prosimy o zgłaszanie się przez stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia"). Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o warunkach płatności oraz otrzymają kod dostępu do kursu.
Szkolenie będzie trwało od 4 marca do 13 kwietnia 2021, jego koszt wynosi 60 zł.
Realizatorem i opiekunem grupy będzie Ewa Ruszkowska.
Sieć współpracy i samodoskonalenia SKUTECZNY WYCHOWAWCA
Angażując się w rozwój kompetencji wychowawczo-społecznych wychowawców klas
i opiekunów grup, uruchamiamy w nadchodzącym miesiącu siódmą już edycję sieci
współpracy i samodoskonalenia SKUTECZNY WYCHOWAWCA, osobą prowadzącą będzie
Ewa Ruszkowska. Spotkania zaplanowane są w formie blended-learning (jeśli tylko warunki ogólne pozwolą nam na to), a forma zdalna realizowana będzie na platformie
Moodle.
Sieć zostanie otwarta 17 lutego br. Zamknięcie spotkań zaplanowane jest na
13 maja 2021. Koszt udziału w trwających 20 godzin dydaktycznych spotkaniach wynosi 50 PLN.
Przewidziana problematyka spotkań:
•
Autorytet nauczyciela a rozwój ucznia. Budowanie osobistego wizerunku;

•
Diagnoza potrzeb rozwojowych grupy uczestników;
•
Diagnoza pedagogiczna w pracy wychowawcy;
•
Tworzenie w klasie, grupie atmosfery sprzyjającej koncentracji i pracy;
•
Strategie służące rozwiązywaniu problemów.
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane przez system rekrutacji WODN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej formie doskonalenia prosimy o zgłaszanie się przez
stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia"). Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o warunkach płatności
oraz otrzymają kod dostępu do grupy szkoleniowej.
„ Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych”
to kurs realizowany w formie blended – learning (w przypadku dopuszczenia spotkań
szleniowych, realizacja stacjonarna ostatniego modułu). Rozpoczynamy 10 marca, kończymy 20 kwietnia 2021, pracując zdalnie na platformie Moodle. Wymiar godzinowy
kursu – 15 godzin dydaktycznych, koszt 40 PLN. Opiekunem grupy i realizatorem będzie
Ewa Ruszkowska. Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup będą mogli doskonalić
umiejętności profesjonalne poprzez zdobywanie wiedzy i ćwiczenia na temat tego, czym
jest kryzys i jakie są jego rodzaje. Na jakie sygnały zwracać uwagę, pracując z adolescentem, jakie działania podejmować, by zapobiegać depresji młodzieńczej lub jak sobie
radzić w przypadku jej wystąpienia. Uczestnicy kursu poznają istotę interwencji kryzysowej w działaniach wychowawcy, mogąc też te działania przećwiczyć w grupie.
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane przez system rekrutacji WODN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej formie doskonalenia prosimy o zgłaszanie się przez
stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia")
Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o warunkach płatności oraz
otrzymają kod dostępu do kursu.

Ostanie miesiące przynosiły wiele zmian, nie tylko wokół nas, ale i w edukacyjnej rzeczywistości. Może więc warto ten dziwny czas i doświadczenia z nim związane wykorzystać na refleksję nad tym, co warto ulepszyć, udoskonalić, zmienić… w naszej codziennej
pracy z uczniami. Aby ułatwić Państwu taką refleksję i pomóc w skonkretyzowaniu pomysłów, uruchamiamy kurs „Innowacje pedagogiczne krok po kroku – od pomysłu do
wdrożenia”.
Kurs będzie miał formę zdalną na platformie Teams. Program szkolenia obejmuje 3 spotkania on-line (19 lutego, 03 marca, 19 marca 2021), konsultacje indywidualne z uczestnikami na czacie oraz materiały merytoryczne. Omówimy podstawy prawne innowacji,
poznamy rodzaje innowacji i ich przykłady. Wskażemy, jak dokumentować działalność
innowacyjną w szkole. Efektem udziału w kursie będzie opracowanie przez każdego
z uczestników projektu innowacji pedagogicznej. Przejdziemy przez to razem – krok po
kroku.
Koszt szkolenia 100zł. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się przez
stronę internetową, najpóźniej do 8 lutego 2021 do godz.16.00:
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia-2020/doskonalenie-ponadprzedmiotowe
Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela konsultant Ilona Lewandowska pod adresem
e-mail: ilewandowska@wodnsieradz.edu.pl
Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na szkolenia w formie zdalnej
• Konsultacje zbiorowe „Ewidencjonowanie darmowych podręczników” - 10 lutego 2021
w godz. 11.00-14.00 na platformie e-learningowej WODN w Sieradzu, forma jest bezpłatna.

• Konsultacje zbiorowe „Praca w programie dla bibliotek szkolnych Mol Optivum i MOL
NET+” - 16 lutego 2021 w godz. 12.00-15.00 na platformie Teams, forma bezpłatna.
• Seminarium ”Szkolna biblioteka dobrym miejscem dla młodego człowieka” – od
22 lutego do 8 marca 2021 r. na platformie e-learningowej WODN w Sieradzu, koszt
30 PLN. Seminarium będzie płaszczyzną do zaprezentowania przykładów dobrych
praktyk w zakresie promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, budowania dobrostanu
dzieci i młodzieży (także w czasach epidemii koronawirusa).
• Warsztaty „Aktywny bibliotekarz – nowoczesna biblioteka” – 15 marca 2021 r., w godz.
10.00-13.00 na platformie Teams, koszt 40 zł. Warsztaty poprowadzi Barbara Modrzejewska - nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz. Przedstawi możliwości rozwoju
biblioteki w Internecie i przykłady najciekawszych praktyk podejmowanych w sieci
przez biblioteki.
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane przez system rekrutacji WODN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej formie doskonalenia prosimy o zgłaszanie się przez
stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "Zapisy na szkolenia
w roku szkolnym 2020/2021") Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną poinformowane o warunkach płatności oraz otrzymają kod dostępu do kursu.
Wykorzystanie GIS w prowadzeniu zajęć z geografii
W środy: 10,17 marca 2021 godz. 15.00 – 18.30
- geoinformatyka w szkole – nowe spojrzenie na lekcje
- przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem GIS
- jak w atrakcyjny sposób przedstawić dane na mapie.
Spotkania odbędą się przez komunikator Teams. Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniu proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 17 lutego br. na adres:
mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl

W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, data
i miejsce urodzenia oraz prywatny adres mailowy.
Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo po dokonaniu wpłaty na konto WODN
w Sieradzu:23 1240 6292 1111 0010 7001 9310, w tytule wpłaty proszę wpisać – Wykorzystanie GIS. Wpłaty należy dokonać do dnia: 20 lutego br. Koszt szkolenia 30 zł.
Czy jestem nauczycielem religii, czy katechezy?
Seminarium dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych przedmiotu religia.
18.02.2021r. godz. 13.30
Na platformie Teams
Zgłoszenia do 10.02.2021r na mail: rzatorski@wodnsieradz.edu.pl
Prowadzący: ks. Rafał Zatorski

Nasi doradcy
proponują

Aplikacje i narzędzia internetowe przydatne do tworzenia pomocy dydaktycznych w edukacji przedszkolnej - 24.02.2021.Podpowiem, jak wykorzystać kilka prostych w obsłudze, darmowych narzędzi i aplikacji do przygotowania m.in. kart memo, e- książeczek,
planszy do kodowania, mówiących awatarów oraz interaktywnych puzzli. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: kwolska@wodnsieradz.edu.pl
Dla zachęty polecam puzzle wygenerowane dzięki jigsawplanet.
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0560e66bf404
Elementy planu daltońskiego w edukacji przedszkolnej - 04.03.2021.
Filary planu daltońskiego i jego praktyczne zastosowanie w przedszkolu.
Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: kwolska@wodnsieradz.edu.pl
Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach "Spokojnie...zabawy relaksujące, wyciszające i odprężające grupę", które odbędą się w dniach 11.02.2021 r. i 18.02.2021
r. na platformie TEAMS. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
W marcu rusza sieć współpracy i doskonalenia - kształcenie zawodowe. Bedzie dotyczyć
organizacji egzaminów zawodowych, form współpracy z pracodawcami i materiałów do
zajęć w przedmiotach zawodowych. Informacja o sieci współpracy pojawi się w lutym
w zakładce doradztwo metodyczne. mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl

Na platformie informacyjnej WODN i BP umieszczono materiały pomocne przy organizowaniu egzaminów zawodowych, oraz testy dla uczniów z zakresu egzaminów zawodowych. Dostęp po zalogowaniu jako gość na stronie: http://moodle39.wodnsieradz.pl/login/index.php i wybraniu modułu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl
Na stronie https://wodnsieradz.pl/ w zakładce nowatorstwo pedagogiczne/inne wydarzenia umieszczono artykuł "Czym są kody QR?"

Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych.

Refleksje
nauczycieli
dotyczące
swoich zasobów
związanych
z pracą
zespołową

Rozwiazywanie problemów w oparciu o pracę zespołów, to w dalszym ciągu
trochę czarny ugór lub skąpo posiany grunt w naszych szkołach. Ponieważ nie
jest z tym najlepiej, postanowiliśmy zapytać anonimowo grupę 13 nauczycieli
przede wszystkim o świadomość swoich kompetencji w pracy zespołowej oraz
o ograniczenia i szanse jakie widzą w organizacji tej pracy. Przeczytajcie proszę i zastanówcie się, jak jest z waszym podejściem do tego problemu i jak
kształtuje się wasza aktywność w tej sferze? Czy mam cokolwiek do zrobienia
i czy chcę zaangażować się w te działania?
Moje talenty, zdolności, umiejętności, które jestem gotów/a postawić do dyspozycji w działaniach zespołowych w mojej szkole:







umiejętność komunikacji, szczególnie umiejętność słuchania i udzielania informacji zwrotnej, dobry kontakt ze współpracownikami
zaangażowanie, skuteczność, otwartość na potrzeby, pomysły i sugestie innych
osób, wzajemne zaufanie, umiejętność dyskusji, poszukiwanie rozwiązań, zdolność do kompromisu
umiejętność organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu, tworzenie
warunków do osiągania celu
rzetelność, uczciwość, sumienne wykonywanie powierzonych zadań, odpowiedzialność za powierzone zadanie, terminowe wykonanie zadań
inteligencja emocjonalna

To, co sprzyja pracy zespołowej


Refleksje
nauczycieli
dotyczące tego
co sprzyja
i tego co
hamuje pracę
w zespole









dostrzeganie potencjału innych, wzajemne zaufanie i dbanie o relacje, umiejętność rozmowy, dyskusji, dzielenie się doświadczeniem, otwartość, dialog
zaangażowanie, ciekawość, elastyczność w myśleniu i działaniu, zdolność aktywnego słuchania, umiejętność jasnego precyzowania myśli, konstruktywna krytyka
umiejętność podejmowania decyzji i angażowania się we wspólne działanie, chęć
zmiany, kreatywne podejście do zadania, koncentracja na celach zespołu
optymizm, wiedza, doświadczenie, zdolności organizacyjne, plan działania, dobra
atmosfera w zespole,
współpraca, wsparcie koleżeńskie, dobre relacje, osiągnięcia
perfekcjonizm (czy sprzyja?)
jedność w myśleniu (czy sprzyja ?)

To, co hamuje pracę w zespole











potrzeba kontrolowania wszystkich działań - najchętniej wszystko zrobiłabym
sama, ograniczone zaufanie do innych
brak umiejętności delegowania zadań
lider, który nie lubi współpracy i zrzuca odpowiedzialność na innych, konflikty
w grupie, , brak zaangażowania lub słabe zaangażowanie członków zespołu
bezpodstawna krytyka, zdezorientowanie, obawa przed konfliktem, stres związany z odrzuceniem i krytyką, brak zaangażowania i koncentracji na realizacji
zadań
cele są nie do końca jasne i/lub "nie są moje"
brak 100% pewności siebie, brak wiedzy i odpowiednich kompetencji w rozwiązywaniu zadań, poczucie, że nie poradzę sobie z zadaniem np. ze względu na
brak czasu
niezrozumienie moich pomysłów przez członków zespołu
zbyt wielu liderów, zbyt duża ilość obowiązków, brak czasu, brak motywacji, brak
wsparcia i pomocy

Wiosenny numer
„Forum
Edukacyjnego”

Przygotowujemy wiosenny numer „Forum Edukacyjnego”, którego tematem będą
kompetencje kluczowe uczniów - ich kształtowanie jako świadomy i zaplanowany
proces.
W dokumencie Rady Europejskiej (ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN) określono
kompetencje kluczowe jako „kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu
życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez
całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą
uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, we wszystkich kontekstach,
w tym w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i innych społecznościach.
Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne; każda z nich
przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Kompetencje mogą być stosowane
w wielu różnych kontekstach i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy się pokrywają i są
ze sobą powiązane: aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje
w innej. Takie umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca
zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności analityczne,
kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji
kluczowych”.
Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:
 kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
 kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii,
 kompetencje cyfrowe,
 kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
 kompetencje obywatelskie,
 kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
 kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do dzielenia się na łamach „Forum Edukacyjnego”
nr 6 swoim doświadczeniem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
– opisami wykorzystanych metod nauczania, zadań edukacyjnych i środków dydaktycznych.
Rodzaje materiałów do publikacji to: relacje z przedsięwzięć, wywiady, artykuły, opisy
i scenariusze zajęć, felietony, recenzje publikacji i inne.
Materiały prosimy przesyłać do końca lutego 2021 na adres mailowy:
wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl vflorkiewicz@wodnsieradz.edu.pl

Konsultacje dla dyrektorów i dla nauczycieli
Bezpłatne
konsultacje
dla dyrektorów
i dla nauczycieli

WODN w Sieradzu proponuje bezpłatne konsultacje dla dyrektorów i dla nauczycieli. Na
stronie Ośrodka http://www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce konsultanci oraz w zakładce
doradcy znajdą Państwo kontakty do wszystkich specjalistów.

Jest pytanie – jest odpowiedź
Pytanie: Jak wykorzystywać w pracy z uczniami różne możliwości
platformy zdalnego nauczania Teams ?
Odpowiedź: Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
konsultacji dla nauczycieli dotyczących obsługi platformy TEAMS
oraz Dziennika elektronicznego VULCAN.
Kontakt: jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl

Ważne, pilne, ciekawe – Ogłoszenia
Ta przestrzeń jest również dla Państwa. Jeżeli w szkole potrzebny jest szybko nauczyciel
na zastępstwo lub na nowy rok szkolny; organizujecie konkurs dla uczniów lub dla
nauczycieli i chcielibyście, aby informacja dotarła do wielu szkół; macie jubileusz,
organizujecie innowacyjne przedsięwzięcie, chcielibyście krótko pochwalić się sukcesem,
potrzebne są Wam jakieś szczególne materiały dydaktyczne itp. możecie do nas napisać
na adres: wodn@wodnsieradz.edu.pl a my wtedy zamieścimy je w najbliższym
Biuletynie.

Ważne sprawy –
Co jeszcze
warto wiedzieć?

Dzisiaj informujemy że:
Kontury łódzkiej kultury to nowy projekt, który powstał w wyniku współpracy czterech
łódzkich instytucji kultury: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Muzeum
Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi i Teatru Pinokio w Łodzi. Karnet dedykowany jest
odbiorcom w wieku 7-9 lat oraz ich opiekunom, nauczycielom i pedagogom.
W ramach projektu uczestnicy interaktywnych zajęć edukacyjnych online będą mogli
poznać Łódź, nie wychodząc z domu. Kolorkowa Łódź – propozycja Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana. Kolorek oprowadza po wielokulturowej Łodzi. Dzieci lubią nie tylko
misie – propozycja Muzeum Kinematografii. Słynne koty Bonifacy i Filemon opowiedzą
jak powstaje film animowany i jakie są podstawowe techniki tworzenia. Podróż
wehikułem czasu – propozycja Muzeum Miasta Łodzi. Podczas warsztatów dzieci będą
mogły poznać historię Łodzi z perspektywy unikatowych muzealnych eksponatów. Miasto
pełne hec i dziwów - propozycja Teatru Pinokio w Łodzi. Julek Tuwim przeprowadzi
uczestników przez łódzkie regionalizmy, kulturalne anegdoty i literackie smaczki.
Link do strony teatru: https://www.teatrpinokio.pl/

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w marcu 2021

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

Myśl na dziś:
Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia
zaprowadzi Cię wszędzie.
Albert Einstein

