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Szanowni Państwo 
Nauczyciele, Dyrektorzy, Specjaliści szkół i placówek oświatowych 

 

         Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i ciepłe przyjęcie naszego 
Biuletynu. Cieszymy się, że forma, którą zaproponowaliśmy wydaje się 
trafiać w gust a informacja do właściwego adresata. Ta sytuacja pozwala 
nam z nieco większą ufnością patrzeć w przyszłość i na bieżąco organizować 
naszą pracę dla Państwa, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami. 
Edukacja zdalna dyktuje nam wszystkim swoje warunki, trudne do 
spełnienia. Tym trudniejsze, że prawo oświatowe pozostawia wiele 
niedomówień, niejasności i przestrzeni do interpretacji. W tej sytuacji 
dyrektor musi być człowiekiem z żelaza (tylko mistrza Wajdy już nie ma). 
        Dziś kolejna porcja informacji związanych  z organizacją szeroko 
rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Także Państwa 
refleksji, obaw ale i satysfakcji przeżywanych od początku wyjątkowego 
czasu, czyli od 16 marca br. 
       Bardzo dziękujemy Państwu Dyrektorom, że pamiętacie o swoich 
nauczycielach i również Im udostępniacie Biuletyn. Będziemy wdzięczni za 
każde udostępnienie.   
 

Olgierd Neyman 
Dyrektor WODN w Sieradzu 

Na początek: Forum edukacyjne – numer specjalny.   
 

FORUM EDUKACYJNE - EDUKACJA W CZASACH 

PANDEMII KORONAWIRUSA 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa numer specjalny Forum Edukacyjnego. 

Elektronicznego Magazynu WODN w Sieradzu, w całości poświęcony zdalnemu 

nauczaniu w „czasach zarazy”. Można go przeczytać na stronie internetowej Ośrodka 

http://wodnsieradz.edu.pl/2-uncategorised/605-forum-edukacyjne-wodn-w-

sieradzu, a także pobrać ze strony w formacie PDF. 

Znajdą tam Państwo wiele emocji, które przeżywaliście, wiele opisów 

problemów, z którymi się zmagaliście i być może zmagacie nadal. Jest kilka 

rad, ciekawe kontakty i dużo faktów o czasach, które wspólnie przeżywamy. 

Życzymy przyjemnej lektury, a w przyszłości zapraszamy do współpracy.  
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Na stronie www.wodnsieradz.edu.pl        

w zakładce Doradztwo metodyczne mają  

Państwo do dyspozycji potrzebne linki 

i informacje dotyczące sieci współpracy 

nauczycieli. Dziś – co nowego w sieciach 

i dlaczego warto do nich dołączyć! 

 W sieci dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: „A ja wolę 
przedszkole” dużo nowych materiałów „O koranawirusie  w sieci -  dla 
dzieci” – materiały przeznaczone dla przedszkolaków i ich rodziców. Przydatne 
w przedszkolu zdalnym i stacjonarnym. Zebrane w jednym miejscu  publikacje, 
poradniki, e-booki, bajki terapeutyczne , filmiki edukacyjne. Do poczytania, 
oglądania, śpiewania…  o wirusie, o potrzebie pozostania w domu , o sposobach 
spędzania czasu w kwarantannie. A dla dzieci wracających do przedszkoli  – 
o nowych zasadach panujących w przedszkolu. Edukacyjnie i  z humorem. 

 W sieci dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: „Najważniejszy jest 
start” realizowane są obecnie zadania związane ze wspólną wymianą 
doświadczeń, analizą dobrych praktyk, podejmowaniem innowacyjnych działań, 
stosowaniem nowoczesnych technologii, organizacją pracy online z uczniem. 
Można uzyskać pomoc w zakresie obsługi dziennika elektronicznego Vulcan, 
Office 365 i aplikacji Teams.  

 Do sieci dla nauczycieli języka angielskiego: „Język angielski w szkole 
i w domu” warto zajrzeć, bo można znaleźć wskazówki dla nauczycieli pomocne 
w nauczaniu na odległość w usłudze Office 365 dla edukacji i Microsoft Teams. 
Czeka też nowość - gotowa tabelka i zasady tradycyjnej gry City-Country-River, 
czyli państwa-miasta.   

 Sieć współpracy nauczycieli matematyki „Matematyka z domu” rozwija się. 
Zbieramy doświadczenia w takiej, nowej formie doskonalenia zawodowego, 
wyciągamy wnioski na przyszłość. Pojawiły się pierwsze aktywności uczestników, 
zamieszczono ciekawe zadania do wykorzystania. 

Uczestnictwo w sieci współpracy nauczycieli jest dla uczestników 
bezpłatne. Aktywne włączenie się w działania sieci, to udział w formie 
doskonalenia zawodowego. Na zakończenie cyklu jest wydawane 
uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

Sieci są grupami zamkniętymi, dostępnymi tylko dla uczestników 
zalogowanych na naszej platformie edukacji zdalnej   Aby dołączyć do sieci,  
prosimy skontaktować się mailowo z właściwym doradcą metodycznym, 
który przekaże  potrzebne login i hasło.  

Do sieci można dołączyć w dowolnym momencie. Poniżej kontakt 
z doradcami metodycznymi również z telefonami bezpośrednimi, co znaczy, 
że możecie również dzwonić i konsultować własne problemy: 
Edukacja przedszkolna – Kamila Wolska:   kwolska@wodnsieradz.edu.pl   

Edukacja wczesnoszkolna, muzyka – Justyna Glinkowska:  

jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl 

Język angielski – Anna Zalewska:  azalewska@wodnsieradz.edu.pl    

Matematyka – Dorota Żuberek:  dzuberek@wodnsieradz.edu.pl   

 

Zachęcamy do udziału i kontaktów 

 

 
 
 

W sieciach pracują 

nauczyciele: 

 Wychowania 

przedszkolnego 

 Edukacji 

wczesnoszkolnej 
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 Języka 

angielskiego 

 

Możesz do nich 

dołączyć! 

 

Z sieci możesz 

wziąć, dać innym. 

Przede wszystkim 

możesz być na 

bieżąco. 

Możesz też dostać 

zaświadczenie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponujemy następne szkolenia 
w ramach zdalnego doskonalenia 

nauczycieli  
 
W najbliższym czasie uruchamiamy nabór na 

kolejne 2 nowe szkolenia e-learningowe. Prosimy prześledzić poniższą tabelkę 
i wybrać coś odpowiedniego dla własnego rozwoju i dla rozwoju Państwa szkoły.  

Temat i kształtowane kompetencje 
nauczyciela 

Czas trwania 
i planowany 

termin 
realizacji 

Odpłatność 

Metoda biblioterapii i bajkoterapii 
w rozwijaniu kompetencji 
emocjonalno – społecznych, jak 
poprowadzić zajęcia zdalnie 
 
Warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych 
wykorzystaniem metody biblioterapii 
i bajkoterapii w czasach pandemii koronawirusa 
z możliwością realizacji zajęć w formie zdalnej, 
z zastosowaniem dostępnych narzędzi 
internetowych. 

12 godz./ 
4 tyg. dostępu  
 
realizacja od 
25 maja/ 
 
zgłoszenia do 
21 maja  

40 zł 

Łamigłówki i zagadki 
w matematyce 
 
Kurs pozwoli uczestnikom poznać ciekawe dla 
uczniów formy i metody pracy, które mogą być 
wykorzystane w zajęciach przedmiotowych i 
rozwijających. W efekcie nauka matematyki 
stanie się dla uczniów łatwa, przyjemna, 
intrygująca. 

9 godz./ 
realizacja od 
25 maja 
 
3 tyg. dostępu 
 
zgłoszenia do 
21 maja 

30 zł 

Zgłoszenia prosimy kierować mailem na adres wodn@wodnsieradz.edu.pl do 21 
maja br. 
Opłaty prosimy dokonywać na  numer konta: PEKAO S.A. I O/Sieradz 23 1240 
6292 1111 0010 7001 9310 z dopiskiem zawierającym trzy pierwsze słowa tytułu 
kursu.  Dopuszczamy możliwość dołączenia do kursu do tygodnia po jego 
rozpoczęciu.  
Po zrekrutowaniu grupy zostaniecie Państwo zawiadomieni e-mailowo o dniu, w 
którym kurs będzie otwarty na platformie moodle WODN, i o sposobie logowania. 

Zdalne szkolenia rad pedagogicznych i kompleksowe 
wspomaganie  

 

 WODN w Sieradzu w maju wznowił i realizuje szkolenia 
rad pedagogicznych oraz kompleksowe wspomaganie 
szkół i placówek, wykorzystując pocztę elektroniczną, 
komunikator Messenger - chat wideo (dla grup do 8 
osób), a także szkolenia rad pedagogicznych 

i konsultacje zbiorowe na platformie moodle (bez ograniczenia liczby uczestników). 
W ramach konsultacji uczestnicy mogą wymienić się doświadczeniem, 
przedyskutować problem i pokazać swoje dobre praktyki.   

Przed planowanym spotkaniem wysyłamy do Państwa materiały szkoleniowe, tak by 
nauczyciele mogli się z nimi w dogodnym momencie zapoznać, a spotkania 
szkoleniowe przebiegały sprawnie.  

W edukacji 
zdalnej też 
warto się 
rozwijać ! 

 

Nowe szkolenia 
e-learningowe   

Nauczyciele 
i Rodzice dziś 
tworzą system 
edukacji  

 

Szkolenia Rad 
Pedagogicznych  

 

Nowe programy 
kompleksowego 
wspomagania 
szkół  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Warto znaleźć 
porozumienie ze 
światem  
– swoim i tym 
zewnętrznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolni specjaliści też 
pracują z uczniami 
zdalnie. Jak sobie 
z tym radzić?  
 
 
Garść informacji 
i źródeł ich 
pozyskiwania  
 
 
Dziś nauczyciele 
bibliotekarze 
i opiekunowie świetlic 
szkolnych  

 

 

Uczestnicy początkowo nieufni, po zdobyciu pierwszych doświadczeń doceniają 
możliwość pracy w dowolnym dla siebie momencie.  

Jeżeli mają Państwo pomysł na zorganizowanie szkolenia RP lub wspomagania 
prosimy kontaktować się z WODN – wodn@wodnsieradz.edu.pl lub tel. 43 8223691.  

W kolejnych numerach Biuletynu będziemy proponować też nowe tytuły szkoleń RP, 
zgodnie z artykułowanymi w badaniach Państwa potrzebami.  

Dyżury coachingowe 

WODN w Sieradzu kontynuuje coachingowe wsparcie dla 
nauczycieli, dyrektorów i specjalistów zatrudnionym 
w szkołach i placówkach. Coaching jest metodą 
pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć 
ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego 
i prywatnego. W pełni wykorzystuje potencjał, 
kompetencje i umiejętności osoby. Identyfikuje trudności, 

przygotowuje do ich pokonania poprzez odkrywanie własnego potencjału, nowych 
sposobów myślenia i zachowania w różnych nietypowych sytuacjach. Coaching daje 
możliwość refleksji nad własnym działaniem, wprowadza porządek i prostotę, 
pomaga lepiej poznać siebie, doprowadza do podejmowania konstruktywnych 
decyzji. 

Kto – Kiedy: 

 wtorki – Jadwiga Wysocka, od godz. 13:00 do 16:00, tel. 501661588, e-
mail: jwysocka@wodnsieradz.edu.pl 

 środy – Ewa Ruszkowska, od godz. 13:00 do 16:00, tel. 608594902, e-mail: 
eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl 

 czwartki – Dorota Wiśniewska, od godz. 13:00 do 16:00, tel. 602258391, e-
mail: dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl 

Spotkania są realizowane w trybie zdalnym, po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu spotkania. Zdalne spotkania coachingowe dla nauczycieli i dyrektorów 
szkół są bezpłatne.  

Obecnie jest też możliwość uczestnictwa w konsultacjach przez maturzystów, przed 
najważniejszym dla nich egzaminem.  

 

Praca on-line nauczyciela bibliotekarza  

 

Nauczyciele bibliotekarze również pracują zdalnie z uczniami.  

Więcej o pracy nauczycieli bibliotekarzy na stronie www.wodnsieradz.edu.pl 
w zakładce Zdalna praca szkolnych specjalistów. Można również korzystać 
z bezpłatnych konsultacji   po wcześniejszym uzgodnieniu – tel 43 822 36 91. 
W najbliższym czasie również pojawią się propozycje szkoleń online.  

Zdalna opieka świetlicowa  

Świetlica szkolna to przestrzeń, w której uczniowie spędzają czas 
wolny od zajęć. Sytuacja, w której się znaleźliśmy zupełnie 
zmieniła zasady jej funkcjonowania. Zmieniły się priorytety 
w edukacji zdalnej – najważniejszym stał się dobrostan uczniów, 
relacje oraz rozwój zainteresowań i kompetencji. W edukacji 
zdalnej najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa ucznia, jego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacje z nauczycielem, rówieśnikami, ale również ważne są jego potrzeby i rozwój. 
Edukacja zdalna to okazja do generowania własnych pomysłów i doświadczeń, aby 
później dzielić się wynikami z innymi dziećmi, również z nauczycielem.  

Więcej przydatnych i praktycznych porad na ten temat znajdziecie Państwo na 
stronie www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce Zdalna praca szkolnych specjalistów 

W następnym Biuletynie o tym, jak prowadzić zdalnie terapię logopedyczną i rozwijać 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

Jest pytanie – jest odpowiedź  
 

Pytanie: W tym roku szkolnym kończy się mój staż 
w awansie zawodowym. Czy muszę się liczyć z jakimiś 
szczególnymi zmianami związanymi z obecną sytuacją?  

Odpowiedź: Choć sytuacja w szkole jest wyjątkowa, niezmienione zostały przepisy 
prawa dotyczące awansu zawodowego. Jednak zamknięcie szkół na pewno wpłynęło 
na realizację zadań określonych w planie rozwoju zawodowego nauczycieli. Jakie 
mogą być tego konsekwencje?  
Czas trwania stażu 
Od 12 marca br. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. 
Od 25 marca rozporządzeniem MEN wprowadzono obowiązek prowadzenia 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ograniczenia te 
nie wpływają na datę zakończenia stażu. Jedynie w przypadku nauczycieli, którzy w 
związku z zawieszeniem zajęć – aby zapewnić opiekę swoim dzieciom – skorzystali 
z zasiłku opiekuńczego, staż może ulec przedłużeniu o czas nieobecności; pod 
warunkiem, że jest to obecność nieprzerwana, trwająca dłużej niż miesiąc. Ma tutaj 
zastosowanie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Karta Nauczyciela.  

1. Plan rozwoju zawodowego 
Zadania określone w planie rozwoju zawodowego zostały zaplanowane do warunków 
„normalnej” nauki w szkole. Czy zatem należy zmienić plan rozwoju? Zgodnie z §4 
ust. 3 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018r. w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać 
nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym 
przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni. Również nauczyciel może wprowadzać 
zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły na podstawie §4 
ust. 4 w/w rozporządzenia. Zatem o konieczności zmian w planie rozwoju decyduje 
nauczyciel lub dyrektor szkoły. Zmiana sposobu realizacji zajęć nie musi prowadzić 
do zmian w planie rozwoju, ale może. Należy przeanalizować, jakie zadania nie 
zostały jeszcze zrealizowane i czy uda się je wykonać przy zdalnym nauczaniu. Jeśli 
obecna sytuacja nie spowoduje niezrealizowania zadań, nie ma konieczności zmiany 
planu rozwoju. 

2.  Obserwacja zajęć 
Obserwacja zajęć dotyczy nauczyciela odbywającego staż na każdym szczeblu 
rozwoju. Nauczyciel stażysta powinien uczestniczyć jako obserwator w zajęciach 
prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej 
jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia. 
Powinien też prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 
jednej godziny w miesiącu. Nauczyciel kontraktowy w okresie stażu powinien również 
przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której 
odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, 
nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć. Nauczyciel mianowany w 
okresie stażu powinien przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla 
nauczycieli. Wymóg ten można łatwo spełnić, gdy nauczyciel prowadzi zajęcia on-
line. Wystarczy zaprosić opiekuna stażu, dyrektora, innych nauczycieli lub doradcę 
metodycznego do wzięcia udziału w takiej lekcji. Problem pojawia się, gdy nauczyciel 
przekazuje tylko uczniom materiały dydaktyczne, nie komunikując się z nimi na 
żywo. W takim przypadku możemy jedynie udostępnić opiekunowi stażu scenariusz 
zajęć, wraz z przygotowanymi materiałami, do pewnego rodzaju weryfikacji.   

3. Postępowanie awansowe 
Zakończenie stażu wiąże się ze złożeniem sprawozdania a następnie wniosku 
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Należy pamiętać, 
że nauczyciel ma 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego. 
Wniosek o podjęcie postępowania dobrze byłoby złożyć do 30 czerwca. Jak będzie 
wyglądała rozmowa kwalifikacyjna lub egzaminacyjna,  czas pokaże.  

Ważne sprawy 

 

Dziś – awans 
zawodowy 



 

 

 

 

 

Co jeszcze warto 

wiedzieć, czyli 

czym żyje nasze 
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środowisko? 

 

Co słychać 
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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. A dzisiaj: 

Szkoła zmienia się znów, właśnie od dziś czyli od 18 maja.  

Co dalej z zajęciami z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, re-
walidacyjno – wychowawczymi i rewalidacyjnymi? 

Od poniedziałku, 18 maja br. na podstawie aktualnego stanowiska Mini-
stra Edukacji Narodowej, przywrócona zostaje możliwość realizacji w formie 
bezpośredniej następujących zajęć: 

 z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinię, 
 rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na głęboką 
niepełnosprawność intelektualną, 

 rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

Przed uruchomieniem zajęć należy uzyskać zgodę rodziców na ich bezpo-
średnie prowadzenie oraz zapewnić warunki umożliwiające zachowaniem 
obowiązujących zasad sanitarnych. Każda placówka po 18 maja br. powinna 
również utrzymać dwa warianty realizacji wspomnianych zajęć, z położe-
niem większego akcentu na ich realizację w formie zdalnej. 

W Poradniku dla szkół: Kształcenie na odległość i w artykule: Zdalna 
terapia – zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 
z zasobów na stronie Ośrodka, znajdą Państwo wskazówki dotyczące 
realizacji wspomnianych zajęć w formie zdalnej. Kontakt w sprawie 
konsultacji dotyczących organizacji i prowadzenia takich zajęć – dr Violetta 
Florkiewicz vflorkiewicz@wodnsieradz.edu.pl  
 

Edukacja wczesnoszkolna w zmienionej formie po 25 maja 2020.  

Czeka nas kolejna zmiana w sposobie nauczania. Do szkół na zajęcia 
edukacyjne i opiekuńcze wracają uczniowie klas I-III. Jak ma wyglądać ich 
pobyt w szkole w nowej rzeczywistości? Jak mają wyglądać zajęcia dla dzieci 
z klas I-III, które wrócą do szkoły od 25 maja?  

Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze to podstawa, ale można je przy 
okazji wzbogacić o elementy podstawy programowej, w formie zabawy, bez 
oceniania. Sprawdzi się czytanie na głos, zabawy na powietrzu, śpiewanie, 
zabawy muzyczne, tory przeszkód przygotowane na dworze i w salach; 
zawierające stacje, zadania z różnych dziedzin, np. matematyczne, 
językowe. Wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. 
Konkretne propozycje i podpowiedzi będzie można znaleźć w zakładce 
doradztwo metodyczne/scenariusze i materiały metodyczne/edukacja 
wczesnoszkolna na stronie www WODN w Sieradzu. 
 

Zajęcia pozaszkolne - młodzieżowe domy kultury, pałace mło-
dzieży, ogniska pracy pozaszkolnej oraz placówki specjalistyczne 

W związku z uruchamianym kolejnym etapem stopniowego powrotu do stacjonar-
nego funkcjonowania szkół, MEN informuje, iż do funkcjonowania w trybie stacjonar-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zaintereso-
wania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogni-
skach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych. Placówki te realizują sys-
temowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, 
prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funk-
cji opiekuńczej nad dziećmi. Na stronie Ośrodka można znaleźć materiały, mogące 
wspierać i inspirować w pracy opiekuńczej. Polecamy następujące linki: 
http://wodnsieradz.pl/gdy-dzieci-sie-nudza/81-forum-edukacyjne/605-forum-eduka-
cyjne-wodn-w-sieradzu trzy numery magazynu Elektronicznego Forum Edukacyjne, a 
w nim scenariusze, porady, poradniki. Szczególnie na czas obecny polecamy Nr 3, spe-
cjalny. 
http://wodnsieradz.pl/zdalna-praca-szkolnych-specjalistow Praca zdalna szkolnych 
specjalistów. Pod tym adresem znajdziecie Państwo artykuły, a w nich linki do stron 
z zajęciami, ciekawymi lekturami i pomysłami działań. Główne tematy to: 

 Zdalne zajęcia świetlicowe w opracowaniu Doroty Staszak 
 Zdalna terapia – zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – peda-

gogiczna w opracowaniu Violetty Florkiewicz 
 Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza autorstwa Wiesławy Chlebowskiej 
 Praca z uczniem zdolnym w opracowaniu Doroty Wiśniewskiej 
 Praca pedagoga i psychologa szkolnego z uczniem on-line autorstwa Ewy 

Ruszkowskiej. 
http://wodnsieradz.pl/gdy-dzieci-sie-nudza Ciągle aktualizowana zakładka z różnego 
rodzaju zadaniami do wykonania dla dzieci młodszych i starszych, będąca inspiracją 
dla poszukujących dorosłych. 
 

Publikacja warta polecenia 

Szczególnej uwadze Państwa polecamy publikację wydaną z inicjatywy i pod 
redakcją Jacka Pyżalskiego pt.: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-
19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. To opis 
praktycznych strategii i rozwiązań, które wydają się warte polecenia. 

Książkę można pobrać za darmo ze strony: https://zdalnie.edu-akcja.pl/ 
 

Angielski – nauczyciel szuka pracy  

Nauczycielka języka angielskiego z doświadczeniem pedagogicznym we 
współpracy międzynarodowej i znajomością metod i form pracy zdalnej, 
znajomością metodyki pracy z dorosłymi, autorka wielu projektów 
szkoleniowych, szuka pracy w szkole. Kontakt za pośrednictwem WODN 
w Sieradzu tel. 43 822 36 91.  

 
  Edukacja globalna w wymiarze 

lokalnym 
 

To Ty kształtujesz świat!  

Nawet nie musisz wstawać z kanapy! 

Często mówimy – „cóż ja mogę, to nie ode mnie 

zależy, nie mam na to wpływu”. Warto uświadomić sobie, że jako konsumenci mamy 

wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Twoje pieniądze, jako konsumenta 

kształtują świat. Jak powinien ten świat wyglądać?  Czy tak, jak przedstawia to film 

Story of Stuff/Opowieść o rzeczach https://www.youtube.com/watch?v=waXLd93bYvk 



 

 

 

 

 

 

  

Chcesz mieć wpływ? Skorzystaj z przewodnika ONZ „Ratowanie świata – przewodnik 

dla leniwych”! 

http://www.un.org.pl/files/64/Kampania%20Ratowanie%20%C5%9Bwiata%20-

%20przewodnik%20dla%20leniwych.pdf 

 

Następne informacje z WODN w Sieradzu 8 czerwca.  

 

Myśl na obecne czasy  

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to 
tylko zrozumieć. 

Maria Skłodowska Curie 
 

 

 

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/wod
nsieradz/ 


