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Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Doradcy metodyczni,
rozpoczynający się rok szkolny 2021/2022 przynosi wiele nowości, a wśród
nich – powstanie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Sieradzu.
Ta publiczna placówka Samorządu Województwa Łódzkiego łączy w sobie
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu wraz z oddziałem
mieszczącym się w Wieluniu oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu wraz
z sześcioma bibliotekami filialnymi działającymi w: Łasku, Pajęcznie,
Poddębicach, Wieluniu, Wieruszowie i Zduńskiej Woli.
Jako dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego zapraszam
Wszystkich Państwa do współpracy w tworzeniu nowego oblicza edukacji, do
udziału w licznych formach doskonalenia, które prowadzą dla Państwu od
kilkudziesięciu lat wyspecjalizowani nauczyciele konsultanci i doradcy
metodyczni. Zapraszam również do korzystania z bogatego księgozbioru
naszych bibliotek i fachowych porad nauczycieli bibliotekarzy.
Rozpoczynając ten nowy etap, życzę jednocześnie zdrowia i wielu sił, w tej
jakże trudnej, a odpowiedzialnej pracy.
Z poważaniem,
dyrektor CRE WŁ w Sieradzu
mgr Łukasz Goldman

Co ważne
Co rozwojowe
Co praktyczne
Oferta szkoleń na rok szkolny 2021/2022

Link do informatora: http://wodnsieradz.edu.pl/informator-20-22
W szkołach i placówkach macie Państwo plakaty z naszą ofertą

Łódzkie dwujęzyczne
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu we współpracy z Samorządem
Województwa Łódzkiego realizuje projekt regionalny „Łódzkie Dwujęzyczne”.
Celem projektu jest:
− propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi
i województwa łódzkiego,
− kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności
językowych,
− przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do
skutecznego używania
− języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach

Zapraszamy na szkolenia

Nauczyciele
bibliotekarze

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zaprasza
nauczycieli bibliotekarzy na bezpłatny webinar na platformie Teams:
Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022, który
odbędzie się 20.09.2021 r. w godz. 14.00-15.30
Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZWVkNmNmMTAtNThmMS00YmQxLWE0YzUtY2IxODU4Y2QyOGE1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22868782e5-7650-4043-878c46a835adb148%22%2c%22Oid%22%3a%2268e983e0-ac43-4f10-b31b11768aec49c3%22%7d
Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa, zmiany w oświacie w bieżącym roku szkolnym oraz
przedstawiona oferta edukacyjna Centrum Rozwoju Edukacji Województwa
Łódzkiego w Sieradzu. Osoba do kontaktu: Wiesława Chlebowska
wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl

Zdalnie Skuteczni – grant ORE i WODN w Sieradzu
Nauczyciele
wszystkich etapów
kształcenia

WODN w Sieradzu dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na Grancie „Zdalnie
Skuteczni” w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie: „(…)
Przygotowanie i wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek. Udział
w szkoleniu jest bezpłatny. Łączna liczba godzin szkoleniowych – 53
(27 godz. w systemie zdalnym, 26 godz. w systemie stacjonarnym).

Szkolenie jest bezpłatne i obejmuje następujące moduły tematyczne:
 Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 Organizacja procesu kształcenia i wychowania w edukacji zdalnej
 Metodyka edukacji zdalnej
 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
 Wybrane narzędzia edukacji zdalnej
 Multimedialne zasoby edukacyjne
 Bezpieczeństwo cyfrowe w edukacji zdalnej
 Prawne aspekty edukacji zdalnej
Uczestnicy szkolenia Zdalnie Skuteczni otrzymują dostęp do Zintegrowanej
Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe;
ponadto serwis kawowy i usługę cateringową.
Więcej informacji pod nr tel. (43) 822 36 91 lub adresem e-mail:
wodn@wodnsieradz.edu.pl

Kurs kwalifikacyjny
Zarządzanie
oświatą

Zapraszamy Państwa na kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie Oświatą”
Zajęcia na kursie trwają 2 semestry, jednak nie krócej niż 9 miesięcy.
Rozpoczęcie kursu październik, zakończenie obroną pracy dyplomowej w lipcu
lub w sierpniu.
Uczestnikami kursu mogą być czynni nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy.
Udział w kursie daje możliwość poznania najnowszych podejść do motywacji,
przywództwa
edukacyjnego,
znaczenia
komunikacji
interpersonalnej
w organizacji, budowania nowoczesnej placówki oświatowej, jest również
okazją do samodoskonalenia i rozwoju osobistego.
Absolwenci kursu podkreślają, że szkolenie to służy osobistemu rozwojowi,
sprawia, że zaczynamy patrzeć na rolę dyrektora z różnych perspektyw,
z poziomu jednostki - kim jesteśmy, funkcjonowania w zespole i zarządzania
organizacją. Jest płaszczyzną do wymiany doświadczeń, interesujących dyskusji
o roli szkoły w nieustannie zmieniającym się świecie.

Doradcy metodyczni zapraszają
Zapraszamy na „wyturlany” webinar Story Cube - kostki opowieści w formie
online i offline. Jak wygenerować kostki, jak wykorzystać do nauki i zabawy?
24.09.2021., godz. 17.00.,na platformie Teams.
To pierwsze z serii comiesięcznych, krótkich, praktycznych szkoleń online,
dotyczących zastosowania narzędzi TIK w pracy nauczyciela przedszkolnego
i wczesnoszkolnego.
Kontakt : kwolska@wodnsieradz.edu.pl

Europejski
Dzień Języków
w szkole

Serdecznie zapraszam na seminarium: Europejski Dzień Języków w szkole
(forma bezpłatna)
Szkolenie przeprowadzone zostanie na platformie Microsoft Teams w czwartek
23 września 2021 r. (2 h), od godz. 16.00. Bardzo proszę osoby zainteresowane
udziałem
w
webinarium
o
wysłanie
swoich
zgłoszeń
na
adres:
azalewska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu prosimy zamieścić swoje dane konieczne do wystawienia
zaświadczenia: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce pracy.
Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo 22 września wieczorem.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
zaprasza na konsultacje indywidualne z naszymi specjalistami:
Edukacja przedszkolna
Dorota Wiśniewska dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
Kamila Wolska kwolska@wodnsieradz.edu.pl
Edukacja wczesnoszkolna
Justyna Glinkowska jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
Dorota Staszak dstaszak@wodnsieradz.edu.pl
Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)
Violetta Florkiewicz vflorkiewicz@wodnsieradz.edu.pl
Dorota Wiśniewska (praca z uczniem zdolnym) dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
Wychowanie i profilaktyka
Ewa Ruszkowska eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl
Bibliotekoznawstwo, arteterapia
Wiesława Chlebowska wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl
Matematyka
Joanna Wójciak jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
Dorota Żuberek dzuberek@wodnsieradz.edu.pl
Informatyka, technologia informacyjno-komunikacyjna
Alicja Ingram aingram@wodnsieradz.edu.pl
Sylwester Płachta splachta@wodnsieradz.edu.pl
Joanna Wójciak jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
Język polski
Dorota Błaszczyk dblaszczyk@wodnsieradz.edu.pl
Agata Janiak ajaniak@wodnsieradz.edu.pl
Ilona Lewandowska ilewandowska@wodnsieradz.edu.pl
Olgierd Neyman oneyman@wodnsieradz.edu.pl
Język angielski
Krystyna Juźwicka kuzwicka@wodnsieradz.edu.pl
Anna Zalewska azalewska@wodnsieradz.edu.pl
Biologia
Anna Guć aguc@wodnsieradz.edu.pl
Anna Kowalczyk akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Jadwiga Wysocka jwysocka@wodnsieradz.edu.pl
Historia
Karolina Frejek kfrejek@wodnsieradz.edu.pl
Janusz Jasiński jjasinski@wodnsieradz.edu.pl
Geografia
Małgorzata Ziarnowska mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl
Wychowanie fizyczne
Dariusz Kowalczyk dkowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Tomasz Kuś tkus@wodnsieradz.edu.pl
Chemia
Aneta Pabiniak apabiniak@wodnsieradz.edu.pl
Katecheza
Wioleta Skorek wskorek@wodnsieradz.edu.pl

Plastyka
Ewa Masierowska emasierowska@wodnsieradz.edu.pl
Fizyka
Grzegorz Czachrowski gczachorowski@wodnsieradz.edu.pl
Szkolnictwo zawodowe
Marcin Lewandowski mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl
Organizacja i zarządzanie
Ewa Marciniak – Kulka wicedyrektor@wodnsieradz.edu.pl
Olgierd Neyman oneyman@wodnsieradz.edu.pl
Jadwiga Wysocka jwysocka@wodnsieradz.edu.pl

WAŻNE, PILNE, CIEKAWE
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
ważne sprawy

zachęcamy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie
Fotograficznym „Żyjmy zdrowo”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie
postaw proekologicznych wśród młodych ludzi. Zadanie konkursowe polega na
wykonaniu 25 fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ochrony
środowiska naturalnego.
Na autorów 20 najlepszych prac czekają bony na zakup sprzętu elektronicznego.
Prace konkursowe można przesyłać do 31 października 2021. Regulamin
konkursu
oraz
szczegółowe
informacje
znajdują
się
na
stronie:
https://ekomaika.pl/konkurs/
Konkurs
organizuje
Ekologiczna
Agencja
Informacyjna
EKOMAIKA.pl
we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Duży sukces w Sieradzkiej Regionalnej Sieci SZiPPZ
Co jeszcze
warto wiedzieć?

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

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że Publiczne Przedszkole nr4
z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu, jako pierwsza placówka z Sieradzkiej
Regionalnej Sieci SZiPPZ uzyskało
Krajowy
Certyfikat Przedszkola
Promującego Zdrowie.
Wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie, które na podstawie rekomendacji
Centralnej Kapituły „Krajowego Certyfikatu SZPZ” przyznaje Minister Edukacji
i Nauki stanowi uwieńczenie dotychczasowego, wieloletniego zaangażowania
całej Społeczności Przedszkolnej na rzecz promowania zdrowego stylu życia.
Dyrekcja i Pracownicy CREWŁ składają Państwu serdeczne gratulacje, życząc
jednocześnie kolejnych sukcesów. Mamy również nadzieję, że idea promocji
zdrowia w Państwa placówce, zawsze będzie miała wyjątkowe miejsce.
Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w październiku 2021 r.

Myśl na dziś:
„Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się.
Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą.”
Albert Einstein

