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Co ważne !
Co rozwojowe !
Co praktyczne !

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Klimat na zmiany, czyli dlaczego młodych ludzi obchodzi klimat i co my powinniśmy o tym
wiedzieć.", 4.11.2020, 16:00-19:00. Spotkanie online przez platformę zoom (link zostanie
podany przez koordynatorkę spotkania – M. Ziarnowską) poprowadzi Marta Gontarska
- edukatorka, rzeczniczka i trenerka edukacji globalnej z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się
upowszechnianiem metody filozofowania z dziećmi i młodzieżą.
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej (szkolenie
dla nauczycieli edukacji przedszkolnej) 24 listopada 2020 (cz. I) i 8 grudnia 2020 (cz. II)
od godz. 16:00 do 18:15 spotkanie przez komunikator Teams.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia
13 listopada br. na adres: dwisniewska@wodnsieradz.pl
Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania (szkolenie dla nauczycieli
edukacji przedszkolnej) 26 listopada 2020 (cz. I); 3 grudnia 2020 (cz. II); 15 grudnia 2020
(cz. III) od godz. 16:00 do 18:15, spotkanie przez komunikator Teams. Osoby zainteresowane
udziałem w szkoleniu proszę o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 13 listopada br. na adres:
dwisniewska@wodnsieradz.pl
LearningApps jako platforma do wykorzystania gotowych i tworzenia multimedialnych
gier oraz pomocy dydaktycznych. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę
o przesłanie zgłoszenia do 24 listopada 2020 r. na adres: jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
Ciekawe strony internetowe dla uczniów klas I – III. Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniu proszę o przesłanie zgłoszenia do 18 listopada 2020 r. na adres:
jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem warsztatami: Organizacja kształcenia
specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle najnowszych
rozporządzeń MEN w listopadzie zostanie uruchomiona jeszcze jedna, trzecia edycja
wspomnianego szkolenia. W ramach warsztatów przedstawiony zostanie sposób organizacji,
realizacji i dokumentowania pracy z uczniem ze SPE wówczas, gdy edukacja odbywa się w realu,
jak również z perspektywy edukacji i terapii realizowanej w formie zdalnej. Zamieszczone
w zasobach szkolenia propozycje będą mogły stanowić wzór lub inspirację do opracowania własnych
rozwiązań zarówno w kontekście doboru narzędzi TIK, jak również modyfikacji funkcjonujących
w placówce dokumentów. Warsztaty w całości są realizowane w formie on – line. Osoby
zainteresowane szkoleniem mogą jeszcze do 12 listopada przesłać swoje zgłoszenie (link poniżej):
http://wodnsieradz.pl/zapisy-na-szkolenia-2020/ksztalcenie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebamiedukacyjnymi/31-formularze/110-violetta-florkiewicz-zapisy-na-szkolenia-ku

AKTUALNIE REALIZOWANE SZKOLENIA
Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w świetle najnowszych rozporządzeń MEN.
Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne, w tym inspiracje z wykorzystaniem
TIK?
Koncentracja wymaga uwagi - ćwiczenia i zabawy dla uczniów z ADHD, spektrum
autyzmu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej.
Indywidualizacja w 10 polach aktywności w pracy z uczniem ze SPE, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp w dydaktykach przedmiotowych.

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

Zapraszamy Dyrektorów szkół i placówek na konferencję
Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów szkół
na dwugodzinne zdalne seminarium warsztatowe: Zarządzanie szkołą kształcącą zdalnie
Wiemy, że każdy dzień Waszej pracy to wyzwanie. Mierzycie się Państwo z bezmiarem pandemicznych problemów. Nasz pomysł wsparcia Was to zdalne seminarium warsztatowe dotyczące
przywództwa edukacyjnego w trudnej dla szkół sytuacji.
Podczas spotkania zajmiemy się następującymi tematami:
● Jak zadbać o swój dobrostan psycho-fizyczny?
● Jak tworzyć współpracujący zespół nauczycieli w czasie kryzysu?
● Jak uwzględniać i odpowiadać na emocjonalne problemy uczniów i nauczycieli?
● Jak dbać o efektywne nauczanie zdalne?

Szkolenie
dla katechetów

Mamy nadzieję, że spotkanie z innymi dyrektorami w klimacie wzajemnego zrozumienia pozwoli na
wspólne uczenie się, czerpanie ze swoich doświadczeń i emocjonalne wzmocnienie.
Metody pracy podczas spotkania to rozmowy w grupach, wykład z odwołaniem się do własnej
praktyki prowadzących – ekspertów i doświadczonych dyrektorów szkół w programie Szkoła Ucząca
Się.
Zapraszamy 16 listopada 2020 r. w godzinach 12:00 – 14:00
Potwierdzenie udziału w seminarium prosimy zgłaszać do WODN w Sieradzu telefonicznie pod nr
tel.: 43/ 822 52 15 lub na adres e-mail: bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl do 13 listopada br., podając
dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę i adres szkoły.
Seminarium będzie prowadzone na platformie ZOOM. Zarejestrowanym dyrektorom prześlemy link
do spotkania.
Liczba uczestników jest ograniczona. Seminarium odbędzie się w terminie, jeśli zbierze się
odpowiednio liczna grupa chętnych.
Seminarium jest otwarte i bezpłatne. Zostało przygotowane przez zespół Studiów Podyplomowych
Liderów Oświaty (SPLO) prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy
z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem
Kadry Kierowniczej Oświaty.
Kurs doskonalący dla katechetów dotyczący Dyrektorium o Katechizacji - pogłębiona
analiza dokumentu ze wskazaniami do pracy katechetycznej
Zajęcia na kursie prowadzi ks. Rafał Zatorski. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
rzatorski@wodnsieradz.edu.pl Koszt: 50 zł.

Sieć współpracy

Serdecznie zapraszam Państwa do sieci współpracy nauczycieli biologii – „ Biologia off-line
i on-line”. Chciałabym podzielić się z Wami swoimi materiałami, ale także zaproponować wymianę
pomysłów. Mam nadzieję, ze uda nam się stworzyć miejsce, gdzie możemy się zainspirować,
poradzić i podyskutować. Zapraszam wszystkich chętnych do kontaktu na adres:
akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl

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 dziale Aktualności i w zakładce Szkolenia aktualne,
Aktualnie realizowane szkolenia 2020/2021 znajdą Państwo wykaz szkoleń
realizowanych od października do grudnia 2020.

KURSY KWALIFIKACYJNE
Jeżeli chcemy
zdobyć nowe
kwalifikacje

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, 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.

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 znajdą Państwo kontakty
do wszystkich konsultantów.
Nasi doradcy metodyczni służą pomocą i wsparciem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub
mailowego. Można umówić się na konsultacje w aplikacji Teams. Na stronie WODN, w zakładce
"Doradcy" będą się też pojawiać przydatne materiały. Zapraszamy do korzystania.
Doradcy WODN Sieradz: biologia – akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl język angielski –
azalewska@wodnsieradz.pl matematyka – dzuberek@wodnsieradz.pl wychowanie przedszkolne –
kwolska@wodnsieradz.pl
wychowanie
fizyczne tkus@wodnsieradz.edu.pl
edukacja
wczesnoszkolna
–
jglinkowska@wodnsieradz.pl
kształcenie
zawodowe
–
mlewandowski@wodnsieradz.pl

Ważne sprawy –
Co jeszcze
warto wiedzieć?

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
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.

Dzisiaj informujemy że:
Programy edukacyjne organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi: dla
szkół podstawowych „Projekt z ZUS” oraz dla szkół ponadpodstawowych „Lekcje z ZUS”.
Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej
odbędzie się w Wieluniu 13 listopada 2020, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu
w Wieluniu.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu zaprasza:

Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
ul. 3 Maja 7,
98-200 Sieradz
Telefon
43 8223691

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w grudniu 2020

Adres e-mail
wodn@wodnsieradz.edu.pl
Jesteśmy w sieci Web!
www.wodnsieradz.edu.pl
Zaglądajcie też na:

Myśl na dziś:

https://www.facebook.com/
wodnsieradz

„Dogmaty spokojnej przeszłości nie mają zastosowania w burzliwej
teraźniejszości. Okazja do zmian pojawia się rzadko (…) Mamy nową
sytuację, więc musimy myśleć na nowo. I działać na nowo. (…)”

polubcie nas na
Facebooku:

Abraham Lincoln podczas dorocznego orędzia do Kongresu USA w dniu:
1 grudnia 1862 r.

https://www.facebook.com/
wodnsieradz

