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Informacje



Odpowiedzi



Ogłoszenia

Co ważne !

Antonio Vivaldi - Wiosna
Toruńska Orkiestra Symfoniczna https://www.youtube.com/watch?v=oA_kvxBr0Tk

SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMIE
ON-LINE LUB BLENDED LEARNING:

Co rozwojowe !
Co praktyczne !

Szkolenia realizowane w marcu i w kwietniu 2021
znajdą Państwo na naszej stronie http://wodnsieradz.edu.pl/

Pełna informacja o ofercie szkoleniowej
http://wodnsieradz.edu.pl/informator-20-21

WODN

w Sieradzu

w Informatorze:

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA

Trwają jeszcze
zapisy na bezpłatne
szkolenie w ramach
grantu

Zdalnie skuteczni
Zdalnie skuteczni to tytuł projektu grantowego, który będziemy realizowali dla Państwa
w naszym Ośrodku od marca do listopada br. w łącznym wymiarze 53 godz.
realizowanych w formach – 27 godz. stacjonarnie i 26 godz. zdalnie. 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,
Integralną częścią projektu będą działania, skierowane do uczestników, o charakterze
konsultacyjno-doradczym w formie wsparcia indywidualnego i grupowego przez cały
czas realizacji. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:
http://wodnsieradz.edu.pl

WWF dla edukacji ekologicznej
18 marca 2021 konferencja w formie zdalnej dla nauczycieli geografii, biologii, fizyki,
chemii, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej. Konferencja będzie realizowana za
pośrednictwem platformy Teams. Zaproszeni prelegenci:
• Irka Jazukiewicz – zajmuje się rozwojem programu edukacyjnego w WWF, edukatorka
w nurtach edukacji terenowej, globalnej i opartej na doświadczeniu
• Magdalena Noszczyk – zajmuje się rozwojem programu edukacyjnego w WWF, autorka
licznych publikacji edukacyjnych, oznaczona medalem im. KEN
Konferencja jest bezpłatna, szczegółowe informacje oraz wszystkie linki umożliwiające
zgłoszenie i udział znajdą Państwo na naszej stronie http://wodnsieradz.edu.pl

Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w procesie wspierania dzieci w rozwoju
(szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej)
Warsztat realizowany na platformie Teams 23 marca 2021 od godz. 15:30 do 19:30
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłane swojego zgłoszenia do
dnia 15 marca br. na adres: dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, data
i miejsce urodzenia oraz prywatny adres mailowy (nie może być przedszkola/ szkoły).
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 –
nauczyciele i rodzice. Wpłaty należy dokonać do dnia 18 marca br. Koszt szkolenia 30 zł.
Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty
24 marca 2021 r., godz. 15.00 (seminarium bezpłatne, 3 h)
Tematyka szkolenia:
1. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
2. Omówienie procedury awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień
awansu nauczyciela kontraktowego.
3.Przygotowanie do egzaminu na stopień awansu nauczyciela kontraktowego.
Szkolenie przeprowadzone zostanie na platformie Microsoft Teams.
Bardzo proszę osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wysłanie swoich zgłoszeń
na adres: kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl do dnia 19 marca b. r.
W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych: imię, nazwisko, miejsce pracy,
prywatny adres mailowy (nie szkoły), datę i miejsce urodzenia – dane te potrzebne są do
wystawienia Państwu zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu.
Czy lać wodę w Światowym Dniu Wody i Dniu Bałtyku?
17 marca 2021, godz. 15.00 – 16.30 (seminarium bezpłatne)
 Zasoby wody na Ziemi a cele zrównoważonego rozwoju,
 Przykłady scenariuszy lekcji poświęconych:
a) wodzie (geografia, godzina do dyspozycji wychowawcy),
b) Bałtykowi (geografia, godzina do dyspozycji wychowawcy).
Spotkanie odbędzie się przez komunikator Teams. Osoby zainteresowane udziałem
w seminarium proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 15 marca br. Na adres:
mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię,
nazwisko, miejsce pracy, data i miejsce urodzenia (potrzebne do wystawienia
zaświadczenia) oraz prywatny adres mailowy (potrzebny do wysłania linku do szkolenia).
Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed szkoleniem.

WAŻNE, PILNE, CIEKAWE
Plany MEiN
związane
z edukacją
włączającą

W roku szkolnym 2021 – 2022 dwuletnią działalność pilotażową rozpoczną
Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Na początek w całej
Polsce zostanie utworzonych 16 placówek. Ich głównym celem będzie wsparcie dla szkół
w lepszej organizacji i realizacji edukacji włączającej.
W ramach swoich zadań SCWEW będą prowadziły szkolenia, konsultacje, porady dla
nauczycieli, rodziców i uczniów. Nauczyciele otrzymają pomoc w wyborze najlepszych,
najbardziej
efektywnych
metod
pracy
z
dziećmi
z
różnymi
rodzajami
niepełnosprawności. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych.
Rodzice natomiast będą mieli możliwość skorzystania z grup wsparcia, konsultacji,
doradztwa oraz zajęć terapeutycznych. Po rozstrzygnięciu konkursu podamy lokalizację
SCWEW w naszym rejonie. Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-dla-wszystkich--kompleksowa-pomoc-dla-kazdegodziecka-ucznia-i-jego-rodziny

OGŁOSZENIA - Konkursy:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy
z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych do udziału w konkursie: Żołnierze Wyklęci na
terenie województwa łódzkiego. Szczegóły Konkursu, w tym:
regulamin, kartę zgłoszenia, plakat znajdziecie Państwo na stronie:
http://wodnsieradz.edu.pl/

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
i Centrum
Informacji
i
Planowania
Kariery
Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu
zapraszają wszystkie placówki do udziału w konkursie „Drogi do
sukcesu i marzenia do spełnienia” czyli Jaki zawód chcę
wykonywać w przyszłości/Co chciałbym/chciałbym umieć
robić w przyszłości? Konkurs został zaplanowany jako wsparcie
przedszkoli i szkół w zakresie kształtowania umiejętności
preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego. Uczestnikami
konkursu mogą być dzieci edukacji przedszkolnej, uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sieradzkiego,
zduńskowolskiego,
łaskiego,
wieluńskiego,
pajęczańskiego,
wieruszowskiego i poddębickiego. Regulamin konkursu i kartę
zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie:
http://wodnsieradz.edu.pl

FORUM EDUKACYJNE nr 6
Zapraszamy do lektury wiosennego numeru (nr 6) „Forum Edukacyjnego. Elektronicznego
Magazynu WODN w Sieradzu”, w którym można przeczytać o dobrych praktykach
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
Link: http://wodnsieradz.pl/nasze-forum-edukacyjne

RAPORTY Z BADAŃ
Najnowsze
badanie - dla
młodzieży
izolacja jest
gorsza niż nauka
zdalna

Raport na temat
zdrowia
psychicznego
uczniów

Raport z badania na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Badanie postaw młodzieży
wobec nauki zdalnej zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym w dniach
25-28 grudnia 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. Wzięło
w nim udział 1174 uczniów w wieku 15-18 lat oraz 1080 rodziców posiadających dzieci
w tym wieku. Wyniki badań pokazują fatalne konsekwencje izolacji młodych ludzi w sferze
relacji rówieśniczych. Z wyników badania przeprowadzonego przez pracownię badawczą
Social Changes na zlecenie Rzecznika, w grupie starszej młodzieży w wieku 15-18 lat i ich
rodziców, wynika, że zdalna nauka negatywnie odbija się na zdrowiu, zwłaszcza
psychicznym.
Raport
do
pobrania
ze
strony:
https://brpd.gov.pl/wpcontent/uploads/2021/01/Raport-z-badania-na-zlecenie-Rzecznika-Praw-Dziecka.pdf
Fundacja Szkoła z Klasą opracowała raport na temat zdrowia psychicznego uczniów
z perspektywy nauczycieli. Raport “Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne
uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek” powstał na podstawie danych
z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród nauczycielskiego w całej Polsce, na
wszystkich poziomach nauczania (ponad 1,5 tys. odpowiedzi) i wniosków z dwóch spotkań
fokusowych z ekspertami. Z Raportu opracowanego przez fundacje wynika, że w opinii
nauczycieli uczniowie:
 mają niskie poczucie własnej wartości,
 źle odnajdują się w relacjach z rówieśnikami,
 brakuje im zaufania do nauczycieli,
 brakuje im i cierpią z powodu braku zainteresowania rodziców.
Raport do pobrania ze strony: https://www.szkolazklasa.org.pl/zdrowie-psychiczneuczniow-i-uczennic-oczami-nauczycieli-i-nauczycielek-raport-z-badania/
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 mailowe i telefoniczne.

Ważne sprawy

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

CIEKAWE INFORMACJE:

Co jeszcze warto
wiedzieć?

Na stronie https://kinodzieci.info/ ukazał się bezpłatny pakiet materiałów z zakresu edukacji
filmowej, stworzony w ramach projektu Filmowe piegi Pana Kleksa. Wszystkie materiały można
pobrać ze strony: OTWÓRZ Materiały można wykorzystywać na zasadach określonych: TUTAJ
Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
źródło: Filmowe piegi Pana Kleksa

Serwis Wolne Lektury udostępnił nowy przekład „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupéry’ego.
Książkę na nowo przetłumaczyła Agaty Kozak, a następnie Wolne Lektury udostępniły ją na tzw.
licencji wolnej sztuki. Pozwala ona na swobodne kopiowanie, rozpowszechnianie i przekształcanie
twórczości bez naruszania praw autorskich. E-booka można pobrać ze strony Wolnych Lektur
w formatach EPUB, MOBI, PDF.

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 kwietniu 2021

Myśl na dziś:
Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu,
żeby być silniejszym niż warunki czasu i życia.
Albert Camus

