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Co ważne !
Co rozwojowe !
Co praktyczne !

WODN w Sieradzu poszukuje nauczycieli – doradców metodycznych
Na podstawie decyzji Łódzkiego Kuratora Oświaty WODN w Sieradzu ogłasza
nabór na stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego w następujących
specjalnościach: historia, fizyka, chemia, informatyka/TIK, plastyka, religia.
Okres zatrudnienia: 2021 – 2024
Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu (9 godz./tydz.)
Szczegóły informacji można uzyskać pod nr tel. 43/ 822 36 91 w. 201
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMIE
ON-LINE LUB BLENDED LEARNING

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

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

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA
Zbliża się egzamin ósmoklasisty, a więc
warto zaplanować powtórzenia, które
uporządkują i odświeżą wiedzę uczniów.
Przygotowałam dla nauczycieli języka
polskiego kilka seminariów
„powtórkowych”. Do 15 kwietnia 2021
można jeszcze zgłosić swój udział na
adres: ilewandowska@wodnsieradz.edu.pl

kilka
seminariów
”powtórkowych”

Koszt udziału w każdym seminarium 30 zł. Wszystkie szkolenia będę odbywać się na
platformie Teams:
1. „Sztuka powtarzania” - niebanalne sposoby, by egzamin ósmoklasisty był
banalnie prosty (termin szkolenia 21 kwietnia, godz.16.00-19.00);
2. „Powtórki z lekturki” – jak skutecznie i atrakcyjnie powtarzać do egzaminu
ósmoklasisty (grupa II - termin szkolenia 28 kwietnia, godz.16.00-19.00);
3. „Powtarzam każdego dnia” – 20 ćwiczeń na 20 dni przed egzaminem
(termin 05 maja, godz.16.00-19.00);
Zapraszam do udziału w szkoleniach. Uczestnicy seminariów otrzymają ćwiczenia
i zadania „powtórkowe” do pracy z uczniami. Wspólnie możemy pomóc uczniom zmierzyć
się z wymaganiami egzaminacyjnymi.
Drodzy Poloniści!
Zainteresować uczniów nauką to nie lada wyzwanie.
Jeśli czasami brakuje już Wam pomysłów, jak to
zrobić, zapraszam na szkolenie:
„Żeby uczeń się nie nudził… - wykorzystanie
różnych technik i narzędzi podnoszących
atrakcyjność uczenia się”.
Dwa spotkania na platformie Teams:
26 kwietnia i 12 maja 2021, godz.16.00-18.15 – koszt
szkolenia 40 zł.
Zgłoszenia proszę przesyłać do 15 kwietnia na adres:
ilewandowska@wodnsieradz.edu.pl

Nauczyciele
języków
obcych

Rozwijanie kompetencji językowych ucznia z wykorzystaniem metody
Matthew Lipmana na lekcjach języka obcego (seminarium bezpłatne)
Tematyka szkolenia: Założenia i struktura metody, zadania językowe konstruowane
w oparciu o metodę Matthew Lipmana. Seminarium przeprowadzone zostanie na
platformie Microsoft Teams. Bardzo prosimy osoby zainteresowane udziałem
w spotkaniach o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl do
dnia 6 maja 2021 r.
Terminy spotkań:
I część (3h) – 11 maja 2021, od godz. 15.00 (prowadzenie: Dorota Wiśniewska)
II część (3h) - 19 maja 2021, od godz. 15.00 (prowadzenie: Krystyna Juźwicka)
Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka obcego –
kreatywność, autonomia, motywacja
Warsztat przeprowadzony zostanie na platformie WODN, od 10 maja 2021 do 30 maja
2021. Bardzo prosimy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu o przesłanie swojego
zgłoszenia na adres: kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl do dnia 6 maja 2021 Koszt szkolenia:
30 PLN. Tematyka szkolenia: Identyfikacja i diagnoza zdolności, model pracy z uczniem
zdolnym, rozwijanie zdolności językowych uczniów na lekcjach języka obcego.
Prowadzący: Krystyna Juźwicka. Dorota Wiśniewska.

Kompetencja interkulturowa w kształceniu językowym (Forma bezpłatna)
Szkolenie przeprowadzone zostanie na platformie Microsoft Teams. 12 maja 2021, (3 h),
od godz. 15.00. Bardzo proszę osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach o wysłanie
swoich zgłoszeń na adres: kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl do dnia 10 maja 2021.
Tematyka szkolenia: Rola kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka obcego,
rozwijanie kompetencji interkulturowej – materiały dydaktyczne, wykorzystanie zasobów
Internetu.
British Life and Culture In the English Classroom
Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego (klas VI – VII szkół podstawowych, klas
I i II szkół ponadpodstawowych) Szkolenie przeprowadzone zostanie na platformie
Microsoft Teams 24 maja 2021, (4 h), od godz. 15.00.
Tematyka szkolenia: Wykorzystanie elementów realioznawczych i kulturowych
w dydaktyce
języka
angielskiego,
wykorzystanie
różnorodnych
materiałów
dydaktycznych na lekcjach języka obcego. Koszt szkolenia: 30 PLN. Bardzo proszę osoby
zainteresowane udziałem w spotkaniach
o wysłanie swoich zgłoszeń na adres:
kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl do dnia 18 maja 2021, bardzo prosimy o podanie
w zgłoszeniach 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.
Listening with understanding. Słuchanie ze zrozumieniem.
Zapraszam na bezpłatne seminarium, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 w godz.
16.00 - 17.30. Tematyka naszego szkolenia to:
1. Na co zwrócić uwagę nauczając rozumienia ze słuchu?
2. Praktyczne wskazówki – zwiększenie czasu na ćwiczenia ze słuchu.
3. Przykłady zadań.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu na platformie Teams proszę o przysłanie
swoich zgłoszeń na adres: azalewska@wodnsieradz.edu.pl
Agresywne zachowania dzieci – tworzenie bezpiecznych warunków do zmiany
zachowań z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci (szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej)
Warsztat realizowany na platformie Teams 29 kwietnia 2021 (cz. I); 6 maja 2021
(cz. II); od godz. 16:00 do 18:30. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o
przesłane swojego zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 2021. 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 –
Agresywne zachowania . Wpłaty należy dokonać do dnia: 23 kwietnia 2021, koszt
szkolenia 30 zł.
Projekt rzeczniczy formą aktywizowania uczniów (seminarium bezpłatne)
Spotkanie odbędzie się przez komunikator Teams w środę 21 kwietnia 2021 w godz.
15.00 – 17.00. Dowiedzą się Państwo czym jest projekt rzeczniczy, jak przeprowadzić
z uczniami taki projekt podczas zdalnego nauczania. Osoby zainteresowane udziałem
w seminarium proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 19 kwietnia 2021 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.
Notatki graficzne, czyli sketchnotki na geografii
metodą sprzyjającą uczeniu się (seminarium bezpłatne)
Spotkanie odbędzie się przez komunikator Teams w środę 28 kwietnia 2021 w godz.
15.00-17.00. Poznają Państwo sketchnotki na geografii – stary pomysł na
zapamiętywanie wiadomości, sposoby robienia sketchnotek oraz dowiedzą się co daje
ten sposób robienia notatek uczniowi. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium

proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 26 kwietnia 2021 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.
DORADCY METODYCZNI PROPONUJĄ
Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach metodycznych:
"Spokojnie...zabawy relaksujące, wyciszające i odprężające grupę", które odbędą
się w dniach 21.04.2021, 13.05.2021 o godz. 17.00 na platformie TEAMS oraz
"Niewiele pracy - duży efekt - czyli zajęcia techniczne w praktyce", które odbędą
się dnia 06.05.2021 o godz. 17.00 na platformie TEAMS.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu nauczycieli biologii i/lub przyrody CIEKAWE APLIKACJE NA LEKCJACH BIOLOGII. Spotkanie odbędzie w formie online
na platformie TEAMS 21 kwietnia 2021 w godz. 17.00-18.30.
Podpowiem, jak wykorzystać kilka prostych w obsłudze, darmowych narzędzi i aplikacji
do przygotowania m.in. kart pracy, interaktywnych puzzli i plansz.
Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Dla zachęty polecam interaktywne ćwiczenie wygenerowane dzięki wordwall.net
https://wordwall.net/pl/resource/2737751
Doradca nauczycieli biologii Anna Kowalczyk zaprasza na warsztaty metodyczne
dla nauczycieli biologii i/lub przyrody NOTATKA NA LEKCJI BIOLOGII.
Spotkanie odbędzie się w formie online na platformie TEAMS 28 kwietnia 2021 w godz.
17.00- 19.30. Zapraszam do kontaktu akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Na szkoleniu przedstawię kilka metod notowania m.in. metodą Cornella i sketchnotingu.
A tutaj kilka moich notatek:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194376868936532&id=109409084099978

W zakładce Doradztwo metodyczne /edukacja przedszkolna - czeka na Państwa
wiosenna prezentacja z serii TIK? Tak!, a w niej kilka nowych pomysłów na wykorzystanie
narzędzi internetowych do przygotowania ciekawych zadań dla przedszkolaków i
młodszych uczniów.

Nauczyciele
ubiegający się
o awans
na stopień
nauczyciela
dyplomowanego

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nauczyciel mianowany w
okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych
dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości,
nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczycielakonsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Nasi doradcy
metodyczni są do Państwa dyspozycji. Jest możliwość zaproszenia ich na obserwację
lekcji również odbywających się w trybie online. Prosimy o kontakt:
➡️ edukacja wczesnoszkolna - Justyna Glinkowska - jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
➡️ wychowanie przedszkolne - Kamila Wolska - kwolska@wodnsieradz.edu.pl
➡️ język angielski - Anna Zalewska - azalewska@wodnsieradz.edu.pl
➡️ matematyka - Dorota Żuberek - dzuberek@wodnsieradz.edu.pl
➡️ wychowanie fizyczne - Tomasz Kuś - tkus@wodnsieradz.edu.pl
➡️ biologia - Anna Kowalczyk - akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
➡️ kształcenie zawodowe - Marcin Lewandowski - mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl

WAŻNE, PILNE, CIEKAWE
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE FORUM EDUKACYJNE nr 6
POŚWIĘCONE KOMPETENCJOM KLUCZOWYM
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
Biblioterapia i bajkoterapia w przedszkolu i w szkole – Platforma Informacyjna
WODN i BP w Sieradzu - http://wodnsieradz.pl/szkolenia-e-learningowe-2
Wybierz PLATFORMA INFORMACYJNA i zaloguj się jako GOŚĆ, aby przejrzeć
zasoby.
Zapraszamy serdecznie do współredagowania modułu poświęconego biblioterapii
i bajkoterapii - 12 Moduł na Platformie Informacyjnej, w oparciu o księgozbiór
Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i wszystkich jej Filii, a także księgozbiory innych
lokalnych bibliotek. Jeżeli wykorzystują Państwo w pracy z wychowankami książki - w
tradycyjnej formie, e-booki i audiobooki, dostępne w ww. bibliotekach, prosimy o
przesłanie opisów i/lub scenariuszy swoich zajęć. Będziemy w ten sposób tworzyć bank
dobrych praktyk z zakresu biblio- i bajkoterapii. Osoba do kontaktu - Wiesława
Chlebowska, e-mail: wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl

ważne sprawy

Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół z nauki
realizowanej w formie zdalnej
Po powrocie do szkół na zajęcia stacjonarne uczniowie z klas IV–VIII szkół podstawowych
i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w dobrowolnych
zajęciach wspomagających. Wspomniane zajęcia będą odbywały się wyłącznie w szkole
i będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy będą nimi zainteresowani.
Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości
i kształtowanie umiejętności z wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego. MEiN nie wskazuje samorządom i dyrektorom szkół, z jakich
przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ustali to we własnym zakresie dyrektor
szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Zajęcia będą odbywały się w publicznych
i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym szkołach
specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Wstępnie MEiN zakłada,
że wspomniane zajęcia będą organizowane wyłącznie z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania
dla danego typu szkoły. Zajęć wspomagające będą finansowane z części rezerwy
oświatowej subwencji, której kwota zostanie zwiększona o dodatkowe 187 mln.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/srodki-finansowe-na-dodatkowe-zajeciawspomagajace-dla-uczniow-po-powrocie-do-szkol-z-nauki-zdalnej

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.

OGŁOSZENIA - Konkursy:

Co jeszcze
warto
wiedzieć?

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/

W związku ze zbliżającą się rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
zapraszamy chętnych uczniów szkół podstawowych do udziału
w konkursie plastycznym. Regulamin konkursu na stronie
www.naszaflaga.pl

Wojewódzki
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
ul. 3 Maja 7,
98-200 Sieradz
Telefon
43 8223691
Adres e-mail
wodn@wodnsierad
z.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 maju 2021

Myśl na dziś:
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.
Isaac Newton

