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Szanowni Państwo
Tak się ostatnio porobiło (od dziewięciu miesięcy), że rozmaitym świętom i okolicznościowym
życzeniom z ich okazji nadajemy nowe sensy i nieobecne dotąd treści. Zdecydowanie głębsze,
w wymiarze zarówno egzystencjalnym jak i eschatologicznym. Także na codzienność naszych
doświadczeń wydaje się spoglądamy z innej niż dotąd perspektywy, bieżących doniesień: statystyk
zachorowań, liczby zgonów, ograniczeń, nakazów, szykan i represji. Co dotąd było miarą stabilizacji
– zawodowej, domowej, społecznej, światopoglądowej – jeśli nie legło w gruzach już, to na pewno
ulega istotnej dekonstrukcji.
Dotychczasowa nasza (nieznośna) lekkość bytu, z wszelkimi jego przejawami, poddała się
intensywności i gęstości roku 2020. „Mieć” z wolna zaczęło przegrywać z „być”, choć owo „być” jest
trudne i niepewne. Paradoksalnie wyraźniej zaczynamy dostrzegać kruchość, ulotność, niemoc;
zadumę i refleksję przeciwstawiając pysze i bucie.
Nadzieja w Nadziei, która realizuje się między ludźmi, we wspólnocie, w rozmowie i dialogu.
Niekoniecznie trzeba zaraz odwoływać się do metafizyki wiary w postęp społeczny, życie wieczne
czy zasobności portfeli. Ważne, by rozumieć podstawę tego, co myślimy i czynimy. Wtedy nadzieja
może przekształcić każdego z nas. Sens życia nie będzie się brał z oczekiwania jutra (bo jutro
niepewne) lecz będzie wynikał z indywidualnego traktowania świata. Życzmy sobie, płynącej
z nadziei, woli zmieniania siebie. Pielęgnowania podmiotowości, poszanowania godności,
umiłowania szlachetności, doceniania różnorodności, miłości bliźniego. Tu i teraz. Zaraz.
Dla Państwa śpiewa zespół wokalny nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli
https://www.youtube.com/watch?v=xcqQCiRfjNA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zBmbdwJjQ7HBSwUsTG7yYrcXQd6hbN3qkVv7louAwn1Q2Y4gv2yOETjw

SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMIE
ON-LINE LUB BLENDED LEARNING:

Co ważne !
Co rozwojowe !
Co praktyczne !

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
MASZ MOC – EGZAMIN NA 100% - NOWA ODSŁONA
Koleżanki i Koledzy Poloniści
Kolejny egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkim krokami. W ubiegłym roku towarzyszyliśmy Wam
w przygotowaniach uczniów, publikując na stronie Ośrodka cykl materiałów pod wspólną nazwą
„Masz moc – egzamin na 100%”. Kto jeszcze nie skorzystał, może to zrobić, bo materiały są ciągle
na stronie. Wiemy, że egzamin 2021 będzie miał zmienioną formułę, więc chcemy i teraz wspierać
Was w przygotowaniach. Tym razem zrobimy to nieco inaczej.
Po pierwsze, możecie zgłosić swój udział w seminarium on-line „Egzamin na 100% - przygotowanie
uczniów do zmienionej formuły egzaminu ósmoklasisty 2021”. W trakcie dwóch spotkań on-line
przybliżone zostaną zmiany w egzaminie. Będzie też okazja zapoznać się z kilkoma sposobami na
pracę „powtórkową”. Koszt seminarium 30PLN.
Po drugie, zapraszamy do udziału w sieci „Lubię uczyć (się) – egzamin na 100%”. W ramach sieci
uczestnicy otrzymają dostęp do 4 spotkań on-line poświęconych przygotowaniu do egzaminu,
w tym zmianom 2021 . Poczynając od połowy stycznia, będą też mogli korzystać z materiałów,
publikowanych dwa razy w miesiącu na platformie do pracy zdalnej. Do maja ukaże się 10 zestawów
do pracy z uczniami, wspierających ich przygotowanie do egzaminu. W ramach sieci będzie też
można korzystać z czatu lub konsultacji z osobą prowadzącą. Koszt udziału w sieci 50PLN.
Zgłoszenia na obie formy można przesyłać tylko przez stronę internetową Ośrodka do
końca grudnia. Formy znajdziecie w zakładce „Zapisy na szkolenia w roku szkolnym 2020/2021”
w części język polski (zapisy na seminarium) oraz sieci współpracy i samokształcenia (zapisy do
udziału w sieci). Wszystkie informacje dotyczące udziału w formach, np. terminy, linki i kody
dostępu, itp. będą wysyłane na adres e-mail podany przez uczestnika w zgłoszeniu na formę.
Ewentualne pytania dotyczące udziału prosimy kierować na e-mail: ilewandowska@wodnsieradz.pl
„Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych
dzieci."
Antoine de Saint-Exupéry

Seminarium (forma bezpłatna)
Edukacja dla rozwoju zrównoważonego: Komu potrzebne są Cele Zrównoważonego Rozwoju?
Środa 03.02.2021 r. godz. 15.00 – 18.00
Zapisy przez stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia") lub na
adres: mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl do dnia 26 stycznia 2021 r. W zgłoszeniu proszę o podanie
danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, prywatny adres mailowy(nie szkoły) - jest konieczny
w przypadku, gdyby szkolenie miało się odbyć online, data i miejsce urodzenia.
Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Ziarnowska

Seminarium (forma bezpłatna)
Edukacja dla rozwoju zrównoważonego: Zmiany klimatu a prawa człowieka.
Środa 24.02.2021 r. godz. 15.00 – 18.00
Zapisy przez stronę internetową www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia") lub na
adres: mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl do dnia 03 lutego 2021 r. W zgłoszeniu proszę o podanie
danych: imię, nazwisko, miejsce pracy, prywatny adres mailowy(nie szkoły) - jest konieczny
w przypadku, gdyby szkolenie miało się odbyć online, data i miejsce urodzenia.
Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Ziarnowska

Propozycje
doradców
metodycznych

Na stronie wodn.sieradz.pl zostały umieszczone materiały przydatne w organizacji zajęć niektórych
przedmiotów z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk. Są one dostępne
w zakładce:
Doradztwo metodyczne - Scenariusze i materiały metodyczne - Kształcenie zawodowe

W zakładce Doradztwo metodyczne /edukacja przedszkolna znajdą Państwo kolejny poradnik TIK?
TAK! – tym razem w wersji zimowej. W prezentacji kilka nowych pomysłów na wykorzystanie
prostych, darmowych narzędzi informatycznych do tworzenia własnych, interaktywnych ćwiczeń dla
przedszkolaków.

Opinie dzieci i młodzieży dotyczące edukacji zdalnej zebrane
w jednej szkole podstawowej i jednej szkole ponadpodstawowej
Co najbardziej lubisz w edukacji zdalnej?
Klasa III
Że mogę wstać 10 minut przed lekcją.
W edukacji zdalnej wszystko mi się nie podoba.
Uczę się obsługiwać komputer.
Możliwość zobaczenia kolegów i koleżanek.
Klasa
-

VII
Można dłużej spać.
Można siedzieć w domu i jest większy luz.
Lubię to, że nie trzeba się spieszyć.
Lubię krótkie lekcje.
Fajną atmosferę na niektórych lekcjach online.
Nie przepadam za zdalną edukacją.

Szkoła Ponadpodstawowa
To, że nie trzeba wychodzić z domu, jeździć autobusami i martwić się nimi.
Wygodne jest to, że nie muszę tak wcześnie wstawać, spieszyć się do szkoły, domu
i wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Mam większą swobodę, bo jestem w domu (to też wada, bo nie spotykam się z kolegami
w szkole).
Sposób przekazywania informacji.
Że nauczyciele zawsze są otwarci, by nam pomóc, nie ma problemu, by zostali dłużej i nam
wytłumaczyli.
W edukacji zdalnej najbardziej lubię to, że mam więcej czasu na naukę.
Wydaje mi się, że nic.
Co sprawia ci największy problem w edukacji zdalnej?
Klasa
-

III
Nie lubię się uczyć przed komputerem.
W edukacji zdalnej największy problem sprawia mi zacinanie komputera/telefonu.
Brak kontaktu z panią i pozostałymi uczniami w szkole.
Sytuacja w której łącze internetowe zostaje przerwane.
Największy problem sprawia mi szumienie w mikrofonie.

Klasa
-

VII
Wysyłanie prac na TEAMSA.
Długość siedzenia przy komputerze.
Zrozumienie tematu.

Szkoła Ponadpodstawowa
Dużo trudniej jest się skupić i nauczyć czegoś niż na normalnych lekcjach.
Spędzanie większości dnia przy jakimś urządzeniu elektrycznym.
Czasami trudność w komunikowaniu się z nauczycielem.
Nauka samemu i brak motywacji.
Brak kontaktu z rówieśnikami.
Na pewno brak motywacji, przez co wiele rzeczy zostawiam na ostatnią chwilę.
Problemem jest dla mnie nauka samemu i brak spotkania się ze znajomymi w szkole.
Moim zdaniem największym problemem w edukacji zdalnej jest to, że ciężej uczyć się
samemu i na pewno materiał przerabiamy wolniej niż normalnie.

Co robić inaczej w edukacji zdalnej?

Jak ulepszać
edukację zdalną pomysły, opinie,
sugestie uczniów

Klasa
-

III
Jest dobrze.
W edukacji zdalnej nic nie trzeba zmieniać.
Mnie się podoba wszystko, nie trzeba niczego zmieniać.
Nie mam zdania.

Klasa
-

VII
Prowadzić lekcje przy pomocy tablicy elektronicznej.
Nic nie trzeba zmieniać, obecny system jest dobry.
Wydłużyć czas na napisanie testów.

Szkoła Ponadpodstawowa
Chciałabym żebyśmy byli bardziej wyrozumiali względem siebie, uczniowie dla nauczycieli
i odwrotnie.
Poświęcić uczniom więcej uwagi i cierpliwości, prowadzić indywidualne rozmowy z uczniem,
jeżeli są jakieś problemy.
Uważam, że nauczyciele powinni bardziej uwzględnić nierówne tempo pisania przez uczniów
sprawdzianów na komputerze.
Jeśli chodzi o nauczycieli, to najlepiej, aby każdy zrozumiał, że nie jesteśmy w szkole i ciężej
jest z organizacją niektórych rzeczy, jako iż sprawa siedzenia w domu bardziej rozwija, to
najlpeszą opcją będzie zrobienie research przez nauczycieli jak można wykorzystać
komputer oraz aplikacje na nim, aby ułatwić lekcje.
Czego robić więcej w edukacji zdalnej?
Klasa III
Więcej czasu na omawianie podręcznika.
(Dziecko ma na myśli dodatkowe pół godzinki oprócz tego czasu, który jest :))
W edukacji zdalnej chcę robić więcej matematyki.
Wprowadzić po lekcjach kilka minut rozmowy z panią.
Uważać na lekcji i nie pisać na czacie.
Klasa
-

VII
Więcej zadań na zrozumienie tematu.
Pracy w grupach.
Wstawiać więcej filmików ułatwiających zrozumienie tematu.

Szkoła Ponadpodstawowa
Powtarzać pewne zagadnienia i poświęcać na nie więcej czasu.
Wykonywanie więcej trudniejszych przykładów, zadań z działu, niż poświęcanie czasu na
rzeczy, które według nauczyciela zrozumieliśmy.
Mnie nic nie brakuje, nauczyciele naprawdę się starają, by było jak najlepiej.
Trzeba więcej się angażować i czasami odpuścić.
Myślę, że kiedy widzi się błędy, które popełniło się podczas sprawdzianów i kartkówek,
później stara się ich już nie popełniać, a wiedza zostaje na dłużej w pamięci, dlatego
prosiłabym o odsyłanie wszystkich sprawdzonych zadań.
Wymagać. Podzczas edukacji szkolnej nauczyciele zaczęli mniej wymagać od uczniów
i większoć poczuła zbyt dużą swobodę.
Czego robić mniej w edukacji zdalnej?
Klasa
-

III
Jest dobrze.
W edukacji zdalnej chciałbym robić mniej języka polskiego.
Nie mam zdania.
Mniej ściągać i użyć głowy.

Klasa
-

VII
Mniej wstawiać ocen za wiadomości, które nie były do końca dobrze wytłumaczone.
Nie przedłużać lekcji.
Nie mam zdania.

Szkoła Ponadpodstawowa
Podczas edukacji zdalnej mniej czasu poświęcać czytaniu tematów w podręczniku.
Moim zdaniem nauczyciele powinni unikać zadawania prac domowych, które powodują
zwiększoną liczbę godzin spędzonych przy komputerze.
Raczej wszystko jest w porządku.
Mniej sprawdzianów na czas, ponieważ nie zawsze da się zmieścić w czasie.

FORUM EDUKACYJNE nr 5
Przygotowaliśmy dla Państwa jesienny numer „Forum Edukacyjnego. Elektronicznego Magazynu
WODN w Sieradzu”, poświęcony tematyce budowania relacji, tworzenia klimatu szkoły
i wzmacniania dobrostanu psychicznego wszystkich uczestników przestrzeni edukacyjnej.
Zapraszamy do lektury ciekawych, często bardzo osobistych relacji i refleksji oraz przykładów
dobrych praktyk. Polecamy również książki o bardzo różnorodnej tematyce, bazując na przekonaniu
o terapeutycznych właściwościach literatury i zachęcamy do oglądania kreatywnych fotografii
z książką (sleeveface), autorstwa uczniów i nauczycieli.
Mogą
Państwo
przeczytać
czasopismo
na
stronie
internetowej
http://wodnsieradz.edu.pl/2-uncategorised/605-forum-edukacyjne-wodn-w-sieradzu,
pobrać je w formacie PDF.

a

Ośrodka
także

Przygotowujemy kolejny numer – wiosenny, którego tematem będzie rozwijanie kompetencji
kluczowych uczniów jako świadomy i zaplanowany proces.
Serdecznie zapraszamy do współpracy, prosimy o przesyłanie materiałów (artykułów, zdjęć) do
publikacji na adres: wchlebowska@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 mailowe i telefoniczne.
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.pl

Ważne, pilne, ciekawe – Ogłoszenia

Ważne sprawy –
Co jeszcze warto
wiedzieć?

Zagrożenia cyberprzestrzeni
Czas nauki zdalnej stanowi poważne wyzwanie dla rodziców, uczniów i nauczycieli nie tylko pod
kątem realizowanych działań edukacyjnych ale również zagrożeń wynikających z jakże często
niekontrolowanego dostępu do Internetu dla młodych ludzi. Warto przypomnieć sobie, że w sieci
prawo również funkcjonuje. Cyberprzemoc to zjawisko, które zagościło na stałe w naszym języku.
Warto zatem zwrócić uwagę, że w przypadku takich niepożądanych zachowań dochodzi do
naruszenia ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (teks jednolity Dz.U. z 2020 roku
poz. 1444, 1517). Poniższy wykaz nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwych norm prawnych
ale daje impuls do prowadzenia zrównoważonych i dostosowanych do wieku odbiorcy działań
wychowawczych szkoły w tym trudnym okresie.
Artykuły Kodeksu karnego, które mogą mieć zastosowanie do zjawiska cyberprzemocy:
190 - groźba karalna,
190a - uporczywe nękane (stalking), podszywanie się,
191- zmuszanie do określonego działania,
191a - naruszenie intymności seksualnej, utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody,
212 - zniesławienie,
216 - zniewaga,
267 - bezprawne uzyskanie informacji,
268 - utrudnianie zapoznania się z informacją,
268a - niszczenie danych informatycznych,
269 - uszkodzenie danych informatycznych,
287 - oszustwo komputerowe.
Również Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821, 1238, z 2020 r. poz. 568, 956, 1086,
1517, 2112) w art. 107 mówi o dokuczaniu lub złośliwym wprowadzaniu w błąd.
Uświadamianie rodzicom i uczniom prawnych konsekwencji pewnych działań jest obowiązkiem
szkoły co wynika również poza prawem oświatowym z u stawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969), która w art. 4 stwierdza między innymi iż:
"§2. Każdy,dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.
§3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały
się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane
niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie
cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu."
Dzisiaj przypominamy:
Ważna informacja dotycząca możliwości wydłużenia etapu edukacyjnego uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (dokładnie w paragrafie 5. 1.)
w szkole podstawowej można wydłużyć dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego etap edukacyjny o 3 – lata: o jeden rok na etapie klas I- III i o dwa lata na
etapie IV - VIII. Natomiast w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.
Decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1)

opinii zespołu realizującego IPET, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu
nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,

2)

zgody rodziców ucznia albo zgody pełnoletniego ucznia.

Koniec pierwszego półrocza jest najlepszym, sugerowanym terminem podjęcia powyższej decyzji.

Link do rozporządzenia zamieszczam poniżej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639
Zbliża się koniec półrocza zatem należy pamiętać o tym, że:
Wychowawcy klas, po uzyskaniu informacji od nauczycieli, zobowiązani są do poinformowania
rodzica/ rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przewidywanych śródrocznych ocenach
niedostatecznych.
Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w formie ustalone w szkole.
Nauczyciele wystawiają śródroczne klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych, wychowawcy
również śródroczne klasyfikacyjne oceny zachowania.
Sprawozdanie Klasowe Wychowawcy, Sprawozdania z realizacji dodatkowych zajęć – składane są
przed terminem Klasyfikacyjnego Zebrania Rady Pedagogicznej.
W edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - § 8.
śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i
ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz
kryteriów weryfikacji, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dla danego
etapu

edukacyjnego

oraz

wskazuje

potrzeby

rozwojowe

i

edukacyjne

ucznia

związane

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w lutym 2020

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:
"Skoro tak jak Herod wypełniamy swoje życie rzeczami, i tylko rzeczami,
skoro uważamy się za tak nieważnych, że musimy wypełniać każdą chwilę
życia działaniem, to czyż będziemy mieli czas, by wyruszyć w długą, wolną
wędrówkę przez pustynię, tak jak zrobili to magowie? Albo posiedzieć
i popatrzeć w gwiazdy, jak pasterze? Albo rozważać nadejście Dziecięcia,
jak robiła to Maryja? Dla każdego z nas jest pustynia do przebycia,
gwiazda do odkrycia oraz wewnętrzne życie czekające na zrodzenie."
(autor nieznany)

