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Drogie Koleżanki, Koledzy Nauczyciele
Nie ma słów, którymi można by przecenić Państwa pracę. Nie trzeba się
lękać patosu w opisie Waszych dokonań w obawie przed pustosłowiem
i zbędną chwalbą. Trudno złożyć życzenia, którymi dałoby się ogarnąć
bezmiar potrzeb, których Państwo doświadczacie na co dzień.

Chór Cantiamo Tutto
z dedykacją dla Nauczycieli
https://www.youtube.com/watch?v=_-HTiialzQ

Schemat: dobre zdrowie, godziwe zarobki, uznanie przełożonych wydaje
się trafiać nieco w pustkę, gdy zdamy sobie sprawę, że profesja
nauczycielska staje się igraszką wielu przypadków, nie tylko losu także
wirusa i różnego szczebla polityki. Podobnie jest z oczekiwaniem
społecznego uznania dla wartości edukacji, cnoty intelektu i niezależności
myśli. Wszak łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a ostatnimi laty hula ona
po manowcach siermiężnej pospolitości. Wreszcie potrzeba zrozumienia
przemian cywilizacyjnych i w tym kontekście funkcji i organizacji szkoły,
podmiotowości nauczycieli, koncepcji uczenia się – z prymarną rolą relacji
i kompetencji – zdaje się mrzonką ostateczną i fanaberią. Bo wielu wydaje
się, że szkoła będąc egalitarną, musi tkwić w wiekowych koleinach, budując
w kolejnych pokoleniach słuszną tkankę społeczną.
Cóż zatem? Żyjmy w uskrzydlającym przekonaniu, że poeta pamięta i słowa
Herberta z wiesza Pan od przyrody: on nas wprowadził/przez złoty
binokular/w intymne życie (…) są prawdą dla wielu: absolwentów, rodziców,
nadzorów, organów. Wszystkiego Państwu dobrego, każdego dnia obecnego
roku szkolnego.
Dyrektor WODN w Sieradz

Co ważne !
Co rozwojowe !
Co praktyczne !

NASZA OFERTA DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA
ROK SZKOLNY 2020/2021
Pełną informację o ofercie szkoleniowej WODN w Sieradzu (Informator)
znajdą Państwo na stronie www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce „dla
uczestników szkoleń", również na stronie internetowej Ośrodka
w aktualnościach i w zakładce aktualnie realizowane szkolenia 2020/2021
znajdą Państwo wykaz szkoleń realizowanych od października do grudnia
2020.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Jeżeli chcemy zdobyć
nowe kwalifikacje

Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą. Zajęcia rozpoczynamy 23
października 2020 r. o godz. 15:30. Zjazdy odbywać się będą co 2 tygodnie
w godzinach: piątek 15:30 – 19:00, sobota 9:00 – 14:00. Zakończenie
zajęć planujemy w czerwcu 2021 r. Obrony prac dyplomowych:
lipiec/sierpień.
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – to
kurs kwalifikacyjny realizowany w oparciu o ramowy program MEN dla
czynnych zawodowo nauczycieli i daje przedmiotowe kwalifikacje.
Kurs będzie realizowany od listopada 2020 r. do maja 2021 r. Dzięki niemu
wszyscy nauczyciele, którzy pracują bez kwalifikacji pedagogicznych, będą
mogli realizować zadania w ramach awansu zawodowego. Czas trwania 150
godzin.
Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 48 godz. dla osób
prowadzących praktyczną naukę zawodu u pracodawców.
Kurs
języka
angielskiego
przygotowującego
do
egzaminu
certyfikującego CERTIFICATE PEARSON TEST of ENGLISH General 3,
poziom B2. Zdanie egzaminu na tym poziomie biegłości jest jednym
z warunków (należy również ukończyć studia podyplomowe) uzyskania
uprawnień do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III
szkoły podstawowej. Oferta adresowana jest do nauczycieli wychowania
przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przewidywany czas
trwania kursu: 2 lata (4 semestry). Cena jednego semestru (120 godzin
dydaktycznych) – 1600 PLN. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia
do 31 października 2020 r., telefonicznie – 43 822 52 15 lub na adres
e-mail: bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl lub kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl
Więcej informacji o kursach na stronie www.wodnsieradz.edu.pl
lub pod telefonem 43 8223691.

SEMINARIUM DLA KATECHETÓW
22 października 2020 r. godz. 13.00, sala A
Seminarium diagnostyczne – bolączki katechety.
Seminarium będzie poświęcone zdiagnozowaniu problemów, z jakimi
spotyka się katecheta pracując w szkole i szukaniu rozwiązań oraz dzieleniu
się doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie jest bezpłatne.
MODUŁ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Na platformie informacyjnej WODN i BP w Sieradzu jest dostępny nowy moduł dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kierowników szkolenia praktycznego. Można
w nim pobrać informatory i wzory aktualnych dokumentów dotyczących egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Po wejściu na stronę podaną w linku trzeba się zalogować jako Gość i wybrać moduł
dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Link: http://moodle39.wodnsieradz.pl/login/index.php

MODELUJEMY KARIERĘ NA RÓŻNE SPOSOBY
UCZNIOWIE W PLANACH I MARZENIACH
NAUCZYCIELE W DZIAŁANIU NA RZECZ UCZNIÓW

Sieradzkie Dni Kariery
19-23 października 2020

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
w ramach Sieradzkich Dni Kariery proponuje:
20 i 21 października 2020 r. w godz. 10.00 – 14.00
Rozmowy coachingowe dla nauczycieli i uczniów pełnoletnich –
inspirowanie do rozwoju, kierowanie własnym rozwojem.
Czekamy na zgłoszenia do poniedziałku 19.10.2020 r.
19-23 października 2020 r.
Projekt plastyczny - rysowanie siebie i obserwowanego świata –
„Praca w moich oczach”. W tych dniach mogą powstawać w szkołach lub
domach uczniów prace plastyczne, które należy przesyłać do
WODN
w Sieradzu w oryginale lub w formie elektronicznej (zdjęcie lub praca
z wykorzystaniem programu graficznego). Galeria prac plastycznych
wykonanych przez uczniów, niezależnie od wieku, będzie prezentowana na
wystawie w WODN oraz w galerii prac na stronie www Ośrodka, może to być
znakomitą promocją dla ucznia i szkoły. Projekt nie jest konkursem, jest
wyzwalaniem kreatywności.
Scenariusze zajęć z elementami doradztwa zawodowego – wszystkie
przedmioty nauczania
Na stronie Ośrodka www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce doradcy metodyczni
– już są scenariusze i można z nich skorzystać.
Scenariusze opracowane przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu
doradztwa zawodowego, jako przykłady dobrych praktyk pedagogicznych
realizowane podczas Sieradzkich Dni Kariery. Scenariusze lub inne opisy
zajęć można przesyłać na adres wodn@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 i w zakładce doradztwo metodyczne znajdą Państwo
kontakty do wszystkich konsultantów i doradców.

Miesiąc
Bibliotek Szkolnych

źródło:https://biblioteka.pl/wydarzenie/Miedzynarodowy-Miesiac-BibliotekSzkolnych-2020/3390
Na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu
szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych.
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jak co roku serdecznie
zaprasza wszystkie szkoły do zaprezentowania działań promujących własne biblioteki
i czytelnictwo, zorganizowanych w ramach obchodów.
Prosimy o przesyłanie fotoreportaży i opisów w formacie pdf na adres:
wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl, osoba do kontaktu Wiesława Chlebowska.
Materiały zostaną umieszczone na stronie www Ośrodka w dziale Nowatorstwo
pedagogiczne – Inne wydarzenia.

Ważne sprawy – Co
jeszcze warto wiedzieć?
Modyfikacja programu
nauczania

Jest pytanie – jest odpowiedź
Jak dokonywać modyfikacji
nauczania w trakcie roku szkolnego?
Pytanie:

programów

Odpowiedź: Program nauczania w obecnym ujęciu ma
stanowić dla nauczyciela zarówno plan kierunkowy, odzwierciedlający wymagania prawa wobec szkoły jak i plan metodyczny odzwierciedlający model organizacyjny jaki zostanie zastosowany w szkole
w organizacji kształcenia.
Program nauczania jako plan kierunkowy to:
✓ Program
zgodny
merytorycznie
z
odpowiednią
podstawą
programową;
✓ Program uwzgledniający zadania szkoły i kompetencje kluczowe;
✓ Program wpisujący się w wymagania wobec szkół i placówek –
rozporządzenie MEN;
✓ Program uwzględniający regulacje zawarte w rozporządzeniu MEN
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli;
✓ Program zaplanowany w czasie zgodnie z ramowym planem
nauczania i szkolnym planem nauczania.
Wymagań zamieszczonych w tych aktach prawnych nie mogą dotyczyć
modyfikacje programu nauczania. Odstępstwem może być tylko zapis
uwzględniający podjęcie decyzji na poziomie szkoły.
Czego zatem może dotyczyć modyfikacja programu w ciągu roku szkolnego?
Dla przykładu (elementy, które w programie nauczania muszą być, ale
nauczyciel decyduje kiedy i jak):
➢ Indywidualizacji i dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości
uczniów SPE;
➢ Elastyczności w zakresie czasu realizacji poszczególnych zajęć –
tematów;
➢ Elastyczności w zakresie doboru metod i form kształcenia;
➢ Elastyczności w zakresie włączania elementów składających się na
kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach edukacji
przedmiotowej;
➢ Elastyczności w zakresie kształtowania umiejętności w ramach
realizacji rocznego programu doradztwa zawodowego na konkretnym
przedmiocie nauczania;
➢ Wdrażania działań innowacyjnych nauczyciela;
➢ Wdrażania zmian proponowanych przez uczniów i rodziców.
Jeżeli będą Państwo potrzebowali dodatkowych wyjaśnień lub szkoleń
prosimy o kontakt tel. 43 8223691 lub email wodn@wodnsieradz.edu.pl

Nauczanie indywidualne w dobie COVID-19
Wsparcie psychologiczno –
pedagogiczne dla uczniów
ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej naszego kraju Państwa uwagę kierujemy na dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września
2020 r., czyli Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz Rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
otwierające możliwość wprowadzenia zajęć edukacyjnych, jak również zajęć
z pomocy psychologiczno –pedagogicznej w formie zdalnej na okres, który
umożliwi dzieciom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkoły, a w przypadku indywidualnego nauczania, powrót do zajęć prowadzonych w bezpośrednim kontakcie z uczniem.
Rozwiązania dotyczące indywidualnego nauczania szczególnie warto rozważyć w sytuacji, gdy jego podstawą jest poważna choroba somatyczna ucznia.

Pełne teksty rozporządzeń są dostępne na stronach:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001539/O/D20201539.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001537/O/D20201537.pdf

Ważne, pilne, ciekawe – Ogłoszenia

polubcie nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/wodnsieradz

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 informujemy że:
Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi
z siedzibą w Sieradzu ponownie ogłasza konkurs ofert na stanowisko
nauczyciela-doradcy metodycznego. Szczegółowa informacja dotycząca
konkursów ofert znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Łodzi w zakładce: szkoły i organy prowadzące/doradztwo metodyczne
Link do strony z konkursami na doradców metodycznych

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

Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej
odbędzie się w Wieluniu 13 listopada 2020, Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury i Sportu w Wieluniu kolejny raz organizuje ten Festiwal. Zapraszamy
solistów oraz zespoły w różnym wieku, począwszy od uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych, skończywszy na uczniach szkół
ponadpodstawowych.
Wszystkie
szczegółowe
informacje
związane
z festiwalem znajdą Państwo na stronie www.pmdkis-wielun.pl
Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w listopadzie 2020

Myśl na dziś:

Często osobowość nauczyciela jest ważniejsza,
od posiadanej przez niego wiedzy.
Soren Kierkegaard

